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1. WSTĘP

Radioterapia jest jedną z trzech głównych

metod leczenia nowotworów złośliwych. W

Polsce radioterapię stosuje się samodzielnie

albo w skojarzeniu z chirurgią lub

chemioterapią u około 30 000 chorych rocznie.

W radioterapii powszechnie stosuje się

konwencjonalne promieniowanie elektromagne-

tyczne (promienie X i gamma) i elektrony, o

niskim LPE (Liniowe Przekazywanie Energii,

Linear Energy Transfer, LET). Praktyka

kliniczna wykazała, że w niektórych typach

nowotworów promieniowanie to jest mało

skuteczne. Rozwój badań radiobiologicznych i

poznanie parametrów biologicznych nowotwo-

rów przyniosło odpowiedź na pytanie dlaczego

w przypadku wolno proliferujących i słabo

utlenowanych nowotworów, które stanowią ok.

10 % wśród wszystkich leczonych napromienia-

niem otrzymuje się złe wyniki leczenia wiązką

fotonów. Dlatego w niektórych ośrodkach

podejmowane są próby stosowania terapii

neutronowej (promieniowanie o wysokim LPE)

nowotworów mało wrażliwych na promienio-

wanie konwencjonalne. [26, 65, 153].

Celem terapii jest wyleczenie nowotworu,

jednakże nieuniknionym efektem ubocznym

napromieniania jest uszkodzenie zdrowych

tkanek znajdujących się w terenie napromie-

nianym. Jest to niezamierzony efekt, wywołany

własnościami fizycznymi wiązki promienio-

wania jonizującego i niekorzystnym rozkładem

dawki promieniowania w tkance. Skuteczna

radioterapia nowotworów prowadzona jest więc

na drodze kompromisu pomiędzy dawką

promieniowania powodującą największe

prawdopodobieństwo miejscowego wyleczenia

nowotworu, a powodującą najmniejsze uszko-

dzenie zdrowych tkanek znajdujących się w

terenie napromienianym. Dlatego badania nad

reakcją popromienną tkanek prawidłowych mają

duże znaczenie zarówno z punktu widzenia

radiobiologii jak i kliniki.

Czas ujawnienia się uszkodzeń popro-

miennych w tkankach prawidłowych stanowi

podstawę podziału tkanek na wcześnie i późno

reagujące na napromienianie. Późne odczyny są

czynnikiem szczególnie ograniczającym dawkę

terapeutyczną, gdyż mogą prowadzić do

ciężkich, czasami śmiertelnych powikłań. Jest to

zwłaszcza ważne w radioterapii cząstkami o

wysokim LPE (m. in. neutronami), ponieważ

późne odczyny są bardziej nasilone niż można

by przewidywać na podstawie wczesnych

reakcji popromiennych. Część uszkodzeń

popromiennych wywołanych tak w tkance

nowotworowej jak i prawidłowej może ulec

naprawie. Efektywność naprawy zależy przede

wszystkim od dawki i rodzaju promieniowania

oraz typu napromienianej tkanki. Choć w

ostatnich latach poszerzona została wiedza o

odczynach popromiennych, szczególnie wczes-

nych [86], to nadal nieznane jest ryzyko

wystąpienia odczynów popromiennych w

tkankach prawidłowych po działaniu bardzo

niskich dawek frakcyjnych <1 Gy promieni X i

< 0,35 Gy neutronów, a pochłanianych w czasie

leczenia napromienianiem. Jak podaje Malaise

[107] tkanki prawidłowe w czasie leczenia



raków macicy mogą otrzymywać 0.1 - 0.2

Gy/dzień, co w czasie 7 tygodniowej terapii

może skumulować dawkę do 7 Gy. Dzienne

dawki jakie mogą być pochłaniane w tkankach

prawidłowych w czasie radioterapii są znacznie

niższe od D o dla komórek ssaków ( 1 - 2 Gy)

[70] i większość uszkodzeń popromiennych

ulega naprawie. Jednak te nie naprawione

uszkodzenia mogą nie tylko się sumować, ale w

odległym czasie od napromieniania mogą

prowadzić do uwrażliwienia na kolejną dawkę,

lub inny czynnik, np. lek, co z kolei może

doprowadzić do efektu lawinowego i stanowić

zagrożenie dla chorego.

Liczne przykłady z praktyki klinicznej

wykazują znaczenie wysokości dawki frakcyjnej

i sposobu frakcjonowania dawki całkowitej,

szczególnie dla późnej reakcji popromiennej

tkanek prawidłowych [64, 79, 102, 145, 152].

Dlatego nadal sposób frakcjonowania dawki

całkowitej, wysokości dawki frakcyjnej, mocy

dawki, napromienianej objętości i całkowitego

czasu leczenia jest przedmiotem szerokiej

dyskusji. W 1982 roku H.Thames i wsp. [173]

wykazali, że późno występujące uszkodzenia w

tkance prawidłowej występujące po działaniu

promieniowania fotonowego są bardziej zależne

od wysokości dawki frakcyjnej niż wcześnie

występujące uszkodzenia. Wskazuje to, iż

obniżenie dawki frakcyjnej może złagodzić

nasilenie późnego odczynu i pozwolić na

podwyższenie dawki całkowitej na guz. W

chwili podjęcia prezentowanych obecnie

własnych badań w 1985 roku nie było wiadomo,

czy dotyczy to również promieniowania o

wysokim LPE (np. neutronów), tzn. czy

naprawa uszkodzeń popromiennych po działa-

niu niskich i wysokich dawek neutronów jest

tak samo mało skuteczna i czy zmniejszenie

dawki frakcyjnej neutronów nie spowoduje

konieczności podwyższenia dawki całkowitej.

Wykazanie braku wpływu wysokości dawki

frakcyjnej neutronów na nasilenie późnego

odczynu popromiennego przemawia przeciwko

stosowaniu niskich dawek frakcyjnych

neutronów, równocześnie ułatwiając wprowa-

dzanie nowych schematów frakcjonowania

neutronów. Wykazanie efektu frakcjonowania

dawki fotonów stało się wkrótce podstawą do

wprowadzenia niekonwencjonalnych schema-

tów frakcjonowania dawki tj. hiperfrakcjonacji i

przyspieszonej hiperfrakcjonacji [9, 42].

Niestety, do chwili obecnej nie ma

przekonywających dowodów pochodzących z

badań eksperymentalnych, określających ryzyko

wystąpienia późnego odczynu popromiennego, a

więc określających sposób frakcjonowania

dawki promieniowania i wrażliwość napromie-

nianej tkanki. Nie jest pewne czy wczesny

odczyn popromienny ma wpływ na późno

ujawniające się uszkodzenia, co przy

hiperfrakcjonacji może mieć duże znaczenie,

bowiem nasilenie wczesnego odczynu może

wpływać na późne reakcje popromienne w

zdrowych tkankach.

Przy zmianach schematów leczenia

napromienianiem i obliczaniu dawek rów-

noważnych istotna jest znajomość parametru

charakteryzującego wrażliwość tkanki na



frakcjonowane napromienianie - współczynnika

oc/p\ Został on określony dla szeregu tkanek

prawidłowych: rdzenia kręgowego [2, 3, 218],

płuca [183], nerki [160], pęcherza moczowego

[161], skóry [43], wątroby [52], jelita cienkiego

[203]. Na tej podstawie przyjmuje się w

praktyce klinicznej wartość 3 Gy dla cc/p dla

tkanek prawidłowych reagujących późnym

odczynem i 10 Gy dla wcześnie odpowia-

dających na napromienianie. Niestety dla jelita

grubego, które charakteryzuje się późną reakcją

na napromienianie otrzymano niejednolite

wartości dla współczynnika oc/p tak dla fotonów

jak neutronów i został on obliczony w zakresie

znacznie wyższych dawek frakcyjnych niż

stosowane klinicznie [19, 41, 172].

Na efektywność radioterapii mają wpływ

odczyny popromienne zdrowych tkanek. W

leczeniu nowotworów złośliwych niskoenerge-

tyczną wiązką neutronów dawkę całkowitą

promieniowania ograniczają późne odczyny

popromienne. Do właściwego zaplanowania

leczenia niezbędna jest ocena WSB neutronów.

Została ona określona dla jelita grubego jedynie

w wyższym zakresie dawek (0.5 - 12.5 Gy)

[172]. Poznanie WSB neutronów dla dawek <

0.5 Gy może wskazać na zagrożenia związane z

ryzykiem wystąpienia odczynu popromiennego.

Jelito grube jest jednym z krytycznych

narządów w radioterapii nowotworów

złośliwych zlokalizowanych w obrębie jamy

brzusznej, jak np. nowotwory nerki, pęcherza

moczowego, sterczą, jelit, narządu rodnego.

Napromienianie wysoką dawką jelita powoduje

wysokie ryzyko wystąpienia późnych powikłań,

w kilka miesięcy lub nawet kilka lat od

napromieniania [17, 152]. Pierwsza wzmianka o

popromiennym uszkodzeniu jelita ukazało się

już w 1897 roku [191], jednak pierwszy opis

zmian popromiennych jelita opublikowano w

1917 roku [60]. Późne zmiany popromienne w

jelicie grubym występują u 2 - 5 % chorych

leczonych z powodu nowotworów narządu

rodnego [94]. Wcześnie występujące objawy

popromienne polegają na wystąpieniu stanu

zapalnego jelita (bóle brzucha, parcie na stolec,

biegunka). Dolegliwości te u większości

chorych mają charakter przejściowy. Nie

pogarszają w znaczny sposób jakości życia, ale

mogą spowodować przerwy w leczeniu. Późne

zmiany wywołane napromienianiem mogą

prowadzić do wystąpienia zwężenia,

przewlekłego owrzodzenia, perforacji lub

przetok jelita grubego, które mogą być

przyczyną znacznych dolegliwości, a nawet

prowadzić do zgonu. Prawdopodobieństwo

wystąpienia późnych komplikacji w jelicie

wzrasta z wiekiem chorego, przy współistnieniu

cukrzycy, nadciśnienia, po przebytych

operacjach w terenie jamy brzusznej [66, 186],

W ostatnich latach patogeneza późnych

odczynów popromiennych stała się jednym z

najbardziej dyskutowanych zagadnień z zakresu

radioterapii eksperymentalnej, ponieważ jej

poznanie może prowadzić do opracowania

skutecznych sposobów zapobiegania wystąpie-

niu poważnych odległych powikłań. Niestety,

nie jest to proces dobrze poznany w wielu



tkankach. Komórki tarczowe odpowiedzialne za

powstanie odczynów popromiennych nie są we

wszystkich sytuacjach określone, a ich

organizacja słabo poznana w wielu tkankach

reagujących późnym odczynem. Nie wiadomo

również czy komórki tarczowe dla późnych

odczynów są różne w różnych tkankach.

Dlatego doświadczenia przeprowadzane na

zwierzętach mają zasadnicze znaczenia dla

wyjaśnienia tych procesów, choć nie są wolne

od wad. Niestety, w modelu zwierzęcym nie

można ocenić subiektywnych objawów

uszkodzeń popromiennych jak ból i cierpienie,

które towarzyszą uszkodzeniom u ludzi.

Jednakże przeprowadzone dotychczas badania

porównawcze przebiegu późnych odczynów

popromiennych u zwierząt doświadczalnych z

danymi klinicznymi sugerują, że patogeneza i

zmiany histologiczne dla późnego odczynu mają

podobny przebieg u zwierząt doświadczalnych i

u człowieka [142, 180].

1.1. Patogeneza uszkodzeń
popromiennych jelita grubego

Główną funkcją jelita grubego jest

odwadnianie treści jelita i formowanie kału.

Popromienne uszkodzenie jelita grubego

wywołane jest przez złożony proces, w który

zaangażowane są wszystkie warstwy ściany

jelita. (Ryc. 1). Główną rolą nabłonka jelito-

wego jest wchłanianie płynów. Stwierdzono, że

promieniowanie powoduje zależną od dawki

sterylizację komórek krypt jelitowych [201], w

toku której zmniejsza się liczba komórek

nabłonka i spada wchłanianie płynów [40].

Ubytek komórek nabłonka powoduje spadek

ciężaru ciała, występujący najwyraźniej między

9 a 16 dniem od napromieniania. [61, 62, 172].

W następnym etapie zaznacza się repopulacja

krypt jelitowych spowodowana kompensacyjną

proliferacją przeżywających komórek i z czasem

przywrócona zostaje prawidłowa czynność

jelita.

Do regeneracji komórek nabłonka jelitowego

dochodzi nawet po zastosowaniu wysokich

dawek promieniowania np. 22 Gy promieni X,

ponieważ repopulacja krypt jelitowych

występuje jeśli przetrwa przynajmniej jedna

komórka krypty / obwód w 5 \xm odcinku jelita

[201], bądź może następować w wyniku

migracji komórek z nie napromienianego

rejonu jelita.

Wczesnym objawem popromiennego

uszkodzenia jelita jest spadek ciężaru ciała,

spowodowany uszkodzeniem komórek ślu-

zówki, oraz krwawe biegunki w następstwie

owrzodzeń błony śluzowej. Zmiany te mogą być

przejściowe i trwać 10 - 14 dni [40], jednak w

skrajnych przypadkach, po działaniu wysokich

dawek promieniowania mogą doprowadzać do

śmierci zwierząt [80]. We wczesnym okresie od

napromieniania mogą występować objawy nie

związane bezpośrednio z pierwotnymi uszko-

dzeniami jelita jak np. powiększenie pęcherza,

rozszerzenie moczowodów, wodonercze, które

wydaje się być spowodowane wtórnym

odczynem zapalnym śluzówki pęcherza

moczowego na nie znane pierwotne uszkodzenie

popromienne. Zespół objawów wczesnego



odczynu popromiennego może być wywołany

reakcją czynników pozakomórkowych

uaktywnianych w wyniku promieniowania.

Prawdopodobnie w reakcji popromiennej

odgrywają rolę eikosanoidy (prostaglandyny,

prostacykliny, tromboksany, leukotrieny). Te

endogenne mediatory stanów zapalnych mogą

być odpowiedzialne za rozszerzenie i zwężenie

naczyń krwionośnych, wzrost przepuszczalności

naczyń włosowatych, zakrzep lub chemotaksję i

cytokiny, które stymulują fibroblasty do

wydzielania zewnątrzkomórkowego białka -

kolagenu.

Późny odczyn popromienny u gryzoni część

autorów dzieli na dwa etapy : od 2 - 3 miesięcy

od napromieniania i powyżej 3 miesięcy [214].

Od 2 miesiąca obserwuje się histologicznie

głębokie okrężne owrzodzenia sięgające do

mięśniówki, przetoki, wodonercze [216]. Od 6

miesiąca od napromieniania stwierdza się także

naczynie
krwionośne

splot nerwowy
Meissnera

błona
podśluzowa

splot
Auerbacha

(splot nerwowy
wSpólczulny)
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mięśnie
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Jmięśniówka
(blaszka mięśniowa)

mięśniówka zewnętrzna

Ryc. 1. Schemat budowy jelita grubego

stanowić część humoralną odpowiedzi

popromiennej [119]. Związek między czynni-

kami humoralnymi i odczynem popromiennym

potwierdzają ostatnie badania Rubina [143] i

Finkelsteina [51], którzy wyjaśnili udział i

współdziałanie pomiędzy makrofagami,

pneumocytami i fibroblastami w powstawaniu

późnego odczynu w płucu myszy. Napromie-

niane makrofagi i pneumocyty uwalniają

zwłóknienie w błonie podśluzowej (mięś-

niówce), które zmniejsza elastyczność i

ruchomość jelita. Obserwuje się również

zakażenia bakteryjne, wysłane śluzówką torbiele

między warstwami mięśni, stwardnienie naczyń,

martwice włókniakowate, oraz powyżej 10

miesiąca nowotwory [172, 214]. Ocenę późnych

zmian popromiennych można przeprowadzić na

podstawie kryteriów czynnościowych tj.: śmier-



telności zwierząt (12 miesięcy) [172, 215],

najwyższego ciężaru ciała [172], zwężenia jelita

[19, 41, 93], wyciekania płynu z odbytu [41],

ilości krótkich peletów fekalnych [62, 172].

Zmiany popromienne występujące w późnym

okresie od napromieniania poprzedza wielomie-

sięczny okres utajenia wynoszący od 6 do 55

tygodni (średnio 40 tygodni), który jest

odwrotnie proporcjonalny do dawki promie-

niowania [41, 80]. W okresie latencji na

poziomie molekularnym zachodzą procesy,

które dotychczas nie były wykrywalne

dostępnymi metodami badawczymi. Ostatnio

jednak postęp w dziedzinie biologii mole-

kularnej umożliwił wykrywalność zmian

inicjujących proces zwłóknienia nawet 24

godziny po zastosowaniu niskich dawek

frakcyjnych. Polega on na ocenie ekspresji genu

indukującego produkcję kolagenu w fibro-

blastach [51, 96], co w przyszłości może

pozwolić na zmniejszenie nasilenia tej

najpowszechniej występującej późnej zmiany

popromiennej u ludzi i pomóc w poznaniu

procesu patogenezy.

Patogeneza późnego odczynu popro-

miennego nie jest dobrze poznana. Nie wiadomo

jeszcze czy pierwotne uszkodzenie tkanki

łącznej i naczyniowej w błonie podśluzowej i

śluzowej jest odpowiedzialne za wystąpienie

późnych uszkodzeń popromiennych. [184, 185],

czy jest nią uszkodzenie powoli proliferujących

komórek tkanki łącznej błony podśluzowej [40].

Zwolennicy pierwszej teorii, Trott i Breiter,

uważają, że zmiany naczyniowe w zrębie

śluzówki prowadzą do zaniku nabłonka, a to z

kolei do zwłóknień błony podśluzowej. Zmiany

te przekształcają jelito w sztywną tubę, co wraz

z okołoprostniczymi zrostami progresywnie

zmniejsza światło jelita. W miejscach zwężenia

treść jelita może mechanicznie uszkadzać

atroficzną i wrażliwą na uraz śluzówkę i

wywoływać wtórne owrzodzenia i stan zapalny

(obserwowane od 2 miesiąca od napro-

mieniania). Może to powodować wyciekanie

płynów z odbytu i nasilać proces zwłóknienia

(ponieważ obserwowano go znacznie częściej

wokół owrzodzenia). Hipotezę tę mogą

potwierdzać ostatnie badania [51, 96], które

wykazują związek pomiędzy procesem

zwłóknienia i stanem zapalnym. Dlatego

nasilenie lub przedłużenie stanu zapalnego

jelita, co występuje w przewlekłych

owrzodzeniach spowodowanych przejściem

treści jelita może wzmagać proces włóknienia i

prowadzić do poważnych powikłań. Tę hipotezę

potwierdzają badania na szczurach karmionych

dietą bezresztkową wchłanianą całkowicie w

jelicie cienkim, u których stwierdzano

atroficzną śluzówkę, ale nie obserwowano

owrzodzeń. Jednak w przypadku karmienia ich

prawidłową karmą dochodziło do uszkodzenia

śluzówki, co jest dowodem na indukcję

owrzodzenia przez mechaniczny uraz (treść

jelita).

Inną koncepcję patogenezy prezentuje Dewit

[40], który nie stwierdzał związku pomiędzy

owrzodzeniem a zwłóknieniem, ponieważ

stwierdzał zwłóknienie w błonie podśluzowej 3

- 6 miesięcy od napromieniania, natomiast nie



obserwował owrzodzeń w tym czasie. Ponadto

ilość obserwowanych przewężeń jelita wzrastała

w czasie obserwacji z krótszym czasem latencji

po działaniu wyższych dawek promieniowania.

To sugeruje, że jest to późny typ uszkodzeń

popromiennych występujący głównie w wolno

proliferującej tkance, jaką jest tkanka łączna

błony podśluzowej, nie zaś nabłonek jelitowy.

Powszechnie wiadomo, że uszkodzenie

charakterystycznych dla danej tkanki komórek

tarczowych jest przyczyną wystąpienia odczynu

popromiennego. Niestety, jeszcze nie wiadomo

jakie komórki są tarczowymi dla jelita grubego.

Przypuszcza się, że komórką tarczową dla

wczesnego odczynu jest komórka krypty,

natomiast dla późnego odczynu miocyt i

fibrocyt [103]. Ostatnie lata badań

eksperymentalnych wykazały, że tolerancja

narządu i przywrócenie prawidłowej funkcji

zależy od organizacji komórek tarczowych w

jednostkach czynnościowych tkanki. Niestety,

sposób organizacji domniemanych komórek

tarczowych w jelicie grubym nie jest znany.

Niedostateczna wiedza na temat tolerancji jelita

i jego wrażliwości na frakcjonowanie,

parametru a/p1, zaś w terapii cząstkami o

wysokim LPE także i WSB dla szerokiego

zakresu dawek frakcyjnych stanowią ograni-

czenia w planowaniu leczenia napromienianiem

nowotworów złośliwych u ludzi.

1.2. Cel pracy

Celem pracy jest sprawdzenie wpływu różnej

wysokości dawek frakcyjnych promieniowania

o niskim LPE (fotonowego) lub wysokim LPE

(neutronowego) na odczyn popromienny jelita

grubego, ze szczególnym uwzględnieniem

niskich dawek frakcyjnych. Wybranie tego

modelu nie było przypadkowe, ponieważ w

jelicie grubym można obserwować wczesne i

późne reakcje popromienne u tych samych

zwierząt. Do oceny wpływu działania

najniższych dawek frakcyjnych zastosowałam

schemat frakcjonowania (technikę top up), który

wykluczał wpływ repopulacji na efekt

popromienny, zaś stała 8 godzinna przerwa

międzyfrakcyjna eliminowała wpływ niepełnej

naprawy uszkodzeń subletalnych na nasilenie

odczynu popromiennego. Za kryterium oceny

uszkodzeń popromiennych przyjęłam głównie

uszkodzenia funkcji tkanki. Na podstawie oceny

morfologicznej starałam się jednak wskazać na

komórki tarczowe odpowiedzialne za powstanie

wczesnych i późnych odczynów popro-

miennych. Zamierzeniem moim było również

określenie wielkości jednostek czynnościowych

w jelicie grubym, odpowiedzialnych za

regenerację tkanki (Jednostka Regeneracji

Tkanki = JRT), które nie zostały dotychczas

określone.

Po raz pierwszy w opracowaniu efektu

popromiennego w jelicie zastosowałam bez-

pośrednią analizę wyników, która eliminuje błąd

występujący w metodzie pośredniej. Przy

użyciu modelu liniowo - kwadratowego (LQ)
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starałam się określić wartość współczynnika

a/p dla fotonów i neutronów, oraz WSB w

zakresie dawek frakcyjnych nie stosowanych do

tej pory do tego celu. Stworzyło to możliwość

dokładnego określenia współczynnika a/p,

który może być stosowany w praktyce klinicznej

nie tylko do oceny promieniowrażliwości tkanek

na frakcjonowane napromienianie, ale również,

między innymi, do obliczania dawek

równoważnych przy zmianie schematów

napromieniania.

Zastosowanie w pracy szerokiego zakresu

dawek frakcyjnych, ocena wczesnego i późnego

odczynu na podstawie 5 kryteriów

czynnościowych, oraz ocena histologiczna

upoważniły mnie do przedstawienia zmian

popromiennych w jelicie grubym w sposób

kompleksowy, to znaczy z uzasadnieniem

teoretycznym i wykorzystaniem dostępnych

modeli matematycznych do ich ilościowego

przedstawienia. Zastosowanie w obecnej pracy

dwóch rodzajów promieniowania spowodowało

chęć przedstawienia we wstępie pracy różnic w

biologicznym działaniu promieniowania o

niskim i wysokim LPE. Także przedstawienie

komórek tarczowych i ich organizacji w innych

tkankach miało przyczynić się do poznania

struktury organizacyjnej jelita grubego.

Zastosowany w pracy schemat

frakcjonowania uniemożliwił badanie różnicy w

zdolności do naprawy uszkodzeń popro-

miennych pomiędzy komórkami tarczowymi

odpowiedzialnymi za powstanie wczesnego i

późnego odczynu, a stanowi ona ważny czynnik

w omawianym zagadnieniu. Dlatego istniejące

różnice w naprawie uszkodzeń popromiennych

postanowiłam zbadać 3 metodami: przez

porównanie kształtu krzywych izoefektywnych,

wysokości dawek całkowitych dla izoefektu,

oraz pośrednio, na postawie odsetka

zregenerowanej dawki promieniowania (Fr)

występującej w czasie przerw międzyfrak-

cyjnych.

Dokładne poznanie wpływu wielkości dawki

frakcyjnej na nasilenie odczynów

popromiennych po działaniu fotonów i

neutronów, a także precyzyjne określenie

współczynników a/p i WSB w szerokim

zakresie dawek może pozwolić na zmniejszenie

efektów popromiennych jelita grubego w czasie

radioterapii.

2. PATOFIZJOLOGIA USZKODZEŃ
POPROMIENNYCH WYWOŁA-
NYCH PROMIENIOWANIEM
JONIZUJĄCYM

2.1. Promieniowanie o niskim i
wysokim LPE - różnice
radiobiologiczne

Biologiczne działanie promieniowania

jonizującego jest uniwersalne i dotyczące

wszystkich organizmów żywych. Zmiany i

uszkodzenia wywołane przez promieniowanie

zachodzą na wszystkich poziomach organizacji

żywej materii od poziomu cząsteczki, komórki,

przez tkanki, narządy i organizmy do poziomu

populacji. Ogniwem łączącym fizyczne skutki

promieniowania z objawami obserwowanymi na

wyższych poziomach są zmiany zachodzące w
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złożonych układach cząsteczkowych komórki.

Promieniowanie może uszkadzać bezpośrednio

krytyczną cząsteczkę (DNA) lub działać w

sposób pośredni tj. za pomocą wolnych

rodników, które są produktami popromiennego

rozpadu cząsteczki wody. Przez wiele lat

uważano, że w przypadku neutronów przeważa

pierwszy typ uszkodzeń [67], Wykazano, że

śmiertelność komórek eukariotycznych

wywołana bezpośrednim działaniem promie-

niowania wynosi od 35 % dla fotonów, do

ponad 80 % dla promieniowania o wysokim

LPE [78]. Jednak ostatnie badania uszkodzeń

bezwodnego DNA wykazały równy udział

bezpośredniego i pośredniego działania

niskoenergetycznych neutronów na tarczę

biologiczną [129]. Wśród autorów są tacy,

którzy utrzymują, że większość uszkodzeń

wywoływana jest drogą bezpośrednią [133],

jednak komórka rozpoczyna proces naprawy

początkowego uszkodzenia DNA bez

rozróżnienia sposobu jego indukcji [192].

Biologiczny efekt działania promieniowania

zależy od czynnika fizycznego tj. rozkładu

geometrycznego i liczby jonizacji pierwotnych

w komórce, oraz czynnika biologicznego, na

który składa się między innymi wewnętrzna

promieniowrażliwość komórki, utlenowanie,

pozycja komórki w cyklu życiowym, stopień

uwodnienia. Czynniki fizyczny i biologiczny w

złożony sposób wpływają na efekt biologiczny.

Promieniowanie podczas przenikania przez

żywą materię wywołuje następstwo procesów,

które różnią się znacznie w skali czasu. Można

je podzielić na trzy fazy: fizyczną, chemiczną i

biologiczną. W wyniku działania promie-

niowania jonizującego na materię żywą (faza

fizyczna) w przeciągu 10"18 sekundy zachodzi

absorpcja energii promieniowania przez atomy i

cząsteczki leżące na drodze wiązki

promieniowania. Pochłonięcie energii powoduje

w cząsteczkach materii zjawiska jonizacji oraz

wzbudzania. Jonizacja jest bardziej skuteczna

jako czynnik uszkadzający niż wzbudzanie,

ponieważ zachodzi przy energii wyższej niż 10

eV, czyli odpowiadającej potencjałowi jonizacji

cząsteczki białka. Powstają pierwotne produkty

działania promieniowania tj. cząsteczki

zjonizowane, wzbudzone oraz elektrony. W

początkowym odcinku drogi szybki elektron

posiadający dużą energię kinetyczną reaguje

głównie z elektronami na orbitach atomów,

wybijając niektóre z nich, a następnie traci

nabytą energię kinetyczną na procesy

jonizacyjne, lub może podnosić je na wyższy

poziom energetyczny w obrębie atomu lub

cząsteczki w reakcji wzbudzania. Gęstość

jonizacji wytwarzana w komórce wydaje się być

jednym z najistotniejszych czynników fizy-

cznych. Zależy ona od prędkości i ładunku

elektrostatycznego cząstki jonizującej. Gęstość

jonizacji wywoływana w komórce przez cząstkę

jonizującą określana jest przez współczynnik

Liniowego Przekazywania Energii (LPE). Jest

to ilość energii tracona przez cząstkę jonizującą

na lum odcinku drogi w środowisku przez jakie

przechodzi. Wartość LPE określana jest

tradycyjnie w jednostkach SI w keV/|U.m.

Jonizacja wywołana przez promieniowanie o

niskim LPE, do jakiego należy promieniowanie
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X i gamma, jest wywołana przez pojedyncze,

oddzielne, rzadko zjonizowane cząstki i

równomiernie rozproszona. To promieniowanie

jest mniej skuteczne, ponieważ do uszkodzenia

komórki wymagane jest przejście więcej niż

jednej jonizacji. Pochłonięta dawka

promieniowania gamma o wysokości 1 Gy

wywołuje średnio około 1000 jonizacji w

komórce, co odpowiada gęstości jonizacji - 0.3

keV/|i.m. Deponuje ona w 2 nm odcinku DNA

energię 10 - 40 eV [63], co może indukować

powstanie podwójnej przerwy DNA (do jej

powstania wystarczy 30 eV) [78]. Większość

uszkodzeń powstałych w DNA w wyniku

rzadkiej jonizacji to izolowane od siebie

uszkodzenia, które mogą ulec naprawie [158].

Jeśli gęstość jonizacji na jeden tor cząstki jest

wystarczająco duża (wysokie LPE, cząstki cc, .

neutrony, ciężkie jony) wywołuje znacznie

mniej śladów - np. cząstki a tylko około 4 w

jądrze komórki, ale o intensywnej jonizacji -

100 keV/|im [63]. Po działaniu promieniowania

o wysokim LPE zmniejsza się odległość

pomiędzy cząstkami zjonizowanymi pene-

trującymi tkankę. Wtórne elektrony mogą

wzbudzać lub jonizować atomy sąsiednich

cząsteczek powodując kaskadę jonizacji.

Tworzą się mniejsze i większe skupiska

jonizacji obejmujące większy odcinek ( 5 - 1 0

nm) DNA. Pochłonięta dawka wysokości 1 Gy

może utworzyć 20 - 100 mniejszych skupisk

jonizacji (100 eV), 4 - 100 dużych (400 eV), lub

0 - 4 bardzo dużych skupisk jonizacji (800 eV)

[63]. Jeśli promieniowanie powoduje więcej niż

15 jonizacji w krytycznej objętości DNA (5-10

nm), może wywołać mnogie uszkodzenia na

odcinku obejmującym około 20 par zasad, jak

pojedyncze lub podwójne przerwy DNA,

uszkodzenie zasad [158]. Ponadto końce

przerwanych odcinków DNA mogą różnić się

własnościami chemicznymi od przerw

wywołanych działaniem promieniowania o

niskim LPE. Może to ułatwiać połączenia z

innymi uszkodzeniami blisko położonymi, bo

powstałymi wzdłuż torów jonizacji [192]. Fakt

ten może tłumaczyć dlaczego uszkodzenia DNA

powstałe w wyniku gęstej jonizacji są

trudijiejsze do naprawienia. Ryzyko wystąpienia

mnogich uszkodzeń w wyniku działania

promieniowania o niskim LPE wzrasta przy

wysokich dawkach o dużej mocy [158].

Faza chemiczna obejmuje okres, w którym

uszkodzone atomy lub cząsteczki reagują z

innymi elementami składowymi komórki w

czasie szybkich (10~5 sekundy) reakcji

chemicznych. Jonizacja lub wzbudzanie

prowadzi do przerwania wiązań chemicznych i

tworzenia wolnych rodników, które są bardzo

reaktywne. Wolne rodniki w kolejnych,

współzawodniczących ze sobą reakcjach dążą

do równowagi jonowej i albo są wymiatane

przez grupy sulfhydrylowe albo ulegają

utrwaleniu przez tworzenie trwałych che-

micznych wiązań (np. z tlenem) w cząsteczce

biologicznej.

Faza biologiczna obejmuje kolejne procesy

biologiczne. Zaczyna się od reakcji

enzymatycznych, których celem jest naprawa

uszkodzeń chemicznych. Mogą one trwać
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sekundy lub wiele dni lub tygodni [58].

Większość uszkodzeń indukowanych fotonami

może ulec naprawie [158], Uszkodzenia

niemożliwe do naprawy lub naprawione

nieprawidłowo, które przeważają po działaniu

promieniowania o wysokim LPE są przyczyną

śmierci komórki [27, 57, 88, 137].

chromosomów w komórkach potomnych nie

różnią się między sobą. Różnice sprowadzają

się do skuteczności działania promieniowania tj.

natężenia efektów w przeliczeniu na dawkę

fizyczną. Różnice te obrazują krzywe przeżycia

komórek (ryc. 2), które są graficznym

przedstawieniem zależności efektu działania

100-=

!
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•u

g

•N

1 0 -
wysokie LPE

neutrony

0 8 12
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Ryc. 2. Promieniowanie o wysokim LPE wywołuje dużą ilość nie naprawialnych uszkodzeń,
określanych przez współczynnik a w modelu liniowo - kwadratowym, co powoduje, że początkowy
odcinek krzywej przeżycia komórek jest stromy. Fakt ten ma wpływ na wartość współczynnika
ot/p, który dla promieniowania o dużym LPE np. neutronów) wynosi około 100 Gy (patrz tab. 3).

W zakresie następstw absorpcji energii

promieniowania i charakteru zmian bioche-

micznych w komórce prawdopodobnie nie ma

większych różnic pomiędzy promieniowaniem o

wysokim i niskim LPE. Rozmieszczenie

jonizacji w komórce jest różne, ale

przypuszczalnie zmiany cząsteczkowe i

pośrednie uszkodzenia biochemiczne oraz

końcowy skutek biologiczny np. utrata

zdolności do właściwego rozmieszczenia

promieniowania od dawki. W wyniku

zastosowania tej samej dawki promieniowania o

wysokim LPE przeżyje znacznie mniej komórek

tarczowych niż w wyniku działania

promieniowania o niskim LPE [50].

Efekt cytotoksyczny na poziomie

najniższych dawek odzwierciedla początkowe

nachylenie krzywej przeżycia (linia

przerywana). Charakteryzuje go współczynnik

a, określający ilość komórek zabitych w wyniku
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przejścia 1 kwantu promieniowania (model LQ

str. 47 ). Jest on zależny od LPE oraz wewnę-

trznej promieniowrażliwości komórki.

Dla promieniowania o niskim LPE udział

współczynnika a, określanego przez począ-

tkowy prostoliniowy odcinek krzywej stanowi

niewielki procent całkowitego efektu

popromiennego (przewaga zdolności do

naprawy uszkodzeń popromiennych, okreś-

lanych przez współczynnik p). Ze wzrostem

LPE wzrasta udział współczynnika a.

Dla promieniowania o wysokim LPE stanowi

on dużą część efektu i decyduje o nachyleniu

krzywej na poziomie wyższych dawek (współ-

czynnik p nie ma wpływu na przeżycie komórki,

ponieważ przeważają uszkodzenia naprawione

nieprawidłowo lub nie naprawione nad

naprawionymi właściwie). Ze wzrostem LPE

ramię na krzywej przeżycia zanika (ponieważ

mały jest wpływ współczynnika P, i nachylenie

zwiększa się; Ryc. 2).

Można wyróżnić przynajmniej 3 przyczyny

dla których efekt działania promieniowania o

dużej gęstości jonizacji jest skuteczniejszy. Po

zastosowaniu promieniowania o wysokim LPE

występuje mniejsza naprawa uszkodzeń

popromiennych w komórkach, faza cyklu

życiowego komórki jest mniej istotna dla

przeżycia, oraz stwierdza się mniejszą

promieniooporność komórek hipoksycznych.

znaczne i dotyczą nie tylko przeżywalności

komórek ale również nowotworowej

transformacji komórek. Frakcjonowane

napromienianie o niskim LPE i niskiej mocy

dawki jest mniej skuteczne w powodowaniu

transformacji nowotworowej niż

napromienianie jednorazowe lub o dużej mocy

dawki. Mniejsza częstość indukcji

nowotworowej przez promieniowanie o niskim

LPE spowodowana jest efektem skutecznej

naprawy komórkowej. Odwrotny efekt

stwierdza się w przypadku promieniowania o

wysokim LPE (np. neutronów). Napromienianie

komórek wiązkami neutronów o niskiej mocy

dawki (0.08 - 0.43 cGy/min) zwiększa częstość

transformacji nowotworowej w zakresie niskich

dawek 2.5 - 80 cGy, w porównaniu do dawki

pojedynczej dużej mocy [69]. Biologiczny

mechanizm działania neutronów różni się od

działania promieniowania o niskim LPE. Z

obniżeniem mocy dawki promieniowania o

niskim LPE zwiększa się przeżywalność

komórek, a zmniejsza się częstość transformacji

nowotworowych w komórkach przeżywających

napromienianie. Natomiast zmniejszanie mocy

dawki wiązek neutronów o niskich energiach

uzyskiwanych z reaktorów jądrowych ma mały

lub żaden wpływ na przeżywalność komórki.

Zwiększa się jednak częstość transformacji

nowotworowej, co wiąże się ze zwiększoną

częstością mylnych napraw w uszkodzonym

DNA [69].

Różnice w biologicznych skutkach działania

promieniowania o niskim i wysokim LPE są

Ponieważ celem radioterapii jest sterylizacja

komórek nowotworowych, zastosowanie
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promieniowania o wysokim LPE winno

przynieść większą korzyść terapeutyczną ze

względu na korzystniejsze rozmieszczenie

pochłoniętej dawki w porównaniu do

promieniowania o niskim LPE. Jednak nie

każdy rodzaj promieniowania wywołujący gęstą

jonizację w komórce może być stosowany w

terapii nowotworów złośliwych. W idealnych

tkankach zdrowych przez jakie przechodzi.

Badania nad uszkodzeniami tkanek

prawidłowych mają zatem duże znaczenie.

Najkorzystniejszy rozkład fizyczny dawki

posiada, nie stosowane jednak powszechnie,

promieniowanie o wysokim LPE, pochodzące z

cząstek helu oraz jonów ciężkich: węgla, neonu

lub krzemu. Największe zainteresowanie

>

neutrony ) \^\J

KORZYŚĆ WYNIKAJĄCA Z ROZKŁADU DAWKI

Ryc. 3. Protony cechuje najkorzystniejszy rozkład głębokościowy dawki, ale własności
radiobiologiczne podobne do promieniowania X. Neutrony nie mają tak korzystnego rozkładu
dawki jak protony, ale używane są do terapii z powodu wysokiego LPE. Jony ciężkie: węgla,
neonu, krzemu mają natomiast optymalne cechy promieniowania przeznaczonego do terapii:
korzystny rozkład dawki i wysokie LPE. Jony argonu, choć cechują się wysokim LPE, łatwo
ulegają rozpadowi i w praktyce mają ograniczoną penetrację. Piony ze względu na wysoką cenę
eksploatacji nie są brane pod uwagę [54].

warunkach promieniowanie powinno powodo-

wać największy skutek w nowotworze, bez

uszkodzenia tkanek zdrowych otaczających guz.

Taki efekt uboczny jest jednak nieunikniony w

praktyce klinicznej. W przypadku napro-

mieniania nowotworów zlokalizowanych w

głębi ciała działanie promieniowania nie może

być ograniczone tylko do obszaru guza, może

wywoływać uszkodzenia we wszystkich

wzbudzają jony neonu i krzemu, które w

przyszłości prawdopodobnie będą wykorzy-

stywane w terapii ze względu na niższą od

pozostałych jonów cenę eksploatacji [54, 87].

Ryc. 3 przedstawia zależność LPE od rozkładu

dawki w tkance dla różnych rodzajów

promieniowania.

Do porównywania biologicznego efektu

działania różnych rodzajów promieniowania
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służy Względna Skuteczność Biologiczna

(WSB). Jest to iloraz dawek promieniowania

standardowego (promieniowania X lub gamma,

stosowanego powszechnie przez dziesięciolecia

trwania radioterapii) i badanego, wywołujących

taki sam efekt biologiczny.

Dla promieniowania cechującego się LPE

wyższym od 30 keV/|lm skuteczność

biologiczna wzrasta i osiąga maksymalne

keV/|im jest różnica w skuteczności

biologicznej wiązki porównywanej i standar-

dowej, szczególnie na poziomie niskich dawek

frakcyjnych. W przypadku promieniowania o

wysokim LPE (wiązka porównywana) istnieje

większa szansa deponowania minimum energii

(około 30 eV, tj. 10 - 15 jonizacji na jednostkę

drogi) w każdej tarczy biologicznej (DNA) o

średnicy 5-10 nm [78].

Większy efekt cytotoksyczny w przypadku

t
W

o i io ioo IOOO

LPE (keWum tkanki)
Ryc. 4. Zależność WSB od LPE promieniowania. Teoretyczne krzywe 1, 2, 3 przedstawiają różne
wartości WSB dla jednego typu komórek, każda dla innego poziomu przeżywalności komórek,
przyjętego do obliczeń. Wartość WSB nie jest stalą i zależy od poziomu uszkodzenia, a więc dawki
promieniowania.

wartości przy 100 - 110 keV/|J.m (Ryc. 4).

Promieniowanie o tej gęstości jonizacji

deponuje optymalną ilość energii wymaganą do

inaktywacji tarczy biologicznej. Dla LPE

wyższego od 300 keV/|a,m efekt biologiczny jest

nieodpowiedni, ponieważ w krytycznych

miejscach komórki deponowane jest więcej

energii niż konieczne (osiągnięty efekt

"nasycenia"). Przyczyną wzrostu wartości WSB

promieniowania o LPE w zakresie 100 - 110

promieniowania o wyższym LPE spowodowany

jest zdeponowaniem krytycznej ilości energii w

objętości tarczy, w wyniku przejścia jednej

jonizacji, co może wywołać jedną lub więcej

podwójnych przerw w DNA i przyczynić się do

śmierci komórki. Efekt ten odzwierciedla

redukcja ramienia na krzywej przeżycia, co

powoduje wzrost WSB na poziomie niskich

dawek frakcyjnych (np. dla dawki obniżającej

przeżycie modelowych komórek do 80 % WSB
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wynosi około 7; teoretyczna krzywa 1 na ryc. 4).

Na poziomie wyższych dawek różnice w

przebiegu krzywych przeżycia dla pro-

mieniowania badanego (wysokie LPE) i

standardowego są mniejsze, co powoduje

otrzymanie niższych WSB (np. dla dawki

obniżającej przeżycie komórek do 10 % WSB

wynosi około 5 (krzywa 2), natomiast na

poziomie 1 % około 3 (krzywa 3).

2.2. Rodzaje uszkodzeń popro-
miennych

Ponieważ celem pracy jest ocena uszkodzeń

popromiennych występujących po działaniu

niskich dawek frakcyjnych, celowe wydaje się

omówienie uszkodzeń występujących w DNA,

przyczyniających się do wystąpienia śmierci

mitotycznej komórki. Zdolność do proliferacji

jest najbardziej promieniowrażliwą czynnością

biologiczną komórki [115]. Utrata tej cechy

występuje po dawkach niższych niż wymagane

do upośledzenia funkcji komórki. Dlatego

uszkodzenia błon komórkowych i białek

występujące po działaniu wyższych dawek

promieniowania (> 5 Gy) zostały pominięte

[121].

Promieniowanie jonizujące oddziaływuje z

materią przez deponowanie energii w strukturze

tarczy (DNA) w czasie 10"19 do 10'1 4 sekund.

Za krytyczną objętość tarczy przyjmuje się

średnicę około 10 nm obejmującą odcinek

cząsteczki DNA i odległość dyfuzji rodników

[33]. Genom cechuje niejednorodna

promieniowrażliwość [14]. Przypuszcza się, że

tylko uszkodzenie pewnych miejsc w DNA

może doprowadzić do letalnego uszkodzenia

komórki [8, 133]. Uważa się, że najbardziej

wrażliwa jest część genomu zlokalizowana po

wewnętrznej stronie błony jądrowej - (w

obszarze stanowiącym miejsca przyczepu do

macierzy jądrowej) odcinki DNA prowadzące

replikację i transkrypcje, co wiąże się z

"odsłonięciem" DNA przez białka histonowe [8,

28, 34]. Stanowi ona 5 - 1 0 % genomu [14,

192]. Potwierdzać to może fakt otrzymania

ponad 20 'krotnie mniejszej ilości uszkodzeń

popromiennych w obecności białek histono-

wych i innych białek jądrowych połączonych z

DNA w czasie napromieniania niż bez nich

[111, 125]. Ochronny wpływ białek histono-

wych może polegać na usuwaniu wolnych

rodników, utrudnianiu im dostępu do DNA, lub

zmniejszaniu skuteczności ich działania przez

grupy tiolowe białek [125].

Choć pochłanianie energii w krytycznej

objętości tarczy biologicznej doprowadzające

do przerw DNA jest takie samo we wszystkich

komórkach, (około 30 eV [78]), to efekt

biologiczny zależy od serii następujących

chemicznych reakcji, które mogą zmniejszać lub

zwiększać skuteczność promieniowania i

wywoływać różną promieniowrażliwość

komórki. Do czynników wewnątrzkomór-

kowych, od których zależy ilość powstałych

uszkodzeń popromiennych należy tlen, grupy

tiolowe, naturalne radioprotektory jak glutation,

konformacja DNA. Do czynników zewnę-

trznych wpływających na cytotoksyczny efekt

popromienny należy między innymi rodzaj
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promieniowania, wysokość dawki frakcyjnej i

moc dawki.

Na poziomie molekularnym w DNA

napromienianych komórek eukariotycznych

można wyróżnić różne typy uszkodzeń. Należą

do nich pojedynczoniciowe i podwójnoniciowe

przerwy w DNA (single strand-breaks, ssb,

double strand-breaks, dsb), wiązania krzyżowe

wiązanie
krzyżowe
DNA-biattto

duże
odkształcenie

spirali

powoduje około 1000 ssb [48] i 25 - 40 [8, 13],

lub 33 - 69 [200] dsb w diploidalnym genomie.

Ilość dsb wzrasta z dawką promieniowania, a

zmniejsza się w nieobecności tlenu [192] i z

obniżaniem mocy dawki [144]. Letalna dawka

promieniowania indukuje setki przerw nici

DNA. Stwierdzono, że liczba początkowych

uszkodzeń popromiennych jest niezależna od

stanu proliferacji i jest taka sama w komórkach

pojedyncze
pęknięcie
nici

zmiana
zasady

odłączenie
zasady

Ryc. 5. Rodzaje uszkodzeń DNA wykrywane
jonizującego

DNA-białko (DNA protein crosslinks), zmiana

lub odłączenie zasady, zmiany reszty cukrowej,

oraz duże odkształcenia spirali DNA w wyniku

alkilacji dużymi podstawnikami (bulky lesions).

(Ryc. 5).

Można określić ilościowo liczbę

początkowych uszkodzeń popromiennych

wywołanych promieniowaniem jonizującym.

Promieniowanie fotonowe w dawce 1 Gy

w komórkach po działaniu promieniowania

proliferujących jak spoczynkowych [192, 195].

Jedynie czas pozostawiony na naprawę w tych

dwóch rodzajach komórek jest różny, co

wpływa na ich przeżywalność. Ilość

początkowych dsb w hodowanych ludzkich

komórkach nowotworowych zmniejsza się z

mocą dawki (0.01 - 1.28 Gy/min), jednak po 4

godzinach naprawy ilość resztkowych

uszkodzeń jest taka sama [144]. Wykazano

jednak różną ilość resztkowych uszkodzeń w
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komórkach o różnej promieniowrażliwości. W

komórkach nowotworowych różniących się

wrażliwością na promieniowanie stwierdzano

taką samą ilość ssb, jednak mniejszą liczbę dsb

w komórkach promienioopornych, szczególnie

dla dawek < 10 Gy [149, 210].

Różnią się opinie autorów na temat ilości

początkowych przerw DNA występujących po

działaniu fotonów i promieniowania o wysokim

LPE. Mogą one być spowodowane różnymi

metodami stosowanymi do ich oceny. Jedni

autorzy [217] obserwowali zmniejszenie ilości

ssb ze wzrostem LPE promieniowania. W

ludzkich fibroblastach stwierdzili 30% mniejszą

ilość ssb po zastosowaniu neutronów 14.6 MeV

niż promieni gamma, przy równoczesnym

wzroście ilości dsb. Tendencje tą potwierdzają

wyniki uzyskane przez Peak'a [129]. Prise [135]

natomiast otrzymał taką samą ilość ssb po

działaniu promieni X, protonów 17 i 24 keV/|J,m

i cząstek a 110 keV/jxm. Ten sam autor nie

stwierdzał różnic w ilości początkowych dsb po

działaniu wymienionych wyżej rodzajów

promieniowania w zakresie dawek do 20 Gy.

Wykazał natomiast istotną różnicę w ilości nie

naprawionych dsb, które doprowadzały do

śmierci komórki. Po analizie ilości nie

naprawionych dsb stwierdził 2.5 krotnie

większe letalne działanie protonów niż 250 kV

promienie X. Największą ilość letalnych dsb

wykazał dla cząstek a i neutronów 2.3 MeV,

natomiast najmniejszą ilość dla elektronów 400

keV [135]. Wzrost ilości nie naprawionych dsb

ze wzrostem LPE promieniowania potwierdzają

badania innych autorów [28, 57].

Nie wykazano zależności pomiędzy

częstością występowania uszkodzeń zasad a

LPE promieniowania. Obserwowano taką samą

ich ilość i stopień naprawy po zastosowaniu

promieniowania o niskim i wysokim LPE [108].

W przypadku promieniowania o niskim LPE,

pozycja komórki w cyklu życiowym ma większy

wpływ na efekt napromieniania niż przy

wysokim LPE. Komórki znajdujące się we

względnie opornych na promieniowanie

fotonowe fazach cyklu wykazują większą

wrażliwość na promieniowanie o dużej gęstości

jonizacji. Rodzaj powstałych aberracji zależy od

fazy cyklu życiowego. W komórkach

napromienianych w fazie Gj lub Go powstają

aberracje chromosomowe, natomiast w fazach S

i G2 - aberracje chromatydowe. W komórkach,

które znalazły się w czasie napromieniania w

profazie mitozy tworzą się zmiany

subchromatydowe. W tkankach o szybkiej

proliferacji częściej zatem występować będą

aberracje chromatydowe. Komórki ssaków są

zdolne do naprawy wszystkich wymienionych

typów uszkodzeń DNA, jeśli zapewni się im

odpowiednią ilość czasu i warunki do naprawy

[158]. Najtrudniejsze jednak do naprawienia są

podwójne pęknięcia nici DNA. Stwierdzono, że

głównie one odgrywają rolę w śmierci komórki

[88, 149]. Stwarzają możliwość wymian

symetrycznych lub asymetrycznych odcinków

chromatyd lub chromosomów w obrębie tego

samego lub różnych chromosomów, co

prowadzi do zmian strukturalnych i możliwości

wystąpienia aberracji letalnych [8, 56, 68, 138].
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Częstym rodzajem aberracji występującej

pod wpływem działania promieniowania są

delecje końcowe, polegające na utracie

końcowych odcinków chromosomu. Jednak

znacznie częściej obserwowane są delecje

środkowe polegające na tworzeniu małych

acentrycznych pierścieni (asymetryczne zmiany

w obrębie ramienia chromosomu) i

chromosomów dwucentrycznych (powstałych w

wyniku asymetrycznych połączeń między

ramionami chromosomu) [68]. Wymienione

aberracje mogą ulec restytucji (naprawie) i nie

wywoływać żadnych zmian w komórce, lub

łączyć się nieprawidłowo (mis-rejoin) tworząc

symetryczne wymiany (nie letalne), lub

asymetryczne wymiany (tworząc acentryczne

fragmenty, przeważnie letalne) [8].

Według hipotezy wymiany [138]

uszkodzenia pierwotne prowadzące do

powstania aberracji nie są pęknięciami, ale

rejonami niestabilnymi w chromosomach.

Uważa się, że wszystkie aberracje, zarówno

wewnątrz- jak i międzychromosomowe są

wynikiem procesów wymiany, związanych z

interakcją między dwoma blisko położonymi

miejscami niestabilnymi (odległość 0.2 j^m)

[146]. Ta faza zwana jest inicjacją wymiany.

Bezpośrednio po niej, lub z pewnym

opóźnieniem następuje mechaniczny proces

wymiany. Jeśli z uwagi na odległość w

przestrzeni (> 0.2 |am) albo czasie nie zachodzi

wymiana między dwoma uszkodzeniami

pierwotnymi, mogą one ulec reperacji [8]. W

przypadku promieniowania o wysokim LPE

występowanie wielu uszkodzeń w bliskiej

odległości umożliwia proces wymiany i

doprowadza do wystąpienia większego odsetka

aberracji letalnych.

Na poziomie komórkowym można wyróżnić

3 rodzaje uszkodzeń popromiennych: uszko-

dzenia letalne (lethal damage, LD), uszkodzenia

subletalne (sublethal damage, SLD) oraz

uszkodzenia potencjalnie letalne (potentially

lethal damage, PLD). Dwa ostatnie rodzaje

uszkodzeń funkcjonują jedynie w sensie

operacyjnym, ponieważ powstają prawdo-

podobnie z tych samych, możliwych do naprawy

uszkodzeń (potencjalnie letalnych) [33].

Zmiany popromienne w komórce, które są

nie naprawialne i doprowadzają do jej śmierci

nazywamy letalnymi. Ich ilość wzrasta z LPE

promieniowania i decyduje o początkowym

nachyleniu krzywej przeżycia [135]. Obecność

nawet jednej nie naprawionej podwójnej

przerwy w DNA może doprowadzić do aberracj i

chromosomowej i okazać się letalna dla

komórki [27, 57].

Uszkodzenie subletalne, SLD to uszkodzenie

w założeniu nie letalne, które może zostać

naprawione w czasie przerwy międzyfrakcyjnej,

w przypadku ekspozycji z planowaną przerwą,

lub podczas ekspozycji o niskiej mocy dawki.

Występuje więc ono i może być naprawione w

trakcie napromieniania. Większość ssb ulega

naprawie i tylko niewiele z nich nie ulega

prawidłowemu złączeniu (restytucji). Nie

naprawione przed kolejną dawką
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promieniowania może oddziaływać z

podobnymi uszkodzeniami wywołanymi przez

kolejne dawki promieniowania. Istnieje wtedy

możliwość nieprawidłowych połączeń (mis-

repair), których wynikiem mogą być letalne

aberracje polegające na utworzeniu

acentrycznych fragmentów DNA, które nie

pozwalają na prawidłowy rozdział materiału

genetycznego do komórek potomnych i

prowadzą do śmierci mitotycznej w dużym

odsetku komórek [138], Proces akumulacji

uszkodzeń subletalnych obrazuje ramię na

krzywej przeżycia [47] (patrz ryc. 2).

W przypadku zastosowania frakcjonowanego

napromieniania o niskim LPE 2/3 uszkodzeń po

każdej dawce frakcyjnej może ulec naprawie,

tak że dawka całkowita może być trzykrotnie

wyższa od dawki jednorazowej. Komórki, które

wykazują upośledzoną naprawę ssb

charakteryzuje mniejsze ramię na krzywej

przeżycia [95], natomiast w tych, które nie mają

ramienia na krzywej przeżycia często nie

stwierdza się efektu naprawy i wzrostu

przeżywalności przy frakcjonowaniu dawki

całkowitej promieniowania [na przykład 92,

190].

Uszkodzenie potencjalnie letalne, PLD to

uszkodzenie, które może zostać naprawione lub

oddziaływać z innymi tworząc uszkodzenia

letalne. Ujawnia się ono (ulega utrwaleniu), lub

może ulec naprawie po ukończeniu

napromieniania [33]. PLD to uszkodzenie, które

zależy od warunków w jakich znajduje się

komórka po napromienianiu. W warunkach

umożliwiających długi czas naprawy

(zahamowanie rozplemu) może ulec

prawidłowej reperacji, jednak nie naprawione

lub naprawione niewłaściwie przekształca się w

uszkodzenie letalne. Przykładem PLD jest

uszkodzenie wywoływane w komórkach nie

proliferujących lub powoli proliferujących, w

których stwierdza się dużą skuteczność naprawy

tego uszkodzenia. Jeśli komórki o powolnej

proliferacji stymuluje się do wzrostu zaraz lub

w krótkim czasie po napromienianiu, ich

przeżycie jest znacznie niższe [8, 31].

Prawdopodobnie odsetek par przerw, w których

dochodzi do nieprawidłowych połączeń i

tworzenia letalnych acentrycznych fragmentów

chromosomów zależy od warunków środowiska

komórki, (nawet przy założeniu istnienia

identycznego procesu naprawy). Stan

metabolizmu komórki zmienia równowagę

pomiędzy możliwością naprawy a utrwaleniem

uszkodzenia popromiennego [33].

Biochemiczna naprawa wyżej wymienionych

uszkodzeń DNA na poziomie molekularnym

określana jest mianem naprawy (repair). Nie

jest ona jednoznaczna z przeżyciem komórki,

czyli odzyskaniem przez nią pełnej funkcji

biologicznej czyli odnowy, określanej w

terminologii angielskiej terminem recovery. Na

komórki krążące w cyklu życiowym mają

wpływ czynniki homeostatyczne, stan

utlenowania, pozycja komórki w cyklu i

genetycznie uwarunkowana promieniowraż-

liwość, a także zdolność do proliferacji. Tak

więc na efektywność frakcjonowanego

napromieniania ma wpływ 5 procesów
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nazwanych 5 R radioterapii. Naprawa

uszkodzeń subletalnych i potencjalnie letalnych

(repair), redystrybucja (redistribution)

odnowione rozmieszczenie komórek w

poszczególnych fazach cyklu życiowego,

reoksygenacja (reoxygenation) - poprawa

utlenowania (w komórkach guzów nowotworo-

wych), promieniowrażliwość (radiosensitivity),

która uwarunkowana jest m. innymi zdolnością,

do naprawy uszkodzeń DNA, zależną od stanu

biochemicznego komórki i repopulacja

(repopulation) - proliferacja komórek

przeżywających napromienianie, pozwalająca

na odtworzenie populacji komórek. Dwa

procesy: naprawa uszkodzeń popromiennych i

repopulacja sprawiają, że tkanka może być

bardziej promieniooporna na drugą dawkę

promieniowania, natomiast efektywny proces

redystrybucj i i reoksygenacj i mogą sprawić, że

będzie ona bardziej promieniowrażliwa.

2.3. Schemat zdarzeń występujący
w napromienianej komórce

Kolejność zdarzeń występująca w

napromienianej komórce nie jest dobrze

poznana. Komórka prawdopodobnie odbiera

sygnały z zewnątrz przez układy receptorowe

znajdujące się w błonie komórkowej,

cytoplazmie i jądrze [169, 193]. Niezdolność do

przewodzenia sygnałów, uważana za przyczynę

śmierci komórki [168], może być spowodowana

uszkodzeniem receptorów dla sygnałów i/albo

dróg ich przewodzenia, brakiem lub błędną

czynnością transkrypcyjną, albo nieprawi-

dłowym przewodzeniem sygnałów. Przyczyną

tego upośledzenia może być uszkodzenie

genomu (lub innych struktur komórki) i

przerwanie dróg sygnalnych, lub otwarcie

innych jak np. apoptozy [98, 169]. Krytyczny

sygnał stanowi uszkodzenie DNA. Jest on w

nieznany sposób przekazywany do cytoplazmy.

W wyniku tego sygnału następuje aktywacja

kinazy białkowej i przekazanie informacji do

jądra komórki. Powoduje to aktywację

transkrypcji określonych genów, a następnie

syntezę białek (XIP- X-ray-induced proteins),

potrzebnych dla odnowy komórkowej [15,168].

Do grupy genów już poznanych,

indukowanych napromienianiem (lub stanem

hipoksji [23]), a inicjujących wczesną reakcję

należą geny gadd (growth arrest and DNA

damage, [23, 29, 106], wee 1, WAF 1/ Cip I

(wild type p53 - activated fragment 1/ Cdk -

interacting protein 1) [106, 162]. Geny późnej

reakcji, jak TNF (tumour necrosis factor) lub

TGF (tumour growth factor) odgrywają rolę w

późnej reakcji popromiennej [29]. Najlepiej

poznanym aktywatorem genów jest białko genu

supresorowego p53, które odgrywa decydującą

rolę w przewodzeniu sygnałów alarmowych w

napromienianej komórce i kontroluje przejście

komórek z fazy G, do S [90] i G 2 do M [162].

Gen ten uaktywnia się w wyniku działania

promieniowania o niskim LPE, a nie

funkcjonuje po ekspozycji na promieniowanie o

wysokim LPE [213].

W komórce z prawidłowo działającym

genem p53, po uszkodzeniu genomu, wzrasta

poziom białka p53, co aktywuje gen
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WAFl/Cipl, którego białko p21 inaktywuje

kompleks kinaza-cyklina i powoduje

przejściowe zatrzymanie komórek w cyklu. Ma

to umożliwić proces naprawy uszkodzeń [90,

106, 162]. Brak białka p53 w komórce lub

obecność jego zmutowanej formy nie powoduje

zatrzymania komórek w fazie G t [90, 162].

Obecność genu p53 nie jest jednak konieczna do

prawidłowego funkcjonowania komórek [90].

Brak zatrzymania uszkodzonych komórek w

fazie Gj łączy się czasem z promienio-

wrażliwością, na przykład w przypadku

nadwrażliwych komórek AT nie obserwuje się

bloku w fazie G l 5 zaś występuje on w fazie G2

[7, 29, 81, 90, 111]. Mc Ilwrath i wsp. [109]

natomiast podają przykłady nadwrażliwości

skorelowanej z długim blokiem Gj/S. Brak

zdolności do apoptozy popromiennej

spowodowany mutacją genu p53 doprowadza do

powielania powstałych zmian genetycznych i

amplifikacji onkogenów co jest przyczyną

powstania około 50 % nowotworów u ludzi.

Popromienne zatrzymanie uszkodzonych

komórek jest możliwe w każdej fazie cyklu,

prawdopodobnie prócz mitozy [106, 151], zaś

czas wstrzymania komórek nie zależy od ich

wewnętrznej promieniowrażliwości [219].

Zdaniem wielu autorów jednak najważniejsze

znaczenie dla naprawy uszkodzeń i promie-

niowrażliwości ma zatrzymanie komórek w

fazie G2 [110, 162], które spowodowane jest

popromiennym obniżeniem poziomu mRNA

cykliny B i hiperfosforylacją kinazy białkowej

[11, 106, 156], i zazwyczaj wynosi około

1 godziny / 1 Gy [156]. Brak zdolności do

zatrzymania uszkodzonych komórek w fazie G 2

prowadzi do zwiększenia promieniowrażliwości

[11, 106]. Nie stwierdzono jednak różnicy w

czasie zatrzymania promieniowrażliwych i

promienioopornych komórek nowotworowych

w tej fazie cyklu [109, 151, 156].

Sygnał inicjujący odpowiedź na

napromienianie (zatrzymanie komórek w cyklu)

może być zależny od dawki promieniowania i

powodować różny poziom uszkodzeń [11, 29,

106]. Potwierdzać to mogą badania Kastana

[89], który po napromienieniu komórek

białaczkowych dawkami 0.5 - 4 Gy obserwował

zatrzymanie komórek w fazie Gj i G2/M, przy

czym blok w Gj występował częściej po

niższych, a w G2 po wyższych dawkach.

Napromienione komórki opuszczały fazę S bez

opóźnienia, bowiem zatrzymanie komórek w

fazie syntezy występuje po dawkach > 5 Gy

[106]. Inni autorzy [5] stosując napromienianie

frakcjonowane (fotonami, dawkami 2 Gy)

ludzkich komórek nowotworowych przez 14 dni

wykazali obniżenie ilości komórek w fazie S od

6 dnia napromieniania i istnienie bloku w G2

trwającego od 5 do 11 frakcji, a także wzrost

śmiertelności komórek od 12 dnia

napromieniania. Podważyli w ten sposób

przyjmowane powszechnie założenie o równym

wpływie każdej dawki frakcyjnej na przeżycie

komórki.
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2.4. Naprawa uszkodzeń popro-
miennych

Komórki wykazują różną wrażliwość na

promieniowanie jonizujące, a dowodem na to

jest różny poziom ich przeżycia wywołany tą

samą dawką promieniowania [50, 85]. Dzieje

się tak dlatego, że komórki różnią się

rozmiarami i dokładnością naprawy, a także

mogą tolerować różną ilość nie naprawionych

(resztkowych) uszkodzeń [121].

O przeżywalności komórki decyduje

efektywność dwóch procesów: naprawy

uszkodzeń DNA i procesów metabolicznych,

które pośrednio wpływają na aktywność

enzymów naprawczych [166]. Naprawa DNA to

procesy komórkowe łączone z odbudową

struktury i funkcji DNA. Czas wymagany do

przeprowadzenia skutecznej naprawy DNA

zależy od rodzaju uszkodzenia i metabolizmu

komórki. Może trwać sekundy lub wiele dni lub

tygodni [58]. Jest to proces bardzo złożony i na

jego wynik mają wpływ omówione wcześniej

fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy

zachodzące w napromienionej komórce.

Odtworzenie nici DNA jest niezbędnym

etapem naprawy uszkodzeń struktury

chromatyny (kompleksu DNA - ciałko jądrowe).

Chromatyna składa się z podwójnej nici DNA

nawiniętej na "rdzenie nukleosomowe", złożone

z białek histonowych i tworzy włókno o

średnicy 11 nm, W czasie interfazy włókno to

(w chromatynie skondensowanej) jest zwinięte

(średnica 30 nm) i przyczepione do macierzy

jądrowej, tworząc warstwę złożoną z pętli

włókien o grubości 300 nm [168]. Przypuszcza

się, że miejsca przyczepu włókien różnią się w

komórkach o różnej promieniowrażliwości

[151]. Chromatyna jest skomplikowanym

kompleksem DNA złożonym i utrzymywanym

w specyficznej orientacji przez białka histonowe

i niehistonowe. Konfiguracja jest labilna.

Organizacja drugorzędowa kompleksu DNA i

białka w chromatynie wynika z maskowania lub

odsłaniania różnych rejonów DNA w czasie np.

aktywacji genów, aktywności komórki

poprzedzającej syntezę DNA, różnicowania

komórek i mitozy.

Promieniowrażliwość komórki zależy nie

tylko od zdolności i szybkości naprawy

cząsteczki DNA, ale również od wierności tego

procesu, także od zdolności do syntezy białek

indukowanych przez promieniowanie, które

sprzyjają prawidłowemu odtworzeniu struktury

chromatyny oraz od odpowiedniego metabo-

lizmu energetycznego komórki, niezbędnego w

procesach naprawy [168]. Efekt naprawy zależy

od rodzaju promieniowania, wysokości dawki

frakcyjnej i jej mocy [8].

Zdolność komórki do naprawy biochemi-

cznej, szczególnie uszkodzeń spowodowanych

promieniowaniem o niskim LPE zależy od fazy

cyklu życiowego. Fragmenty DNA przepro-

wadzające transkrypcję naprawiają uszkodzenia

najskuteczniej, ponieważ chromatyna jest

rozluźniona i występuje największa ilość

enzymów zaangażowanych w replikację DNA

[14]. Prawdopodobnie dlatego komórki są 2 - 3

krotnie bardziej promienioopome na
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promieniowanie fotonowe w tej fazie cyklu

[124]. Niektórzy autorzy jednak zakładają, że

obserwowana mniejsza promieniowrażliwość

komórek syntetyzujących DNA nie jest

spowodowana mniejszą ilością dsb, tylko

trudnościami technicznymi w ich wykryciu, za

co odpowiedzialne są zmiany strukturalne DNA

w tej fazie cyklu [124]. Naprawa prowadzona

jest również w fazach G t i G2 [109].

Stwierdzono, że komórki promieniooporne

skuteczniej prowadzą naprawę w fazach Gj i G2

niż promieniowrażliwe [211]. Komórki są

najbardziej wrażliwe na promieniowanie w

czasie mitozy i w fazie G2, kiedy chromatyna

jest najbardziej skondensowana i najmniej

dostępna dla enzymów. Ponadto kondensacja

chromatyny stwarza większą możliwość

interakcji pomiędzy dwoma pojedynczymi

pęknięciami w nici DNA. Efektywność naprawy

jest większa po działaniu promieniowania o

niskim LPE i niskiej mocy dawki z powodu

mniejszej ilości dsb niezdolnych do naprawy [8,

111, 135, 148, 158].

Ilościowy udział proliferujących komórek w

tkance może wpływać na jej promienio-

wrażliwość. W tkankach, w których występuje

szybki czas obrotu komórek (wcześnie

reagujące na promieniowanie) krótszy czas

pozostaje na naprawę uszkodzeń subletalnych,

utrwalenie zmian (w czasie kondensacji

chromatyny i ujawniania się mikroskopowo

widocznych chromosomów w profazie mitozy)

następuje wcześniej niż w komórkach mających

długi cykl życiowy (późno reagujące odczynem)

co sprawia, że są one bardziej promienio-

wrażliwe.

Wyniki badań eksperymentalnych dowodzą,

że tkanki prawidłowe różnią się nie tylko

zdolnością do naprawy ale także szybkością

naprawy [1, 147]. Jednym z najważniejszych

zadań radiobiologii jest określenie czasu

naprawy uszkodzeń subletalnych. Oceniany jest

on połowicznym czasem naprawy (T1 / 2), a

określa czas, w którym liczba przerw DNA

redukowana jest do połowy. Wynosi on dla

większości ssb tylko 2 - 1 0 min [24, 195].

Pojedyncze pęknięcia nici naprawiane są bardzo

szybko i precyzyjnie, ponieważ naprzeciw

uszkodzonej obecna jest nić dopełniająca,

służąca jako matryca dla replikacji naprawczej.

Szybkość łączenia się większości ssb jest taka

sama dla promieniowania o niskim jak wysokim

LPE [217] i nie jest związana z promienio-

wrażliwością komórki [166, 210]. Mechanizm

naprawy polega prawdopodobnie na wycięciu za

pomocą endonukleaz uszkodzonych zasad na

końcu nici (jeśli są obecne), repolimeryzacji

przerw i złączeniu odtworzonych fragmentów

przy działaniu ligazy. Naprawa uszkodzonych

zasad trwa dłużej - około 1 godziny [133],

natomiast czas naprawy wiązań krzyżowych

DNA-białko wynosi 20 min. - 2 godz. [32].

Kinetykę napraw dsb określają natomiast

dwie składowe - szybka, Ty2 wynoszące 3-10

min [4, 28], lub 20 - 40 min [111, 200], oraz

wolna 40 min - 4 godzin [11, 100, 210]; 38 -

445 min [200]. Przyjmuje się, że po ekspozycji

na niskie dawki promieniowania szybka
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składowa dominuje, natomiast na poziomie

wysokich dawek przeważa wolne tempo

naprawy [59]. Prawie 99 % indukowanych

przerw podlega próbie naprawy [8, 30]. Efekt

naprawy zależy od wysokości i mocy dawki

[144], oraz rodzaju promieniowania [8]. W

przypadku promieniowania o niskiej gęstości

jonizacji większość przerw DNA ulega

prawidłowemu złączeniu, część jednak łączy się

niewłaściwie, powodując letalne aberracje

chromosomowe. Przykładem mogą być komórki

AT, u których brak wierności w naprawie

uszkodzeń popromiennych prowadzi do dużej

promieniowrażliwości [111]. W przypadku

działania promieniowania o dużym LPE na

mniejszą skuteczność naprawy może mieć

wpływ współobecność mniejszych uszkodzeń w

bliskim sąsiedztwie dsb [192]. Wzrost ilości nie

naprawionych dsb ze wzrostem LPE

promieniowania (prowadzący do obniżenia

przeżywalności komórek) potwierdzają badania

innych autorów [28, 57, 86, 123, 135].

Skutek nieprawidłowej naprawy lub braku

naprawy zależeć będzie od tego czy dotyczy ona

krytycznego fragmentu DNA, czy powta-

rzalnych (repetytywnych) fragmentów, a także

od tego czy chromosomy uległy małym czy

dużym przegrupowaniom [133]. Z tego powodu

aneuploidalne nowotwory są trudniejsze do

leczenia napromienianiem, ponieważ istnieje

większa szansa przeżycia komórki przy

zduplikowanej liczbie genów [138]. Dlaczego

część dsb nie zostaje naprawiona, tworzy

uszkodzenia resztkowe i przyczynia się do

śmierci komórki - nie jest jasne. Nie wiadomo

czy dsb resztkowe są efektem wysycenia

enzymów naprawczych, czy jest to podgrupa

dsb o innej naturze (inny chemizm przerw

umożliwiający łatwe łączenie), lub innym

umiejscowieniu trudniejszyrn do naprawy [133].

Związek nie naprawionych dsb z przeżyciem

komórki został wykazany przćz wielu autorów

[57,91,135,137].

Stwierdzono różnice w szybkości naprawy

dsb w komórkach różniących się

promieniowrażliwością [149, 200, 210].

Schwartz [149] wykazał, że komórki

promieniooporne naprawiały 90 % dsb w czasie

1 godziny, podczas gdy tą samą ilość uszkodzeń

komórki promieniowrażliwe naprawiały w

czasie 2 - 4 godzin. Komórki te najbardziej

różniły się czasem szybkiej składowej naprawy.

Zdaniem Schwartza [149] różnica w promienio-

wrażliwości pomiędzy komórkami nie polega na

różnicy w ekspresji genów, czasie

przechodzenia komórek przez cykl, tempie

naprawy uszkodzeń, lecz na różnej organizacji

chromosomów. Schwartz uważa, że promienio-

oporne komórki mają ograniczoną zdolność do

rozwinięcia superspirali DNA, co zapewnia

bliski kontakt pomiędzy powstałymi przerwami

DNA, oraz szybszą i bardziej precyzyjną

naprawą uszkodzeń.

Przebieg naprawy uszkodzeń potencjalnie

letalnych, zależy od warunków w jakich

komórka znajduje się po napromienianiu i może

mieć inny mechanizm aniżeli naprawa

uszkodzeń subletalnych. Naprawa PLD

występuje w komórkach nie uczestniczących w
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rozplemie. Jej obecność stwierdzono w

komórkach przetrzymywanych przez kilka

godzin po napromienianiu w niekorzystnych

warunkach (np. zubożonym medium [127]), w

czasie zatrzymania komórek w fazie G2

spowodowanego napromienianiem [141], lub w

nieproliferujących komórkach tkanek

prawidłowych i nowotworowych. Efektem

naprawy PLD jest wzrost przeżycia [30]. Zatem

warunki środowiska w jakich znajduje się

komórka po napromienianiu mogą mieć wpływ

na uszkodzenia PLD: ich naprawę (wzrost

przeżywalności) lub przekształcenie ich w

uszkodzenia letalne [141]. Prawdopodobnie

organizacja i/albo stan chromatyny w jądrze

komórkowym zmieniane wraz z warunkami

hodowlanymi czy stanem proliferacji powodują

zmianę ilości par przerw, w których wymiana

jest możliwa, lub odległości między przerwami,

tak iż bliższe sąsiedztwo przerw może

powodować przewagę nieprawidłowych

połączeń nad prawidłowymi [8], Naprawa

uszkodzeń potencjalnie letalnych po działaniu

promieniowania o wysokim LPE (> 200

keV/|u.m) jest znacznie zredukowana lub nie

stwierdza się jej [54, 105, 123, 214].

Przy tworzeniu konwencjonalnych

schematów radioterapii założono, że w czasie

24 godzin naprawa uszkodzeń subletalnych jest

całkowita. W przypadku stosowania niekon-

wencjonalnego leczenia wieloma frakcjami w

ciągu doby i stosowaniu krótszych przerw

międzyfrakcyjnych istotne jest precyzyjne

określenie czasu trwania procesu naprawy w

tkankach prawidłowych. Niepełna naprawa w

czasie przerwy między frakcjami ogranicza

stosowanie nowych schematów leczenia.

Znajomość czasu trwania naprawy jest również

istotna w brachyterapii źródłami o małej

aktywności [147, 148]. Niestety, do chwili

obecnej minimalny czas wymagany do

uzyskania całkowitej naprawy nie jest dokładnie

określony dla żadnej tkanki prawidłowej (nie

jest określona minimalna przerwa między-

frakcyjna). Opinie o zależności kinetyki napraw

uszkodzeń popromiennych od wysokości dawki

frakcyjnej w tkankach różniących się czasem

wystąpienia odczynów są zróżnicowane [158,

176, 196].

Do przewidywania efektów popromiennych

stosuje się modele matematyczne uwzglę-

dniające różnice w tempie naprawy. Zakładają

one jedną szybkość naprawy niezależną od

wysokości dawki (model jednoparametrowy

[176]), co najmniej dwie, zależne od ilości

uszkodzeń popromiennych (model dwupara-

metrowy [177, 178]), oraz dwie lub trzy,

zależne od dostępności enzymów naprawczych

(model biochemiczny). Najbardziej popularny

obecnie model biochemiczny (enzymatyczny)

lub wysycenia napraw (repair saturation model),

zakłada, że w toku naprawy następuje zależny

od dawki promieniowania proces wysycenia

enzymów. Szybkość naprawy zależy od

wielkości dawki tj. od ilości uszkodzeń

przeznaczonych do naprawy. Przy niskich

dawkach i małej ilości uszkodzeń szybkość

napraw jest w zależności liniowej z dawką. Przy

wysokich dawkach tempo naprawy jest

wolniejsze z powodu większej ilości uszkodzeń
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popromiennych [196]. Steel [158] utrzymuje, że

naprawa może być procesem złożonym z dwóch

lub trzech stale występujących procesów o

różnej szybkości, których kinetyka zależy od

dostępności enzymów naprawczych. Ponieważ

na podstawie obecnego stanu wiedzy nie można

uznać żadnego z modeli opisujących zjawisko

naprawy (jedno czy wieloparametrowego) za

uniwersalny [38], dlatego sensowny wydaje się

głos w dyskusji na temat tempa naprawy

uszkodzeń popromiennych Rojas i Joiner'a,

którzy wykazali, że szybka naprawa może

występować po zastosowaniu dawek frakcyj-

nych niższych od a/(3 dla danej tkanki i

promieniowania o niskiej mocy dawki, nato-

miast po dawkach wyższych od oc/p ma

powolny przebieg [139].

Wykazano, że połowiczny czas naprawy

(T 1/2) wynosi od 30 minut dla nabłonka

jelitowego do ponad 3 godzin dla niektórych

tkanek prawidłowych reagujących późnym

odczynem [1, 147]. Dla większości tkanek

prawidłowych T 1 / 2 wynosi on jednak od 1 do 2

godzin. Dla komórek nowotworowych, które

reagują wcześnie na napromienianie T1 / 2 wynosi

od 10 minut do 5,5 godzin [91, 158]. W

praktyce klinicznej przyjmuje się obecnie jeden

czas T 1 / 2 dla wcześnie i późno reagujących

tkanek prawidłowych - 1,5 godziny [6].

Zdaniem wielu autorów [22, 189] uwzglę-

dnienie różnic w szybkości naprawy uszkodzeń

subletalnych pomiędzy tkankami prawidłowymi

w przypadku stosowania brachyterapii i

przyspieszonej radioterapii może poprawić

indeks terapeutyczny1.

Poznanie w ostatnich latach połowicznego

czasu naprawy uszkodzeń popromiennych dla

wielu tkanek prawidłowych pozwoliło na

szacunkowe obliczenie czasu trwania przerwy

między frakcyjnej, pozwalającej na naprawę

98% uszkodzeń popromiennych. Powinna ona

wynosić 6 - 1 2 godzin (dla przyjętej jednej

szybkości naprawy) [38]. Przy założeniu

istnienia dwóch składowych naprawy (istnieniu

podklasy uszkodzeń o dłuższym czasie

naprawy) do uzyskania 98% napraw wymagany

jest czas jeszcze dłuższy. Do chwili obecnej nie

ma dowodów pochodzących z praktyki

klinicznej na uzyskanie takiego samego

poziomu napraw uszkodzeń popromiennych

przy przerwach frakcyjnych krótszych od 24

godzin. Zakłada się jednak, że przerwy

międzyfrakcyjne dłuższe od 15 godzin, nie

poprawią wyników radioterapii [22], jednak

krótsze od 8 godzin mogą być niewystarczające

do naprawy uszkodzeń subletalnych w tkankach

reagujących późnym odczynem [122].

Potwierdzać to mogą wyniki leczenia wg.

schematu CHART [42]. Również zastosowanie

w niektórych doświadczeniach klinicznych

krótszych - 3 lub 4 godzinnych przerw

międzyfrakcyjnych nie poprawiło indeksu

terapeutycznego, a doprowadziło do powikłań

popromiennych w zdrowych tkankach [122,

1 Indeks terapeutyczny (IT)=
Dtol

DQguza
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130, 164, 188]. Ostatnie dane wykazują wzrost

odsetka uszkodzeń prawie we wszystkich

zdrowych tkankach po zastosowaniu kilku

frakcji dziennie (wielkością odpowiadających

stosowanym w przyspieszonej radioterapii) gdy

czas przerwy międzyfrakcyjnej jest krótszy od 6

godzin. Nyman i wsp. [122] nie wykazali

różnicy w nasileniu wczesnego odczynu skóry

dla 4 i 8 godzinnej przerwy w radioterapii,

jednak obserwowali nasilenie późnego odczynu.

Dlatego co najmniej 6 - 8 godzinna przerwa

wydaje się być optymalna w radioterapii [122].

2.5. Rola komórek macierzystych w
fizjologii odczynów popromiennych

U wszystkich organizmów eukariotycznych

proliferacja komórek macierzystych, (nie

zróżnicowanych komórek posiadających

nieograniczone zdolności do rozplemu)

zapewnia utrzymywanie tkanek i ich regenerację

przez wytwarzanie nowych populacji komórek.

W nowotworach funkcję tę pełnią komórki

klonogenne. (Terminy komórka macierzysta i

komórka klonogenna funkcjonują w sensie

operacyjnym. Za komórkę macierzystą uważa

się zdolną do zregenerowania wszystkich

elementów tkanki, natomiast komórka

klonogenna to ta, która posiada zdolność do

tworzenia kolonii komórek [209]).

W tkankach o szybkiej proliferacji komórki

macierzyste nie są zdolne do pełnienia funkcji

czynnościowych w tkance i stanowią niewielką

część (około 1%) całkowitej populacji komórek

[97, 116] i w przeciwieństwie do komórek

różnicujących się podlegają wolnemu obrotowi.

Ponadto część z nich może znajdować się w

fazie Go [97, 101]. Obecność małej ilości

komórek macierzystych w tkankach o szybkiej

proliferacji prawdopodobnie zabezpiecza je

przed wystąpieniem mutacji (błędu w replikacji

DNA) [97, 197], która mogłaby mieć

niekorzystny wpływ na stabilność ich genomu.

Obecnie nie ma jednoznacznego stanowiska

na temat obecności odrębnego przedziału

komórek macierzystych w tkankach o powolnej

proliferacji. Komórki odpowiedzialne za

proliferację w tych tkankach są zróżnicowane i

pełnią funkcję czynnościowe. Odbiegają więc

od klasycznej definicji dla komórek

macierzystych. Jeśli jednak przyjąć definicję

komórek macierzystych zaproponowaną przez

Lajtha [97], wydzielenie przedziału komórek

macierzystych jest możliwe. Lajtha uważa za

komórkę macierzystą taką, która jest zdolna do

utrzymania właściwej dla danego organizmu

liczby komórek w wyniku proliferacji, w miarę

fizjologicznego lub umiarkowanie patolo-

gicznego ubytku komórek (śmierci lub

różnicowania). Dlatego na przykład hepatocyty,

znajdujące się w fazie Go mogą pełnić funkcję

komórek macierzystych, po stymulacji do

wzrostu wywołanej uszkodzeniem.

Wszystkie komórki tkanki potencjalnie

zdolne do podziału podlegają dwóm zależnym

od siebie procesom regulującym cykl życiowy.

Pierwszy reguluje przechodzenie komórek przez

poszczególne fazy cyklu tj. G l s S, G2 i M, nato-

miast drugi reguluje ich wzrost [82] (Ryc. 6).
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Sprawdzanie zdolności komórki do przejścia do

następnej fazy odbywa się w 6 punktach

kontrolnych cyklu, a proces ten reguluje

kompleks białkowy kinazy z cyklinami MPF

(maturating promoting factor) [29, 106]. Brak

punktów sprawdzających w komórce prowadzi

do jej większej promieniowrażliwości [90],

choć prawdopodobnie nie dotyczy to punktu

kontrolnego w fazie Gj[155]. Najważniejsze

odpowiednich bodźców kontrolujących wzrost

włączane ponownie do cyklu. Proces ten

kontroluje m.innymi białko genu supresorowego

p53 [29, 90, 106, 162]. W drugim punkcie

kontrolnym natomiast sprawdzane są warunki

do prawidłowego przeprowadzenia mitozy.

Kontrola wzrostu komórki odbywa się na

zasadzie przenoszenia sygnałów w obrębie

komórki przez protoonkogeny (np. ras), a raczej

punkt
restrykcyjny

ostateczne
zróżnicowanie

Ryc. 6. Procesy kontrolujące cykl życiowy

punkty decyzyjne dla cyklu życiowego znajdują

się w późnej fazie Gj, gdzie znajduje się punkt

restrykcyjny [128] i w późnej fazie G2 [194]. W

pierwszym z punktów kontrolnych komórki

przeznaczone do różnicowania wycofywane są z

cyklu, komórki nie mające środków

odżywczych i nie syntetyzujące białka

przesuwane są do fazy Go, lub po uzyskaniu

ich białkowe odpowiedniki. Sygnały zewnętrzne

jak czynniki wzrostu i hormony odbierane są

przez receptory wbudowane w błony

plazmatyczne przez transduktor (białko G) i

przekazywane do efektora (enzym produkujący

informator wtórny). Stwierdzono, że

uszkodzenie popromienne (np. przerwy DNA),

lub inne stresy wywołują odpowiedź genetyczną
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(stymulację mRNA), syntezę cytokin- i

czynników wzrostu, które uwalniane są z

komórki i pozostają przez tygodnie lub miesiące

[143]. Za pośrednictwem cytokin dochodzi do

łączności pomiędzy komórkami za pomocą

czynników auto-, para- i endokrynnych.

Aktywują one powierzchniowe receptory dla

czynników wzrostu w błonie komórki docelowej

(np. fibroblasta), co wywołuje przekazanie

sygnału do jądra i odpowiedź genetyczną (np.

stymulacja produkcji kolagenu lub proliferacji

komórki) [51].

Rola pozakomórkowych mediatorów

(eikosanoidów) odpowiedzialnych za komu-

nikację między komórkami nie była do tej pory

doceniana, chociaż stanowi humoralną część

odpowiedzi popromiennej [119]. Prawdo-

podobnie zmiany w poziomie mediatorów

(prostaglandyn, prostacyklin, tromboksanów i

leukotrienów) w wyniku działania leków

sterydowych i niesterydowych mogą

modyfikować efekt popromienny [119].

Odczyn popromienny zaczyna się na

poziomie komórkowym. Napromienione

komórki mogą ginąć w interfazie, czyli przed

podziałem komórki, czego przyczyną jest

uszkodzenie metabolizmu komórki, jak to się

zdarza w przypadku limfocytów, komórek

płciowych i nabłonkowych jelita [39, 131].

Pozostałe komórki ulegają zazwyczaj śmierci

mitotycznej, czyli tracą zdolność do

nieograniczonej liczby podziałów. Średnia

dawka letalna powodująca śmierć mitotyczną

komórki wynosi tylko kilka Gy. Zachodzi ona w

czasie pierwszej mitozy, po zastosowaniu

wyższych dawek, lub w czasie drugiego lub

trzeciego podziału po niższych dawkach. Do

wywołania natychmiastowej śmierci bioche-

micznej wymagane jest użycie jednorazowej

dawki wyższej niż 100 Gy [39].

Przez trzy ostatnie dziesięciolecia uważano,

że uszkodzenie komórek macierzystych

odgrywa decydującą rolę w reakcji

popromiennej, a efektem ich uszkodzenia jest

zaburzenie funkcji życiowych tkanki.

Michałowski [114] dokonując podziału tkanek

prawidłowych oparł się głównie o zdolności

komórek do proliferacji i ich organizację w

tkance. Wyróżnił dwa modelowe typy tkanki;

typ H, lub hierarchiczny (hierarchical), oraz typ

F, elastyczny (flexible). W hierarchicznym typie

tkanki wyróżnił niewielką pulę komórek

macierzystych, przedział komórek różnicu-

jących się zdolnych do ograniczonej liczby

podziałów, oraz przedział komórek dojrzałych,

niezdolnych do podziału. Natomiast w

elastycznym typie tkanki obejmującej tkanki o

powolnej proliferacji, wyróżnił tylko jedną

populację komórek dojrzałych, o jednakowych

zdolnościach do proliferacji pod wpływem

uszkodzenia.

Ten podział tkanek i związana z nim różna

odpowiedzialność komórek za proliferację i

funkcje swoiste dla tkanki implikowała różne

drogi rozwoju uszkodzenia popromiennego.

[114, 197]. Michałowski założył, że nasilenie i

czas wystąpienia odczynu w napromienianej

tkance są określane przez stopień sterylizacji

komórek macierzystych i szybkość obrotu

wywodzących się od nich komórek potomnych.
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Sądził, że komórki reagują na promieniowanie

autonomicznie i w konsekwencji każde

uszkodzenie czy utrata funkcji jest następstwem

bezpośredniego uszkodzenia komórek macie-

rzystych, czego konsekwencją jest redukcja

ilości komórek czynnościowych wywodzących

się od nich. Zakładał, że uszkodzenia

popromienne nie podlegają innym działaniom

jak tylko usunięcie uszkodzonych komórek i

produktów ich rozpadu. Jednak doświadczenia

ostatnich lat wykazują, że nie jest to prawdą, (co

wpłynęło na modyfikację poglądów

Michałowskiego [198]).

Uszkodzenie popromienne jest następstwem

uszkodzenia komórek czynnościowych pełnią-

cych funkcję swoistą dla tkanki, a nie jest

wyłącznie wynikiem sterylizacji komórek

klonogennych. Choć podział tkanek wg.

Michałowskiego jest powszechnie akceptowany,

to jednak patogeneza uszkodzeń popromiennych

oparta na nim budzi zastrzeżenia, szczególnie w

przypadku tkanek o nie hierarchicznym typie

organizacji (np. w wątrobie). Nie wiadomo czy

wszystkie komórki zdolne do podziału są w

jednakowym stopniu odpowiedzialne za

tolerancję tkanki. Nie wiemy, które z nich są

komórkami tarczowymi, czyli komórkami

bezpośrednio odpowiedzialnymi za powstanie

odczynu popromiennego [206, 208].

Patogeneza uszkodzeń popromiennych jest

procesem złożonym, na który ma wpływ wiele

czynników. Należą do nich między innymi:

organizacja komórek klonogennych w tkance i

ich promieniowrażliwość, organizacja całej

tkanki, szybkość obrotu komórek oraz rezerwa

czynnościowa tkanki, procesy kompensacyjne i

upośledzone gojenie [116].

Ponieważ wyjaśnienie mechanizmu śmierci

na poziomie komórki jest trudne, a poznanie

mechanizmu powstania odczynów popromien-

nych na poziomie tkanki czy organu jest jeszcze

trudniejsze, dlatego jedynie czas ujawnienia się

uszkodzenia popromiennego stał się podstawą

do podziału odczynów popromiennych na

wczesne i późne.

2.6. Patofizjologia
odczynu

wczesnego

Czynnościowa odpowiedź tkanki na

napromienianie. ,

Szybko proliferujące tkanki takie jak

naskórek, nabłonek nasienny i jelitowy, szpik

kostny zawierają niewielką pulę komórek

macierzystych (tarczowych), które w prawidło-

wych warunkach posiadają nieograniczoną

zdolność do podziału w szybkim tempie (część z

nich może znajdować się okresowo w fazie Go).

Według niektórych autorów [197] ta niewielka

ilość komórek macierzystych w tkankach o

szybkim obrocie komórek minimalizuje ryzyko

wystąpienia transformacji nowotworowej.

Po podziale komórki macierzystej, komórki

potomne albo stają się komórkami

macierzystymi, albo przechodzą do przedziału

przejściowego, gdzie zachowując zdolność do

ograniczonej liczby podziałów różnicują się. Po

osiągnięciu stadium dojrzałości czynnościowej

(bez możliwości odbycia podziału) po pewnym
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czasie (uwarunkowanym genetycznie) elimi-

nowane są z tkanki. Jest to hierarchiczny,

trój przedziałowy typ tkanki (typ-H tkanki)

(Ryc. 7) [114, 197].

Czas życia komórki dojrzałej, pełniącej

funkcję swoistą dla tkanki jest stały. Szybkość

produkcji i utrata komórek zróżnicowanych są

w równowadze i dlatego funkcja czynnościowa

danej tkanki jest zachowana. Komórki

macierzyste są bardziej promieniowrażliwe od

macierzyste zostaną wysterylizowane przez

promieniowanie, komórki przeżywające dawkę

mogą zrepopulować tkankę w wyniku

proliferacji i różnicowania powodując, że utrata

funkcji organu nie jest tak dotkliwa. Proces ten

prowadzi do stopniowej regeneracji funkcji

tkanki (Ryc. 8).

Z powodu różnic w promieniowrażliwości

pomiędzy komórkami macierzystymi i

zróżnicowanymi w hierarchicznym typie

TYP H-TKANKI

ubytek

ZDOLNOŚĆ DO

FTTNTCC TT
PROLIFERACJI FIZJOLOGICZNEJ

nieograniczona

skończona

brak

braJc

pośrednia

całkowita

Ryc. 7. Model tkanki hierarchicznej (typ - H)

komórek zróżnicowanych i dlatego po danej

dawce promieniowania giną przy próbie

podziału, podczas gdy komórki zróżnicowane

pozostają i kontynuują swą funkcję do momentu

eliminacji z tkanki, nie będąc uszkodzone przez

promieniowanie.

Odsetek wysterylizowanych komórek

macierzystych jest zależny od dawki

promieniowania. Jeśli nie wszystkie komórki

organizacji tkanki szybkość utraty funkcji

czynnościowej organu (tkanki) jest niezależna

od dawki promieniowania i jest określana przez

czas życia komórek zróżnicowanych, które nie

są głównym obiektem działania pro-

mieniowania. Początek odzyskiwania funkcji

tkanki jest jednak zależny od dawki, ponieważ

jest bezpośrednio związany z ilością

przeżywających komórek macierzystych. Po
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działaniu niższych dawek popromienna

depopulacja nie osiąga poziomu krytycznego dla

tkanki (ryc. 8), natomiast po osiągnięciu tego

poziomu wielkość dawki może decydować o

nasileniu odczynu.

W tkankach hierarchicznych zdolność do

naprawy uszkodzeń subletalnych jest mniejsza

niż w tkankach elastycznych. Redystrybucja

odgrywa dużą rolę powodując samouczulenie

2.7. Patofizjologia późnego odczynu

Powoli proliferujące tkanki i narządy jak

tkanka nerwowa, mięśnie, tkanki gruczołowe,

śródbłonek, nabłonek śródjamowy, miąższ

nerki, wątroby wykazują inną strukturę

organizacji niż tkanki charakteryzujące się

wczesnym odczynem. Michałowski [114]

zaliczył je do tkanek typu F, lub elastycznych

Dawka Di < D2

u

li
ii

•o ^

< D3 < D4

poziom w kontroli

Czas życia komórek

pomitotycznych

poziom

krytyczny

CZAS PO NAPROMIENIANIU

Ryc. 8. Teoretyczny model reakcji populacji komórek tkanki typu H na pojedynczą dawką
promieniowania o różnej wielkości. Linie ciągłe opadające oznaczają depopulacja komórek
czynnościowych, natomiast linie wznoszące czas wystąpienia odczynu oraz jego nasilenie. Strzałką
zaznaczono czas życia komórek pomitotycznych, stały dla każdej tkanki, który wyznacza czas
osiągnięcia krytycznego poziomu deplecji komórek (niezależnego od dawki promieniowania).

komórek na promieniowanie. Repopulacja

zachodzi w czasie trwania napromieniania

(radioterapii), co wpływa na ich wyższą

tolerancję. Po zakończeniu napromieniania

proliferacja nadal zachodzi i w tkankach takich

jak skóra czy jelito cienkie uzyskuje się pełną

naprawę uszkodzeń popromiennych.

(flexible). Założył, że wszystkie składają się z

mało zróżnicowanych komórek pełniących

funkcje czynnościowe, (w prawidłowych

warunkach w większości znajdujących się w

fazie Go), zdolnych w równym stopniu na

skutek urazu do nieograniczonego rozplemu. W

rzeczywistości jednak okazało się mało

prawdopodobne by cała populacja komórek

czynnościowych mogła uczestniczyć w
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kompensacyjnej regeneracji uszkodzonego

organu lub tkanki. Nie wykazano również, że

wszystkie komórki w równym stopniu są zdolne

do nieograniczonego rozplemu.

Przy założeniu patogenezy przyjętej przez

Michałowskiego popromienna stymulacja

komórek do proliferacji po wysokich dawkach

mogłaby prowadzić do katastrofalnej depo-

pulacji (efekt lawinowy). Jednak w większości

reagujących późnym odczynem doprowadziły

do modyfikacji tego modelu [197] (Ryc. 9).

W elastycznym typie tkanek wyróżnić można

większy niż w tkankach hierarchicznych prze-

dział komórek macierzystych, będących mało

zróżnicowanymi komórkami (większa ilość

komórek tarczowych), oraz przedział komórek

dojrzałych cechujących się ograniczoną

możliwością podziału. Większość komórek

TYP F-TKANKI

ubytek

ZDOLNOŚĆ DO

PROLIFERACJI

nieograniczona

ograniczona

FUNKCJI
FIZJOLOGICZNEJ

całkowita ?

całkowita ?

Ryc. 9. Model tkanki elastycznej (typ F)

tkanek reagujących późnym odczynem reakcja

popromienna jest mniejsza niż wynikałoby to z

liczby przeżywających komórek klonogennych.

Dlatego na podstawie modelu organizacji

tkanek elastycznych trudno jest wytłumaczyć

reakcję popromienną większości tkanek

reagujących późnym odczynem.

Dokładna analiza matematyczna prze-

żywalności komórek oparta na modelu

Michałowskiego [197], oraz wyniki badania

reakcji popromiennej w niektórych tkankach

znajduje się w fazie spoczynkowej (Go). W

prawidłowych warunkach niewielka ich część

może być pobudzana do proliferacji przez

mechanizm kontroli homeostatycznej w

przypadku fizjologicznego ubytku komórek.

Komórki tkanek elastycznych przygoto-

wujące się do mitozy, w wyniku działania

promieniowania pierwsze ulegają uszkodzeniu.

Z początku niewielka ilość wysterylizowanych

komórek jest "zauważana" w tkance, ponieważ
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niewielka jest ilość dzielących się komórek. Ze

wzrostem depopulacji komórek macierzystych

zwiększa się ilość komórek dojrzałych

włączanych do cyklu (z fazy Go do Gj) w celu

podjęcia proliferacji i przeciwdziałania utracie

funkcji. Jednak uszkodzenie jakiemu uległy

powoduje, że giną przy próbie podziału. Ta

popromienna stymulacja komórek do podziału

jest reakcją na bodźce homeostatyczne i

przyczynia się do zwiększenia krzywizny

powoduje brak populacji przejściowej,

wyróżnianej w tkankach hierarchicznych. W

tkance elastycznej każdy ukończony podział

komórki może przyczynić się do zachowania jej

funkcji.

W tkankach typu F depopulacja komórek i

szybkość utraty ich funkcji jest zależna od

wielkości dawki. Występuje tym wcześniej im

wyższa jest dawka promieniowania. Nawet w

poziom w kontroli

•U

O

W

I

poziom

krytyczny

CZAS PO NAPROMIENIANIU

Ryc. 10. Teoretyczny model reakcji populacji komórek typu F na pojedynczą dawką
promieniowania o różnej wysokości. Ujawnienie się uszkodzenia popromiennego zależne jest od
dawki promieniowania i cyklu podziałowego komórek tarczowych, (krótki cykl komórkowy -
wczesne ujawnienie się odczynu). Im wyższa dawka tym większa deplecja komórek i wcześniej
występujący odczyn popromienny

ugięcia krzywej izoefektywnej.

Po działaniu wyższych dawek promie-

niowania odczyn popromienny (i repopulacja)

wystąpi wcześniej niż po niższych dawkach.

Spowoduje lawinowy proces, zależny od

wielkości dawki promieniowania, a wyrażający

się utratą funkcji organu (Ryc. 10).

Stanowi to istotną różnicę między tkankami

typu F i H. Różnicę w reakcji popromiennej

obrębie jednej tkanki późny odczyn może

jednak wystąpić w różnym okresie od

napromieniania i z różnym nasileniem.

Tkanki elastyczne cechuje duża zdolność do

naprawy uszkodzeń subletalnych, toteż część

uszkodzeń popromiennych wywołanych niskimi

dawkami może nie ujawnić się klinicznie.

Jednak nie naprawione uszkodzenia

podprogowe są kumulowane w tkance i w
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wyniku działania kolejnego czynnika

uszkadzającego (promieniowania lub chemio-

terapii) może dojść do ujawnienia się odczynu.

Zachodzi naprawa uszkodzeń potencjalnie

letalnych. W tkankach reagujących późnym

odczynem wykazanie repopulacji jest trudne.

Redystrybucja nie występuje.

jak na przykład między podścieliskiem a

zrębem. Ponadto podstawowym założeniem

modelu jest bezpośredni związek pomiędzy

objawami klinicznymi a symptomami uszko-

dzenia popromiennego wywołanego ubytkiem

komórek parenchymy (po przekroczeniu takiego

samego krytycznego progu dla wczesnych i

skóra
jelito

•erka —

ostry
odczyn
2 - 3 tyg.

przewlektv
odczyn zapalny

uszkodzenie
JcanaJika i kłębka

3-4m

nekroza białej
substancji

4 - S m

"późne"

uszkodzenie
naczyń

lub

zrębu

"wczesne" uszkodzenie parenchymy

Ryc. 11. Przebieg czasowy wczesnego i późnego odczynu popromiennego w różnych tkankach

późnych odczynów). To założenie jest

2.8. Rola jednostek regeneracji
tkanki (JRT) w patogenezie
odczynów popromiennych

Podział tkanek ssaków na dwa strukturalne

typy organizacji (dwa modele) podany przez

Michałowskiego, choć akceptowany, wydaje się

zbyt restrykcyjny. Obejmuje w tkance tylko

jeden typ komórek, zdolnych do podziału, czyli

opiera się na grupie komórek o jednym

rodowodzie i dlatego nie zawsze można go

dopasować do reakcji popromiennej niektórych

tkanek. Model nie uwzględnia wzajemnych

reakcji pomiędzy uszkodzeniami różnych

populacji komórek w obrębie tkanki lub organu,

kontrowersyjne i nie może być stosowane do

wszystkich tkanek.

W niektórych typach tkanek reagujących

późnym odczynem, takich jak rdzeń kręgowy

szczura [214, 215], płuco myszy [182], czy

jelito grube szczura [80] często nie można

wyróżnić ostrej granicy czasu dla ujawniania się

zależnego od dawki uszkodzenia popromien-

nego (Ryc. 11).

Przypuszczalnie w tych lub podobnie

reagujących na promieniowanie tkankach

uszkodzenie funkcji tkanki nie jest wynikiem

popromiennego uszkodzenia jednego typu

komórek, ale raczej kilku krytycznych komórek
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tarczowych. Koncepcja ta wydaje się być

uzasadniona, ponieważ tkankę należy

rozpatrywać jako linię rodowodową, czyli zbiór

komórek wywodzący się od jednej komórki

macierzystej, natomiast organ jako populację

pochodzącą z kilku komórek macierzystych.

Model zmian popromiennych oparty na

modelu H i F rozwinęli Hendry i Thames [71,

74]. Uznali, że uszkodzenie popromienne

określa ilość JRT, z których każda może składać

się z więcej niż jednej komórki tarczowej.

Ponieważ pojęcie modelowej JRT jest

analogiczne do np. komórek klonogennych

odpowiedzialnych za odrost nowotworu (tumour

rescuing cells) i komórek macierzystych np.

szpiku posiadających zdolność tworzenia

kolonii, stanowi uogólnioną koncepcją

przeżycia komórek klonogennych po

PROMIENIOWRAŻL1WOŚĆ TKANKI / ORGANU
zdolność komórek tarczowych do migracji i podział na

podjednostki czynnościowe

o
§

I

oka

•

tkanka
organ

1 nerka

1 | •

L_
i ._i

{ ™

1 *•-
ska

• *

wątroba

płuco

jelito

skóra

CSN

- komórki macierzyste i
-zdolność do migracji

podjednoslka
czynnościowa

(nefron)

(zrazik)

(gronko)

(krypta)

(l/lOcrrĄ

długość neuronu)

potomne

komórka
tarczowa

komórka nabłonka
kanalików krętych
hepatocyt

alweocyt II rzędu

komórka nabłonka
krypty

komórka warstwy
przypodstawnej
oligodendrocyt

Ryc. 12. Schemat przedstawiający objętość różnych tkanek i podział na podjednostki
czynnościowe. Strzałkami zaznaczono zdolność do migracji i repopulacji komórek tarczowych
przeżywających napromienianie. Wysoka wrażliwość nerki i płuca może być spowodowana
ograniczoną możliwością do regeneracji czynnościowej. W przypadku skóry i CSN podział na
podjednostki czynnościowe jest mniej wyraźny.

występuje po uszkodzeniu krytycznych dla

danej tkanki komórek tarczowych, wystę-

pujących w jednostkach, z których każda

odpowiedzialna jest za regenerację tkanki.

Nazwano je "tissue rescuing units" (TRU) -

jednostki regeneracji tkanki (JRT).

Jest to model służący do ilościowego

przedstawienia zmian popromiennych. Liczba K

napromienianiu. Model ten jest zgodny z

koncepcją komórek tarczowych [206, 207, 208].

Jednakże dokładne określenie liczby K i

parametrów promieniowrażliwości tkanek

zależy m.in. od strukturalnej i proliferacyjnej

organizacji tkanki, a także od możliwości

porównawczej oceny przeżycia komórek

tarczowych tej tkanki in vitro.
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W tkankach, których struktura organizacyjna

jest znana a komórki tarczowe zdefiniowane,

model może określić liczbę JRT i wielkość

jednostek odpowiedzialnych za popromienną

regenerację tkanki. Jednak w tych tkankach, w

których struktura organizacyjna nie jest dobrze

określona można określić tolerancję tkanki

jedynie z dużym prawdopodobieństwem [72].

utraty funkcji tkanki. Niestety, w niektórych

narządach lub tkankach komórki tarczowe są

pozornie zorganizowane w formie podjednostek

czynnościowych (np. krypty jelita cienkiego),

jednak w przypadku uszkodzenia, w naprawie

mogą uczestniczyć komórki z sąsiednich

podjednostek (Ryc. 12). W tych przypadkach

podjednostki czynnościowe są większe niż ich

Tab. 1. Ilość (liczba K) i wielkość JRT dla różnych tkanek

tkanka K wielkość JRT

(liczba JRT) (liczba komórek

klonogennych)

Piśmiennictwo

jelito cienkie myszy

jelito grube szczura

szpik myszy

skóra ogona myszy

płuco myszy

przełyk myszy

sferoidy - V79

-mały(<|) 132|0.m)

- 8 dniowy

45

62,2 / cm3

104

450/cm2

102

102

232 ±235

98 ±29

1,5 x l O 7

1/50-1/100

1 cm odcinka jelita

100

9

-

-

1,6

78

Hendryiwsp. 1983 [71]

Dubray, Thames 1994 [44]

Hendry, Moore 1985 [72 ]

Hendry 1984 [73]

Hendry, Moore 1985 [72]

Hendry, Moore 1985[72]

Hendry, Moore 1984 [72]

Tolerancja narządu, a więc zdolność do

naprawy uszkodzenia popromiennego i

przywrócenia prawidłowej funkcji zależy od

strukturalnej organizacji komórek tarczowych w

podjednostkach czynnościowych [206, 207,

208], oraz ich liczby i zdolności do proliferacji

(także migracji) w tkance (Ryc. 12).

W tkankach, w których JRT pokrywają się z

podjednostkami czynnościowymi można ustalić

liczbę K, których uszkodzenie doprowadza do

jednostki strukturalne i obliczenie dla nich

liczby K jest trudne. Dlatego JRT w tak

zorganizowanych tkankach mają znaczenie

operacyjne, a nie są określeniem morfolo-

gicznym.

W niektórych tkankach hierarchicznych,

uzyskano zgodne wyniki dla JRT ocenianych in

vivo i parametrów promieniowrażliwości (Do, a

i p) ocenianych in vitro na podstawie

przeżywalności komórek. W przypadku tkanek,
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których struktura i organizacja proliferacji są

nieznane, a technika tworzenia kolonii

potrzebna do oceny przeżycia niemożliwa do

przeprowadzenia, interpretacja takich para-

metrów jak Do, liczba K, czy ilość komórek

tarczowych jest jednak niepewna.

Ilość i wielkość JRT została określona dla

szeregu tkanek. Wartości te podano w tabeli 1.

Najmniejszą ilość JRT - 45 wykazano

dotychczas w jelicie cienkim myszy, 104 JRT

dla tkanki krwiotwórczej myszy, 450 na 1 cm2

dla skóry ogona myszy. Najmniejszą JRT (1,6

komórki) wykazano w małych sferoidach.

Bez względu jednak na występujące

trudności interpretacyjne koncepcja JRT jest

przydatna do ilościowej oceny odczynów

popromiennych w tkankach.

3. MATERIAŁ

3.1. Myszy

W doświadczeniu użyłam 504 samce

wsobnego szczepu CBA/Ht hodowanego w

Gray Laboratory w Londynie w warunkach

sterylnych (SPF). Wiek zwierząt wahał się od

11-13 tygodni, a średnia masa ciała wynosiła

28, 0 i 2, 2 g. Myszy żywione były standar-

dowo i miały nieograniczony dostęp do wody.

W celu utrzymania prawidłowego uwodnienia

przez 10 dni od rozpoczęcia napromieniania

zwierzętom podawałam dootrzewnowo 1 ml

0,9% soli fizjologicznej.

W pracy utworzyłam dwie grupy kontrolne.

Pierwszą stanowiło 8 myszy, drugą - 24 myszy.

W pierwszej grupie oceniałam wszystkie efekty

biologiczne do końca trwania obserwacji jak w

grupach eksperymentalnych. W drugiej grupie

(sham group) sprawdzałam wpływ 20 -

krotnego wkładania myszy do klatek

eksperymentalnych na ciężar ciała. Połowę

zwierząt drugiej grupy przed napromienianiem

jedną z trzech dawek neutronów: 7, 10 i 12 Gy

wkładałam po 20 razy do klatek służących do

napromieniania, symulując napromienianie

dawkami wstępnymi. Przez porównanie ciężaru

ciała zwierząt napromienianych i nienapromie-

nianych w drugiej grupie oceniałam wpływ

stresu spowodowanego wkładaniem zwierząt do

klatek na ciężar ciała.

4. METODYKA

4.1. Warunki napromieniania

Myszy (bez narkozy) napromieniałam w

pozycji pionowej, odwrócone głową w dół, w

celu uniknięcia napromieniania jelita cienkiego.

Dwudziestomilimetrowy odcinek jelita grubego,

obejmujący odbyt napromieniałam promieniami

X lub neutronami stosując 1, 3, 7 lub 20 frakcji

w ciągu 7 dni. Przerwy międzyfrakcyjne

wynosiły kolejno: 48, 24, i 8 godzin. W

przypadku użycia niskich dawek frakcyjnych

do 2 Gy promieni X i 0.35 Gy neutronów

zastosowałam technikę dawek uzupełniających

(top up). Po 24 godzinach od podania ostatniej z
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20 wstępnych dawek promieniowania

(podawanych co 8 godzin) zastosowałam

uzupełniającą dawkę neutronów wywołującą

mierzalny efekt w tkance. Schemat frakcjonacji

przedstawiłam w tab. 2.

Zasięg dawek zastosowanych w

eksperymencie był szeroki i wynosił od 0,25 do

Tab. 2. Schemat napromieniania

35 Gy promieni X i 0,05 do 12 Gy neutronów.

Sześć myszy napromieniałam jedną dawką. W

przypadku użycia większej liczby zwierząt

podałam ją w tab. 2.

Promienie X uzyskiwano w aparacie Pantak

przy napięciu 250 kV i natężeniu 15mA, z

filtrem lmm Al, 0, 25 mm Cu. Warstwa zaniku

połówkowego (WZP) wynosiła 1, 3 mm Cu.

RODZAJ

PROM.

X

neutrony

LICZBA

FRAKCJI

1

3

7

20

20

20

20

20

20

1

7

20

20

20

20

20

DAWKA FRAKCYJNA*

( G y )

12,5; 17,5; 22,5(4); 25,0

27,5(4); 30,0; 35,0

9,0; 11,0 (2); 13,0; 15,0

4,5; 5,5; 6,0; 6,5; 7,5(12) 8,

5

2, 5; 3,0; 3, 5; 4,0

0,25

0,7

1,2

U
2,0

5,0; 7,0(12); 9,5(12)

12,0(12)

0,7; 1,4; 1,7; 2,2

0,25; 0,5; 0,65; 0,8

0,05

0,15

0,25

0,35

NEUTRONY

TOP - UP

(Gy)

4,0; 6,0; 7,5; 9,0; 10,5

3,5; 5,0; 6,5; 8,0; 9,5

2,0; 4,0; 5,6; 6,8; 8,0

0,5; 2,0; 3,5; 5,0; 6,5

1,2; 2,4; 3,6; 4,8

4,0; 6,0; 7,5; 9,0; 10,5

3,5; 5,0; 6,5; 8,0; 9,5

2,0; 3,5; 5,0; 6,0; 7,5

1,2; 2,4; 3,6; 4,8

(*) Każdą z wymienionych w tabeli dawek napromieniano 6 zwierząt. W przypadku użycia innej
liczby myszy podano ją w nawiasie.
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Odległość ognisko - skóra wynosiła 40 cm. Moc

dawki wynosiła 1, 2 Gy/min. Neutrony (2, 3

MeV) uzyskiwano w akceleratorze Van de

Graffa w wyniku reakcji 4 MeV deuteronów z

grubą tarczą berylową. Moc dawki wynosiła 0, 6

Gy/min, a komponenta promieniowania gamma

nie przekraczała 14, 6% dawki całkowitej.

4.2. Technika napromieniania z
użyciem dawek uzupełniających -
technika top-up

Eksperymenty z użyciem niskich dawek

frakcyjnych są trudne do przeprowadzenia

ponieważ wymagają zastosowania wielu frakcji

w celu wywołania mierzalnego efektu. Na

przykład w celu wywołania widocznej reakcji

na skórze łapy myszy należy zastosować 64

frakcje wielkości 1.05 Gy [43]. Jednakże

podanie tak dużej liczby dawek frakcyjnych z

zachowaniem wystarczająco długich przerw

międzyfrakcyjnych w celu uzyskania pełnej

naprawy uszkodzeń subletalnych i zachowania

wystarczająco krótkiego czasu frakcjonowania

w celu uniknięcia wpływu kompensacyjnej

proliferacji w czasie napromieniania jest

niemożliwe do przeprowadzenia. Dlatego

opracowano schemat napromieniania, w którym

tylko część uszkodzenia wywoływana jest przez

niskie dawki frakcyjne (promieniowania o

niskiej lub dużej gęstości jonizacji), a następnie

mierzalny poziom uszkodzenia wywoływany

jest działaniem pojedynczej dawki uzupeł-

niającej (top up), szczególnie promieniowania o

dużym LPE [36, 85]. Ten sposób pozwala na

uzyskanie zamierzonych wyników przy

zastosowaniu niskich dawek frakcyjnych.

Zazwyczaj do dawki uzupełniającej stosuje się

promieniowanie o dużym LPE, co powoduje

przeważnie liniową zależność efektu od dawki.

Promieniowanie o dużym LPE minimalizuje

również wpływ pozycji komórki w cyklu

życiowym i stanu utlenowania.

Celem stosowania dawki uzupełniającej jest

ujawnienie uszkodzenia wywołanego wstępnym

napromienieniem, ponieważ jest ono zbyt małe

by mogło się ujawnić mierzalną reakcją.

Efektywność wstępnego napromieniania wzrasta

przy zastosowaniu wyższych dawek

frakcyjnych, większej liczby frakcji, lub

promieniania o dużym LPE, dlatego w tych

przypadkach stosuje się odpowiednio niższe

dawki uzupełniające. Tak więc im wyższe

dawki frakcyjne zastosuje się do napromieniania

wstępnego, tym mniejsze dawki uzupełniające

należy podać do wywołania określonego

poziomu uszkodzenia. Całkowity efekt

napromieniania E (Ryc. 13) będzie sumą efektu

wywołanego dawkami wstępnymi El i efektu

wywołanego działaniem dawki uzupełniającej

ET. Tak więc różnica pomiędzy efektem

działania dawki jednorazowej neutronów (Dj), a

efektem działania dawki uzupełniającej

neutronów (DT) odzwierciedla efekt wywołany

napromienianiem wstępnym (Ryc. 13). Różnica

ta określana jest jako równoważnik

zapamiętanej dawki (Equivalent Remembered

Dose, ERD) i uważana jest za bezpośrednią

miarę efektu działania dawek wstępnych. ERD

43



mierzona jest w jednostkach dawki neutronów

(Gy).

W przeprowadzonych badaniach zastoso-

wałam po 20 wstępnych dawek frakcyjnych

promieniowania fotonowego i neutronów,

różnej wielkości, po których następowały

uzupełniające dawki neutronów (Top up).

4.3. Kryteria oceny upośledzenia
funkcji jelita grubego

Wpływ napromieniania oceniałam na

podstawie stopnia upośledzenia czynności jelita

mającego wpływ na zmianę ciężaru ciała,

śmiertelność zwierząt oraz deformację kału.

równa liczba (n) wstępnych dawek
frakcyjnych prom. X lub neutronów:

E'

dawki uzupełniające
neutronów

o 10 15 20
DAWKA ( G y )

Ryc. 13. Technika napromieniania top - up. Całkowity efekt napromieniania E będzie sumą efektu
wywołanego dawkami wstępnymi (E1) i efektu wywołanego działaniem dawek uzupełniających
(Ej). Efekt działania dawek wstępnych (E1) stanowi różnicę pomiędzy efektem działania dawki

jednorazowej Dl (E), a efektem dawki uzupełniającej DT (Ej) [E' = E- EjJ. (wzór 1)

Zastosowałam 8 godzinną przerwę między-

frakcyjną pozwalającą na całkowitą naprawę

uszkodzeń subletalnych i krótki czas napromie-

niania - 7 dni, co zapobiegło kompensacyjnej

proliferacji w czasie napromieniania.

4.3.1. Ciężar ciała

W celu oceny popromiennej reakcji jelita

ważyłam zwierzęta 3 do 5 razy w tygodniu

przez okres 10 tygodni od napromieniania, i z

mniejszą częstością do ich śmierci. Pomiar

wykonywałam zawsze po południu, w celu

uniknięcia wpływu fluktuacji ciężaru ciała
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występującej w ciągu dnia i wynoszącej około

W opracowaniu wyników ciężar ciała każdej

myszy wyrażałam odsetkiem ciężaru wyj-

ściowego, uzyskanego przed rozpoczęciem

eksperymentu. Celem wykonania powyższych

pomiarów było określenie zależnego od dawki

promieniowania przedziału czasowego, w

którym zwierzęta osiągały najniższy (wczesny

efekt) i najwyższy (późny efekt) ciężar ciała.

4.3.2. Śmiertelność zwierząt

Przez cały okres trwania eksperymentu tj. 12

miesięcy zwierzęta obserwowałam codziennie.

Nie stwierdziłam ostrej granicy czasowej

pomiędzy wczesną i późną śmiertelnością po

napromienianiu. Śmierć występującą do 2

miesiąca traktowałam jako wczesny efekt

popromienny, natomiast od 2 - 12 miesiąca za

późny efekt. Wszystkie chore myszy

sekcjonowałam, a fragment napromienianego

jelita pobierałam do badania histologicznego.

4.3.3. Deformacja kału

Deformacja kału wywoływana jest

postępującym zwłóknieniem i zwężeniem

ściany jelita grubego. W 3, 6 i 10 miesiącu od

napromieniania liczyłam ilość i mierzyłam

wielkość peletów fekalnych wydalanych w

czasie jednej doby. W celu wyeliminowania

wpływu stresu na wynik badania jeden dzień

przed właściwym pomiarem zwierzęta

przetrzymywałam przez dobę w klatkach

przystosowanych do zbierania peletów. Były to

klatki do indywidualnego przetrzymywania

myszy z podłogą z siatki drucianej, w których

zwierzęta przebywały przez 24 godziny. Pelety

fekalne wydalone w ciągu doby były zbierane

na bibułę, suszone i mierzone. Od 6 miesiąca

obserwowano zwiększoną ilość krótkich (<4.5

mm) drobin fekalnych. Widoczny zależny od

dawki efekt uzyskano w 10 miesiącu od

napromieniania.

4.3.4. Naprawa uszkodzeń
popromiennych

W celu wykazania spodziewanej różnicy w

zdolności do naprawy uszkodzeń subletalnych

pomiędzy wczesnym i późnym odczynem

popromiennym analizie poddałam grupy

zwierząt napromienianych dawkami

pojedynczymi oraz 3, 7 i 20 frakcjami promieni

X i neutronów w czasie 7 dni. Przerwy

międzyfrakcyjne wynosiły 48, 24 i 8 godzin.

W celach porównawczych przedstawiłam

trzy sposoby oceny naprawy uszkodzeń

popromiennych w komórkach tarczowych

odpowiedzialnych za powstanie wczesnego i

późnego odczynu. Pierwszy sposób dotyczył

oceny odsetka napraw w czasie przerw

międzyfrakcyjnych, drugi porównywał kształt

krzywych efektywnych dla obu odczynów,

natomiast trzeci miał wykazać zależność

pomiędzy dawką całkowitą i dawką frakcyjną.

Do obliczenia odsetka uszkodzeń

popromiennych naprawionych w przerwach

międzyfrakcyjnych wykorzystałam dawki

wywołujące izoefekt, uzyskane z krzywych
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efektywnych dla każdego z badanych efektów

biologicznych.

Do obliczeń wykorzystałam następujący

wzór [172, 174]:

Fr = D " ~ D l X — , gdzie (wzór 2)
n - 1 D n

Fr = procent dawki naprawionej w czasie

przerw pomiędzy frakcjami

Dn= dawka całkowita w n frakcjach

n = liczba frakcji

D] = dawka pojedyncza wywołująca

równoważny efekt

W celu skonstruowania krzywych

efektywnych dla wczesnych i późnych

odczynów popromiennych wykorzystałam

sposób przedstawiony wcześniej [43,172].

Dzięki tej prezentacji można przedstawić

różnice w kształcie krzywych dla wczesnego i

późnego odczynu, w tej samej tkance i przy

podobnym zasięgu dawek frakcyjnych.

Całkowity efekt wywołany dawką jednorazową

(oś rzędnych) wynosi 100% (lub 1.0), dwóch

frakcji - 50% (1/2; 0.5), 5 frakcji - 20% (1/5;

0.2), 20 frakcji - 5% (1/20, 0.05) itd. Do

obliczenia efektu wywołanego działaniem 20

wstępnych dawek frakcyjnych fotonów i

neutronów (technika top-up) zastosowałam

następujący wzór:

efekt działania 20 frakcji =

_ l - ( q N T U + pNTU2)

20

a, (3 - współczynniki w modelu LQ

(wzór 3)

NTU - dawka uzupełniająca neutronów

Trzeci sposób oceny naprawy polegał na

graficznym przedstawieniu zależności

izoefektywnej dawki całkowitej od dawki

frakcyjnej.

4.3.5. Ocena histologiczna

Ponieważ głównym celem pracy była ocena

funkcji jelita grubego, a nie ocena histologiczna,

została ona wykonana tylko tam gdzie było to

możliwe tj. we wczesnym okresie po napro-

mienianiu, u padłych zwierząt i u wszystkich,

które przeżyły roczny okres obserwacji. W

czasie sekcji pobierałam około 1 cm odcinek

jelita grubego ( 0.5 - 1.5 cm od odbytnicy) do

analizy histologicznej. Po utrwaleniu materiał

zatapiałam w parafinie i sporządzałam 4 |J,m

przekroje poprzeczne jelita, które następnie

barwiłam hematoksyliną i eozyną. Przy użyciu

komputerowej analizy obrazu mikroskopowego

i programu Multiscan mierzyłam grubość

blaszki właściwej błony śluzowej, błony

podśluzowej (z blaszką mięśniową), oraz

mięśniówki. Pomiaru grubości blaszki

właściwej dokonywałam zawsze w tych samych

okolicach błony śluzowej tj. u podstawy fałdów

nabłonka, lub w przypadku ich braku (po

wyższych dawkach) mierzyłam grubość

najbardziej reprezentatywnego obszaru na

obwodzie. Grubość błony podśluzowej i

mięśniówki oceniałam pomiędzy fałdami

nabłonka, lub w przypadku ich braku

dokonywałam pomiaru najbardziej reprezen-

tatywnego miejsca na obwodzie jelita. Wybrane
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preparaty wykonane po roku od napromieniania

barwiłam trichromem wg. Massona na obecność

kolagenu.

4.4. Matematyczna
wyników

analiza

4.4.1. Model liniowo-kwadratowy (LQ
model)

Model liniowo-kwadratowy jest powsze-

chnie używanym modelem matematycznym

służącym do opisania biologicznego efektu

frakcjonowania dawki całkowitej. Efekt (E)

działania promieniowania (proporcjonalny do

frakcji przeżywających komórek) zależy od

wysokości zastosowanej dawki frakcyjnej (d),

ilości frakcji (n), oraz współczynników a i P:

E = n (ad + pd2 ) (wzór 4)

Zaletą tego modelu jest możliwość

ilościowej oceny wrażliwości tkanki na

frakcjonowane napromienianie na podstawie

współczynnika a/p [173, 178]. Opisuje on

kształt początkowego odcinka krzywej

przeżycia i określa dawkę w grejach, przy której

frakcja (naturalny logarytm) komórek zabitych

przejściem jednego kwantu promieniowania -

współczynnik (a) - jest taka sama jak frakcja

komórek uszkodzonych działaniem wielu trafień

- współczynnik (p).

Tą interpretację potwierdzają badania, które

wykazały, że przy zmniejszaniu mocy dawki

występuje skuteczna naprawa uszkodzeń

popromiennych, współczynnik p nie ma

wpływu na śmiertelność komórki i krzywa

przeżycia staje się linią prostą. O nachyleniu

krzywej przeżycia decyduje współczynnik a, co

ujawnia różnice w promieniowrażliwości

komórek. W przypadku stosowania niższych

(lub równych) dawek frakcyjnych od

współczynnika cc/p dominuje efekt letalny

(śmierć komórki jest w zależności liniowej od

dawki), co powoduje, że stosowanie mniejszych

frakcji nie wpłynie na wzrost przeżywalności

komórki. Natomiast przy wyższych dawkach

frakcyjnych wielkością odpowiadającym współ-

czynnikowi a/p dominuje współczynnik p,

dlatego podwojenie lub zmniejszenie do połowy

dawki frakcyjnej może mieć duży wpływ na

przeżycie komórki, ponieważ połowa uszkodzeń

zależna jest od parametru p. Dlatego przy

zmniejszaniu dawki efekt biologiczny może być

znacznie modyfikowany. Dlatego stosunek p/a

używany jest jako wskaźnik zdolności do

naprawy uszkodzeń popromiennych w tkankach

hierarchicznych [175].

Ważną cechą modelu LQ jest to, że na

podstawie współczynnika a/p można określić

wrażliwość tkanki na frakcjonowanie dawki

całkowitej. Wprowadzenie koncepcji "dawki

ugięcia" [187] pozwoliło na określenie

najniższej dawki frakcyjnej, przy której efekt

frakcjonowania ma znaczenie. Wynosi ona

około 0.1 wartości współczynnika a/p. Przy

dawce równej ok. 10% wartości a/p

współczynnik p wpływa mniej niż w 10% na

przeżycie komórki, dlatego przy dawce

frakcyjnej mniejszej od 0.1 a/p współczynnik p

wpływa tylko w 10% na efekt biologiczny.
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4.4.2. Model przeżywalności jednostek
odpowiedzialnych za regenerację
tkanki (JRT)

Analiza matematyczna wyników związana z

zastosowaniem modelu JRT została wykonana

w Zakładzie Biomatematyki M.D.Anderson

Cancer Center w Houston. Przeprowadzona

analiza opiera się na założeniu, że uszkodzenie

jelita grubego było następstwem uszkodzenia

jednostek odpowiedzialnych za regenerację

tkanki (JRT) [74].

W modelu przyjęto następujące założenia:

1. każda JRT przeżywa napromienianie

niezależnie

2. każda przeżywająca JRT jest przypadkowo

rozmieszczona w tkance, oraz

3. zależność dawka - efekt opisuje model LQ

Zgodnie z modelem LQ średnia liczba

przeżywających JRT (SJRJ) po działaniu

całkowitej dawki podanej we frakcjach

wielkości d wyniesie:

s JRT = K exp [ - a • D - p • D • d ] (wzór 5)

gdzie K - określa początkową liczbę JRT, D -

dawkę całkowitą (Gy), d - dawkę frakcyjną

W obecnej pracy nie wykonano

bezpośredniego obliczenia liczby K, dlatego

funkcjonuje ona jako liczba stała. Liczba ta

zależna jest jednak od kształtu krzywej dla

efektu biologicznego i odzwierciedla hetero-

genność (zmienność) w badanych efektach

popromiennych.

Wyżej przedstawione równanie zostało

zmodyfikowane, by wyniki uzyskane przy

zastosowaniu różnego rodzaju promieniowania

mogły być przedstawione razem. Dla neutronów

(N) i dawek uzupełniających neutronów (TUN)

równanie przyjmuje postać:

S JRT =

=K exp[-aN-(DN +TUN)-PN-(DN -dN +TUN2)]

natomiast dla promieni X (X) i dawek
uzupełniających neutronów (TUN):

SJRT = K e x P [" aX D X - Px D x -dx "

- ocN (D N + TUN) - P N • (D N • dN + TUN2)]

Prawdopodobieństwo uszkodzenia tkanki

określane jest według rozkładu Poissona jako

prawdopodobieństwo uszkodzenia wszystkich

JRT:

P = exp (-SjRT) (wzór 6)

Wartości liczbowe dla parametrów

wyznaczyłam bezpośrednio z wyników

doświadczalnych przy zastosowaniu procedury

największego prawdopodobieństwa [177].

Przyjęłam 95% przedział ufności zgodnie z

kryterium Fiellera [77]. Kwantyzacji wyników

dokonałam jedynie w przypadku efektów

biologicznych trwających przez cały czas

obserwacji.

Przedstawiona metoda bezpośredniej analizy

wyników jest innym sposobem analizy niż

stosowana wcześniej przez innych autorów

metoda pośrednia, a polegająca na

wykorzystaniu odwrotności dawek. Wymagała

ona określania wysokości kolejnych dawek

izoefektywnych, a następnie wykreślania ich

odwrotności (z użyciem regresji liniowej)
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względem dawek frakcyjnych [43, 53]. Ta

dwustopniowa analiza wyników powoduje

istotną utratę informacji (spowodowaną

redukcją rzeczywistych wyników przy

obliczaniu dawek dla izoefektu) i implikuje

odstępstwa od założeń statystycznych

koniecznych do wykonania regresji liniowej

[170, 177]. Dlatego pośrednią metodę analizy

użyłam tylko do jednego efektu biologicznego

(deformacji kału), w którym bezpośrednia

metoda była niemożliwa do przeprowadzenia.

W celu sprawdzenia zgodności uzyskanych

wyników z przyjętymi założeniami wyniki dla

promieni X i neutronów analizowałam

dwukrotnie: z dawkami uzupełniającymi i bez

nich, na różnych poziomach uszkodzeń.

4.4.3. Określenie WSB

Względną skuteczność biologiczną (WSB)

obliczyłam na podstawie otrzymanych wartości

dla a i p. Przy zastosowaniu modelu LQ

zależność między izoefektywnymi dawkami

promieni X i neutronów przedstawia równanie:

a X ' D X + Px DX • dX =
= ocN • D N + p N • D N • dN

Ponieważ WSB = D x / D^, (wzór 7)

wobec tego

WSB = ( a N + P N - d N ) / ( a x + P x - d x )

WSB obliczałam przy zachowaniu stałych

dawek frakcyjnych dla neutronów tj. 0.05 i 9.5

Gy (najniższej i najwyższej), oraz różnych

dawek frakcyjnych promieni X od 0.25 do 25

Gy.

Należy podkreślić, że zgodnie z powyższym

równaniem dla bardzo małych dawek

frakcyjnych promieni X i neutronów wartość

WSB zbliża się do ocN / ccx. Ponadto, kiedy

wartość p N jest bliska zera (p N = 0), wartość

WSB nie zależy od wielkości dawki frakcyjnej i

może być obliczana według wzoru:

WSB = ocN / (<xx + p x • d x ) (wzór 8)

W celach porównawczych obliczyłam

również wartości WSB przy użyciu graficznej

metody Joinera [ 85].

5. WYNIKI

5.1. Zmiany ciężaru ciała

Zmiany ciężaru ciała zależą od: dawki,

sposobu frakcjonowania, rodzaju promie-

niowania, oraz czasu od rozpoczęcia

napromieniania.

Jednym z wcześnie występujących objawów

uszkodzenia jelita jest biegunka. Najczęściej

występowała ona między 6 a 10 dniem od

napromieniania, a spowodowana była deplecją

komórek śluzówki jelita. Ilość utraconego płynu

wpływała na spadek ciężaru ciała i zależna była

od dawki promieniowania. Po zastosowaniu

niższych dawek biegunka trwała około tygodnia,

po czym następował wzrost ciężaru ciała. Po

działaniu wyższych dawek zwierzęta nie

osiągały ciężaru wyjściowego i obserwowałam

upośledzenie ich rozwoju. Po działaniu

najwyższych dawek ostra biegunka i duże

odwodnienie prowadziły do śmierci zwierząt.
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Rye. 14. Czas występowania nadiru ciężaru ciała po napromienianiu dawkami pojedynczymi, 7 i
20 frakcjami fotonów.
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Najniższy ciężar ciała zwierząt stwierdzałam

między 9 a 16 dniem od rozpoczęcia napromie-

niania fotonami (Ryc. 14 a, b, c ) i 12 a 14

dniem po działaniu neutronów (Ryc. 15 a, b, c).

Największe opóźnienie w wystąpieniu nadiru

ciężaru ciała obserwowałam przy dłuższych

schematach napromieniania (technika top-up).

Po zastosowaniu niskich dawek frakcyjnych

zwierzęta odzyskiwały ciężar wyjściowy (Ryc.

14, 15), natomiast po najwyższych dawkach

nigdy nie osiągały ciężaru początkowego i

zależny od dawki spadek ciężaru ciała

występował przez cały czas życia zwierząt.

Najwyższe dawki powodowały utratę ciężaru

ciała sięgającą 30% wagi wyjściowej. Spadek

ciężaru ciała większy od 25% (tj. około 10 g)

był połączony ze śmiercią zwierząt.

W grupie kontrolnej napromienianych

zwierząt, w której badano wpływ czynności 20 -

krotnego umieszczania zwierząt w klatce na

ciężar ciała stwierdziłam 3 - 5 % obniżenie

ciężaru ciała w porównaniu do tych, których tej

czynności nie poddano. Nadir wystąpił u nich

dwa dni wcześniej.

W celu wykreślenia krzywych obrazujących

zależność zmian ciężaru ciała od dawki

promieniowania użyłam stałą liczbę frakcji o

różnej wielkości. Było to 1, 3, 7 i 20 frakcji

promieni X oraz 1, 7 i 20 frakcji neutronów.

Krzywe ilustrujące wpływ działania promienio-

wania na ciężar ciała przedstawia ryc. 16.

Ciężar ciała każdej myszy został wyrażony

odsetkiem ciężaru początkowego, uzyskanego

przed napromienianiem. Wartości średnie (inny

symbol) stanowią średnią arytmetyczną dla

każdej grupy eksperymentalnej. Wszystkie

krzywe na ryc. 16 wykreślono odręcznie przez

połączenie wszystkich punktów eksperymen-

talnych dla każdego sposobu frakcjonowania,

bez zastosowania modelu matematycznego.

Panele a i c przedstawiają zależność nadiru

ciężaru ciała od dawki całkowitej

promieniowania X (a) i neutronów (c), bez

zastosowania dawek uzupełniających. W

przypadku promieniowania X obserwowałam

wzrost dawek całkowitych ze wzrostem liczby

frakcji. Na panelu a przesunięcie w prawo

krzywych dla promieni X oznacza wzrost dawek

izoefektywnych dla wzrastającej liczby

mniejszych frakcji. Świadczy to, że w celu

osiągnięcia takiego samego efektu po-

promiennego (poziomu uszkodzenia) należy

użyć znacznie większej liczby mniejszych

frakcji, co powoduje wzrost dawki całkowitej.

Ilustruje to ryc. 23. Jest to dowodem na to, iż

niższe dawki promieniowania X wywołują

mniejsze uszkodzenia w tkance. Nie obserwuje

się takiego efektu w przypadku działaniu

neutronów (panel c), a wszystkie krzywe

zarówno dla niskich jak wysokich dawek

frakcyjnych nakładają się na siebie.

Na panelach b i d ryc. 16 przedstawiłam

efekt działania 20 wstępnych dawek promieni X

(b) i neutronów (d), oraz dawek uzupełniających

neutronów. Krzywe przedstawiają efekt

działania 20 wstępnych frakcji o różnej

wysokości: dla promieniowania fotonowego -

2,0; 1,7; 1,2; 0,7; i 0,25 Gy, oraz neutronów -

0,35; 0,25; 0,15 i 0,05 Gy, po których
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Ryc. 15. Czas występowania nadiru ciężaru ciała po napromienianiu dawkami pojedynczymi, 7 i
20 frakcjami neutronów
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Ryc. 16. Nadir ciężaru ciała wyrażony w procentach początkowej masy ciała. Punkty
eksperymentalne oznaczają średnie wartości dla każdej grupy; pionowe kreski błąd standardowy
średniej (SEM). Każdy sposób frakcjonacji oznaczono innym symbolem. Na panelach b i d
symbolem zaznaczono wysokość 20 wstępnych frakcji.

53



-0-1 frakcja

-g-3 frakcje

-$_7 frakcll

-A-20 frakcji

150-,

i r
40 60

Dawka promieni X (Gy)

70
0 3 6 9 12

Dawka uzupełniająca neutronów (Gy)

!50

70 I I i

20 40 60
Dawka neutronów (Gy)

3 . 6 9 12
Dawka uzupełniająca neutronów (Gy)

Ryc. 17. Maksymalny ciężar ciała wyrażony w procentach początkowej masy ciała. Punkty
eksperymentalne przedstawiają średnie wartości dla każdej grupy zwierząt; pionowe kreski błąd
standardowy średniej (SEM). Każdy sposób frakcjonacji oznaczono innym symbolem. Na panelach
b i dsymbolem zaznaczono wysokość 20 wstępnych frakcji.
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następowały różnej wielkości dawki

uzupełniające neutronów. Wpływ frakcjono-

wanego napromieniania mierzony jest

wielkością dawki uzupełniającej neutronów

wymaganej do osiągnięcia izoefektu.

Po działaniu niższych dawek wstępnych

wykazałam przesunięcie krzywych w prawo, co

wskazuje, że do wywołania izoefektu należało

zastosować wyższe dawki uzupełniające.

Zastosowanie wyższych dawek wstępnych

wymagało użycia niższych dawek uzupełnia-

jących neutronów. Dzieje się tak dlatego, że

całkowity efekt zależy od dawki całkowitej i

wielkości dawki frakcyjnej.

Do określenia wartości współczynnika a/p

przyjęłam poziom > 15% dla spadku ciężaru

ciała. Parametr a/p dla promieniowania

fotonowego wynosił 19,9 Gy (15,2; 27,0 Gy,

95% przedział ufności) (tab. 3). Ponieważ

współczynnik P dla neutronów był równy zeru,

a/p dla neutronów nie mógł być obliczony

modelem LQ. Przy użyciu metody graficznej

wyniósł 310 Gy. Wartość WSB wahała się od

2,5 (dla dawki frakcyjnej 25 Gy prom. X) do 5,5

(dla dawki wielkości 0,25 Gy) (tab. 4).

Ponieważ efektywne krzywe dla neutronów były

liniami prostymi, wartość WSB zależała tylko

od ramienia na krzywej dla promieni X.

Zwierzęta osiągały najwyższy ciężar między

150 a 355 dniem po działaniu niższych dawek, i

między 70 a 160 dniem po wyższych dawkach.

Pod wpływem działania neutronów efekt ten

występował wcześniej niż w przypadku

promieni X. Krzywe dla maksymalnego ciężaru

ciała przedstawiłam na ryc. 17. Poziom 115%

ciężaru wyjściowego został przyjęty do obliczeń

wszystkich parametrów.

Frakcjonowanie dawki promieni X miało

duży wpływ na obserwowany efekt (panel a),

natomiast w znacznie mniejszym stopniu

dotyczyło to neutronów (panel c). Wzrost dawki

całkowitej fotonów przy zmniejszaniu dawki

frakcyjnej jest widoczny na ryc. 17. Średnia

wartość a/p dla promieniowania X wyniosła 6,4

Gy (3,6; 11,0), natomiast dla neutronów 19,9

Gy (9,5; 61,0) (tab. 3). WSB wahała się od 1,4

(dla dawki 25 Gy promieniowania X, 0,05 Gy

neutronów) do 9,7 (dla 0,25 Gy promieniowania

X, 9,5 Gy neutronów) (tab. 4).

5.2. Śmiertelność zwierząt

Dwieście dwadzieścia pięć myszy (44.6%)

padło przed upływem 12 miesięcy od

napromieniania. Przyczyną śmierci była: w 191

przypadkach (85%) niedrożność jelita, w 22

przypadkach (10%) wczesna śmierć z przyczyn

nieznanych, w 3 przypadkach (1,5%) wodoner-

cze i 2 (< 1%) uszkodzenie jelita cienkiego. Pięć

myszy (2%) padło z powodu wodonercza i

zwężenia jelita grubego. Nowotwory w jamie

brzusznej stwierdzono u 2 zwierząt (<1%).

Osiem myszy zostało wyłączonych z analizy z

powodu przypadkowej śmierci spowodowanej

zalaniem klatki wodą.

Wymieralność zwierząt po napromienianiu

fotonami i neutronami kształtowała się

podobnie. Nie mogłam wykazać ostrej granicy

pomiędzy wczesnym i późnym przeżyciem
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Rye. 18. Wczesna śmiertelność zwierząt (LD5Q/2). Punkty eksperymentalne prezentują średnie
wartości dla grupy zwierząt. Każdy sposób frakcjonowania oznaczono innym symbolem. Na
panelach b i d symbolem zaznaczono wysokość 20 wstępnych frakcji.
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Ryc. 19. Późna śmiertelność zwierząt (2 - 12 miesięcy) LD5(/12. Punkty eksperymentalne
przedstawiają średnie wartości dla każdej grupy zwierząt. Schematy frakcjonowania zaznaczono
symbolami. Na panelach b i d symbolem zaznaczono wysokość 20 wstępnych frakcji.
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zwierząt. Najwięcej zwierząt (100) padło do 60

dni od napromieniania, co stanowi 45 % .

Pomiędzy 60 a 100 dniami padło 22 myszy (10

%), pomiędzy 100 a 200 dniami 29 (13 %) i

powyżej 200 dni 69 (31,4 %). Dlatego

przyjęłam arbitralnie granicę 2 miesięcy dla

odróżnienia wczesnego i późnego efektu.

Krzywe dla wczesnego odczynu przedstawia

ryc. 18. Efekt frakcjonowania dawki fotonów

był większy niż neutronów. Po działaniu

niższych dawek frakcyjnych fotonów

obserwowałam rzadziej występującą

śmiertelność zwierząt (panel a), w porównaniu

do neutronów (panel c). W tym efekcie

biologicznym możliwe było również wskazanie

różnic w skuteczności działania 20 wstępnych

dawek o różnej wielkości tak fotonów (panel

b) jak neutronów (panel d).

Współczynnik a/p dla promieni X wynosił

13,4 Gy (9,3; 19,5). Współczynnik (3 dla

neutronów również w tym przypadku nie różnił

się od zera (tab. 3). cc/p obliczone metodą

graficzną wyniosło 152 Gy. WSB osiągała

wartość od 2,6 do 7,2. (tab. 4).

Ryc. 19 prezentuje zależność późnej

śmiertelności zwierząt, występującej od 2 do 12

miesiąca od dawki promieniowania.

Stwierdziłam podobnie jak w poprzednio

prezentowanych efektach biologicznych

zmniejszenie efektu działania promieniowania

jedynie w przypadku frakcjonowania dawki

całkowitej promieni X (panel a). Efekt wzrostu

dawki całkowitej promieniowania fotonowego

przy zmniejszaniu dawki frakcyjnej widoczny

jest na ryc. 23.

Średnia wartość współczynnika oc/(3 dla

promieni X wyniosła 6,9 Gy (4,2; 11,0).

Również w przypadku tego efektu biologi-

cznego współczynnik P dla neutronów był

nieistotny (tab. 2), dlatego oc/p obliczyłam

metodą graficzną: 60 Gy. Wartość WSB wahała

się od 1,8 do 7,9. (tab. 4).

5.3. Deformacja kału

Myszy produkowały od 40 do 70 peletów

fekalnych na dobę. W grupie kontrolnej przez

cały czas obserwacji odsetek krótkich (<4.5

mm) peletów fekalnych utrzymywał się na

stałym poziomie i wynosił 13,0 ± 1,1%.

W 3, 6 i 10 miesiącu od napromieniania

przeprowadziłam pomiar ilości i długości

peletów fekalnych. Od 6 miesiąca odsetek

krótkich peletów zaczynał wzrastać i

zauważalny był efekt dawko - zależny. W tym

czasie stwierdzałam jednak duże różnice

indywidualne w każdej z grup ekspery-

mentalnych, które uniemożliwiały uzyskanie

reprezentatywnej średniej i nie pozwalały na

przedstawienie zadawalających krzywych dla

efektu popromiennego. W 10 miesiącu po

napromienianiu w mniejszym stopniu podobna

zależność utrzymywała się, jednak możliwe

było wykreślenie krzywych efektywnych (Ryc.

20). Stwierdzałam różnice w ilości krótkich

peletów fekalnych uzyskiwanych od jednej

myszy w jednodniowych odstępach czasu. Duże

różnice indywidualne oraz osobnicze w jednej

grupie zwierząt, a także przedwczesna śmierć
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Ryc. 20. Deformacja kału. Odsetek krótkich peletów fekalnych <4.5 mm wydalanych w czasie 24
godzin. Każdy punkt eksperymentalny przedstawia średnią wartość dla danej grupy; pionowe
kreski oznaczają błąd standardowy średniej (SEM). Symbolem zaznaczono sposób
frakcjonowania. Na panelach b i d symbolem oznaczono wysokość 20 wstępnych frakcji.
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Tab. 3. Wartości parametrów ocenianych przy zastosowaniu modelu liniowo-kwadratowego

EFEKT
BIOLOGICZNY

Spadek ciężaru ciała

prom. X

neutrony

Najwyższy ciężar
ciała (>115%)

prom. X

neutrony

LD50/2 miesiące
prom. X

neutrony

LD50/I2 miesięcy
prom. X

neutrony

Deformacja kału

1 ^jCf-D / O }

prom. X

neutrony

K

357,8
[149,9; 845,6]

15,5
[9,4; 25,5]

61,5
[34,1; 110,0]

24,0
[13,2; 44,3]

7,6

[4,4; 13,1]

10 x a
( G y 1 )

1,13
[0,95; 1,31]

6.33
[5,43; 7,24]

0,37
[0,25; 0,48]

2,51
[1,85; 3,16]

0,50
[0,40; 0,60]

3,67
[3,08; 4,25]

0,41
[0,29; 0,54]

3,36
[2,69; 4,02]

0,11

[-0,02; 0,24]

2,38

[1,58; 3,18]

100 xp
(Gy 2 )

0,57
[0,44; 0,69]

-0,26
[-0,90; 0,39]

0,57
[0,41; 0,72]

1,26
[0,60; 1,92]

0,37
[0,29; 0,46]

0,20
[-0,21; 0,62]

0,60
[0,45; 0,75]

0,50
[-0,03; 0,62]

0,77

[0,54; 1,00]

0,38

[-0,45; 1,22]

a/p
(Gy)

19,9
[15,2; 27,0]

6,4
[3,6; 11,0]

19,9
[9,5; 61,0]

13,4
[9,3; 19,5]

183,5
[;]

6,9
[4,2; 10,8]

67,2
[;]

1,4

[;]
62,6

[;]

W nawiasach podałam 95 % przedziały ufności. W celu lepszej prezentacji wyników wartości
współczynników pomnożyłam 10 (<x) i 100 ($) razy.

60



Tab. 4. Wartości a/p i WSB dla badanych efektów biologicznych uzyskanych przy zastosowaniu
modelu LQ. WSB obliczono oddzielnie dla niskiej (0.25 Gy promieni X) i wysokiej dawki frakcyjnej
(25 Gy). WSB dla deformacji kału obliczyłam metodą graficzną. W nawiasach podałam 95 %
przedziały ufności.

EFEKT BIOLOGICZNY

nadir ciężaru ciała

L D50/2

maksimum ciężaru ciała

LD50/12

deformacja kału

RODZAJ
PROM.
prom. X

neutrony

prom. X

neutrony

prom. X

neutrony

prom. X

neutrony

prom. X

neutrony

a/p
(Gy)
19,9

[15,2;27,0]
p-o

13,4
[9,3;19,5]

p«o
6,4

[3,6;ll,0]
19,9

r9,5;61,01
6,9

[4,2; 10,8]

p~o
1,4
[;]

62,6
T ; l

WSB

niska df 5,5
wysoka df 2,5

niska df 7,2
wysoka df 2,6

niska df 9,8
wysoka df 1,4

niska df 7,9
wysoka df 1,8

niska df 10,8
wysoka df 2,2

zwierząt po najwyższych dawkach spowodo-

wały, iż niemożliwe było przeprowadzenie

dokładnej analizy matematycznej modelem LQ i

określenie przedziałów ufności jak w przypadku

innych efektów biologicznych.

Efekt frakcjonowania dawki fotonów był

większy (panel a) niż neutronów (panel c).

Jedynie w przypadku tego efektu rozdział

krzywych efektywnych dla dawki jednorazowej

oraz 7 i 20 frakcji neutronów był zauważalny.

Do obliczeń przyjęłam 15, 20 i 25% poziom

dla krótkich peletów fekalnych uzyskanych w

ciągu doby. Jednak na żadnym z analizowanych

poziomów nie zdołałam określić wartości

współczynnika a dla promieni X. Fakt ten

można wytłumaczyć brakiem danych, bez

których niemożliwe było równoczesne zbadanie

wpływu dawki całkowitej i wielkości dawki

frakcyjnej. Również w tym efekcie biolo-

gicznym model LQ dla neutronów wskazywał

na wartości ~ 0 dla współczynnika p, dlatego

a/p obliczyłam metodą graficzną (61 Gy). Z

powyższych powodów WSB również obliczona

została metodą graficzną Joinera [85]: 2,2 -

10,8 (Tab. 4).
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5.4. Naprawa
popromiennych

uszkodzeń

Dane przedstawione na ryc. 16 - 20

wykazują wzrost tolerancji jelita grubego przy

frakcjonowaniu dawki całkowitej fotonów dla

odsetkiem "naprawionej" dawki fizycznej (F r).

Odsetek napraw obliczyłam przy użyciu wzoru

2 podanego w metodzie pracy, do którego

podstawiano dane liczbowe odczytane z

krzywych efektywnych na przyjętych

poziomach uszkodzeń. Wartości F r wskazują, że

w przypadku frakcjonowania dawki fotonów

Tab. 5. Naprawa uszkodzeń popromiennych zachodząca w czasie przerw międzyfrahcyjnych,
wyrażona odsetkiem "naprawionej" dawki fizycznej (Fr)

F r (%)

EFEKT

BIOLOGICZNY

nadir ciężaru ciała

L D50/2

wczesne odczyny

maksimum ciężaru

ciała
L D50/12

deformacja kału

późne odczyny

Przerwa

miedzy-

frakcyjna

Liczba

frakcji

X

promieniowanie X

48

godziny

3f

43

47

45

24

godziny

7f

49

56

52

8

godziny

20f

49

59

54

50,0

X

37

59

63

53

60

70

69

66

59

75

75

70

63,0

neutrony

24

godziny

7f

<1

11

6

8

godziny

20f

<1

0

0

3,0

22

6

26

18

20

5

20

15

16,0

wszystkich badanych efektów biologicznych.

Efektu tego nie stwierdza się lub jest on

znikomy w przypadku neutronów.

W tab. 5 przedstawiłam zależność efektu

naprawy uszkodzeń subletalnych występującej

w przerwach międzyfrakcyjnych, wyrażonej

decydujący wpływ na efekt popromienny ma

wysokość dawki frakcyjnej.

Dla promieniowania fotonowego długość

przerwy międzyfrakcyjnej wynoszącej od 8 do

48 godzin nie miała istotnego wpływu na

naprawę, ponieważ o efekcie biologicznym
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decydowała wysokość dawki frakcyjnej. W

przypadku użycia 3 frakcji i 48 godzinnych

przerw między frakcjami odsetek napraw był

niższy średnio o 8 % niż uzyskany przy

napromienianiu 7 i 20 frakcjami ( 24 i 8 godzin-

ne przerwy). Również w przypadku późnych

odczynów dla 3 frakcji i 48 godzinnej przerwy

odsetek napraw był niższy o 15 % niż dla

8

<

7

6

5

wczesny odczyn, podczas gdy dla późnych

odczynów wynosiła ona średnio 15%. Przy 24

godzinnej przerwie odsetek napraw dla

wczesnego odczynu wynosił 6 % i był niższy

niż dla późnych odczynów (18 %).

Na ryc. 21 przedstawiłam zależność

fizycznej od efektywnej dawki frakcyjnej dla

wczesnych i późnych odczynów popro-

>- CD
O w

^^J^- 3

jS 0

_ | 6 o/o neutrony

Fr«63%

/
y/ A

- ^

a

prom. X

0

a
•
•
A

•

" 5 0 %

min cl^łir data

max daitr dala

deformacja kału

4 6 8 10 12

DAWKA FRAKCYJNA (Gy)
14 16

Ryc. 21. Efekt naprawy uszkodzeń popromiennych występujący w przerwach międzyfrakcyjnych,
wyrażony odsetkiem "naprawionej" dawki promieniowania (Fr) w czasie przerw pomiędzy
frakcjami. Otwarte symbole - wczesne odczyny, pełne symbole - późne odczyny. Dane liczbowe do
obliczeń Fr zostały odczytane z efektywnych krzywych na przyjętych dla każdego efektu
biologicznego poziomach uszkodzeń

niższych dawek frakcyjnych i krótszych przerw

międzyfrakcyjnych. Najskuteczniejszą naprawę

obserwowałam w przypadku 20 - frakcyjnego

napromieniania fotonami i najkrótszej, 8

godzinnej przerwy. Była ona średnio o 2 %

wyższa niż dla 7 frakcji i 24 godzinnej przerwy.

W przypadku neutronów w czasie 8

godzinnej przerwy nie stwierdzałam naprawy w

komórkach tarczowych odpowiedzialnych za

miennych. Dla późnych odczynów odsetek

naprawionych uszkodzeń w przerwach

międzyfrakcyjnych był wyższy i wynosił

średnio 63 % (53 - 70) dla fotonów i 16 % dla

neutronów. Średnia wartość F r dla wczesnych

odczynów wynosiła 50 % (45 - 54) dla

promieniowania X i 3 % dla neutronów.
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Rye. 22 przedstawia krzywe izoefektywne

dla wczesnych i późnych efektów popromien-

nych jelita grubego myszy. W konstruowaniu

krzywych uwzględniłam wszystkie zastosowane

reżimy frakcjonowania, łącznie z napromie-

nianiem dawkami uzupełniającymi. Ryc. 22

promieniowania fotonowego wykazują większe

krzywizny w rejonie niskich dawek, niż krzywe

charakteryzujące wczesne odczyny. Oznacza to,

iż niższe dawki promieniowania fotonowego

wywołują stosunkowo mniejszy efekt

cytotoksyczny w komórkach tarczowych

1X1

WCZESNY ODCZYN

10 15 20 25
DAWKA FRAKCYJNA ( Gy)

PÓŹNY ODCZYN

30 35

• max clęiar dala
• UW
• deformacja kału

10 15 20 25
DAWKA FRAKCYJNA ( Gy)

30 35

Ryc. 22. Krzywe izoefektywne dla wczesnych (a) i późnych (b) odczynów popromiennych jelita
grubego myszy

przedstawia różnice pomiędzy kształtem

krzywych dla wczesnych i późnych odczynów.

Izoefektywne krzywe dla późnych efektów i

odpowiedzialnych za powstanie późnych

odczynów w porównaniu z komórkami

tarczowymi odpowiedzialnymi za wczesne
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odczyny. Spowodowane jest to około 60 %

naprawą uszkodzeń' popromiennych w przer-

wach międzyfrakcyjnych. Efektu tego nie

stwierdza się po działaniu neutronów. Krzywe

charakteryzuje duże nachylenie, nie mają

ramienia, a naprawa nie przekracza 16 %.

Trzeci sposób oceny naprawy przedstawia

ryc. 23, gdzie przedstawiłam zależność pomię-

dzy dawką całkowitą potrzebną do wywołania

Dla przejrzystości wykresu przedstawiłam

tylko po jednej krzywej dla wczesnego i

późnego odczynu i dwóch rodzajów

promieniowania. Dla promieniowania fotono-

wego krzywa dla późnych odczynów ma

większe nachylenie niż krzywa charakteryzująca

wczesne odczyny. Na podstawie ryc. 23 można

stwierdzić również większe zmiany w

izoefektywnej dawce całkowitej przy zmianie

dawki frakcyjnej promieniowania fotonowego

6

O

1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

prom. X

O min ciężar ciała
D LDs a 7

• max ciężar dala

deformacja kału

neutrony

2 3 4 5 6 7 8910

DAWKA FRAKCYJNA ( G y )
20 30 40 50

Ryc. 23. Krzywe izoefektywne przedstawiające zależność dawki całkowitej od wysokości dawki frakcyjnej dla
wczesnych (otwarte symbole) i późnych (pełne symbole) odczynów popromiennych

izoefektu i dawką frakcyjną. Przy wykreślaniu

krzywych punkty dla promieni X nie były łatwo

dopasowywane do linii prostej, co jest

prawidłowością, ponieważ odpowiedź popro-

mienna zależna jest nie tylko od dawki

frakcyjnej, ale również od współczynników cc i

(3, zaś na poziomie niższych dawek frakcyjnych

wpływ parametru P jest większy.

niż w przypadku neutronów. Dla tych ostatnich

nie obserwuje się wzrostu dawki całkowitej

przy zmianie dawki frakcyjnej. Krzywe dla

wczesnych i późnych odczynów są jednakowo

płaskie.
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5.5. Analiza histologiczna

U zwierząt padłych w pierwszych tygodniach

po napromienianiu stwierdzałam histologicznie

zmniejszenie krypt i depopulację komórek

(Tabl. 1 c, d), w porównaniu z kontrolą (Tabl.

la, b), owrzodzenia śluzówki często sięgające

zewnętrznej warstwy mięśni (Tabl. 2 a) i stan

zapalny, któremu nierzadko towarzyszyła

infekcja bakteryjna (Tabl. 2 b), czasami

krwotok. W późniejszym okresie tj. do 40

tygodni od napromieniania stwierdzałam

utrzymującą się deplecję komórek krypt (Tabl.

2 c) obrzęk w błonie podśluzowej i jej

zwłóknienie (Tabl. 2 d). Po 50 tygodniach od

napromieniania obserwowałam hipertroficzne i

hiperplastyczne krypty o nieregularnym

kształcie zwrócone w kierunku błony

podśluzowej i nawet mięśniówki właściwej

(colitis cystica profunda, tabl. 2 d).

Ilościową ocenę późnych zmian popro-

miennych wykonałam na podstawie 214

doświadczalnych i 9 kontrolnych zwierząt. U

grupie myszy, które przeżyły roczny okres

obserwacji stwierdziłam 9 nowotworów w jamie

brzusznej. W obrazie mikroskopowym jelita

ocenianym rok od napromieniania stwierdzałam

szereg zmian patologicznych obejmujących

śluzówkę, błonę podśluzową i mięśniówkę

właściwą. Nasilenie zmian było zależne od

wysokości dawki fotonów. Po najniższych

dawkach promieniowania były one najmniejsze,

jednak mierzalne, jak to wykazałam w analizie

ilościowej przedstawionej poniżej. Do zmian

patologicznych można zaliczyć redukcję

wysokości krypt i owrzodzenie obejmujące małe

ogniska śluzówki (Tabl. 3a). Zmiany

zwyrodnieniowe w kryptach, erytrocyty w

błonie śluzowej i podśluzowej (Tabl. 3 b). Na

powierzchni śluzówki obszary zaniku lub atrofia

komórek nabłonkowych (bez rąbka

prążkowanego, co wskazuje na utrudnione

wchłanianie płynów) (Tabl. 3 c), zwłóknienia

błony podśluzowej i chroniczny stan zapalny, a

także zastój limfatyczny (Tabl. 3 d).

Nieprawidłowo ukierunkowane po regeneracji

krypty jelita, zwłóknienia w błonie śluzowej i

podśluzowej, zmniejszenie warstwy mięśni

właściwych (Tabl. 4 a), krwotok i obrzęk w

błonie podśluzowej (Tabl. 4 b).

Zmiany w błonie podśluzowej polegały na

pogrubieniu tej warstwy przez odkładające się

złogi kolagenu (Tabl. 5 a, b) i obrzęk (Tabl.

5 c). Stwierdzałam także zmniejszenie światła

naczyń poprzez pogrubienie ścian naczyń

krwionośnych w wyniku szkliwienia (Tabl. 5 d).

W mięśniówce właściwej stwierdzałam znaczną

dezorganizację struktury włókien mięśniowych

(Tabl. 6 a) z miocytami o nieregularnych

kształtach wykazującymi pęcherzykowe zmiany

degeneracyjne w cytoplazmie (Tabl. 6 b).

Obserwowałam pasma kolagenu, które

dezorganizowały układ miocytów (Tabl. 6 c),

jednak tylko po wysokich dawkach

promieniowania powodowały one pogrubienie

warstwy mięśni (Ryc. 26 c).

Pomiar blaszki właściwej błony śluzowej

wykonany rok po napromienianiu wykazał
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Tablice 1-6

Popromienne zmiany histologiczne w jelicie grubym myszy



a

Tablica 1. a) Przekrój poprzeczny nie napromienianego jelita grubego (47 x). b) powiększona 520 x krypta z
tabl. 1 a. c) fragment jelita wypełniony treścią. Uszkodzenie nabłonka (zmniejszenie grubości blaszki właściwej
i skrócenie krypt) prowadzące do śmierci myszy w 17 dniu od napromieniania dawką 20 x 0,65 Gy neutronów
(47x). d) skrócenie krypt, hiperplazja komórek, zmiany jąder komórkowych. Dawka 20 x 0,65 neutronów
(520 x).
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Tablica 2. Zmiany w jelicie grubym prowadzące do śmierci zwierząt, a) głębokie owrzodzenie śluzówki, zanik
blaszki właściwej b) owrzodzenie i stan zapalny; 17 dni od napromieniania dawką 20 x 0,65 neutronów (260 x).
c) zmniejszenie liczby komórek w kryptach, zredukowanie warstwy błony podśluzowej. Dawka 7 x 7,5 Gy
fotonów, 330 dni od napromieniania (520 x). d) gruczoły śluzówki i krypty zwrócone w kierunku błony
podśluzowej (colitis cystica profunda), 345 dni od napromieniania. Dawka 20x3 Gy fotonów (47 x).
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Tablica 3. a) Zmniejszenie grubości śluzówki poprzez redukcją liczby i rozmiarów krypt na całym obwodzie
jelita. Światło jelita wypełnione treścią. Rok od napromieniania dawką 20 x 2,5 Gy fotonów (47 x).
b) zwłóknienie w śłuzówce po głębokim owrzodzeniu (zaznaczone strzałką). Krwotok w błonie śluzowej
i podśluzowej. Na powierzchni śluzówki atroficzne komórki nabłonkowe (bez rąbka prążkowanego). Rok od
napromieniania dawka 1,2 + 6,8 Gy (260 x). c) krótkie i rzadkie krypty. Erytrocyty w śłuzówce (zaznaczone
strzałka). Dawka 1,2 fotonów + 6,8 Gy neutronów (260 x) d) zastój limfatyczny. Zwłóknienia i chroniczny stan
zapalny w błonie podśluzowej. Rok od napromieniania. Dawka 17,5 Gy fotonów (x 260).
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a

Tablica 4. a) Nieprawidłowa regeneracja krypt. Nieregularności co do układu i wielkości krypt, stan zapalny,
wąska warstwa mięśniówki właściwej. Rok od napromieniania. Dawka 20 x 0,25 Gy fotonów + 5 Gy neutronów
(400 x). b) obrzęk błony podśłuzowej, krwotok (erytrocyty w błonie śluzowej i podśluzowej), cienka warstwa
mięśniówki właściwej. Dawka 20 x 0,25 Gy neutronów. Rok od napromieniania (680 x).
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Tablica 5 a) Pogrubienie warstwy błony podśluzowej na całej długości w wyniku zwłóknienia. Dezorganizacja
włókien mięśni przez włókna kolagenu. Dawka 20 x 0,25 Gy fotonów + 9 Gy neutronów. Rok od napromieniania
(400 x). b) grube kręte pasma kolagenu w tkance łącznej błony podśluzowej. Rok od napromieniania dawką 5 Gy
neutronów (520 x). c) obrzęk błony podśluzowej, zwłóknienie. Znaczna dezorganizacja struktury włókien
mięśniowych. Dawka 5 Gy neutronów. Rok od napromieniania (340 x). d) zeszkliwienie ścian naczyń
prowadząca do zamknięcia światła. Dawka 5 Gy neutronów. Rok od napromieniania (520 x).
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Tablica 6. a, c) Zwłóknienia obejmujące miąśniówkę, błoną śluzową i podśłuzową. Nieprawidłowa regeneracja
krypt. Dawka 9,5 Gy neutronów. Rok od napromieniania, [a) 680 x, c) 47 xj. b) Miocyty nieprawidłowo
ukierunkowane w wyniku odkładania kolagenu. Rok od napromieniania. Dawka 7 Gy neutronów (520 x).
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redukcję grubości tej warstwy nabłonka

jelitowego średnio o 12 - 57.1 %. U zwierząt

kontrolnych blaszka właściwa mierzyła średnio

187,3 |im ± SEM 6,5. U myszy napromie-

nianych 1, 3, 7 i 20 frakcjami fotonów redukcja

blaszki właściwej była zależna od wysokości

dawki frakcyjnej (p = 0,0035), natomiast nie

była istotnie statystycznie zależna od dawki

frakcyjnej neutronów (p = 0,063) (Ryc. 24, 25).

W schemacie napromieniania 20 wstępnymi

dawkami fotonów o efekcie popromiennym

decydowała wysokość dawki uzupełniającej

neutronów i nawet po najniższych dawkach

wstępnych (20 x 0,25 Gy) grubość blaszki

właściwej osiągała tylko 70 - 80 % wartości w

kontroli. Największą redukcję grubości tej

warstwy (45.7 % kontroli) wywoływały

najwyższe dawki uzupełniające - 8, 9 Gy

neutronów.

Nasilenie zmian popromiennych po działaniu

neutronów było większe niż w przypadku

działania fotonów. Dawki jednorazowe (12,5 -

25 Gy) fotonów spowodowały niższą redukcję

blaszki właściwej średnio o 10 % (80 %

wartości kontrolnych), niż jednorazowe dawki

( 5 - 1 2 Gy) neutronów (70 %). Również około

10 % różnica w grubości blaszki właściwej

utrzymywała się po napromienianiu 7 i 20

frakcjami fotonów i neutronów. Natomiast nie

stwierdzałam różnicy w wysokości blaszki

właściwej po działaniu 20 dawek wstępnych

fotonów i neutronów, która wynosiła 69,9 %

(fotony) i 68,5 % (neutrony).

U nie napromienianych zwierząt warstwa

błony podśluzowej wynosiła 33,8 )0.m ± SEM

3,6. Ze wzrostem dawki frakcyjnej następował

przyrost grubości błony podśluzowej tak dla

fotonów ( p = 0,0329) jak neutronów (p =

0,005) (Ryc. 24, 25).

Efekt ten był bardziej nasilony dla fotonów.

Po działaniu dawek jednorazowych promieni X

grubość błony podśluzowej zwiększała się od 30

do 90 %, natomiast dla jednorazowych dawek

neutronów przyrost ten wynosił średnio 10 do

50 %.

Największe poszerzenie warstwy błony

podśluzowej (o 110 %) obserwowałam po 3

frakcjach x 11 Gy fotonów. Grubość błony

podśluzowej po napromienianiu 1, 7 i 20

frakcjami neutronów wynosiła 130 % kontroli i

była około 17,5 % niższa niż po zastosowaniu

tego samego frakcjonowania fotonów (147,5 %)

(Ryc. 26 b). Ta sama zależność występowała po

zastosowaniu 20 wstępnych dawek neutronów

(+ uzupełniające dawki neutronów), po których

grubość błony podśluzowej była niższa niż w

kontroli i wynosiła średnio 88,3 % (Ryc. 26 b),

natomiast dla 20 wstępnych dawek fotonów

(uzupełnianych dawkami neutronów) osiągnęła

wartość 118,5 %. Wzrost grubości błony

podśluzowej był zależny od dawki całkowitej

fotonów (p = 005) jak neutronów (p = 0,0378)

(Ryc. 26 b).

Warstwa mięśni właściwych u nie

napromienianych zwierząt mierzyła średnio

203,6 (im ± SEM 7,9. U wszystkich

napromienianych myszy (z wyjątkiem 3 frakcji

fotonów) mięśniówka właściwa była mniejsza

niż u zwierząt kontrolnych. Nie stwierdzałam

istotnej statystycznie różnicy w grubości tej
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Rye. 24. Zależność grubości blaszki właściwej błony śluzowej (a), błony podśłuzowej (b) i
mięśniówki właściwej (c) od wysokości dawki frakcyjnej fotonów. Na wykresach przedstawiłam
wyniki od 42 myszy (oznaczonych symbolem) napromienianych 1, 3, 7 i 20 frakcjami, oraz 9 myszy
kontrolnych (dawka 0 Gy). Linią przerywaną zaznaczyłam średni poziom dla kontroli.
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Rfc. 25. Zależność grubości blaszki właściwej błony śluzowej (a), błony podśluzowej (b) i
miąśniówki właściwej (c) od wysokości dawki frakcyjnej neutronów. Na wykresach przedstawiłam
wyniki od 40 myszy napromienianych 1, 3, 7 i 20 frakcjami, oraz 9 myszy kontrolnych (dawka 0
Gy). Linią przerywaną zaznaczyłam średni poziom dla kontroli.
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Ryc. 26. Zależność grubości blaszki właściwej błony śluzowej (panel a), błony podśluzowej (panel
b) i miąśniówki właściwej (panel c) od dawki całkowitej. Każdy punkt prezentuje średnią wartość
od 2 - 6 myszy, z wyjątkiem dawek pojedynczych X (22,5 i 25,0 Gy) i neutronów (12 Gy), które
przedstawiają wyniki pochodzące od 1 myszy.

warstwy jelita przy zmniejszaniu dawki działaniu dawek wstępnych fotonów i dawek

frakcyjnej fotonów (p = 0.387) i neutronów (p = uzupełniających neutronów była około 30 %

= 0.162) (Ryc. 24, 25). Warstwa mięśniówki po szersza niż po wstępnych i uzupełniających
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dawkach neutronów, gdzie wynosiła 42 %

kontroli. Wysokość dawki całkowitej neutronów

miała istotny wpływ na zmniejszenie warstwy

mięśniówki (p = 0,0002), natomiast nie była

istotna (p = 0,191) w przypadku fotonów

(Ryc. 26 c).

Korelacja przeprowadzona na podstawie

trzech badanych parametrów tj. grubości blaszki

właściwej, błony podśluzowej i mięśniówki

wykazała wzajemną zależność tych warstw

jelita dla obydwóch rodzajów promieniowania.

W przypadku fotonów grubość warstwy mięśni

właściwych korelowała z blaszką właściwą i

błoną podśluzową. Przy stwierdzaniu węższej

mięśniówki częściej obserwowałam mniejszą

blaszkę właściwą (0,007) i mniejszą błonę

podśluzową (p = 0,005). W przypadku neutro-

nów grubość mięśniówki była zależna tylko od

blaszki właściwej (p = 0,006).

6. DYSKUSJA

Celem pracy była ocena wpływu różnej

wysokości dawek frakcyjnych promieniowania

fotonowego i neutronów na jelito grube myszy.

Zastosowany zakres dawek frakcyjnych był

bardzo szeroki i wynosił od 0,25 do 35 Gy

promieniowania X i od 0,05 do 12 Gy 4 MeV

neutronów. Tak szeroki zakres dawek

frakcyjnych pozwalał na porównanie efektów

popromiennych na różnych poziomach

uszkodzenia. Szczególną uwagę zwróciłam

jednak na bardzo niskie dawki frakcyjne,

ponieważ stosowane są one niezamierzenie

wobec tkanek prawidłowych w rutynowej

praktyce klinicznej, podczas leczenia

napromienianiem nowotworów złośliwych.

Biologiczny efekt ich działania jest jeszcze

nieznany. W innych publikowanych dotychczas

badaniach dotyczących reakcji popromiennej w

jelicie grubym gryzoni najniższe zastosowane

dawki były wyższe od 3,5 Gy promieni X i 0,5

Gy neutronów.

Po raz pierwszy zastosowałam technikę

napromieniania z użyciem dawek uzupeł-

niających wobec jelita. Tylko taki sposób

przeprowadzenia eksperymentu pozwolił na

uniknięcie wpływu przedłużonego czasu

napromieniania na proliferację i umożliwiał

pełną naprawę uszkodzeń subletalnych przez

zachowanie 8 godzinnej przerwy między-

frakcyjnej. Za kryterium oceny reakcji

popromiennej przyjęłam głównie upośledzenie

funkcji jelita. Podobne kryteria czynnościowe

zastosowali Terry i wsp. [171, 172], jednakże

badali oni wpływ znacznie wyższych dawek

frakcyjnych. Inni autorzy badający późną

reakcję popromienną w jelicie grubym

zastosowali inne kryteria oceny uszkodzenia

czynności tej tkanki, jak zwężenie jelita [20, 40,

41], lub wyciekanie płynu zjelita [40, 41].

W prezentowanej pracy analiza wyników

przeprowadzona została przy użyciu modelu

LQ, metodą bezpośredniej oceny wyników, z

zastosowaniem procedury największego

prawdopodobieństwa [177], która umożliwia

dokładne obliczenie parametrów cc i p w

zakresie 95% ufności. Dlatego powyższy

sposób obliczeń ma przewagę nad klasyczną już

metodą uzyskiwania tych parametrów z wykresu
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przedstawiającego zależność odwrotności

izoefektywnych dawek od wielkości dawki

frakcyjnej. Bezpośrednia analiza wyników

została po raz pierwszy zastosowana w

stosunku do jelita grubego i jest jedyną do tej

pory analizą obejmującą tak szeroki zakres

dawek frakcyjnych. Biologiczna interpretacja

uzyskanych wyników jak: a/(3, WSB, oraz

naprawa uszkodzeń popromiennych, a także

zmiany histologiczne ze szczególnym

uwzględnieniem hipotetycznych jednostek

czynnościowych odpowiedzialnych za tole-

rancję tkanki jest dyskutowana poniżej.

6.1 Współczynniki a/p

Wysokie wartości współczynników a/p dla

frakcjonowanego napromieniania neutronami

uzyskane w obecnej pracy są zgodne z danymi

literaturowymi [172]. Dla wczesnych odczynów

jak nadir ciężaru ciała czy wczesna śmiertelność

wartości parametru p nie różniły się istotnie od

zera. W wyniku tego przedziały ufności dla

obliczanych współczynników a/p dla neu-

tronów zmierzały do nieskończoności. Dla

maksymalnego ciężaru ciała współczynnik cc/p

wyniósł 19.9 Gy (9,5; 61,0). Przy zastosowaniu

metody graficznej wyniósł on średnio 230 Gy

dla wczesnych i 48 Gy dla późnych odczynów.

Nie wykazano więc wzrostu tolerancji tkanki

przy frakcjonowaniu dawki całkowitej

neutronów. Wysokie wartości a/p dla

neutronów potwierdzają obserwacje Terry'ego i

Denekamp [172], którzy uzyskali tak wysokie

wartości a/p jak 1775 Gy dla nadiru ciężaru

ciała, 203 Gy dla maksymalnego ciężaru ciała,

77 Gy dla wczesnej i 56 dla późnej

śmiertelności [172]. Breiter i wsp. [19] uzyskali

dla a/p 50 Gy dla wczesnej i 56 Gy dla późnej

śmiertelności u szczurów. Chociaż dane

liczbowe dla współczynnika a/p uzyskane przez

wielu autorów różnią się znacznie, to

stwierdzane różnice mająjednak małe znaczenie

kliniczne. Uważa się bowiem za niecelowe

wprowadzanie poprawki dla zmieniającej się

dawki frakcyjnej w przypadku a/p wyższego od

15 Gy.

Dla frakcjonowanej dawki promieniowania

fotonowego uzyskałam wysokie wartości dla

współczynników a/p dla wczesnych odczynów

(19,9 Gy - nadir ciężaru ciała, 13,4 Gy -

wczesna śmiertelność). Można je porównać

jedynie z danymi Terry'ego i Denekamp [172],

ponieważ efekt ten nie był badany dotychczas

przez innych autorów. Jednak wyniki Terry'ego

i Denekamp dla tych samych kryteriów oceny

uszkodzenia różnią się od prezentowanych

obecnie. Autorzy ci uzyskali różne wartości

współczynników a/p dla nadiru ciężaru ciała -

9,2 Gy i dla wczesnej śmiertelności - 28,6 Gy.

Rozbieżności w uzyskanych wynikach można

wytłumaczyć niską wrażliwością jelita na

frakcjonowanie dawki promieniowania o niskim

LPE dla ostrego odczynu popromiennego.

Dla późnego odczynu otrzymałam bardzo

zbieżne, niskie wartości dla współczynnika a/p

dla fotonów, świadczy to o dużym wpływie

efektu frakcjonowania dawki fotonów na
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występowanie i nasilenie późnego odczynu

popromiennego. Niestety, wyniki Terry'ego i

Denekamp, uzyskane po działaniu wyższych

dawek [172] nie mieszczą się w przyjętym w

obecnej pracy przedziale ufności i nie mogą być

dyskutowane. Wysokie a/p jak na późny efekt -

13 Gy uzyskane dla maksimum ciężaru ciała

może wskazywać na to, iż późno występujący

przyrost ciężaru ciała może być determinowany

przez wcześniej występujący spadek ciężaru

ciała. Potwierdziła to analiza histologiczna

wykazując obniżenie grubości blaszki właściwej

błony śluzowej rok po napromienianiu.

Ocena śmiertelności zwierząt po 12

miesiącach pozwoliła mi na określenie

wyższego a/p niż 4,3 Gy jakie otrzymali Terry i

Denekamp [172] i jest zgodna z wartością 6,5

Gy podaną przez van der Kogela [216] dla

zwłóknień jelita grubego u szczura.

Niestety ze względu na dużą indywidualną

zmienność zwierząt i małą powtarzalność

wyników, nie było możliwe zastosowanie

modelu matematycznego do uzyskania wartości

a/p dla deformacji kału. Było możliwe

natomiast obliczenie WSB, ponieważ pomimo

tych różnic otrzymałam krzywe dla tego efektu

popromiennego. Pomimo braku określenia

wartości a/p dla tego kryterium (w bez-

pośredniej analizie wyników), warto zaznaczyć,

iż uzyskałam niskie wartości parametru a dla

promieni X i p dla neutronów. Jest to zgodne z

otrzymywanymi powszechnie niskimi wartoś-

ciami a/p dla promieniowania fotonowego i

wysokimi dla neutronów.

W celu wykazania wzrostu tolerancji tkanki

po działaniu bardzo niskich dawek frakcyjnych

oddzielnej analizie poddałam grupy zwierząt,

które otrzymały 20 wstępnych frakcji. Były to

dawki od 0,25 do 4 Gy fotonów, oraz od 0,05

do 0,8 Gy neutronów. W tej analizie

obserwowałam tendencję do otrzymywania

niższych wartości a/p dla wczesnej i późnej

śmiertelności (5,4 i 4,6 Gy) w porównaniu do

analizy obejmującej wszystkie schematy

frakcjonowania (cały materiał). Niestety, nie

można było obliczyć przedziałów ufności z

powodu dużego rozrzutu wartości dla parametru

p. Nie stwierdziłam różnicy w wartościach a

dla zmian ciężaru ciała. Nie mogłam wykazać

również różnic w wartościach a/p dla

neutronów w 20-frakcyjnej grupie analizowanej

oddzielnie i analizowanej w całości.

Podsumowując, wartości a/p uzyskane w

obecnej pracy (z wyjątkiem niemożliwych do

obliczenia dla deformacji kału) są zgodne z

wynikami uzyskanymi przez innych autorów,

którzy stosowali wyższe dawki frakcyjne.

Obserwowałam bardzo małą, lub brak

wrażliwości jelita na frakcjonowanie dawki

neutronów, oraz promieniowania fotonowego

dla ostrego odczynu popromiennego.

Stwierdziłam natomiast istotne zmniejszenie

nasilenia późnego odczynu przy frakcjonowaniu

dawki całkowitej fotonów. Niemożliwe było

jednak wykazanie wzrostu tolerancji tkanki po

zastosowaniu bardzo niskich dawek

frakcyjnych.
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Powyższe wyniki mogą potwierdzać

znaczenie wprowadzonej przez Tucker [187]

dawki ugięcia wynoszącej 0.1 a/p. W

przypadku jelita grubego myszy wynosiłaby ona

średnio 1,66 Gy (1,99; 1,34) dla wczesnych i

0,5 Gy (0,64; 0,69; 0,14) dla późnych odczynów

i promieniowania fotonowego. Ponieważ

wielkość użytych 20 wstępnych dawek

frakcyjnych mieści się w zakresie dawek ugięcia

trudno oczekiwać znacznego efektu

frakcjonowania.

Natomiast w innych schematach

napromieniania, w których zastosowałam

wyższe dawki frakcyjne: 20 - frakcyjnym

(dawki frakcyjne 2,5 - 4 Gy) i 7 - frakcyjnym

(dawki frakcyjne 4,5 - 8,5 Gy) dawki frakcyjne

odpowiadały wysokości współczynnika a/p,

toteż podwojenie lub zmniejszenie dawki

frakcyjnej miało wpływ na przeżycie komórek

tarczowych tkanki, ponieważ połowa

uszkodzenia zależna była od współczynnika p.

Obliczone w obecnej pracy wartości a/p dla

fotonów i późnego odczynu popromiennego

mieszczą się w zakresie 4 - 7 Gy podawanych

przez innych autorów [18, 19, 40, 41, 93, 172,

216], co świadczy o dużej wrażliwości jelita

grubego na frakcjonowanie dawki całkowitej.

Współczynnik a/p określony na podstawie

materiału klinicznego wskazuje na jeszcze

większą wrażliwość jelita na frakcjonowanie

dawki fotonów u ludzi niż u gryzoni i wynosi

około 2 Gy [46, 152]. Przyjęcie odpowiednich

(nie zawyżonych) wartości dla a/p ma

znaczenie w praktyce klinicznej, ponieważ przy

zmianie dawek frakcyjnych może wpłynąć na

niewłaściwe obliczenie dawki równoważnej. Na

przykład przy zmianie dawki frakcyjnej z 2 na 4

Gy przyjęcie dla a/p 4 zamiast 3 Gy mogłoby

spowodować obliczenie o 5 % niższej dawki

równoważnej [45]. Dlatego w celu zapewnienia

bezpiecznego i dokładnego obliczania dawek

równoważnych w rutynowej praktyce klinicznej

powinno się przyjmować 3 Gy dla a/p i

późnego odczynu popromiennego [45].

6.2. WSB

Względną skuteczność biologiczna obliczona

została na podstawie parametrów a i p.

Współczynnik ten obliczyłam dla dawek

fotonów w zakresie od 0,25 do 25 Gy (Tab. 4).

Wysokość dawki frakcyjnej neutronów nie

miała wpływu na obliczanie WSB w przypadku

nadiru ciężaru ciała i śmiertelności, ponieważ

parametr p nie różnił się od zera. Wyższe

wartości dla P, różne od zera uzyskałam dla

maksimum ciężaru ciała i dlatego WSB mogłam

obliczyć dla dawek neutronów od 0,05 do 9,5

Gy. Niestety, WSB dla deformacji kału nie

mogłam określić, ponieważ zastosowany model

matematyczny nie dawał zadawalających

wyników.

Na ryc. 27 wykreśliłam zależność WSB od

dawki frakcyjnej fotonów (przedstawionej w

skali logarytmicznej). Do celów

porównawczych, na tej samej rycinie

przedstawiłam wartości WSB obliczone w

obecnej pracy przy użyciu modelu
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Ryc. 27. Zależność WSB od dawki frakcyjnej promieni X (skala log.). Panel a: nadir ciężaru ciała,
panel b: maksymalny ciężar ciała, panel c: LD50/2, panel d: LD5Q/12, panel e: deformacja kału.
Linia ciągła przedstawia wartości WSB obliczone modelem LQ. Otwarte symbole prezentują
wyniki uzyskane w obecnej pracy przy użyciu graficznej metody Joinera[85J. Pełne symbole
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matematycznego i graficznej metody Joinera

[85], oraz publikowane przez Terry'ego i

Denekamp [172].

Dla maksimum ciężaru ciała (ryc. 24, panel b)

uzyskałam zgodne wartości WSB, zarówno

obliczonych przy użyciu modelu matema-

tycznego jak i przy użyciu metody graficznej.

Dla śmiertelności natomiast wyniki otrzymane

przy użyciu graficznej metody były niższe od

oczekiwanych (panel c i d), a dla nadiru ciężaru

ciała trudne do wykreślenia (panel a). Powyższe

różnice mogą być spowodowane brakiem

precyzji w graficznej metodzie prezentacji

wyników, ponieważ eksperymenty przepro-

wadzane z użyciem dawek top up wymagają

dwukrotnego graficznego przedstawienia wy-

ników w celu określenia dawek izoefektywnych

[85].

Dla dawki frakcyjnej wyższej od 5 Gy

uzyskałam zgodne wartości WSB, tak dla

uzyskanych z modelu matematycznego, metody

graficznej i publikowanych przez Terry'ego i

Denekamp. Dla niskich dawek frakcyjnych

model matematyczny przewiduje stały wzrost

wartości WSB (z maksimum określonym przez

wsp. Ojj/ocx), co wskazuje na wzrost tolerancji

tkanki przy frakcjonowaniu dawki promieni X.

Panel f na ryc. 26 wskazuje na wyższy wzrost

WSB dla późnych niż dla wczesnych odczynów.

Jest to związane z większą wrażliwością

późnego odczynu na frakcjonowanie dawki

[204], niż wskazywałyby na to wyniki Terry'ego

i Denekamp [172].

Na poziomie wysokich dawek frakcyjnych

WSB osiąga niższe wartości niż dla niższych

dawek frakcyjnych. Ta różnica w wartościach

WSB spowodowana jest różnicą w kształcie

krzywej przeżycia komórek dla promieniowania

fotonowego i neutronowego. Przy zmianie

dawki frakcyjnej skuteczność promieniowania o

niskim LPE ulega większym zmianom niż

promieniowania o wysokim LPE, ponieważ

modyfikowana jest przez takie czynniki jak:

obecność tlenu, faza cyklu komórkowego (a

także czynniki uczulające, ochronne i moc

dawki). Odpowiedź popromienna dla neutronów

jest prawie jednakowa dla wczesnych i późnych

odczynów. Dlatego z obniżeniem dawki

frakcyjnej neutronów WSB wzrasta w stopniu

zależnym od kształtu krzywej przeżycia dla

promieniowania X. Ponieważ krzywa przeżycia

dla późnych odczynów popromiennych ma

większą krzywiznę niż charakteryzująca

wczesne odczyny, dlatego na poziomie niskich

dawek osiąga wyższe wartości WSB dla

późnych reakcji popromiennych. Jeśli przyjąć,

że guzy nowotworowe reagują wczesnym

odczynem (jak tkanki prawidłowe szybko

proliferujące), to stosowanie niskich dawek

frakcyjnych neutronów (lub promieniowania o

wysokim LPE) nie spowoduje zysku

terapeutycznego, ponieważ WSB dla nowo-

tworu powinno być wyższe niż WSB dla

późnych odczynów. Stwierdzenie to zostało

potwierdzone klinicznie. Dr Catterall z

Hammersmith Hospital w Londynie [26] i

Dr Cohen z Fermilab stosując w terapii

neutronowej dawki frakcyjne w wysokości 150 -
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180 cGy uzyskali mniejszą ilość późnych

komplikacji niż inni autorzy, stosujący o połowę

niższe dawki frakcyjne [163].

W przypadku każdego schematu frakcjo-

nowania promieniowania o dużym LPE zawsze

występował będzie wyższy poziom późnych

odczynów w porównaniu z wczesnymi, bez

względu na wielkość dawki frakcyjnej [204].

Jeśli więc frakcjonowanie dawki neutronów nie

wpływa na zmniejszenie nasilenia późnych

odczynów w tkankach prawidłowych, a

powoduje wysokie WSB (np. > 8 dla dawki 0.05

Gy), nie powinno się stosować niskich dawek

frakcyjnych w terapii neutronowej. Poprawę

efektywności radioterapii neutronowej można

uzyskać przez zastosowanie mniejszej ilości

wyższych dawek frakcyjnych (lub innego

promieniowania o wysokim LPE) i skrócenie

całkowitego czasu leczenia. Najkrótszy czas w

którym leczenie promieniowaniem o wysokim

LPE można przeprowadzić to taki, który

umożliwia podanie najwyższej dawki

tolerowanej przez tkanki reagujące późnym

odczynem, lecz nie powodującej nasilenia

wczesnych odczynów. Dla neutronów

stosowanych w terapii dawki tolerancyjne dla

późnych odczynów nie ulegają zmianie przy

dawkach frakcyjnych do 2.5 - 3 Gy [204].

Dlatego ostatnio dawka frakcyjna w stosowanej

w naszym Instytucie terapii neutronowej została

podwyższona bez spowodowania nasilenia

późnego odczynu [153].

Wartości WSB uzyskane w obecnej pracy są

stosunkowo wysokie ale porównywalne z

uzyskanymi przez Joinera [86] dla efektu

popromiennego w skórze. Jest to prawdo-

podobnie wynikiem użycia w obydwóch

przypadkach neutronów o niskiej energii.

Wnioski formułowane w obecnej pracy nie

powinny być zatem bezpośrednio stosowane dla

neutronów o wyższej energii.

6.3. Komórkowa interpretacja
JRT- jednostek regeneracyjnych
tkanki

W modelu matematycznym zastosowanym

w obecnej pracy przyjęłam założenie, że

obserwowany efekt popromienny związany jest

z prawdopodobieństwem uszkodzenia liczby K

niezależnych jednostek regeneracji tkanki.

Koncepcja ta sprawdziła się w kilku tkankach o

hierarchicznym typie organizacji, dla których

krzywe zależności efektu od dawki mogą być

uzyskiwane albo na podstawie napromieniania

całej tkanki lub na podstawie oceny przeżycia

jej komórek klonogennych in vitro (zdolności

do tworzenia kolonii) w tym samym zakresie

dawek promieniowania [74]. Po zastosowaniu

obydwóch metod wykazano bardzo zbliżoną

promieniowrażliwość komórek tarczowych dla

wczesnej śmierci jelitowej (D o = 1,25 ± 0,22

Gy) i przeżywalności komórek klonogennych

(Do = 1,23 ± 0,08 Gy) u myszy. Analiza

wykazała, że 1 jednostka regeneracji tkanki

(JRT) składa się z 5 x 105 krypt, co stanowi
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około 2/3 całkowitej liczby krypt w jelicie

cienkim i określiła liczbę komórek klonogen-

nychnal,5xlO 7 [71].

Komórkowa interpretacja JRT w obecnej

pracy nie jest jednak tak oczywista jak w

przypadku jelita cienkiego. Otrzymałam różną

ilość JRT (liczbę K) dla wczesnych odczynów

(357,8; 61,5). Liczba K różni się znacznie dla

nadiru ciężaru ciała i LD5o/2, choć uszkodzenia

te związane są z uszkodzeniem prawdopodobnie

tych samych komórek tarczowych nabłonka

odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjo-

nowanie śluzówki jelita i wchłaniania płynów.

Potwierdziła to analiza histologiczna, w której

stwierdziłam redukcję blaszki właściwej

dochodzącą do 57 % kontroli po najwyższych

dawkach promieniowania. Breiter i wsp. [20]

wykazali u szczurów identyczną redukcję

lamina propria po 23 Gy fotonów.

Dla późnych odczynów liczba K jest

znacznie niższa i wyniosła 15,5 dla

maksymalnego ciężaru ciała, 24,0 dla LD50/I2, i

7,6 dla deformacji kału. Duże różnice w liczbie

K (4,83; 804) dla późnego odczynu

(przewężenie jelita grubego u szczura) otrzymali

także inni autorzy [44]. Jednak średnie wartości

dla K były zbliżone (41,7 - 108,4). Ale wydaje

się mało prawdopodobne by liczba K

odzwierciedlała rzeczywistą ilość prze-

żywających komórek tarczowych w jelicie

grubym i dlatego w tkankach elastycznych jej

przydatność jest wątpliwa.

Wczesna śmierć jelitowa została

wyeliminowana przez wyłączenie jelita cien-

kiego z obszaru napromieniania, jednakże nie

wpłynęło to na podwyższenie promienio-

wrażliwości jelita grubego. Stwierdzona

promieniowrażliwość była niższa niż

oczekiwano, na co wskazuje wartość począ-

tkowego D o (odwrotność parametru a)

wynoszącego 20 Gy (16,7; 25,0) dla L D 5 0 12

miesiące i 8,8 Gy (7,6; 10,5) dla nadiru ciężaru

ciała.

Dla późnych odczynów stwierdziłam

również bardzo niską promieniowrażliwość.

Wartość D o wynosiła 24,4 Gy (18,4; 34,5) dla

LD 5 0 /12 miesięcy i 27,0 Gy (20,8; 40,0) dla

maksimum ciężaru ciała. Wyklucza to istnienie

w jelicie grubym szeregowego typu organizacji

komórek tarczowych, ponieważ promienio-

wrażliwość tkanki powinna być niższa od

promieniowrażliwości poszczególnych komórek

tarczowych [74]. Jeśli założyć, że przyjęte w

obecnej pracy kryteria dla czynności tkanki są

wynikiem uszkodzenia więcej niż jednego typu

komórek tarczowych, w szczególności komórek

śluzówki i parenchymy, to obserwowana

promieniowrażliwość mogłaby odpowiadać

najbardziej wrażliwej subpopulacji komórek.

Wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że

nieoczekiwane niskie a może odzwierciedlać

zmienność indywidualną w reakcji popro-

miennej zwierząt. Ta heterogenność może być

wywoływana różnicami indywidualnymi w

ilości JRT, ich promieniowrażliwości, lub

zdolności do naprawy. Inną potencjalnie ważną

przyczyną różnej reakcji reakcji zwierząt jest

fakt, iż kryteria czynnościowe nie muszą zawsze
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być związane z uszkodzeniem jednego organu, a

wykazano to w obecnej pracy wskazując na

różne przyczyny śmiertelności zwierząt.

Indywidualna zmienność zwierząt utrudnia

ocenę przeżywalności JRT w szerokim

przedziale ufności, co nie przeszkadza w

obliczeniach współczynnika cc/p. Jednak należy

zwrócić uwagę na fakt, iż stosunki dwóch

parametrów (na przykład a/p ) są mniej skłonne

do odchyleń (wpływu indywidualnej

zmienności) i dlatego są bardziej wiarygodne,

niż rozpatrywane oddzielnie.

Podsumowując, komórkowa interpretacja

wartości K i parametrów promieniowrażliwości

zależy od organizacji strukturalnej tkanki i

innych czynników [podanych przez

Michałowskiego i wsp. 116]. Prawdopodobnie

w przypadku tkanek o nie hierarchicznym typie

organizacji parametry te powinny być używane

raczej w sensie operacyjnym niż służyć do

bezpośredniej oceny przeżycia komórek

tarczowych.

6.4. Naprawa
popromiennych

uszkodzeń

Zastosowane przeze mnie schematy

napromieniania zostały przeprowadzone w

czasie 7 dni, w celu zmniejszenia wpływu

repopulacji na efekt popromienny. Repopulacja

w jelicie grubym występuje w przypadku

schematów dłuższych od 5 dni [44]. W 3 -

frakcyjnym schemacie przerwa międzyfrakcyjna

wynosiła 48 godzin, w 7 - frakcyjnym 24

godziny, natomiast w 20 - frakcyjnym 8 godzin.

W przypadku napromieniania z zastosowaniem

dawek uzupełniających (top - up) przerwy

między 20 dawkami wstępnymi wynosiły

również 8 godzin. W każdym ze sposobów

frakcjonacji zastosowałam przerwę powszech-

nie uznaną za wystarczającą do naprawy

uszkodzeń popromiennych. Zastosowane

schematy frakcjonowania, duża rozpiętość

dawek frakcyjnych i różne czynnościowe efekty

biologiczne wykonane u tych samych zwierząt

pozwoliły mi na wykreślenie izoefektywnych

krzywych dla wczesnych i późnych odczynów

popromiennych, oraz wykazanie różnic w

zdolności do naprawy komórek tarczowych

odpowiedzialnych za powstanie wczesnych i

późnych odczynów.

Zastosowanie techniki top up i użycie 20

bardzo niskich dawek frakcyjnych umożliwiły

mi porównanie skuteczności działania niskich

dawek frakcyjnych od 0,25 - 2 Gy promieni X i

0,05 - 0,35 Gy neutronów. Dwadzieścia frakcji

po 0,25 i 0,7 Gy promieni X wywołało < niż

1 % całkowitego efektu dla odczynów

wczesnych (minimalny ciężar ciała i LD50/2),

podczas gdy ten sam poziom dla późnego efektu

popromiennego wywoływały wyższe dawki

frakcyjne - 1,2 Gy promieni X. Dwadzieścia

wstępnych dawek wysokości 2 Gy powodowały

ponad 3 % uszkodzeń dla wczesnych odczynów,

a tylko 2,6 % dla późnych odczynów. Różnice te

spowodowały, ze izoefektywne krzywe dla

wczesnych i późnych odczynów mają różny

85



kształt na poziomie najniższych dawek

frakcyjnych (ryc. 22).

Prawdopodobnie komórki tarczowe

odpowiedzialne za powstanie późnego odczynu

mają więcej czasu na naprawę uszkodzeń

popromiennych niż komórki szybko

proliferujące i na poziomie niższych dawek

frakcyjnych ( 1 - 4 Gy) przeżywa większa ich

ilość. Jednak na poziomie wyższych dawek

frakcyjnych (8 - 10 Gy) częściej naprawiają one

wywołane uszkodzenia nieprawidłowo niż

komórki szybko proliferujące i dlatego krzywa

charakteryzująca te odczyny jest bardziej

zakrzywiona niż dla wczesnych odczynów [55].

Potwierdza to otrzymanie niższych izoefek-

tywnych dawek całkowitych dla późnych niż

wczesnych odczynów (Ryc. 23 ). Jest to zgodne

z obserwacjami innych autorów [172].

W przypadku neutronów nie stwierdziłam

różnic w efekcie działania 20 wstępnych dawek

tak dla wczesnych jak późnych odczynów.

Wywoływały one do 4 % efektu działania dawki

całkowitej neutronów, bez względu na rodzaj

odczynu. Dlatego krzywe dla wczesnych i

późnych odczynów tego rodzaju promie-

niowania mają taki sam przebieg (ryc. 22).

Odmienny przebieg izoefektywnych

krzywych dla promieniowania fotonowego

przedstawionych na ryc. 22 wyjaśnia różnica

pomiędzy odsetkiem napraw dawki fizycznej

(Fr) występującym w przerwach między-

frakcyjnych, a odzwierciedlającym efekt

naprawy uszkodzeń popromiennych (ryc. 21).

Dla wczesnych odczynów jest on niższy i

wynosi średnio 50 % dla promieniowania

fotonowego i 3 % dla neutronów. Dla późnych

efektów popromiennych wynosi średnio 63 %

dla promieni X i 16 % dla neutronów. Dla

promieniowania X odsetek napraw (Fr) był

najniższy przy 48 godzinnej, natomiast

najwyższy przy 8 godzinnej przerwie

międzyfrakcyjnej, bez względu na rodzaj

odczynu. W 20 - frakcyjnym schemacie

napromieniania z 8 - godzinną przerwą

zastosowałam niższe dawki frakcyjne (2,4 - 4

Gy) niż w 3 - frakcyjnym schemacie z 48 -

godzinną przerwą (9 - 15 Gy). Otrzymane

wyniki potwierdzają znane stwierdzenie, że o

efekcie biologicznym decyduje wysokość dawki

frakcyjnej fotonów. Nie jest to więc ocena

wpływu przerwy międzyfrakcyjnej na efekt

naprawy, ponieważ wymagałoby to zastoso-

wania takich samych dawek frakcyjnych przy

różnych przerwach frakcyjnych, tylko odsetek

naprawionej dawki fizycznej w przerwie

międzyfrakcyjnej, który w sposób pośredni

wskazuje na efektywność naprawy uszkodzeń

popromiennych.

Odwrotną zależność pomiędzy F r a długością

przerwy frakcyjnej niż w przypadku fotonów

stwierdziłam dla neutronów. Wyższy odsetek

napraw stwierdzałam w czasie 24 godzinnej

przerwy, pomimo zastosowania wyższych

dawek frakcyjnych (0,7 - 2,2 Gy). Dla

wczesnych odczynów i 20 - frakcyjnego

schematu frakcjonacji (dawki frakcyjne 0,25 -

0,8 Gy, 8 godzin przerwy) naprawy nie można

było wykazać (efektywne krzywe dla dawki
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pojedynczej i 20 frakcji neutronów nakładają

się, ryc. 16 c, 18 c) co potwierdzają otrzymane

wartości dla parametru P równe zeru. (Tab. 3).

Dla wczesnych odczynów w 20-frakcyjnym

schemacie napromieniania (8 godzin przerwy)

naprawy nie stwierdzałam, podczas gdy dla 7 -

frakcyjnego schematu (24 godzin przerwy)

wyniosła ona 6 %.

Dla późnych efektów popromiennych

obserwowałam wzrost efektywności naprawy

średnio do 16 % w obydwóch schematach

frakcjonowania, z wyższym jednak odsetkiem

napraw występującym w czasie dłuższej

przerwy międzyfrakcyjnej (7 frakcji). Wyniki te

mogą wskazywać, iż 8 godzinna przerwa mogła

być wystarczająca dla naprawienia uszkodzeń

subletalnych wywołanych działaniem promie-

niowania fotonowego, natomiast prawdo-

podobnie była za krótka dla regeneracji

uszkodzeń wywołanych działaniem neutronów.

Może na to wskazywać wzrost odsetka F r dla 7

frakcji (24 godzinna przerwa), szczególnie dla

deformacji kału (F r = 26 %, tab. 5). Wzrost

odsetka F r dla późnych odczynów po działaniu

neutronów może wskazywać na występowanie

naprawy uszkodzeń potencjalnie letalnych,

szczególnie w fibroblastach, ponieważ jej

obecność stwierdzono po działaniu neutronów

termicznych o LPE ~ 50 keV/|J,m [105], oraz w

hodowanych fibroblastach ludzkich po działaniu

promieniowania o LPE = 390 keV/|J. [123].

Długość przerwy frakcyjnej jest nadal

przedmiotem dyskusji, ponieważ nie ma

przekonywających dowodów pochodzących z

praktyki klinicznej, że poziom napraw

uszkodzeń subletalnych występujący w

przerwach międzyfrakcyjnych < 24 godzin

dorównuje obserwowanym po 24 godzinach.

Ważnym głosem w tej dyskusji okazało się

obliczenia połowicznego czasu naprawy dla

jelita grubego szczura na podstawie kilku

różnych eksperymentów, który wynosi od 1,84

[1,52; 2,34] do 5,04 [2,83; 21,7] godzin [44].

Wykazanie długiego Tj/2 dla komórek

tarczowych odpowiedzialnych za późny odczyn

w jelicie grubym może mieć znaczenie w

praktyce klinicznej, ponieważ może ograniczyć

stosowanie krótkich schematów leczenia

napromienianiem jak hiperfrakcjonowania i

przyspieszonego hiperfrakcjonowania, w

których stosuje się przeważnie 6 godzinne

przerwy międzyfrakcyjne. W praktyce

klinicznej 4 lub 6 godzinne przerwy frakcyjne

powodowały nasilenie późnych odczynów w

tkankach prawidłowych [42, 122, 130, 164,

188]. Dlatego co najmniej 8 godzinna przerwa

między frakcyjna wydaje się być wystarczająca

do naprawy uszkodzeń popromiennych w

komórkach tarczowych tkanek reagujących

późnym odczynem [122].

Występowanie procesu naprawy uszkodzeń

popromiennych przy frakcjonowaniu dawki

całkowitej fotonów powoduje wzrost dawek

całkowitych wywołujących izoefekt (przy

zmniejszaniu dawki frakcyjnej). Szczególnie

widoczne jest to na poziomie niskich dawek dla

późnego odczynu (większe nachylenie krzywej

dla późnych odczynów). Spowodowane jest to
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faktem, że w efekcie popromiennym tkanek

reagujących późnym odczynem, inaczej niż w

tych reagujących wcześnie na napromienianie,

większy jest udział frakcji komórek tarczowych

ginących w wyniku akumulacji uszkodzeń

subletalnych, niż zabitych przejściem jednego

kwantu promieniowania. Niewielki odsetek

napraw stwierdzany przy frakcjonowaniu dawki

neutronów nie powoduje wzrostu dawki

całkowitej dla izoefektu i dlatego krzywe

izoefektywne dla dwóch rodzajów odczynów są

płaskie (Ryc. 21). Inni autorzy [204] dla dawek

frakcyjnych neutronów < 4 Gy również nie

wykazali wzrostu dawek całkowitych i

stwierdzali płaskie krzywe izoefektywne dla

obydwóch odczynów.

6.5. Popromienne
histologiczne

zmiany

W czasie 2 tygodni od napromieniania we

wszystkich reżimach frakcjonowania u zwierząt,

które otrzymały wyższe dawki promieniowania

obserwowałam wyciekanie płynnej wydzieliny z

odbytu (anal discharge). U myszy

napromienianych najwyższymi dawkami tj. > 30

Gy wyciek płynu nie ustawał do śmierci, która

następowała w ciągu kilku następnych dni. W

czasie sekcji u niektórych z nich prócz

makroskopowo zmienionego jelita grubego

stwierdzałam obecność rozdętego i

przekrwionego pęcherza o średnicy około 12

mm, co świadczyć może o pozakomórkowym

efekcie działania promieniowania, ponieważ

pęcherz wyłączony był z terenu napromieniania.

Sugeruje to może możliwość modyfikacji

nasilenia odczynu popromiennego u ludzi

środkami farmakologicznymi [119]. U

pozostałych zwierząt wydzielina z odbytu

ustępowała po około dwóch tygodniach.

Pojawiała się ona ponownie po okresie utajenia

wynoszącym od 3 do 41 tygodni.

Przyczyną wczesnej śmierci zwierząt była

depopulacja komórek krypt, szczególnie

enterocytów, co powodowało brak wchłaniania

płynów, oraz owrzodzenie śluzówki w wyniku

przechodzenia twardej treści jelita przy jego

przewężeniu. Jako przyczynę wczesnej śmierci

zwierząt wymienione zmiany podają również

inni autorzy [40, 49, 172]. Dlatego przyjmuje

się, że komórki nabłonkowe śluzówki są

komórkami tarczowymi dla wczesnego odczynu

popromiennego jelita grubego.

Komórki krypt należą do najbardziej

promieniowrażliwych komórek w jelicie

grubym, co należy łączyć z ich zdolnością do

proliferacji. Wcześnie reagują na

napromienianie jak komórki tkanek

hierarchicznych. Ostatnio dobrze poznano

kinetykę wzrostu komórek jelita grubego u

ludzi. Ma to duże znaczenie dla poznania

procesu patogenezy wczesnego odczynu w

radioterapii, bowiem może określić dynamikę

zmian w liczbie komórek nabłonkowych po

napromienianiu i określić czas ich regeneracji.

Wykazano jednorodność na całej długości jelita

grubego (wstępujące, poprzeczne, zstępujące,

esica) nie tylko pod względem tempa

proliferacji komórek, ale takich parametrów jak

długości krypt i indeks mitotyczny [132].
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Najwyższą proliferację wynoszącą 30 % (indeks

wiązania bromodeoksyurydyny) stwierdzono w

pozycji 15 komórek krypty tj. ponad podstawą

krypty, gdzie znajdują się komórki macierzyste.

One to, jak stwierdzono, znajdują się w

dłuższym cyklu komórkowym i wykazują niższą

proliferację - około 14 % [132], wyższą jednak

niż podano dla tych samych komórek w

odbytnicy - 6,7 %. Powyższe badania pomogły

ustalić, że 95 % komórek wykazujących

proliferację znajduje się pomiędzy 4 a 43

pozycją z 80 wykazanych w jelicie grubym i

odbytnicy. Szybka proliferacja komórek

umożliwia szybką migrację komórek z podstawy

krypt na jej szczyt w czasie 3 do 8 dni [132],

natomiast w jelicie cienkim w czasie 2 do 3 dni

[131]. Potten i wsp. 92 [132] zmierzyli długość

krypt na przekrojach poprzecznych ludzkiego

jelita grubego. Wynosi ona około 82 komórek i

jest taka sama jak w odbytnicy. Autorzy ci

podali także, że 42 komórki znajdują się w

obwodzie krypty jelita grubego, natomiast 46 w

odbytnicy, co pozwoliło autorom na obliczenie

ilości komórek w krypcie jelita grubego na 2044

i 2194 w odbytnicy. Liczba ta jest ponad

czterokrotnie niższa u myszy [132]. Obliczona

w obecnej pracy liczba K dla JRT wynosząca

średnio 358 [149,9; 845,6] (najmniejszy ciężar

ciała) i 61,5 [34,1; 110,0] (LD50/2) komórek

wskazywałaby na 1 kryptę jako najmniejszą

podjednostkę odpowiedzialną za regenerację

wczesnych uszkodzeń jelita. Jednak w

rzeczywistości nie wiadomo ile krypt może

obejmować JRT, ponieważ nieznana jest

dokładna ilość komórek tarczowych i sposób

połączenia podjednostek czynnościowych w

jelicie grubym. Liczba K jest znacznie niższa

dla późnych odczynów. Dubray [44] obliczył, że

1 cm3 jelita grubego szczura powinien zawierać

62 JRT (liczba K) i jako najmniejszą jednostkę

odpowiedzialną za regenerację uznał 1/50 -

1/100 część jednocentymetrowego odcinka

ściany jelita.

Krypty jelita cienkiego u myszy zawierają

około 250 komórek, które są ułożone w postaci

jednostronnie otwartego przy podstawie

kosmków walca o obwodzie średnio 18

komórek i wysokości około 22 komórek [131].

Wyciekanie płynów z odbytu występujące w

pierwszych tygodniach od napromieniania u

części zwierząt przechodziło w biegunkę, co

prowadziło do śmierci, natomiast u myszy które

przeżyły ten okres dochodziło do przewężenia i

zatkania jelita. W czasie sekcji stwierdzałam, że

niedrożność jelita była najczęstszą przyczyną

ich śmierci. Jelito grube w miejscu

napromieniania było często puste, białawe,

podczas gdy w proksymalnej części było

rozszerzone i wypełnione twardą treścią.

Powyższe objawy to zmiany patologiczne

stwierdzane także u innych zwierząt [40, 41,

49]. Obraz histologiczny zmienionego jelita 40

tygodni po napromienianiu wysoką dawką

pokazuje nieprawidłową regenerację krypt i ich

znaczne zmniejszenie, cysty (colitis cystica

profunda), oraz zwłóknienie, głównie w błonie

podśluzowej, co powoduje brak elastyczności

jelita. Obraz histologiczny wskazuje na

upośledzenie 4 podstawowych czynności jelita
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tj. aktywności motorycznej, wydzielniczej,

trawienia i wchłaniania, co jest główna

przyczyną śmierci myszy. Niestety, nie mogłam

stwierdzić w jakim okresie od napromieniania

zaczynają się nasilać późne zmiany

popromienne, ponieważ do roku od napro-

mieniania mogłam obserwować wyłącznie

zmiany, które prowadziły do śmierci myszy.

Jednak obserwowane zmiany wydają się

potwierdzać badania innych autorów, którzy

zwłóknienie i obrzęk w błonie śluzowej

obserwowali od 4 miesiąca od napromieniania

[12, 49, 84], zwężenie jelita od 5 - 6 [20, 80, 93]

lub 9 miesiąca [40, 171].

Ocena histologiczna późnych zmian

popromiennych wykonana po roku od

napromieniania jest pierwszą analizą ilościową

przeprowadzoną na poprzecznych przekrojach

jelita grubego. Jedynie Ericson [49] na

podłużnych przekrojach dokonał pomiaru

grubości ścian jelita cienkiego kota. Inni autorzy

[12, 40, 84] oceniali jedynie w skali punktowej

nasilenie zmian histologicznych na przekrojach

podłużnych. Przeprowadzona analiza histolo-

giczna wykazuje zmiany w grubości blaszki

właściwej błony śluzowej, błony podśluzowej i

mięśniówki właściwej. Redukcja blaszki

właściwej występowała po każdym ze

schematów frakcjonacji i była zależna od dawki

frakcyjnej fotonów (p = 0,003), co potwierdzają

badania innych autorów [201], a nie była istotna

dla neutronów (p = 0,063). Zmniejszenie lamina

propria zależało od dawki całkowitej fotonów

(p = 0,0004) i neutronów (p = 0,0005). Niestety

zbyt mała liczba zwierząt, które przeżyły roczny

okres obserwacji uniemożliwiła mi

przedstawienie krzywych dawko-zależnych i

precyzyjne obliczenie dawek izoefektywnych

dla tej zmiany popromiennej. Szacunkowe

obliczenia mogą wskazywać, że 20 % redukcję

blaszki właściwej wywołuje dawka 20 Gy

fotonów w jednej frakcji, 30 Gy w 3 frakcjach i

50 Gy w 7 frakcjach. Ten sam poziom redukcji

wywołuje 7,5 Gy neutronów podany w jednej

frakcji, 12 Gy w 7 i 20 frakcjach.

Zmniejszenie blaszki właściwej stwierdzane

w rok po napromienieniu wskazuje na związek

między wczesnym i późnym odczynem dla

zmian ciężaru ciała. Stwierdziłam bowiem, że

zwierzęta, które traciły wagę we wczesnym

okresie nie osiągały wagi wyjściowej w późnym

okresie po napromienianiu i obserwowałam u

nich znaczną redukcję blaszki właściwej błony

śluzowej. Potwierdzało by to wcześniejsze

sugestie Terry'ego i Denekamp [172], oraz

Dewita [40] sugerujących związek wczesnego i

późnego odczynu w przypadku zmian ciężaru

ciała.

Ze wzrostem dawki promieniowania

występował przyrost grubości błony

podśluzowej. Był on istotnie większy od

kontroli dla fotonów (p = 0,0329) i neutronów

(p = 0,005). Po działaniu neutronów jednak

efekt był znacznie mniejszy. Przyrost grubości

błony podśluzowej średnio o 40 % powodowała

pojedyncza dawka fotonów wysokości 15 Gy,

27,5 Gy podana w 3 frakcjach i 44 Gy w 7

frakcjach. Ten sam poziom wywoływała dawka

7,5 Gy neutronów w 1 frakcji i 12 Gy w 7

frakcjach, a po najniższych dawkach (20 frakcji)
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poziom zwłóknień nie osiągnął wartości jak w

kontroli. Inni autorzy dla późnych zmian

popromiennych jelita grubego obliczyli ED50

rzędu 21,5 Gy [80], 20,0 Gy [93], 19,5 Gy

[185], 20,3 Gy [40], lub 20 - 30 Gy [12] dla 1

frakcji fotonów, lub 30 - 40 Gy dla 2 i 60 - 80

Gy dla 10 frakcji [12],

Zwłóknienie jest to naj powszechniej

występujący późny efekt popromienny w

tkankach prawidłowych po radioterapii.

Stwierdza się go powszechnie w

napromienianym płucu, wątrobie, skórze

właściwej, jelicie grubym. Występuje po okresie

latencji wynoszącym tygodnie, miesiące, lata.

Fibroblast uważa się za komórkę tarczową

odpowiedzialną za powstanie zwłóknienia [51,

103, 143]. Wchodzi ona w skład tkanki łącznej

luźnej, do której należą również fibrocyty,

histiocyty i między innymi komórki tłuszczowe,

plazmatyczne, tuczne i siateczki. Tworzą one w

tkankach gruczołowych złożonych zrąb

(strome), którego rolą jest odżywianie miąższu

(parenchymy) tkanki/organu. W skład

parenchymy wchodzą nabłonek, odcinki

wydzielnicze i przewody odprowadzające.

Choć zwłóknienie stwierdzane jest od 6

miesiąca, to, jak wykazano, proces ten zaczyna

się na poziomie molekularnym natychmiast po

napromienianiu i może być mierzony poziomem

mRNA kilka godzin lub dni po napromienianiu

[51, 143]. W uszkodzonych komórkach w czasie

godzin lub dni zachodzą zmiany genetyczne,

które kontrolują i regulują przekazywanie

sygnałów i aktywność receptorów komórek [51,

143]. Dochodzi do sekrecji licznych czynników

wzrostu i cytokin oraz wzajemnej reakcji

różnych komórek: nabłonkowych, śródbłonka,

fibroblastów i makrofagów za pomocą procesów

auto, para i endokrynnych [51, 143]. Taki

proces patogenezy zwłóknienia potwierdza

model tego procesu dla zwłóknienia w

parenchymie płuca myszy przedstawiony przez

Rubina i wsp. [143]. Według tych autorów

cytokiny uwalniane przez uszkodzone

promieniowaniem pneumocyty II rzędu i

makrofagi wywołują stymulację fibroblastów do

proliferacji, co powoduje wzmożone

wydzielanie kolagenu do przestrzeni

międzykomórkowej i wzrost zwłóknienia w

płucu [143]. Związek pomiędzy makrofagami,

monocytami i innymi komórkami

uczestniczącymi w odczynie zapalnym a

nasileniem procesu zwłóknienia stwierdzono

także w jelicie cienkim myszy. Nasilenie

zwłóknienia korelowało ze zwiększoną ilością

infiltrujących komórek stanu zapalnego [96].

Również Trott i wsp. [184] obserwowali

wzmożone zwłóknienie w jelicie grubym

szczura przy owrzodzeniach śluzówki. Wielu

autorów obserwuje w napromienianym jelicie

wzrost ilości komórek stanu zapalnego w

śluzówce we wczesnej i chronicznej fazie

uszkodzenia [21]. Jeśli rzeczywiście makrofagi

stymulują proces zwłóknienia to nasilenie i

przedłużenie stanu zapalnego, który występuje

w chronicznym owrzodzeniu śluzówki mógłby

prowadzić do zwiększenia zwłóknienia. Może

się to zdarzać, ponieważ makrofagi, monocyty i

inne komórki uczestniczące w odczynie

zapalnym są źródłem cytokin i uczestniczą w
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regulacji proliferacji fibroblastów i w

metabolizmie tkanki łącznej.

Po napromienianiu fotonami częściej niż po

napromienianiu neutronami obserwowałam

komórki stanu zapalnego. U kilku zwierząt

napromienianych neutronami nie obserwowałam

nawet limfocytów. Może to tłumaczyć, dlaczego

stwierdzałam mniejsze zwłóknienie w błonie

podśluzowej po napromienianiu neutronami.

Również w rok po napromienieniu rzadziej niż

inni autorzy stwierdzałam owrzodzenia w

śluzówce. Były to najczęściej małe ogniska

owrzodzenia i w żadnym przypadku nie

obejmowały całego obwodu jelita.

Prawdopodobnie było to spowodowane tym, że

roczny okres obserwacji przeżyły myszy

napromienione niższymi dawkami niż

zastosowane przez innych autorów. Dlatego

owrzodzenie śluzówki nie mogło nasilać

procesu zwłóknienia. Zwłóknienie może

rozwijać się niezależnie od owrzodzenia [142].

Mniejsze nasilenie zwłóknienia błony

podśluzowej po neutronach inż fotonach

prawdopodobnie spowodowane było zmniejszą

stymulacją fibroblastów przez makrofagi.

Mogło to być spowodowane faktem, iż

histiocyty w mniejszym odsetku mogły

przeżywać napromienianie neutronami. Są to

komórki względnie promieniowrażliwe.

Stwierdzono, że po dawce 5 Gy fotonów liczba

przeżywających histiocytów jest znacznie

zmniejszona i obniża się nieznacznie po

dawkach < 15 Gy [143]. Nie wykluczone, że

neutrony mogły uszkadzać receptory dla cytokin

na fibroblastach, lub powodować inną ekspresję

genów. Wykazano, że czynnik wzrostu P

uwalniany przez makrofagi oprócz indukowania

syntezy wielu typów kolagenu moduluje

aktywność kolagenazy i hamuje degradację

kolagenu [143]. Może to tłumaczyć brak

zwłóknienia pb niskich dawkach promie-

niowania, pomimo wzrostu jego poziomu.

Grubość błony podśluzowej była zależna od

dawki frakcyjnej fotonów (p = 0,0329) i

również jako jedynym badanym efekcie

biologicznym od dawki frakcyjnej neutronów

(p = 0,005). Również van der Kogel i wsp. [215]

obserwowali mniejszą nekrozę białej substancji

rdzenia kręgowego u szczurów po działaniu

neutronów. Także w praktyce klinicznej

wykazano zmniejszenie nasilenia późnych

odczynów w tkance łącznej po zastosowaniu

niskich dawek frakcyjnych w przyspieszonej

hiperfrakcjonacji (CHART) [145].

W obecnej pracy wzmożenie włóknienia

(powiększenie warstwy błony podśluzowej w

porównaniu z kontrolą) obserwowałam po

dawce frakcyjnej 4,5 Gy fotonów i 0,7 Gy

neutronów. Jest to zgodne z wynikami

Finkelsteina i wsp. [51], którzy po dawce 5 Gy

stwierdzali zwłóknienie w płucu myszy.

Po napromienianiu fotonami i neutronami

obserwowałam zmniejszenie warstwy mięśni

właściwych jelita w porównaniu z kontrolą.

Spowodowane to było redukcją liczby

miocytów w warstwie podłużnej o okrężnej i

zmianą struktury mięśni gładkich. Również

blaszka mięśniowa błony śluzowej wydawała

się być zmieniona i nie spełniała swojej funkcji
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tj. nie mogła modulować stopnia pofałdowania

błony śluzowej, ponieważ po wyższych

dawkach promieniowania nie stwierdzałam fałd

w śluzówce. Spowodowane jest to zapewne

tym, że miocyty, jako komórki dojrzałe nie

proliferują i po uszkodzeniu zanikają.

Potwierdzać to może fakt, iż obserwowałam

miocyty o nie regularnych kształtach z cystami

w cytoplazmie, wykazującymi zmiany

degeneracyjne. Dla obydwóch rodzajów

promieniowania zmniejszenie grubości mięś-

niówki nie zależało od dawki frakcyjnej.

Zapewne spowodowane to było wpływem

włóknienia, ponieważ na poziomie wyższych

dawek redukcja mieśniówki była mniejsza z

powodu większego zwłóknienia w przestrzeni

międzykomórkowej. Komórki mezenchymalne

bowiem, jak komórki śródbłonka w naczyniach

(które są pochodzenia mezodermalnego), w

przypadku urazu lub stanach chorobowych

mogą przekształcać się w fibroblasty [143], Te

komórki z kolei mogą być stymulowane do

wzrostu przez makrofagi.

Grubość warstwy mieśniówki zależała od

dawki całkowitej neutronów (p = 0,005), a nie

była zależna od dawki całkowitej fotonów

(p = 0,191). Ze wzrostem dawki całkowitej

neutronów zmniejszała się grubość warstwy

mięśni. Po napromienianiu fotonami węższa

mięśniówka korelowała z mniejszą warstwą

blaszki właściwej (p = 0,0007) i mniejszą

grubością błony podśluzowej (p = 0,0005),

natomiast w przypadku neutronów tylko z

lamina propria (p = 0,006).

Na podstawie wyżej przedstawionych zmian

histologicznych mogę sugerować, iż popro-

mienne uszkodzenie komórek nabłonka

śluzówki i zapewne makrofagów spowodowało

stymulację komórek mezenchymalnych i

fibroblastów tkanki łącznej, co doprowadziło do

zwłóknień błony podśluzowej i śluzowej oraz

mieśniówki właściwej. Spowodowało to

usztywnienie jelita i zmniejszyło jego

ruchomość, doprowadzając do ognisk

owrzodzeń błony śluzowej w wyniku nacisku

treści jelita na nieelastyczną błonę podśluzową i

mięśniówkę. Po niższych dawkach

promieniowania błona śluzowa ulegała

regeneracji, jednak grubość blaszki właściwej

nie osiągnęła takich wartości jak w kontroli. Nie

było to zapewne spowodowane drastycznym

obniżeniem ilości komórek macierzystych, tylko

brakiem dostawy środków odżywczych,

ponieważ naczynia krwionośne z powodu

zeszkliwienia dostarczały mniej krwi i wystąpił

zanik składowych tkanki łącznej błony

podśluzowej. Prawdopodobnie w procesie

włóknienia odgrywały rolę czynniki

pozakomórkowe (cytokiny), co sugeruje duży

wpływ eikosanoidów w modyfikacji nasilenia

późnych odczynów przez środki farma-

kologiczne. Dlatego przekonująca jest hipoteza

patogenezy przedstawiona przez Dewita [40],

zakładająca, że późne uszkodzenie popromienne

spowodowane jest uszkodzeniem wolno

proliferujących komórek błony podśluzowej,

zaś uszkodzenie błony śluzowej jest tego

następstwem.
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Przedstawione wyżej zmiany popromienne w komórki nabłonkowe jako komórki tarczowe dla

jelicie grubym, w błonie śluzowej i wczesnego odczynu oraz fibrocyt i miocyt dla

podśluzowej, a także mięśniówce wskazują na późnego odczynu popromiennego jelita

grubego.
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7.WNIOSKI

1. Frakcjonowanie dawki ma duże znaczenie dla efektu napromieniania fotonami. Przy

napromienianiu neutronami frakcjonowanie dawki nie ma istotnego znaczenia. Niskie dawki

frakcyjne neutronów nie powinny być zatem stosowane w terapii, ponieważ nie zwiększają

tolerancji jelita, a wywołują wielokrotnie większy efekt biologiczny (wysokie WSB). (Może

to nie dotyczyć zwłóknienia w zrębie tkanek).

2. Późne efekty popromienne są bardziej zależne od frakcjonowania dawki fotonów niż

wczesne odczyny.

3. Efekt naprawy uszkodzeń popromiennych w przypadku fotonów jest duży, szczególnie dla

późnych odczynów. Nie stwierdza się go po działaniu neutronów we wczesnych efektach

biologicznych, a w minimalnym stopniu może występować w późnych odczynach (naprawa

uszkodzeń potencjalnie letalnych).

4. Przy zmniejszaniu dawki fotonów obserwuje się wzrost WSB. Jest on większy dla późnych

niż dla wczesnych odczynów. Dla dawek frakcyjnych fotonów <5Gy WSB osiągała wyższe,

natomiast > 10 Gy niższe wartości dla późnych reakcji popromiennych. Wskazuje to na

wzrost tolerancji jelita grubego przy frakcjonowaniu dawki fotonów. Wysokie wartości

WSB spowodowane są prawdopodobnie zastosowaniem neutronów o niskiej energii, dlatego

wnioski formułowane w pracy nie powinny być bezpośrednio stosowane dla neutronów o

wyższej energii.

5. Model oceniający liczbę jednostek regeneracji tkanki (JRT) okazał się być nieprzydatny dla

opisu procesów zachodzących po napromienianiu w tkankach nie hierarchicznych, w

których w proces patogenezy zaangażowane są różne komórki tarczowe i w tych tkankach

powinien mieć znaczenie operacyjne. Wykazana niska promieniowrażliwość JRT dla

wczesnego i późnego odczynu (Do > 20 Gy) wyklucza istnienie szeregowego połączenia

podjednostek czynnościowych w jelicie grubym.

6. Redukcja blaszki właściwej błony śluzowej stwierdzana po roku od napromieniania

wskazuje na związek pomiędzy wczesnym i późnym odczynem popromiennym.

7. Pogrubienie warstwy błony podśluzowej i zmniejszenie warstwy mięśniówki właściwej

obserwowane po roku od napromieniania wskazuje na fibrocyt i miocyt jako komórki

tarczowe dla późnego odczynu popromiennego jelita grubego. Wzrost zwłóknienia

obserwowany jest po dawkach frakcyjnych około 5 Gy fotonów i 1 Gy neutronów.
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8. Na podstawie zmian histologicznych można założyć, że proces patogenezy późnego odczynu

popromiennego w jelicie grubym zaczyna się w tkance łącznej i po niższych dawkach

promieniowania może przebiegać bez owrzodzenia błony śluzowej.
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8. STRESZCZENIE

Celem pracy było sprawdzenie tolerancji jelita grubego myszy na frakcjonowanie dawki 250

kV promieni X i 2.3 MeV neutronów. Dwa centymetry jelita grubego myszy szczepu CBA/HT

napromieniano różnymi dawkami frakcyjnymi: od 0,25 Gy do 35 Gy promieni X i 0,05 do 12

Gy neutronów. W celu uzyskania mierzalnego efektu w przypadku dawek < 2 Gy

promieniowania fotonowego i < 0,35 Gy neutronów zastosowano dawki uzupełniające

neutronów. Miarą uszkodzenia było upośledzenie funkcji jelita. Wczesny efekt popromienny

mierzono utratą ciężaru ciała ( 2 - 3 tyg. od napromieniania) i śmiertelnością zwierząt (do 2

miesięcy od napromieniania, LD50/2). Późny efekt oceniano na podstawie pomiaru

najwyższego ciężaru ciała w okresie do roku po napromieniowaniu, deformacji kału (po 10

miesiącach) i śmiertelności zwierząt (do 12 miesiąca, LD50/12). Frakcjonowanie dawki

promieni X wpływało na zmniejszenie nasilenia szczególnie późnych odczynów

popromiennych. Przy frakcjonowaniu dawki neutronów nie stwierdzano takiego efektu.

Współczynnik a/p dla promieni X wynosił 19,9 Gy [15,2;27,0] dla nadiru ciężaru ciała, 13,4

Gy [9,3; 19,5] dla wczesnej śmiertelności (LD50/2), 6,4 Gy [3,6;ll,0] dla maksimum ciężaru

ciała i 6,9 Gy [4,2; 10,8] dla późnej śmiertelności (LD50/12). Oddzielna analiza wpływu

najniższych dawek fotonów (0,25 - 4 Gy) i neutronów (0,05 - 0,8 Gy) wykazała tendencje do

obniżania a/p jedynie dla fotonów (LD50/2 = 5,4 Gy; LD50/12 = 4,6 Gy) Współczynnik a/p

dla neutronów został określony modelem LQ jedynie dla maksimum ciężaru ciała i wynosił

19,9 Gy [9,5; 61,0]. Przy zastosowaniu metody graficznej a/p dla neutronów wyniósł 230 Gy

dla wczesnych i 48 Gy dla późnych odczynów. Niższe wartości współczynnika a/p dla późnych

efektów popromiennych dla promieniowania fotonowego dowodzą dużego wpływu

frakcjonowania dawki fotonów na tolerancję jelita grubego tj. zmniejszenia nasilenia odczynu

we wszystkich ocenianych efektach biologicznych. Nie stwierdzano natomiast wzrostu

tolerancji jelita przy frakcjonowaniu dawki neutronów. Efekt naprawy uszkodzeń

popromiennych występujący w przerwach międzyfrakcyjnych, a mierzony odsetkiem

zregenerowanej dawki (Fr) był znacznie większy dla fotonów. W przypadku promieni X

wyniósł średnio 50% dla wczesnych i 63 % dla późnych odczynów. W przypadku neutronów

F r wynosił 3 % dla wcześnie i 16 % dla późno ocenianych efektów biologicznych.

Różnice w efektywności działania promieniowaniem o różnym LPE potwierdzają wartości

WSB obliczone na podstawie parametrów a i p i modelu liniowo-kwadratowego (LQ). Były

one wyższe i bardziej zależne od wysokości dawki .frakcyjnej dla późnych reakcji. WSB dla
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późnych odczynów i niskiej dawki frakcyjnej (0,25 Gy fotonów) wyniosła 9,6, natomiast dla

wczesnych odczynów popromiennych 6.3. Na poziomie wysokich dawek frakcyjnych (25 Gy

fotonów) otrzymano odwrotną zależność. WSB dla wczesnych odczynów była wyższa (2,5) w

porównaniu do późnych efektów popromiennych (1,8).

Zastosowanie modelu matematycznego do obliczenia ilości jednostek odpowiedzialnych za

regenerację jelita (JRT) wykazało różną liczbę K dla wczesnych odczynów i nie potwierdziło

dużej promieniowrażliwości tej tkanki. Niską promieniowrażliwość stwierdzono także dla

późnych odczynów, co wyklucza istnienie szeregowego połączenia podjednostek

czynnościowych w jelicie grubym i neguje zastosowanie modelu JRT do nie hierarchicznego

typu tkanki. Ocena histologiczna wykazała, iż komórkami tarczowymi dla wczesnego odczynu

są komórki nabłonka krypt, natomiast dla późnego odczynu prawdopodobnie fibrocyty i

miocyty.
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