Κεφάλαιο 6
Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και
σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης
Β. Τάραντο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η καρκινογένεση οφείλεται στην επί‐
δραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα
στο DNA αυτού τριών βλαπτικών παρα‐
γόντων. Των χημικών παραγόντων και
κυρίως των αλκυλιούχων ενώσεων των
διαφόρων ιών όπως του HPV, του Epstein‐
Barr κλπ και της ακτινοβολίας.
Είναι γνωστό από παλαιά ότι η ιοντί‐
ζουσα ακτινοβολία προκαλεί βλάβες στο
DNA των κυττάρων. Μερικές από τις
βλάβες αυτές δεν είναι ανατάξιμες με
αποτέλεσμα το κύτταρο να οδηγείται
σταδιακά σε θάνατο. Η μη ανατάξιμη
βλάβη τμήματος του DNA είναι δυνατόν
να γίνει ακόμη και με την επίδραση μιας
μη θανατοφόρου δόσης ακτινοβολίας.
Τέτοιες ασήμαντες εκ πρώτης όψεως
βλάβες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε
αλυσιδωτές αλλοιώσεις του DNA με τε‐
λικό αποτέλεσμα την μετάλλαξη.
Μερικές από αυτές τις μεταλλάξεις
μπορεί να οδηγήσουν σε κακοήθη εξαλ‐
λαγή του κυττάρου. Κατ’ αυτόν τον τρό‐
πο αναπόφευκτο είναι η ακτινοβολία να
θεωρείται αιτία καρκινογένεσης κάτι
που επιβεβαιώνεται ήδη από μελέτες
και εργασίες δεκαετιών.
Η ακτινοβολία είναι η πιθανή καρκι‐
νογόνος αιτία που έχει μελετηθεί περισ‐
σότερο από κάθε άλλη αιτία. Η επίδρα‐
σή της στους διάφορους ιστούς του σώ‐
ματος και η ανάπτυξη καρκίνου είχε α‐
τυχώς παρατηρηθεί κατ’ αρχήν στους ί‐
διους τους σκαπανείς της επιστήμης που

την είχαν πρωτοχρησιμοποιήσει είτε
σαν διαγνωστικό, είτε σαν θεραπευτικό
μέσο. Πολλοί από αυτούς έχασαν δά‐
κτυλα ή και χέρια από τους δερματικούς
καρκίνους που ανέπτυξαν μετά από πο‐
λύχρονη έκθεση των άκρων σε ραδιε‐
νεργές πηγές1.
Μέσα στα 100 και πλέον χρόνια που
χρησιμοποιείται η ακτινοβολία, είτε για
βιομηχανικούς, είτε για ιατρικούς σκο‐
πούς έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες
που αναφέρονται σε μεμονωμένα άτομα
ή πληθυσμούς που έτυχε να ακτινοβο‐
ληθούν όπως π.χ. σε τεχνίτες που χρη‐
σιμοποιούσαν επίστρωση ραδίου σε ω‐
ρολόγια ή σε προσωπικό που εφήρμοζε
την θεραπεία εφαρμογής ραδίου σε γυ‐
ναίκες με καρκίνο της μήτρας2.
Mία άλλη, πολλές φορές ανεξέλεγκτη
εφαρμογή ακτινο‐ραδιενέργειας, ήταν η
θεραπευτική ακτινοθεραπεία για καλο‐
ήθεις παθήσεις όπως η φυματίωση που
στην περίπτωσή της, οι ασθενείς υπεβά‐
λοντο σε επανειλημμένες ακτινοσκοπή‐
σεις για πολλά χρόνια3, η ακτινοβολία
της τραχηλικής χώρας στα παιδιά για
αντιμετώπιση υπερτροφίας αδενοειδών
εκβλαστήσεων ή διογκωμένου θύμου
αδένος4, η ακτινοβολία της σπονδυλικής
στήλης σε ασθενείς με αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα5 ή ακόμη και ακτινοβολία
των μαστών σε γυναίκες που ανέπτυξαν
μαστίτιδα μετά τον τοκετό6.
Τα δραματικά αποτελέσματα της ρα‐
διενέργειας, τόσο από τους επιβιώσα‐
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πτυξης είναι πλέον απομεμακρυσμένη.
4. Η ανάπτυξη καρκίνου με αίτιο την
ακτινοβολία παρουσιάζει άμεση σχέση
με την ηλικία του ασθενούς. Εχει
αποδειχθεί ότι η ακτινοβόληση των
μαστών σε γυναίκες που βρίσκονται
στην 2η ή 3η δεκαετία της ζωής τους είναι
πολύ πιο επικίνδυνη από εκείνη των
γυναικών που είναι άνω των 50 ετών.
Σπάνια έχουν αναφερθεί καρκίνοι που
οφείλονται σε ακτινοβόληση μαστών
μεταεμμηνοπαυσιακών γυναικών10. Η
κατανομή της ηλικίας των ασθενών που
εμφάνισαν καρκίνο μετά από κάποιο εί‐
δος ακτινοβολίας είναι παρόμοια με ε‐
κείνη των ασθενών που παρουσιάζουν
καρκίνο από άλλες αιτίες.
Αυτό πιθανώς υποδηλοί ότι η ακτινοβο‐
λία μάλλον «διευκολύνει» ή ίσως επιτα‐
χύνει την ανάπτυξη κακοήθειας παρά ότι
είναι η μοναδική αιτία ανάπτυξης ενός
καρκίνου. Ο καρκίνος είναι πιθανότατα
μία σταδιακή διαδικασία όπου σε κάποιο
στάδιο της πορείας του φαίνεται ότι ε‐
πεμβαίνει τυχαίως η ακτινοβολία
επιταχύνουσα ίσως την εξέλιξη των
καρκίνων που ούτως ή άλλως θα εκδηλω‐
5. Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο
θούν.
ενδιαφέρον είναι η σχέση ανάμεσα στην
δόση της ακτινοβολίας και την εμφάνιση
καρκίνου. Ο αριθμός των περιπτώσεων
με καρκίνο αυξάνει καθώς η προσλαμ‐
βανόμενη δόση ακτινοβολίας αυξάνει,
αλλά μέχρι ενός σημείου μετά το οποίο
παρά την μεγαλύτερη χορηγούμενη δό‐
ση, οι περιπτώσεις ανάπτυξης καρκίνου
αντί να αυξάνονται, αντίθετα μειώνο‐
νται. Τούτο απεδείχθη τόσο σε πειραμα‐
τικές όσο και σε κλινικές παρατηρή‐
σεις11.
Αυτό προφανώς οφείλεται στον βαθμό
της βλάβης του DNA που θα προκληθεί
από την ακτινοβολία. Σε μικρές δόσεις

ντες μετά την ρήψη της ατομικής βόμ‐
βας στην Ιαπωνία, όσο και από το ατύ‐
χημα του ατομικού αντιδραστήρα στο
Chernobyl της πρώην Σοβιετικής Ένω‐
σης έχουν επιβεβαιώσει με τον πιο δρα‐
ματικό τρόπο την αρνητική επίδραση
της ραδιενέργειας σε μεγάλες μάζες α‐
τόμων7.
Από την μελέτη όλων αυτών των γεγο‐
νότων που αποτελούν συγχρόνως και
ένα μεγάλο τμήμα της ιστορίας της ια‐
τρικής και κυρίως εκείνων των ειδικοτή‐
των που εμπλέκονται με την ιοντίζουσα
ακτινοβολία και την καρκινογένεση, έ‐
χουν βγει ορισμένα σημαντικά συμπερά‐
σματα.
1. Από τους διάφορους καρκίνους που
ενοχοποιείται ότι προκαλεί η ακτινοβο‐
λία, οι ιστοί εκείνοι του θυρεοειδούς α‐
δένος και των μαστών φαίνεται ότι έ‐
χουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι
στην επίδραση της ιοντίζουσας ακτινο‐
βολίας ενώ αντίθετα είναι εντελώς απί‐
θανο να εμφανισθεί καρκινογένεση σε
όργανα του πεπτικού όπως το παχύ έ‐
ντερο ή το πάγκρεας.
2. Η εμφάνιση (ανάπτυξη) καρκίνου ο‐
φειλόμενου σε έκθεση ακτινοβολίας πα‐
ρουσιάζεται μετά από μερικά χρόνια
συνήθως 5‐10 ή ακόμη και αργότερα8.
3. Ο μυελός των οστών φαίνεται ότι είναι
το πλέον ευαίσθητο στοιχείο του οργα‐
νισμού για ανάπτυξη κακοήθειας οφει‐
λόμενης σε ακτινοβολία. Ο κίνδυνος εμ‐
φάνισης λευχαιμίας είναι 30 φορές με‐
γαλύτερος σε άτομα που έχουν υποβλη‐
θεί κατά τον ένα ή άλλο τρόπο σε ακτι‐
νοβόληση εν σχέσει με τον υπόλοιπο
πληθυσμό.
Το χρονικό διάστημα εμφάνισης της
λευχαιμίας είναι συνήθως 6‐8 χρόνια
μετά την έκθεση9 ενώ μετά από αυτό το
χρονικό διάστημα η πιθανότητα ανά‐
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αυτός ο κίνδυνος λέγεται καρκινογένε‐
ση.
Οι διάφοροι παράγοντες που εμπλέκο‐
νται στην ακτινική καρκινογένεση έχουν
μελετηθεί αρκετά σχολαστικά. Μία αξιό‐
λογη ανασκόπηση έχει γίνει από τον
Parker12. Από αυτή την μελέτη αλλά και
από μία σειρά άλλων δημοσιεύσεων συ‐
μπεραίνεται ότι εκτός του αιμοποιητικού
ιστού και την ανάπτυξη λευχαιμίας, ο
θυρεοειδής αδένας, ο μαστός, τα οστά και
τα μαλακά μόρια είναι τα πλέον ευαί‐
σθητα όργανα να αναπτύξουν δεύτερο
καρκίνο μετά από ακτινοβολία η οποία
χορηγήθηκε στην παιδική ηλικία.

ακτινοβολίας τα κύτταρα μπορεί να επι‐
βιώσουν διότι οι μεταλλάξεις που υφί‐
στανται δεν είναι θανατηφόρες ενώ σε
μεγάλες δόσεις οι μεταλλάξεις είναι τέ‐
τοιου βαθμού που οδηγούν το κύτταρο
σε θάνατο. Ενώ έχει αποδειχθεί ότι μι‐
κρή δόση ακτινοβολίας μπορεί να προ‐
καλέσει την διαδικασία για ανάπτυξη
καρκίνου, εν τούτοις δεν έχει αποδειχθεί
ποια είναι ακριβώς «η χαμηλότερη δόση
κινδύνου».
Οι πληροφορίες μας για την ακτινική
καρκινογένεση προέρχονται από στοι‐
χεία όπου η ακτινοβολία ήταν της τάξεως
μερικών εκατοντάδων cGy. Τι γίνεται
όμως με την ακτινοβολία της τάξεως των
1‐2 cGy ή και με τις ακόμη μικρότερες
όπως αυτές που προσλαμβάνουν οι α‐
σθενείς κατά τις διαγνωστικές εξετάσεις
ή ο πληθυσμός από τις διάφορες φυσικές
ή τεχνικές πηγές ακτινοβολίας. Στην
πραγματικότητα εάν υπήρχε ένα σαφές
όριο ασφαλείας θα ήταν δυνατό να οδη‐
γήσει σε ορισμένους κανόνες ακτινοπρο‐
στασίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα
για τον πληθυσμό.
Σήμερα διεθνώς υπάρχει μια συντη‐
ρητική αντιμετώπιση του προβλήματος
ενώ η άποψη που επικρατεί είναι ότι
«οιαδήποτε δόση ακτινοβολίας είναι δυ‐
νατόν να προκαλέσει βλάβη και γι’ αυτό
θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να απο‐
φεύγεται η άσκοπη έκθεση των ατόμων
σε ακτινοβολία και ιδίως των παιδιών».
Όμως θα πρέπει να τονισθεί με έμφαση
ότι η αναγκαία από ιατρικής πλευράς
ακτινοβολία, τόσο για διαγνωστικούς,
όσο και κυρίως, για θεραπευτικούς λό‐
γους είναι πολλές φορές σωτήρια και
επομένως δεν θα πρέπει να συγκρίνεται
το όφελός της με τους πιθανούς κινδύ‐
νους που θα προκαλέσει η λογική χορή‐
γηση της ακτινοβολίας, ακόμη και όταν

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ
ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Από σωρεία εργασιών που έχουν γίνει
μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβο‐
λία ότι η ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορεί
να προκαλέσει λευχαιμία. Όμως θα
πρέπει να διευκρινιστεί από την αρχή
ότι το γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί μό‐
νο για ομάδες ή άτομα που υποβλήθη‐
καν σε έκθεση υψηλών δόσεων ακτινο‐
βολίας και ότι λίγα είναι μέχρι σήμερα
γνωστά ως προς τον μηχανισμό ανά‐
πτυξης των λευχαιμικών κυττάρων.
Η έκθεση ενός ατόμου σε ακτινοβολία
μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.
1. Μετά από ατομική έκρηξη
2. Από μόλυνση λόγω ραδιενεργών κα‐
ταλοίπων.
3. Επαγγελματική έκθεση. Εργάτες σε
ορυχεία, τεχνίτες που χρησιμοποιούν
ραδιενεργείς ουσίες, ιατρικό προσωπικό.
4. Από φυσική πηγή ραδιενέργειας.
5. Από ιατρική έκθεση. Ασθενείς που
υποβάλλονται σε ακτινοδιαγνωστικό
έλεγχο ή ακτινοθεραπεία.
Οι περισσότερες πληροφορίες που έ‐
χουν αξιολογηθεί όσον αφορά την ανά‐
πτυξη λευχαιμίας από επίδραση οιασ‐
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δήποτε μορφής ραδιενέργειας προέρχο‐
νται κυρίως από μελέτες που έγιναν
στους επιβιώσαντες από την έκρηξη της
ατομικής βόμβας, κατοίκους της Hi‐
roshima και του Nagasaki το 1945.
Άλλες πηγές πληροφοριών αντλήθη‐
καν από ομάδες ασθενών που υπεβλή‐
θησαν σε ακτινοθεραπεία για κάποιο
καλόηθες νόσημα όπως επίσης και από
άτομα που χρησιμοποιούσαν στην εργα‐
σία τους ραδιενεργείς πηγές, όπως οι α‐
κτινολόγοι πολύ πριν θεσπιστούν οι κα‐
νόνες ακτινοπροστασίας που διέπουν την
σημερινή χρήση των ακτίνων.

δ) πλην της χρονίας λεμφογενούς λευ‐
χαιμίας που απουσίαζε από τα περιστα‐
τικά, όλες οι λοιπές μορφές λευχαιμίας
ήσαν παρούσες με επικρατούσα εκείνη
της χρονίας μυελογενούς λευχαιμίας
(48% των περιπτώσεων)14.
Μία επανεκτίμηση των περιπτώσεων
με οξεία λευχαιμία επιβεβαίωσε ότι, η
λευχαιμία που ανέπτυξαν οι επιβιώσα‐
ντες της έκρηξης ήταν παρόμοια με εκεί‐
νη της πρωτοπαθούς οξείας λευχαιμίας
και όχι εκείνη της τυπικής δευτεροπα‐
θούς λευχαιμίας που οφείλεται στην
χρήση κυτταροτοξικών φαρμάκων.

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ Α‐
ΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας
στην Ιαπωνία το 1945, άρχισε να παρα‐
τηρείται μια βαθμιαία αυξανόμενη εμ‐
φάνιση λευχαιμίας στον επιζήσαντα
πληθυσμό. Οι αρχικώς το 1954, 92 εμφα‐
νισθείσες περιπτώσεις έφθασαν τις 209
το 1958 και τις 250 το 196513. Από το 1972
και μετά οι περιπτώσεις λευχαιμίας ή‐
σαν πλέον εκείνες οι αναμενόμενες ενώ
αντίθετα οι περιπτώσεις από τους λοι‐
πούς καρκίνους παρουσιάζοντο συνεχώς
αυξημένες. Το να υιοθετηθούν τελικά
συμπεράσματα ως προς τα πραγματικά
αίτια είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Τα μόνα στοιχεία που μπορούν να α‐
ξιολογηθούν είναι ότι: α) άνω του συνή‐
θους αριθμού λευχαιμία παρατηρήθηκε
σε άτομα που εδέχθησαν ολόσωμη ακτι‐
νοβολία 10‐50 Gy, β) μία τέτοια δόση πι‐
θανολογείται ότι εδέχθησαν άτομα που
ευρίσκοντο σε απόσταση μέχρι 2 χιλιο‐
μέτρων από το επίκεντρο της έκρηξης,
γ) η λανθάνουσα περίοδος ανάπτυξης
της νόσου ήταν ανάλογη με την ηλικία
των προσβληθέντων, ήτοι 9 χρόνια για
τα παιδιά κάτω των 15 ετών και 15 χρό‐
νια για τους άνω των 30 ετών ενήλικες,

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕ‐
ΡΑΠΕΙΑ
Ακτινοθεραπεία για καλοήθη νοσήματα
Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται
κατ’ εξοχήν στην αντιμετώπιση κακοή‐
θων νεοπλασιών. Όμως 50 χρόνια πριν η
ακτινοθεραπεία θεωρείτο σημαντικό
όπλο για την αντιμετώπιση και αρκετών
άλλων παθήσεων μη νεοπλασματικής
φύσεως όπως, η μαστίτιδα, η ρευματοει‐
δής αρθρίτιδα, η διόγκωση του θύμου
αδένα, η αλωπεκία ή ακόμη και η υπερ‐
τροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων.
Οι τρεις τελευταίες παθήσεις αφορού‐
σαν ακτινοβολία κυρίως παιδιών.
Η ακτινοβολία της σπονδυλικής στή‐
λης για ρευματοειδή αρθρίτιδα και η α‐
νάπτυξη οξείας λευχαιμίας υπήρξε ου‐
σιαστικά η πρώτη παρατήρηση15.
Η πιο σημαντική μελέτη όμως έγινε
από τους Court‐Brown και Doll16 οι οποί‐
οι συγκέντρωσαν και μελέτησαν περι‐
πτώσεις 14.500 ασθενών με ρευματοειδή
αρθρίτιδα που είχαν υποβληθεί σε ακτι‐
νοθεραπεία. Εξ αυτών, 52 ασθενείς ανέ‐
πτυξαν αργότερα λευχαιμία (οξεία ή
χρόνια). Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις
αφορούσαν σε μυελοειδή λευχαιμία. Το
ποσοστό αυτό ήταν 10 φορές μεγαλύτε‐
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Αντίθετα, η ακτινοβολία φαίνεται ως
πιο πιθανή αιτία, τουλάχιστον για μερι‐
κά παιδιά που ανέπτυξαν λευχαιμία, με‐
τά από ακτινοβόληση του μεσοθωρακίου
λόγω διόγκωσης του θύμου αδένα18.
Ακτινοθεραπεία για κακοήθη νοσήματα
Παρ’ όλο ότι υπάρχουν μερικές παλαι‐
ές εργασίες που αναφέρονται σε ανά‐
πτυξη λευχαιμίας μετά από ακτινοθε‐
ραπεία, εν τούτοις σήμερα πιστεύουμε
ότι εμφάνιση δευτεροπαθούς λευχαιμίας
είναι σπάνιο γεγονός αν όχι ανύπαρκτο.
Δύο κυρίως λόγοι φαίνεται ότι υποστη‐
ρίζουν το τελευταίο. Πρώτον, ότι οι
προηγούμενες εργασίες αναφέρονται σε
ακτινοβολία με ξεπερασμένες τεχνικές
και παλαιά μηχανήματα (κλασικά μη‐
χανήματα χαμηλής ενέργειας). Δεύτε‐
ρον ότι στις νέες τεχνικές ακτινοθερα‐
πείας, οι οποίες είναι πλέον εντοπισμέ‐
νες, μόνο ένα μικρό τμήμα μυελού των
οστών συνήθως ακτινοβολείται. Το τμή‐
μα αυτό προσλαμβάνει τόσο υψηλή δό‐
ση (θεραπευτικής) ακτινοβολίας που τα
κύτταρα συνήθως νεκρώνουν, αντίθετα
με τις χαμηλές δόσεις που συνήθως
προκαλούν απλές βλάβες ή απλές με‐
ταλλάξεις που είναι δυνατόν να οδηγή‐
σουν σε λευχαιμία.
Η έκταση του πεδίου ακτινοβόλησης
είναι ένας σημαντικός παράγων καθώς
έχουν αναφερθεί επί πλέον περιστατικά
σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ολο‐
αδενική ακτινοβόληση19 αν και υπάρ‐
χουν και εργασίες που αμφιβάλουν για
το γεγονός αυτό20. Το μόνο βέβαιο είναι
ότι ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και
εκτεταμένης ακτινοβολίας είναι δυνα‐
τόν να προκαλέσει δευτερογενή λευχαι‐
μία.

ρο του αναμενόμενου από ένα αντίστοι‐
χο αριθμό ανθρώπων. Η λευχαιμία συ‐
νήθως παρουσιάστηκε 2‐15 χρόνια μετά
την ακτινοθεραπεία και ο αριθμός των
περιπτώσεων ήταν ιδίως αυξημένος σε
αυτούς τους ασθενείς όπου η ακτινοβο‐
λία του μυελού της σπονδυλικής στήλης
ήταν ανώτερη των 2.000 cGy.
Μία ανασκόπηση όλων αυτών των πε‐
ριπτώσεων απέδειξε ότι στο 80% εξ αυ‐
τών, η λευχαιμία έδειχνε στοιχεία μυε‐
λοδυσπλασίας και πανκυτταροπενίας
και έμοιαζε πολύ με τις μορφές λευχαι‐
μίας που αναπτύσσονται μετά από χη‐
μειοθεραπεία, αντίθετα με τις λευχαιμί‐
ες που ακολούθησαν την ατομική έκρη‐
ξη. Οι πιο πιθανές απαντήσεις που εδό‐
θησαν στο θέμα αυτό είναι ότι α) οι α‐
σθενείς ακτινοβολήθηκαν με κλασικά
μηχανήματα και με τεχνική κλασματο‐
ποίησης (σε μερικές συνεδρίες) αντίθετα
με τους κατοίκους της ατομικής έκρηξης
που εδέχθησαν άπαξ την υψηλής δόσης
ακτινοβολία και β) πιθανώς να υπάρχει
μια προδιάθεση σε ασθενείς με ρευμα‐
τοειδή αρθρίτιδα να αναπτύξουν λευ‐
χαιμία17.
Άλλες μορφές (μη νεοπλασματικές)
που υπεβλήθησαν σε «θεραπευτική» α‐
κτινοβόληση υπήρξαν η ακτινοβόληση
μήτρας και ωοθηκών για διακοπή της
εμμηνόρυσης σαν αντιμετώπιση της μη‐
τρορραγίας όπως επίσης και εκείνης της
ακτινοβόλησης του τριχωτού της κεφα‐
λής για αντιμετώπιση μιας δερματομυ‐
κητίασης, μιας μεθόδου αρκετά διαδεδο‐
μένης στην δεκαετία του 1950. Όμως η
εκτιμούμενη μικρή δόση ακτινοβολίας,
που έλαβαν οι ασθενείς, όχι πλέον των
150 cGy στις γυναίκες και το πολύ 385
cGy για τα παιδιά θέτει σε έντονη αμφι‐
βολία το γεγονός ανάπτυξης έστω και
μικρού αριθμού λευχαιμιών.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
Η αιτιολογία ανάπτυξης ενός καρκί‐
νου στον θυρεοειδή αδένα δεν έχει πλή‐
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑ‐
ΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η έκθεση των μαστών σε χαμηλές δό‐
σεις ακτινοβολίας, ιδίως όσον αφορά νέ‐
ες γυναίκες, είναι αναμφίβολα σοβαρή
αιτία καρκινογένεσης24.
Η παρατήρηση ότι η ιοντίζουσα ακτι‐
νοβολία είναι δυνατόν να προκαλέσει
καρκίνο των μαστών έχει γίνει εδώ και
πολλά χρόνια25 και αφορά γυναίκες που
είτε είχαν επιζήσει μετά την ατομική έ‐
κρηξη στην Ιαπωνία, είτε είχαν υποβλη‐
θεί σε επανειλημμένες ακτινοσκοπήσεις
θώρακος επειδή έπασχαν από φυματίω‐
ση26, είτε είχαν υποβληθεί σε ακτινοβο‐
λία για καλοήθη νοσήματα όπως μία μα‐
στίτιδα μετά από κύηση27.
Αξιολογώντας τις περιπτώσεις ανά‐
πτυξης καρκίνου του μαστού με αίτιο
την ακτινοβόληση του μαστού για δια‐
φόρους λόγους είναι δυνατόν να εξα‐
χθούν μερικές παρατηρήσεις και συμπε‐
ράσματα α) φαίνεται ότι ο κίνδυνος α‐
νάπτυξης καρκίνου είναι σαφώς μεγα‐
λύτερος για τις νεαρότερες γυναίκες η‐
λικίας συνήθως κάτω των 30 και ιδίως
κάτω των 20 ετών, ενώ είναι σχεδόν α‐
νύπαρκτος για εκείνες τις γυναίκες που
είναι άνω των 50 ετών β) η ανάπτυξη
καρκίνου αφορά κυρίως γυναίκες που
έλαβαν μέχρι 600 cGy δόση ακτινοβολί‐
ας ενώ για μεγαλύτερη δόση η εμφάνιση
καρκίνου μειώνεται σημαντικά ή και
μηδενίζεται και γ) η λανθάνουσα περίο‐
δος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού εί‐
ναι μεγάλη, περίπου 10‐15 χρόνια ή α‐
κόμη και μεγαλύτερη.
Τα τελευταία χρόνια και με αιτία την
εμφάνιση καρκίνου μαστού σε γυναίκες
που ακτινοβολήθηκαν στο παρελθόν
για νόσο του Hodgkin’s έγιναν ορισμέ‐
νες παρατηρήσεις28.
Όπως ήταν φυσικό οι κυριότερες μελέ‐

ρως διευκρινισθεί. Εν τούτοις φαίνεται
ότι η ακτινοβολία στην περιοχή του
τραχήλου είναι το κατ’ εξοχήν
καρκινογόνο αίτιο και ο κύριος λόγος
ανάπτυξης μετά από χρόνια ενός καλώς
διαφοροποιημένου
καρκίνου
του
θυρεοειδούς.
Η αλόγιστη θεραπεία με ακτίνες κατά
το παρελθόν, τόσο για διόγκωση του
θύμου αδένα αλλά και για καλοήθη νο‐
σήματα όπως η υπερπλασία των αμυ‐
γδαλών, η ακμή και οι παθήσεις του τρι‐
χωτού της κεφαλής οδήγησαν στην με‐
ταγενέστερη ανάπτυξη ενός καρκίνου.
Εχουν επίσης ανακοινωθεί περιπτώσεις
ανάπτυξης καρκίνου στον θυρεοειδή α‐
δένα μετά από ακτινοβολία στην τρα‐
χηλική χώρα για μυελοβλάστωμα, ρα‐
βδομυοσάρκωμα, οξεία λεμφοειδή λευ‐
χαιμία και νόσο του Hodgkin’s.
Η λανθάνουσα περίοδος ανάπτυξης
είναι πολύ μεγάλη και συχνά ξεπερνάει
τα 20 χρόνια. Οι καινούργιες ακτινοθε‐
ραπευτικές πρακτικές όπως η ακτινοβό‐
ληση με τεχνική «μανδύα» στην Νόσο
του Hodgkin’s κατά την παιδική ηλικία
φαίνεται ότι αυξάνει το ποσοστό εμφά‐
νισης καρκίνου του θυρεοειδούς21.
Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του
θυρεοειδούς σε μακροχρόνια παρακο‐
λούθηση ασθενών με νόσο του Hodg‐
kin’s ήταν 1 στους 119 (0,8%) όσον αφορά
παιδιά που ακτινοβολήθηκαν στο Πα‐
νεπιστήμιο του Stanford22.
Η φυσική ιστορία μιας μετακτινικής
ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοειδούς
έχει μελετηθεί επαρκώς από τους Roun‐
beush και De Groot23 και τα κυριότερα
συμπεράσματα είναι ότι ο καρκίνος εμ‐
φανίζεται σε νεώτερη από την συνήθη
ηλικία (μέση ηλικία τα 28 έτη) και ότι
συχνά είναι πολυεστιακός.
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ναι σχεδόν αδύνατον να αναπτύξουν
δεύτερο καρκίνο λόγω ακτινοβολίας
όπως ήδη απέδειξαν και οι περιπτώσεις
μεγάλης ηλικίας ασθενών που έπασχαν
από Νόσο του Hogdkin’s30.

τες προέρχονται από το Stanford Univer‐
sity που υπήρξε προπύργιο της Ακτινο‐
θεραπείας, ιδίως στα κακοήθη λεμφώμα‐
τα και που με τεχνικές όπως ο «μανδύας»
(mantle technique) και το ανεστραμμένο Y
(inverted Y) οδήγησαν σε πραγματική
επανάσταση την ακτινοθεραπεία12. Σε
μία ανάλυση των περιστατικών τους, νε‐
αρές γυναίκες ηλικίας 10‐19 ετών που
ακτινοβολήθηκαν στο μεσοθωράκιο εί‐
χαν ένα σχετικό κίνδυνο να αναπτύξουν
καρκίνο του μαστού 39 φορές περισσότε‐
ρο εν σχέσει με αντίστοιχο δείγμα υγιών
γυναικών.
Οσο μεγάλωνε η ηλικία των ακτινο‐
βοληθέντων γυναικών ο σχετικός κίνδυ‐
νος ελαττωνόταν (15 σχετικός κίνδυνος
για ηλικίες 20‐29 ετών) ενώ για ηλικίες
άνω των 30 ετών που έπασχαν από Νό‐
σο του Hodgkin’s φαίνεται ότι δεν υπήρ‐
χε καμία διαφορά εν σχέσει με το δείγμα
υγιών γυναικών29. Αξιοσημείωτο είναι
ότι οι γυναίκες με νόσο του Hodgkin’s
που ακτινοβολήθηκαν ανέπτυξαν καρ‐
κίνο στην έσω επιφάνεια του μαστού,
όπου ακριβώς ήταν και το πεδίο ακτινο‐
θεραπείας και ότι σε πολλές περιπτώ‐
σεις υπήρξε αμφοτερόπλευρος.
Κάποιος προβληματισμός και ανησυ‐
χία είχε επίσης δημιουργηθεί στο εάν
ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί πρωτοπα‐
θής καρκίνος στον ετερόπλευρο μαστό
μετά από ακτινοθεραπεία του μαστού ή
του θωρακικού τοιχώματος λόγω καρκί‐
νου του μαστού. Και τούτο διότι ο έτερος
μαστός ελάμβανε, κατά τους υπολογι‐
σμούς μία μικρή δόση 100‐200 cGy από
σκεδασμένη δευτερογενή ακτινοβολία.
Εν τούτοις το να αναπτυχθεί καρκίνος
στον ετερόπλευρο μαστό φαίνεται ότι
είναι απίθανο δεδομένου ότι στην
πλειονότητα τους οι ασθενείς είναι ηλι‐
κίας άνω των 30 ετών και επομένως εί‐

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΟΣΤΑ ΚΑΙ
ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ
Αν και οι περιπτώσεις ανάπτυξης δευ‐
τερογενούς καρκίνου στα οστά μετά από
ακτινοβολία είναι σπάνια, εν τούτοις
στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρ‐
κετές μελέτες που ασχολήθηκαν με το
θέμα αυτό.
Ο Huvos και συν31 παρουσίασαν μια ι‐
διαίτερη ανασκόπηση όλων των περι‐
πτώσεων δευτερογενούς οστεοσαρκώμα‐
τος από τις σειρές του Memorial Sloan
Kettering Cancer Center. Εκ των 66 ασθε‐
νών, οι 42 είχαν φυσιολογικά οστά που
περιελαμβάνοντο σε κάποιο πεδίο ακτι‐
νοθεραπείας. Οι υπόλοιποι ασθενείς εί‐
χαν οστική βλάβη σαν αίτιο της ακτινο‐
βολίας τους. Ο δευτεροπαθής όγκος των
οστών που εκδηλώθηκε μετά την ακτινο‐
θεραπεία συνήθως ήταν οστεογενές
σάρκωμα και σπανιότερα μυελογενές ι‐
νοσάρκωμα και χονδροσάρκωμα. Η λαν‐
θάνουσα περίοδος ανάπτυξης ήταν 10,5
χρόνια. Σε 9 από τις 66 περιπτώσεις (14%)
αναπτύχθηκε όγκος στην περιοχή του
αυχένος‐τραχήλου, αντίθετα με τα πρω‐
τοπαθή σαρκώματα που αναπτύσσονται
συνήθως στα μακρά οστά και κυρίως
στην κνήμη.
Σαρκώματα μαλακών μορίων που να
οφείλονται στην ακτινοθεραπεία έχουν
επίσης ανακοινωθεί αν και είναι σπα‐
νιότερα. Ιστοπαθολογικώς έχουν ανα‐
φερθεί κυρίως ινοσαρκώματα, αλλά και
αγγειοσαρκώματα. Η λανθάνουσα πε‐
ρίοδος ανάπτυξης από το διάστημα που
ακτινοβολήθηκε ο ασθενής ήταν κατά
μέσο όρο 12 χρόνια με ακραίες τιμές τα 3
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νογένεσης, ιδίως όσον αφορά τις νέες
γυναίκες.
Αν και το συγκεκριμένο θέμα έχει δη‐
μιουργήσει έντονους προβληματισμούς,
καλόν είναι, να έχουμε πάντοτε κατά
νού ότι κατά την ακτινοθεραπεία του
πάσχοντος μαστού θα πρέπει ο έτερος
μαστός να προσλαμβάνει την μικρότε‐
ρη, όσον είναι δυνατόν δόση ακτινοβο‐
λίας. Τούτο μπορεί κάλιστα να επιτευ‐
χθεί χρησιμοποιώντας τις νεότερες τε‐
χνικές ακτινοβόλησης του μαστού.

και τα 4 χρόνια.
Αγγειοσάρκωμα είναι δυνατόν να α‐
ναπτυχθεί σε περιοχές που προηγουμέ‐
νως είχαν υποβληθεί σε ΑΚΘ όπως σε
καρκίνο του μαστού, νόσο του Hodgkin’s,
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Οι
Edeiken και συν.32 αναφέρουν ορισμένες
περιπτώσεις ανάπτυξης αγγειοσαρκώ‐
ματος μετά από ογκεκτομή και συμπλη‐
ρωματική ακτινοθεραπεία του μαστού.
Φαίνεται όμως ότι ο κύριος προδιαθε‐
σικός παράγοντας στην ανάπτυξη αγ‐
γειοσαρκώματος πιθανώς δεν είναι η
ακτινοβολία, αλλά το λεμφοίδημα κα‐
θώς σε όλες τις ελάχιστες είναι η αλή‐
θεια, περιπτώσεις που ανακοινώθηκαν
υπήρχε έντονο οίδημα του άνω άκρου33.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ Α‐
ΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΗΛΙ‐
ΚΙΑ
Ασθενείς που ακτινοβολήθηκαν στην
παιδική ηλικία και επιβίωσαν του πρω‐
τοπαθούς καρκίνου έχουν αυξημένες
πιθανότητες να αναπτύξουν αργότερα
κάποιο νέο καρκίνο. Το μέγεθος του κιν‐
δύνου επηρεάζεται από διάφορους πα‐
ράγοντες και κυρίως από το γενετικό
προφίλ του ασθενούς και τις ιατρογενείς
επεμβάσεις, όπως το είδος της χειρουρ‐
γικής επέμβασης, τα διάφορα χημειοθε‐
ραπευτικά φάρμακα και την τεχνική της
ακτινοθεραπείας.
Οι ασθενείς θα πρέπει δια βίου να πα‐
ρακολουθούνται από τον ιατρό τους ο
οποίος θα έχει υπ’ όψιν του το ενδεχό‐
μενο ανάπτυξης 2ου καρκίνου. Όλοι οι
ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν κά‐
ποια ενόχληση ή πόνο στην ακτινοβο‐
λημένη περιοχή θα πρέπει να υποβάλ‐
λονται σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο
και κυρίως ακτινογραφικό έλεγχο των
οστών που περικλείονται στο πεδίο θε‐
ραπείας.
Οι ασθενείς που ακτινοβολήθησαν
στους μαστούς, την μήτρα ή το έντερο
θα πρέπει να υποβάλλονται ανελλιπώς
σε test Παπανικολάου, μαστογραφία και
εξέταση κοπράνων. Ασθενείς με ακτι‐

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
Η ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος
μετά από ακτινοβολία αυτού έχει παρα‐
τηρηθεί από παλαιά και έχει καλά τεκ‐
μηριωθεί. Αν και έχουν αναφερθεί τόσο
περιπτώσεις με βασικοκυτταρικό καρκί‐
νωμα, όσο και εκείνες με ιστολογική
μορφή πλακώδους επιθηλίου, εν τούτοις
οι περιπτώσεις ανάπτυξης βασικοκυτ‐
ταρικού καρκίνου και μάλιστα μετά από
σχετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας, εί‐
ναι σαφέστατα οι πλέον συχνές.
Περιοχές με πλακώδες επιθήλιο που
είναι επικίνδυνες γιά ανάπτυξη καρκί‐
νου είναι εκείνες του οισοφάγου μετά
από ακτινοβολία του μεσοθωρακίου και
του κόλπου μετά από ακτινοβολία της
πυέλου.
Περισσότερο όμως ενδιαφέρον απ’ ό‐
λους τους επιθηλιακούς καρκίνους έχει
ο υπαρκτός κίνδυνος ανάπτυξης καρκί‐
νου στον ετερόπλευρο μαστό μετά από
ακτινοβολία για θεραπεία καρκίνου του
μαστού. Και τούτο διότι η σκεδάζουσα
ακτινοβολία που προσλαμβάνει ο υγιής
μαστός είναι μέσα στα όρια της καρκι‐
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που «ενεργοποιούνται» πολλές φορές με‐
τά από ακτινοβολία και ενοχοποιούνται
για μεταγενέστερη ανάπτυξη δεύτερου
καρκίνου, αν και υπάρχει μεγάλη σύγχυ‐
ση στην βιβλιογραφία, συνηθίζεται τε‐
λευταία να αποκαλούνται «σύνδρομα
ραδιοευαισθητοποίησης».
Η αξία της γενετικής προδιάθεσης ο‐
ρισμένων ασθενών στο να εμφανίσουν
δευτερογενές νεόπλασμα έχει αποδει‐
χθεί συχνά σε ασθενείς με συγγενές
αμφοτερόπλευρο ρετινοβλάστωμα. Κα‐
τά τους Abramson και συν34, 89 από τα
693 (12,8%) παιδιά με αμφοτερόπλευρο
ρετινοβλάστωμα που ακτινοβολήθηκαν,
παρουσίασαν ένα δεύτερο καρκίνο, κάτι
που ήταν σπάνια σε παιδιά με μονό‐
πλευρο εντόπιση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι περισσότεροι καρκίνοι (65%) ανα‐
πτύχθηκαν εντός του πεδίου της προη‐
γηθείσης ακτινοβολίας και συνήθως ε‐
πρόκειτο για οστεοσάρκωμα.
Το σύνδρομο Li‐Fraumeni που συνί‐
σταται σε σάρκωμα μαλακών μορίως σε
ηλικία κάτω των 45 ετών συνδυαζόμενο
με άλλους καρκίνους όπως καρκίνους
του μαστού και σάρκωμα μαλακών μο‐
ρίων σε παιδιά ή νεαρά άτομα της ίδιας
οικογένειας, απεδείχθη ότι παρουσιάζει
μία μεταλλαγή στο γονίδιο p53. Ανάλο‐
γη μετάλλαξη στο p53 παρατηρείται και
σε άλλες καταστάσεις όπως σε περι‐
πτώσεις ασθενών με νευροϊνωμάτωση
τύπου 1 (NF1) που ανέπτυξαν νευροϊνο‐
σάρκωμα.
Υπάρχει μία ετερογενής ομάδα από
κληρονομικά μεταδιδόμενα νοσήματα
που παρουσιάζει μία σαφή προδιάθεση
για ανάπτυξη καρκίνου. Είναι εκείνη
που εμφανίζει αδυναμία στο να επα‐
νορθώνει τις βλάβες που υφίσταται το
DNA των κυττάρων. Είναι εκείνη που
περιλαμβάνει συγγενή σύνδρομα όπως

νοβοληθέντα θυρεοειδή αδένα θα πρέ‐
πει να εξετάζονται κλινικά για την πι‐
θανή ύπαρξη όζων. Ασθενείς που υπο‐
βλήθηκαν σε χημειοθεραπεία με αλκυ‐
λιούχους παράγοντες θα πρέπει να κά‐
νουν εξετάσεις αίματος κάθε 6 ή το αρ‐
γότερο 12 μήνες για τουλάχιστον 12
χρόνια μετά την διάγνωση και θεραπεία
τους. Η παρουσία μακροκυττάρωσης ή
κυτταροπενίας θα πρέπει αμέσως να
οδηγεί σε εξέταση του μυελού.
ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΡΑΔΙΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗ‐
ΣΗΣ
Ο όρος ακτινοευαισθησία (radiosensi‐
tivity) υποδηλεί την «έμφυτη» μικρή ή
μεγάλη ευαισθησία που παρουσιάζουν
τα κύτταρα απέναντι σε κάθε είδους α‐
κτινοβολία. Η ευαισθησία αυτή είναι
διαφορετική στους διάφορους ιστούς του
σώματος και μπορεί στην πράξη να ε‐
πηρεαστεί από εξωτερικούς παράγο‐
ντες, τόσο όπως, η οξυγόνωση των ι‐
στών, η χορήγηση ακτινοευασθητοποι‐
ών ουσιών, ο τρόπος χορήγησης της α‐
κτινοβολίας (τεχνική, είδος ακτινοβολί‐
ας), όσο και από τους πιθανούς συνδυα‐
σμούς της ακτινοθεραπείας με τους χει‐
ρουργικούς χειρισμούς ή την χημειοθε‐
ραπεία.
Εκτός από τους περισσότερο ή λιγότε‐
ρο γνωστούς εξωτερικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την ευαισθησία των
κυττάρων, τα τελευταία χρόνια απεδεί‐
χθη μετά από γενετικό έλεγχο ότι υ‐
πάρχουν ασθενείς, κυρίως με κληρονο‐
μικά σύνδρομα που παρουσιάζουν δια‐
φορετική ανταπόκριση στην ακτινοβο‐
λία, είτε με την μορφή των ιδιαιτέρως
υψηλών αντιδράσεων σε μικρές δόσεις
ακτινοβολίας, είτε στην συχνή ανάπτυ‐
ξη δευτερογενών καρκίνων μετά από
ακτινοβολία σε παιδική ηλικία.
Τα συγγενή (κληρονομικά) σύνδρομα
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Τα νευρολογικά συμπτώματα προοδεύ‐
ουν ταχύτατα και οι περισσότεροι ασθε‐
νείς είναι ήδη καθηλωμένοι μέχρι την
ηλικία των 10 ετών. Η εμφάνιση τελαγ‐
γειεκτασίας είναι το δεύτερο κατά σειρά
αναγνωρίσιμο στοιχείο και εμφανίζεται
στην ηλικία των 10 ετών.
Η εμφάνιση τελαγγειεκτασίας είναι το
δεύτερο κατά σειρά αναγνωρίσιμο στοι‐
χείο και εμφανίζεται στην ηλικία των 3 ‐
5 ετών. Αφορά πρώτα τις γωνίες των
οφθαλμών και βαθμιαία επεκτείνεται
στον κερατοειδή χιτώνα. Η τελαγγειε‐
κτασία αναπτύσσεται επίσης και σε άλ‐
λες περιοχές του σώματος που συνήθως
εκτείθενται στο φως. Επί πλέον οι ασθε‐
νείς παρουσιάζουν μια πληθώρα στοι‐
χείων γήρανσης όπως ατροφικό δέρμα,
αποχρωμάτωση τριχωρού κεφαλής και
γεροντικές δερματικές υπερκερατώσεις.
Λόγω ανωμαλιών στο ανοσοποιητικό
σύστημα συχνά αναπτύσσουν φλεγμο‐
νές του αναπνευστικού συστήματος.
Ασθενείς με ΑΤ εκδηλώνουν ιδιαίτερη
ευαισθησία στην ιοντίζουσα ακτινοβο‐
λία. Οι μελέτες που έγιναν στις κυτταρι‐
κές σειρές των ινοβλαστών του δέρμα‐
τος επιβεβαίωσαν την υπερβολική ρα‐
διοευαισθησία των κυττάρων της ΑΤ.
Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατη‐
ρηθεί και νέα σύνδρομα ραδιοευαισθη‐
τοποίησης ή παθολογικές καταστάσεις
όπου κατά την χορήγηση μικρών δόσε‐
ων ακτινοβολίας οι αντιδράσεις ήσαν
υπερβολικές. Αυτή η ασυνήθης ανταπό‐
κριση στην ακτινοβολία παρατηρείται
συνήθως σε παιδιά ασθενή που το αίμα
τους παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα
ανοσοσφαιρίνης Ε όπως και αυξημένα
επίπεδα Τ λεμφοκυττάρων.
Γενικά, μερικά άτομα δεν είναι σε θέ‐
ση να ανεχτούν τις συνηθισμένες δόσεις
ακτινοθεραπείας. Αυτό ήταν ήδη γνω‐

τις μελαγχρωματικής ξηροδερμίας, της
αναιμίας Fanconi, το σύνδρομο του
Bloom και κυρίως εκείνο της αταξίας‐
τελεαγγεικτασίας. Αυτά τα σύνδρομα
παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη υπερευαι‐
σθησία στην ακτινοβολία, αλλά και σε
χημικά μεταλλαξιογόνα, με αποτέλε‐
σμα την σοβαρή βλάβη του DNA των
κυττάρων. Η αδυναμία να επιδιορθωθεί
μια βλάβη‐εξαλλαγή του DNA από ένα
μεταλλαξιογόνο (στην προκειμένη πε‐
ρίπτωση την ακτινοβολία) οδηγεί σε
σωματική προδιάθεση για ανάπτυξη
μελλοντικά μιας μορφής καρκίνου. Τα
σύνδρομα αυτά που παρουσιάζουν μία
αυτόσωμη κληρονομική αδυναμία είναι
πάρα πολύ σπάνια.
Η μελαγχρωματική ξηροδερμία είναι
ένα αυτόσωμο νόσημα που χαρακτηρί‐
ζεται από υπερχρωματικές ανωμαλίες
και σοβαρή φωτοευασθησία με προδιά‐
θεση για καρκίνο του δέρματος. Μερικοί
από τους ασθενείς παρουσιάζουν υπο‐
γοναδισμό και ανωμαλίες του ΚΝΣ ό‐
πως μικροκεφαλία, αταξία, κώφωση και
μειωμένη εγκεφαλική λειτουργία.
Η αναιμία Fanconi χαρακτηρίζεται
από προοδευτική πανκυτταροπενία,
σκελετικές ανωμαλίες και αυξημένο κίν‐
δυνο οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας.
Η αταξία – τελαγγειεκτασία (ΑΤ) είναι
μια αυτόσομη κληρονομούμενη νόσος
χαρακτηριζόμενη από προοδευτική πα‐
ραγγεφαλιδική αταξία, τελαγγειεκτασί‐
ες, ανοσοκαταστολή και επιδεκτικότητα
για ανάπτυξη καρκίνου.
Η εμφάνιση λεμφωμάτων ή λευχαιμί‐
ας στην προεφηβική ηλικία είναι συχνή
ενώ στους ενήλικες συνήθως αναπτύσ‐
σονται επιθηλιακοί όγκοι. Η παρεγγε‐
φαλιδική αταξία είναι το κύριο αναγνω‐
ρίσιμο κλινικό στοιχείο της ΑΤ που εκ‐
δηλώνεται ήδη στο 1ο έτος της ηλικίας.
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στό για ασθενείς με σύνδρομο ΑΤ ή με
ανωμαλία στην άλυσο IV. Τελευταία
όμως με την in vitro μελέτη των αλ‐
λοιώσεων που υφίστανται σε ορισμένη
δόση ακτινοβολίας, οι ινοβλάστες του
δέρματος ή οι παρατηρούμενες χρωμα‐
τοσωμιακές αλλοιώσεις των λεμφοκυτ‐
τάρων απεμονώθησαν και άλλα συγγε‐
νή σύνδρομα όπως το σύνδρομο του Ni‐
jmegen το MRE 11 και το σύνδρομο θρομ‐
βοπενίας με συνοδό απουσία αμφοτέ‐
ρων των κερκίδων.
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