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ΕΡΕΥΝΑ

Η ακτινοθεραπεία παραμένει ακρο-
γωνιαίος λίθος στη θεραπεία κατά 
του καρκίνου, με περίπου το μισό 

του συνόλου των νεοδιαγνωσθέντων 
ασθενών να λαμβάνουν ακτινοθεραπεία 
σε κάποια φάση της νόσου τους. Έχει 
παρατηρηθεί ότι η ευαισθησία στην ακτι-
νοβολία και οι προκαλούμενες ανεπιθύ-
μητες παρενέργειες στον περιβάλλοντα 
φυσιολογικό ιστό ποικίλλoυν μεταξύ ατό-
μων. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για την 
ύπαρξη γενετικού υποστρώματος που να 
δικαιολογεί αυτές τις επιπλοκές. 
Σε εργασία που διενεργήθηκε στο τμή-
μα Γενετικής του πανεπιστημίου του 
Leicester μεταξύ των ετών 2010-2012 
διερευνήθηκαν οι προγνωστικοί παράγο-
ντες (κλινικοί και γενετικοί) που προδια-
θέτουν σε αύξηση των τοξικών επιπτώ-
σεων της  ακτινοβολίας στο φυσιολογικό 
ιστό του γυναικείου στήθους μετά από 
ακτινοθεραπεία  για καρκίνο. 
Η μελέτη αρχικά ανέδειξε συσχέτιση με-
ταξύ της παρουσίας συγκεκριμένων δερ-
ματικών αλλοιώσεων (τελαγγειεκτασιών) 
στην περιοχή λήψης της ακτινοβολίας και 
αύξησης του κινδύνου για μετέπειτα καρ-
διαγγειακή νόσο. Επιπλέον, ανέδειξε ότι 
το μέγεθος του μαστού συσχετίζεται με 
την εμφάνιση οξείας και όψιμης τοξικότη-
τας. Μελετήθηκε επίσης το κατά πόσον η 
παρουσία γενετικών πολυμορφισμών σε 
διάφορα γονίδια θα μπορούσε να συνδε-
θεί με οξεία, όψιμη ή συνολική βλάβη του 
περιβάλλοντος φυσιολογικού μαστικού 
ιστού μετά από ακτινοθεραπεία. Για να 
εξετασθεί αυτή η υπόθεση συλλέχθηκαν 
δείγματα αίματος και παρειακών επιχρι-
σμάτων από 633 γυναίκες ασθενείς με 
καρκίνο μαστού που έλαβαν ακτινοθερα-
πεία στο μαστό ή το θωρακικό τοίχωμα 
τουλάχιστον τρία έτη πριν από τη δειγμα-

τοληψία. Ο βαθμός της ιστικής βλάβης 
μετά την ακτινοθεραπεία αξιολογήθηκε 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα βαθμο-
λόγησης LENT-SOMA (Late Effects of 
Normal Tissue - Subjective Objective 
Management Analytical). Με μια στρα-
τηγική προσέγγισης μέσω ανάλυσης 
υποψήφιων γονιδίων έγινε επιτυχώς αλ-
ληλουχίση 53 γενετικών πολυμορφισμών 
(single nucleotide polymorphisms-SNPs) 

σε 38 γονίδια. Θετικές συσχετίσεις πα-
ρατηρήθηκαν μεταξύ οξείας, όψιμης ή 
συνολικής τοξικότητας και πολυμορφι-
σμών ή απλότυπων στα γονίδια ACVRL1, 
ATM, LIG3 και TNFA. Τα δεδομένα από τη 
μελέτη αυτή επιβεβαιώνουν την υπόθεση 
ότι γενετικές παραλλαγές επηρεάζουν το 
πως αντιδρά ο φυσιολογικός ιστός στην 
περιοχή λήψης ακτινοβολίας και ανα-
δεικνύουν περαιτέρω την ύπαρξη ενός 
υποκείμενου πολυγονιδιακού μοντέλου 
που να το δικαιολογεί. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης συνέβαλαν στη δημοσίευ-
ση έξι τουλάχιστον μελετών γύρω από το 
θέμα, όπως επίσης και στη δημοσίευση 
της πρώτης μελέτης εξέτασης του συ-
νόλου του γονιδιώματος (Genome wide 
association study - GWAS) που αναφέ-
ρεται στη συσχέτιση μεταξύ αύξησης της 
τοξικότητας επί του φυσιολογικού ιστού 
σε γυναίκες που έλαβαν ακτινοθεραπεία 
για καρκίνο του μαστού και γενετικών πο-
λυμορφισμών.  
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