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Santrauka
Siekiant pažaboti vėžį, spindulinis gydymas ski-
riamas kaip savarankiškas, radikalus metodas arba 
kombinuojamas su kitais vėžio gydymo metodais. 
Šiuolaikinėje radioterapijoje dirbantys specialistai 
siekia optimizuoti terapinę jonizuojančios spindu-
liuotės dozę navikui. Tačiau dažnai jos dydį riboja 
ūmių ir vėlyvųjų spindulinių reakcijų naviko nepa-
žeistiems audiniams pasireiškimo dažnis ir laipsnis.
Pirmasis ryšio tarp gydymo jonizuojančiąja spindu-
liuote šalutinių poveikių pasireiškimo ir chromoso-
mų pažaidų kiekio limfocituose tyrimas Lietuvo-
je pradėtas 2014 m. bendradarbiaujant Radiacinės 
saugos centrui su Klaipėdos universitetine ligonine.
Šio tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp onkologinių 
ligonių gydomų jonizuojančiąja spinduliuote ūmių 
ir vėlyvųjų spindulinių reakcijų pasireiškimo dažnio 
ir chromosomų pažaidų kiekio limfocituose panau-
dojant citogenetinius metodus. Šis tyrimas svarbus 
ateities tyrimams, siekiant identifikuoti jautresnių 
jonizuojančiai spinduliuotei pacientų grupę.

 
Įvadas
Padidėjęs jautrumas jonizuojančiai spinduliuotei nu-

statomas apie 5% vėžiu sergančių onkologinių ligonių, 
kuriems skiriamas spindulinis gydymas. Nauja tendencija 
analizuojant citogenetinių mokslo tyrimų rezultatus paro-
dė, kad pacientų genetiniai veiksniai nulemia individualų 
jautrį jonizuojančiai spinduliuotei [1,2]. Biologinis joni-
zuojančiosios spinduliuotės poveikis vyksta tiesioginiu ir 
netiesioginiu būdu. Netiesioginio poveikio metu ji veikia 
kitas, ne DNR, molekules. Skaidant H2O molekules, su-
sidaro laisvieji radikalai. Tokių atvejų yra apie 50-70%. 

Tiesioginio poveikio metu jonizuojančioji spinduliuotė 
pažeidžia audinių ląsteles, jonizuodama jas sudarančius 
atomus ir molekules. Šalutinis piktybinių navikų spindu-
linio gydymo poveikis, kuris pasireiškia dėl ląstelių DNR 
pažeidimo, riboja paskirtosios suminės dozės navikui dydį 
[3].Didesnis jautrumas jonizuojančiajai spinduliuotei yra 
onkologinių ligų rizikos veiksnys. Nustatyta, kad pacien-
tams, kurie jautresni jonizuojančiai spinduliuotei, po skirto 
spindulinio gydymo dažniau indukuojami antriniai piktybi-
niai navikai [2,3]. Tai įvyksta dėl struktūrinių chromosomų 
pažaidų sąlygoto proto – onkogenų aktyvavimo bei naviko 
– supresorių genų eliminavimo, kas sąlygoja tumorogenezę 
[4]. Mokslo tyrimų rezultatais įrodyta, kad į jonizuojančios 
spinduliuotės apšvitą labiau reaguoja žmonės, kuriems di-
agnozuotas ataksijos-teleangiektazijos sindromas, Bloom 
sindromas, Fankoni anemija, Li-Fraumeni sindromas, pi-
gmentinė kseroderma, sisteminė raudonoji vilkligė [4].

Darbo tikslas – parinkti citogenetinius tyrimus jautres-
nių jonizuojančiai spinduliuotei pacientų identifikavimui 
bei įvertinti šalutinius spindulinio gydymo reiškinius – 
ūmias ir vėlyvąsias spindulines reakcijas.

Tyrimo metodika
Onkologinių ligonių, gydomų tik spindulinės terapijos 

metodu, kraujo mėginiai citogenetiniams tyrimams iš alkū-
ninės venos į vienkartinius sterilius hermetiškus mėgintu-
vėlius su ličio heparinu paimami prieš pirmąją spindulinės 
terapijos procedūrą, gydymo metu ir pabaigus gydymo kur-
są. Mėginiai į laboratoriją transportuojami 18 - 24°C tem-
peratūroje. Iki limfocitų auginimo kraujo mėginys gali būti 
laikomas 72 valandas, +4°C temperatūroje.

Jautrumo jonizuojančiajai spinduliuotei nustatymui 
buvo atrinkti jautriausi tyrimo metodai – sustabdytos cito-
kinezės mikrobranduolių analizės ir G2 metodai.Periferinio 
kraujo limfocitų auginimui steriliomis sąlygomis mišinys 
paruošiamas iš šių pagrindinių reagentų: mitybinės terpės, 
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fetalinio veršiuko serumo, fitohemaglutinino, antibiotikų. Į 
centrifuginius mėgintuvėlius supilstoma po 4,5 ml mišinio 
ir 0,5 ml kraujo. Limfocitų kultūros auginamos inkubato-
riuje palaikant 37°C temperatūrą, su 5% CO2 ir 95% drė-
gmės koncentracija. Mikrobranduolių analizei ląstelių kul-
tūros auginamos 72 val., ląstelių citokinezė stabdoma po 24 
val. įdėjus citochalazino B. G2 metodui limfocitų kultūros 
auginamos 48 valandas. Po to kultūra yra apšvitinama 1 
Gy jonizuojančiosios spinduliuotės doze ir išskirstoma į 
dvi dalis. Į vieną jų yra įdedama kofeino, kad stimuliuotų 
ląstelių augimo ciklą ir panaikintų G2 patikros tašką prieš 
ląstelėms pereinant iš G2 į M fazę. Abi perskirtos kultūros 
yra inkubuojamos dar 20 minučių 37°C temperatūroje ir, 
sustabdžius ciklą metafazėje su kolcemidu, paliekamos dar 
valandai, kad susikauptų pakankamas kiekis metafazės sta-
dijos ląstelių.

Fiksacijos procedūra. Limfocitų kultūros centrifu-
guojamos, viršnuosėdinis sluoksnis pašalinamas, nuosėdos 
resuspenduojamos 37˚C temperatūros hipotoniniu 0,075M 
kalio chlorido tirpalu ir inkubuojamos 15 min. 37˚C tem-
peratūroje. Mikrobranduolių analizės metodo paruošimui 
dedamas atšaldytas 0,075M kalio chlorido tirpalas, kultūra 
neinkubuojama. Atliekamas pakartotinis centrifugavimas, 
viršnuosėdinis skystis pašalinamas, o ląstelės resuspenduo-
jamos ir fiksuojamos atšaldytame metanolio-ledinės acto 
rūgšties fiksatoriuje. Fiksacijos procedūra kartojama dar 2 
kartus. Užfiksuotos kultūros naudojamos paruošti mikros-
kopinius stiklelius.

Preparatų ruošimas. Jei užfiksuota kultūra prieš tai 
buvo saugojama šaldytuve, ją reikia vėl centrifuguoti, virš-
nuosėdinis sluoksnis pašalinamas, paliekama apie 0,1 – 0,2 
ml drumzlinos spalvos ląstelių suspensijos, įlašinami 2-5 
lašai šviežio fiksatoriaus tirpalo. Ląstelių suspensija 0,02 ml 
lašais lašinama ant mikroskopinio stiklelio, kuris prieš tai 
buvo lengvai sušlapintas distiliuotu vandeniu. Mikrosko-
piniai stikleliai paliekami išdžiūti kambario temperatūroje.

G2 metodui paruošti stikleliai nudažomi giemsa da-
žais. Mikrobranduolių analizės metodui stikleliai dažomi 
DAPI (4,6-diamino-2-fenilindolo) dažais.

Pažaidų analizavimas mikroskopu ir rezultatų ap-
dorojimas. Chromosomų pažaidos analizuojamos Axio 
Imager Z2 mikroskopu su Metasystems Metafer automa-
tine stiklelių analizavimo sistema. Vaizdas matomas kom-
piuterio ekrane naudojant Metafer 4.0 programinę įrangą ir 
jos papildinius Msearch, AutoCapt, MNscore.

Kontrolinė grupė – asmenys, kurie per jų gyvenimą nebu-
vo apšvitinti terapine jonizuojančiosios spinduliuotės doze, 
tyrimo metu nevartojantys vaistų, nedirbantys jonizuojan-
čiosios spinduliuotės šaltinių aplinkoje, vienerius metus 
iki mėginių paėmimo jiems nebuvo atliekami medicininiai 

tyrimai, susiję su jonizuojančiosios spinduliuotės apšvita. 
Taigi, jų kraujo limfocitų ląstelių chromosomose neturėtų 
būti pažaidų, sąlygotų dirbtinės jonizuojančiosios spindu-
liuotės. Galimas foninis chromosomų pažaidų lygis, kuris 
gali atsirasti dėl gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės 
ar dėl įvairių mutagenų gyvenamojoje aplinkoje.Spindu-
line terapija gydomi tiriamieji pacientai apklausiami apie 
klinikinius simptomus, atspindinčius ūmias ir vėlyvąsias 
spindulines reakcijas gydymo metu, atsižvelgiant į švitina-
mą anatominę sritį. Pagal klinikinių simptomų pasireiški-
mo intensyvumą, kaip įprasta klinikinėje praktikoje, ūmios 
spindulinės reakcijos klasifikuojamos į laipsnius, kurie ap-
rašyti standartinėse RTOG vertinimo rekomendacijose [5].

Rezultatai, tyrimo metodų apžvalga ir aptarimas
G2 metodas. Chromatidžių trūkiai įvyksta, kai ląstelė 

apšvitinama ląstelės G2 stadijoje. Tuo metu chromosomos 
susidaro iš dviejų chromatino grandžių. Paveikus jonizuo-
jančia spinduliuote, poveikis galimas tik vienai chromati-
dei, tuo tarpu kita nenutraukiama arba poveikis įvyksta ki-
toje chromatidės vietoje. Chromatidės dažniausiai nutrau-
kiamos tarp centro ir acentrinės srities, vaizdinamos kaip 
nenusidažantys plotai, kurie vadinami plyšiais, kai jų ilgis 
viršija chromatidės plotį (1 pav.).

Žmogaus audinių ląstelės turi DNR pažeidimo apsaugi-
nius mechanizmus, kurie indukuoja ląstelės dalijimosi su-
stabdymą G1, S, ir G2 ląstelės ciklo fazėse, siekiant apsau-
goti DNR replikacijos procesą, t.y. pažeistos chromosomos 
atsiskyrimą mitozėje [6]. Tai vadinamieji patikros taškai. 
Jei dėl kokių nors priežasčių šie mechanizmai neveikia, su-
siformuoja genetinis nestabilumas, kas gali indukuoti vėžio 
vystymąsi [7]. Mutavę genai, kontroliuojantys šį procesą, 
nustatomi sergantiesiems ataksijos - teleangiektazijos sin-
dromu, kurio simptomai pasireiškia neuronų degeneraci-
niais procesais, imunine disfunkcija, okulokutaninėmis te-
leangiektazijomis bei didesne vėžio išsivystymo rizika [8].

Vienas galimų žymenų radiojautrumui nustatyti galėtų 
būtų padidėjęs chromatidžių pažaidų dažnis po apšvitinimo 
G2 ląstelės ciklo stadijoje [9]. Po apšvitinimo kolcemidu 
sustabdomas ląstelės dalijimosi ciklas ir DNR pažeidimai 
matomi chromosomoms perėjus iš G2 fazės į M fazę.Iki 
šiol yra atlikta ne itin daug jautrumo jonizuojančiajai spin-
duliuotei tyrimų naudojant G2 metodą, o ir jų skelbiami 
rezultatai bei išvados labai skiriasi. Analizuojama ir tai, 
kad atliktų tyrimų rezultatai, gauti skirtingose laboratori-
jose, yra sunkiai palyginami, jie skyrėsi pakartotinai tiriant 
tuos pačius asmenis. Dėl šių priežasčių kyla poreikis toliau 
plėtoti šį metodą [10].

G2 metodas buvo patobulintas Pantelias ir kt., elimi-
nuojant skirtumus tarp tyrimų sąlygų ir tarp tiriamųjų as-
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menų. Buvo pasiūlyta naudoti vidinį standartą, lyginant 
asmens individualų chromatidžių pažaidų lygį su AT pa-
ciento pažaidų lygiu. AT pažaidų lygis yra simuliuojamas 
dirbtinai, į tiriamojo asmens kraują įdedant kofeino ir šitaip 
eliminuojant G2 patikros tašką [11].

Sustabdytos citokinezės mikrobranduolių analizės 
metodas. Sustabdytos citokinezės mikrobranduolių ana-
lizės metodas in vitro, kurį 1985 metais išrado Fenech ir 
Morley [12], yra vienas iš dažniausiai naudojamų citoge-
netinių metodų žmogaus ląstelių jautrumui jonizuojančiai 
spinduliuotei įvertinti.

Žmogaus jautrumo jonizuojančiajai spinduliuotei tyri-
muose analizuojama, ar mikrobranduolių, kurie charakteri-
zuoja DNR reparacijos efektyvumą, dažnio nustatymas pe-
riferinio kraujo limfocituose vertinamas kaip prognostinis 
sveiko audinio šalutinių efektų rodiklis taikant spindulinės 
terapijos metodą onkologinėms ligoms gydyti [13].

Be kitų mutagenų, mikrobranduolių susidarymą žmo-
gaus limfocituose indukuoja jonizuojančioji spinduliuotė. 
Mikrobranduoliai, kurie būna apsupti membrana, neturi 
stebimo ryšio su pagrindiniu branduoliu ir randami ląstelės 
citoplazmoje, susiformuoja iš acentrinių chromosomų fra-
gmentų ar chromosomų su centromeromis, kurie nepateko į 
dukterinius branduolius per chromosomų segregaciją ir ląs-
telės dalijimąsi anafazės/telofazės stadijose. Šios chromo-
somų pažaidos identifikuojamos dvibranduolėse ląstelėse, 
todėl citokinezės procesas sustabdomas ląsteles paveikus 
mikrofilamentų surinkimo inhibitoriumi citochalazinu B.

Taipogi, analizuojant dvibranduoles ląsteles, vertina-
mas branduolio pumpurų, kurie yra padaugintos (amplifi-

kuotos) DNR eliminavimo žymuo, dažnis ir nukleoplazmi-
nių tiltų, kurie yra klaidingai vykstančios DNR reparacijos 
ir/ar telomerų galų susiliejimo žymuo, dažnis [12,14].

Pagrindiniai sustabdytos citokinezės mikrobranduolių 
analizės metodo privalumai yra: nesudėtingas atlikimas, 
atsikartojamumas, galimybė rasti dvibranduoles ląsteles 
automatine mikroskopo sistema [3,15]. Tyrimo rezultatai 
gaunami mažiau negu per dvi savaites, nustatomas patiki-
mas chromosomų praradimo ir trūkių indeksas.

Kiekviename mėginyje išanalizavus 1000 dvibran-
duolių ląstelių yra vertinamas pažaidų (mikrobranduolių, 
branduolio pumpurų, nukleoplazminių tiltų) ir limfocitų su 
pažaidomis dažnis (2 pav.).

 Pagal šiuos du parametrus yra vertinamas spontaninis 
pažaidų dažnis, pažaidų po kraujo mėginių in vitro apšvi-
tinimo 2 Gy jonizuojančiaja spinduliuote ir pažaidų po ra-
dioterapijos seansų dažnis [16,17].

Mokslo tyrimų rezultatais įrodyta, kad jonizuojan-
čios spinduliuotės paveiktų kraujo limfocitų apoptozėje, 
nekrozėje skaičiavimas neatspindi individualaus kliniki-
nio radiojautrio [2]. Pasitelkiant citogenetinius metodus 
– sustabdytos citokinezės mikrobranduolių analizės ir G2 
metodus galima identifikuoti jautrius jonizuojančiai spin-
duliuotei asmenis [3]. Atliekant šiuos radiojautrio tyrimus 
respondentams, gauti rezultatai parodė, kad bent viena 
aberacijų kategorija nustatoma pacientams, kurių ūmios 
ir vėlyvos odos spindulinės reakcijos labiau išryškėjusios, 
pastebėta, kad jos pasireiškia ankstyvoje spindulinio gydy-

1 pav. G2 metodas. Chromatidžių trūkiai metafazės 
stadijos ląstelėje

2 pav. a) mikrobranduolių susidarymo schema dvibranduolė-
je ląstelėje, b) dvibranduolių žmogaus limfocitų ląstelių nuo-
traukos atliekant jų paiešką ir mikrobranduolių identifikavimą 
Metafer MNScore programa. Ląstelės pavaizduotos su vienu, 
dviem ar neturinčios mikrobranduolių.

a)  

  
b) 
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mo ciklo fazėje. Atliktų mokslo tyrimų rezultatų pagrįstais 
duomenimis, aprašyti metodai yra pakankami radiojautrio 
tyrimams.Mūsų tyrimo tikslas buvo įsisavinti šių tyrimų 
metodologiją, išanalizuoti aberacijų dažnį tarp jonizuo-
jančia spinduliuote gydomų onkologinių ligonių bei toliau 
plėtojant šiuos tyrimus Lietuvoje atskleisti, kurie iš pasi-
rinktų metodų yra jautriausi, identifikuojant jonizuojančiai 
spinduliuotei jautrius asmenis, bei nustatyti, ar pažaidų pe-
riferinio kraujo limfocituose kiekis koreliuoja su ūmių bei 
vėlyvųjų spindulinių reakcijų pasireiškimo ankstyvumu, 
dažniu ir laipsniu. Taip pat analizuoti ne tik odos, bet ir 
gleivinių, minkštųjų audinių spindulines reakcijas.

Pradiniame biomedicininio tyrimo etape negalime nu-
statyti (kategorizuoti) itin jautrių spindulinei terapijai pa-
cientų grupių. Pirmieji ištirti atvejai bandomajame tyrime 
leido identifikuoti pažaidas periferinio kraujo limfocitų 
chromosomose (1,2 pav.). Šie rezultatai bus kaupiami ir 
palyginami su klinikiniais spindulinių reakcijų simptomais. 
Šiuo aspektu ir pagrindžiamas biomedicininio tyrimo nau-
jumas, nes nustačius koreliaciją tarp chromosomų pažaidų 
ir klinikinės spindulinių reakcijų išraiškos, ateityje bus ga-
lima moksliškai pagrįsti kriterijus, kuriais remiantis gali-
ma identifikuoti itin jautrius spindulinio gydymo metodui 
pacientus.

Išvados
1. Įsisavinus chromosomų radiojautrio tyrimų me-

todikas, tiriant Lietuvos onkologinius ligonius, gydomus 
jonizuojančia spinduliuote, bus atskleisti koreliaciniai ry-
šiai su spindulinių reakcijų išraiška, ateityje numatant ga-
limybę individualizuoti pacientų gydymą jonizuojančiąja 
spinduliuote.2. Nacionalinius rezultatus numatoma 
palyginti su kitų Europos sąjungos šalyse atliktų mokslo 
tyrimų rezultatais bei labiau suvokti procesus, lemiančius 
didesnį jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei.
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A NEW APPROACH IN THE STUDY OF INDIVIDUAL 
RADIOSENSITIVITY IN CANCER PATIENTS

A. Plieskienė, R. Ladygienė, Ž. Vaisiūnas, K. Guogytė,
V. Janušonis, J. Žiliukas
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Summary
Radiotherapy is used with curative intention in most cancer 

patients. Individual radiosensitivity has a crucial impact on ra-
diotherapy related side effects. Analysis of cytogenetic damage 
in peripheral blood lymphocytes induced by ionizing radiation is 
commonly used for biodosimetry. The applicability of the available 
assays is based on the stability of the chromosomal damage.The first 
Study of individual Radiosensitivity analysis in Cancer Patients in 
Lithuania was started in 2014 in cooperation of Radiation Protection 
Centre of Lithuania and Klaipeda university hospital.The aim of the 
study was to identify a cancer patients for its variation of individu-

al radiosensitivity and to evaluate different cytogenetic techniques 
for external radiation exposures. It may be useful to develop a 
simple routine cytogenetic assay which would allow the screening 
of a large number of individuals for radiosensitivity optimizing 
tumor control rates and minimizing severe radiotherapy effects 
with possibility to predict risk level for developing more severe 
early normal tissue adverse events after irradiation. The cytogenetic 
context, retrospective dosimetry often refers to stable endpoints, i.e. 
those which persist long enough to identify chromosomal damage.
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