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Περίληψη
Η διατριβή αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός τετραδιάστατου, διακριτού
μοντέλου προσομοίωσης της συμπεριφοράς καρκινικών κυτταρικών συστημάτων σε
ελεύθερη ανάπτυξη και της απόκρισής τους σε χημειοθεραπευτική ή και
ακτινοθεραπευτική αγωγή. Υλοποιήθηκαν δύο εκδοχές του μοντέλου: η χωρική και η
μη χωρική προσέγγιση. Η χωρική προσέγγιση αναφέρεται στην τετραδιάστατη
προσομοίωση συμπαγών όγκων. Η μη χωρική προσέγγιση βρίσκει εφαρμογή στην
περίπτωση μη συμπαγών όγκων, καθώς και συμπαγών όγκων, όταν δεν δίνεται
έμφαση στη χωρική εξέλιξή τους. Η ερευνητική εργασία έχει επικεντρωθεί σε τρεις
τύπους καρκινικών όγκων: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του πνεύμονα και
πολύμορφο γλοιοβλάστωμα και

σε

θεραπευτικά σχήματα χορήγησης

των

σκευασμάτων: επιρουβικίνη (epirubicin), τεμοζολομίδη (temozolomide), σισπλατίνη
(cisplatin), γεμσιταμπίνη (gemcitabine), βινορελμπίνη (vinorelbine) και δοσεταξέλη
(docetaxel). Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την αξιόπιστη
υποστήριξη ιατρών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή θεραπευτικών
σχημάτων και την εξατομικευμένη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αγωγής.
Η αφετηρία είναι η μοντελοποίηση του κυτταρικού κύκλου και των πιθανών
μεταβάσεων μεταξύ των καταστάσεων που μπορεί να βρεθεί ένα κύτταρο. Το
μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι ο καρκινικός όγκος διατηρείται από μια
συγκεκριμένη κατηγορία κυττάρων, τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα (cancer stem
cells), και έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια
διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς σε μοριακό (πχ. εκφράσεις γονιδίων) και
κυτταρικό

επίπεδο.

Ο

μηχανισμός

δράσης,

η

φαρμακοκινητική

και

η

φαρμακοδυναμική των θεωρούμενων σκευασμάτων έχουν μελετηθεί βιβλιογραφικά
και έχουν ενσωματωθεί στο μοντέλο. Επίσης, το μοντέλο έχει αναπτυχθεί ώστε να
λαμβάνει υπόψη του την κλινική εικόνα του ασθενούς με χρήση εξατομικευμένων
κλινικών δεδομένων, όπως απεικονιστικά δεδομένα (π.χ. CT, MRI, PET),
ιστοπαθολογικά δεδομένα (π.χ. τύπος όγκου, βαθμός διαφοροποίησης) και μοριακά
δεδομένα (π.χ. έκφραση γονιδίων).
Στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιούνται έλεγχοι αξιοπιστίας και εκτενείς
παραμετρικές μελέτες για την αποσαφήνιση της ευαισθησίας του μοντέλου στη
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διακύμανση των παραμέτρων του τόσο κατά την προσομοίωση της ελεύθερης
ανάπτυξης όσο και κατά την εφαρμογή της χημειοθεραπευτικής αγωγής. Η ποσοτική
αξιολόγηση, προσαρμογή και βελτιστοποίηση του μοντέλου πραγματοποιείται στα
πλαίσια

των

Clinicogenomic

ευρωπαϊκών
Trials

on

ερευνητικών
Cancer,

προγραμμάτων

ACGT

FP6-2005-IST-026996),

(Advancing

ContraCancrum

(Clinically Oriented Cancer Multilevel Modelling, FP7-ICT-2007-2-223979) και Pmedicine (From data sharing and integration via VPH models to Personalized
medicine, FP7-ICT-2009-6-270089) μέσω της αξιοποίησης πραγματικών κλινικών
δεδομένων. Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
προσαρμογής του μοντέλου σε κλινικά δεδομένα του καρκίνου του μαστού, του
καρκίνου του πνεύμονα και του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος. Επιπλέον, διάφορες
εκδόσεις του μοντέλου έχουν αξιοποιηθεί για ‘την επάνδρωση’ μιας ευρωπαϊκής
βάσης μοντέλων για τον καρκίνο, που υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
ερευνητικού προγράμματος TUMOR (Transatlantic Tumour Model Repositories,
FP7-ICT-2009-5-247754). Το μοντέλο υλοποιείται σε γλώσσα προγραμματισμού
C++.
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Abstract
In the present thesis, a clinically oriented, multiscale, discrete simulation model
of cancer free growth and response to chemotherapy and/or radiotherapy is presented
and investigated. Two versions of the model have been implemented: the spatial and
the non spatial approach. The spatial model concerns the spatiotemporal evolution of
solid tumours, whereas the non spatial model can be applied in the case of non solid
cancers, as well as solid tumours, when no emphasis is put on the spatial features of a
tumour evolution. The research work has been focused on the paradigms of early
breast cancer treated with the single agent epirubicin, primary lung cancer treated with
various combinations of cisplatin, gemcitabine, vinorelbin and docetaxel and
glioblastoma multiforme treated with combined modality treatment using radiation
and chemotherapy with temozolomide. The goal is to end up with a reliable
simulation system able to assist clinicians in selecting the most appropriate
therapeutic pattern, extracted from several candidate therapeutic schemes in the
context of patient individualized treatment optimization.
The model incorporates the biological mechanisms of cell cycling, quiescence,
recruitment (reentry into the cell cycle), differentiation and death. It is based on the
well documented assumption that tumour sustenance is due to the existence of cancer
stem cells, i.e. cells which have the ability to preserve their own population, as well as
give birth to cells that follow the path towards terminal differentiation. Furthermore,
the mechanism of action, pharmacokinetics and pharmacodynamics of all considered
agents have been bibliographically studied and incorporated into the model. Finally,
the model has been developed to support and incorporate individualized clinical data
such as imaging data (e.g. CT, MRI, PET slices, possibly fused), including the
definition of the tumour contour and internal tumour regions (proliferating, necrotic),
histopathologic (e.g., type of tumour) and genetic data (e.g., gene expression).
An exhaustive and in-depth examination of the model behaviour with respect to
the variation of its input parameters has been performed, in order to determine the
impact of its parameters, guarantee a biologically relevant virtual tumour behaviour
and enlighten aspects of the interplay and possible interdependencies of the biological
mechanisms modeled. Finally, the model has been quantitativily validated and
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adaptated in the framework of the ACGT (Advancing Clinicogenomic Trials on
Cancer, FP6-2005-IST-026996), ContraCancrum (Clinically Oriented Cancer
Multilevel Modelling, FP7-ICT-2007-2-223979) and P-medicine (From data sharing
and integration via VPH models to Personalized medicine, FP7-ICT-2009-6-270089)
European Commission-funded projects by exploiting real clinical data. In the present
thesis, the clinical adaptation of the model focuses on breast cancer, lung cancer and
glioblastoma multiforme clinical cases. Moreover, various versions of the model have
been uploaded to the EU cancer model repository developed by the TUMOR
(Transatlantic Tumour Model Repositories, FP7-ICT-2009-5-247754) European
Commission-funded project. The model has been developed in the C++ programming
language.
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Κεφάλαιο 1

Η νόσος του καρκίνου

1.1 Γενική επισκόπηση
1.1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Αν και ο καρκίνος θεωρείται από πολλούς ασθένεια της σύγχρονης εποχής, η
ύπαρξή του χρονολογείται εδώ και πολλούς αιώνες. Ο καρκίνος έχει περιγραφεί από
συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας, Ρώμης και Περσίας, ενώ στοιχεία για την
αντιμετώπισή του έχουν καταγραφεί και σε μεσαιωνικά κείμενα. Η ονομασία της εν
λόγω πάθησης αποδίδεται στον Ιπποκράτη το 400 π.Χ., ο οποίος χρησιμοποίησε τον
όρο "καρκίνωμα", από τη λέξη "καρκίνος" (κάβουρας), για τους κακοήθεις όγκους
[1]. Ο Γαληνός (131-200 μ.Χ.), ένας από τους σπουδαιότερους γιατρούς του
ελληνορωμαϊκού κόσμου, διάλεξε τον καρκίνο (κάβουρα) ως σύμβολο της ασθένειας,
λόγω της ομοιότητας των αποφύσεων του όγκου του μαστού με τα πόδια του
κάβουρα [2].
Απτή απόδειξη της ύπαρξης της νόσου στην αρχαιότητα αποτελεί η παρουσία
όγκων σε αιγυπτιακές μούμιες, όπως, για παράδειγμα, η αποκάλυψη εκτεταμένου
καρκίνου των ωοθηκών, με κοιλιακές μεταστάσεις, σε θηλυκή μούμια [3].
Καταγραφές από την αρχαία Ινδία (Αγιουβέρδα) περιέχουν περιγραφές για διάφορα
είδη καρκίνου, όπως της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του οισοφάγου και
του ορθού, υποδηλώνοντας ότι ο καρκίνος ήταν μια ασθένεια που μπορούσε να
διαγνωστεί επιτυχώς εδώ και 2500 χρόνια, θεωρείτο όμως ανίατη.
O καρκίνος του μαστού αποτελεί ένα από τα είδη της νόσου που είχε μελετηθεί
πολύ καλά από τους γιατρούς της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου, τόσο λόγω
της συχνότητάς του, όσο και της επιφανειακής θέσης του. O Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο

Δημοκήδης, περίφημος γιατρός της εποχής, όταν υπηρετούσε στην Περσική Αυλή
(520 π.Χ.), θεράπευσε τη γυναίκα του Βασιλιά Δαρείου, την Ατόσα, από ένα
καρκίνωμα του μαστού. Στις πιο πρώιμες καταγραφές για τον καρκίνο του μαστού
και του καρκίνου γενικότερα, συγκαταλέγεται ένας αιγυπτιακός πάπυρος του 2500
π.Χ., ο οποίος ήρθε στο φως από τον Αμερικάνο αιγυπτιολόγο Edwin Smith και είναι
αφιερωμένος σε διάφορα ιστορικά χειρουργικών υποθέσεων:
“.....if thou examinest a [woman] having bulging tumours on [her] breast and thou
findest that swellings have spread over [her] breast, it thou puttest they hand upon
[her] breast upon these tumours thou findest them very cool, there being no fever at
all therein when thy hand touches [her], they have no granulation, they form no fluid,
they do not generate secretions of fluid and they are bulging to thy hand. Thou
shouldest say concerning [her], “One having bulging tumours. There is no
treatment.”
(Μετάφραση από τον Καθηγητή Prof. James Breasted το 1930 [4]).
Ο Γαληνός αναφέρει ότι οι καρκινικοί όγκοι αναπτύσσονται με μεγαλύτερη
συχνότητα στον γυναικείο μαστό και προτείνει τη χειρουργική επέμβαση σαν τη μόνη
πιθανότητα για θεραπεία όταν λαμβάνει χώρα κατά τα πρώιμα στάδια της νόσου και
είναι εφικτή η αφαίρεση όλης της προσβεβλημένης περιοχής. Περιστατικά καρκίνων
του μαστού που αντιμετωπίζονταν θεραπευτικά με καυτηριασμό καταγράφονται και
σε αιγυπτιακούς παπύρους, εφαρμοζόταν δε και στην Αρχαία Ελλάδα.
Μικρή πρόοδο ή αναφορά γίνεται στον καρκίνο μέχρι τον 18ο αιώνα, όταν ο
Bernard Peyrihle υποστηρίζει την ιογενή αιτιολογία του καρκίνου. Την ίδια περίπου
περίοδο, ο Σκοτσέζος John Hunter (1728-1793) πρότεινε ότι κάποιοι τύποι καρκίνου
μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά και ότι κάποιοι όγκοι μπορεί να είναι
κληρονομικοί.
Ο 19ο αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικά βήματα στον τομέα της θεραπείας.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τις ανακαλύψεις των Roentgen και Curies που οδήγησαν
στην ανάπτυξη της ακτινοδιάγνωσης και ακτινοθεραπείας, καθώς και την εργασία του
Beatson σχετικά με τον ορμονικό χειρισμό του καρκίνου του μαστού.
1.1.2 Καρκίνος και σύγχρονη εποχή
Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης της
επάρατης νόσου του καρκίνου για διάφορους λόγους, όπως:
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 Αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ο καρκίνος ανήκει στην κατηγορία των χρόνιων
ασθενειών, με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης σε άτομα που διανύουν την ώριμη
περίοδο της ζωής τους. Ο μέσος χρόνος ζωής του ανθρώπου, γύρω στα 40 χρόνια
στην Αρχαία Αίγυπτο, παρουσίασε μείωση κατά τον Μεσαίωνα, για να επανέλθει
στα ίδια επίπεδα στα μέσα του 19ου αιώνα. Η θεραπεία και ο έλεγχος ενός
μεγάλου αριθμού θανατηφόρων ασθενειών, όπως η πανούκλα, η χολέρα, η
φυματίωση, ο υποσιτισμός, ασθένειες νεογέννητων, κλπ, κατά τον 20ο αιώνα,
εκτόξευσε το προσδόκιμο ζωής στα σημερινά επίπεδα, με αποτέλεσμα ένα
σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού να διανύει πλέον την έβδομη,
όγδοη, ακόμα και ένατη δεκαετία της ζωής του.
 Καλύτερη διάγνωση. Η αξιοσημείωτη βελτίωση στις απεικονιστικές και
διαγνωστικές τεχνικές οδήγησε στην αποτελεσματικότερη διάγνωση περιπτώσεων
καρκίνου, για τις οποίες πριν από κάποια χρόνια δεν θα ήταν εφικτός ο
εντοπισμός τους.
 Αυξανόμενη έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. Αν και οι παραπάνω
παράγοντες οδηγούν σε μια εικονική αύξηση των περιστατικών καρκίνου, δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια πραγματική
αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα εμφανίσουν τη νόσο, εξαιτίας της
μεγαλύτερης

έκθεσης

σε

καρκινογόνους

παράγοντες.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του
πνεύμονα, ενός σπάνιου τύπου καρκίνου κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, σαν
αποτέλεσμα της υπέρμετρης κατανάλωσης τσιγάρου.
1.1.3 Επιδημιολογικά στοιχεία
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [5] κατά το έτος 2008,
εμφανίστηκαν 12,4 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου, ενώ 7,6 εκατομμύρια
καρκινοπαθείς έχασαν τη μάχη με τη ζωή, αριθμός που αντιπροσωπεύει το ένα όγδοο
όλων των περιστατικών θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη
πάνω από τα μισά νέα κρούσματα και το 60% των θανάτων αφορούν τις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη πιο
συνηθισμένη αιτία θανάτου, με τις καρδιακές παθήσεις να καταλαμβάνουν την πρώτη
θέση [6]. Στους άντρες ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος
καρκίνου στις πιο ανεπτυγμένες χώρες (20% των νέων περιστατικών), ενώ στα
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λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη κατατάσσεται πρώτος ο καρκίνος του πνεύμονα ( 15%
των νέων περιστατικών). Αντίθετα, στον γυναικείο πληθυσμό, ο καρκίνος του μαστού
εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, τόσο στις περισσότερο (26% των
νέων περιστατικών), όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (19% των νέων
περιστατικών). Ως προς τη θνησιμότητα ο καρκίνος του πνεύμονα κατέχει την πρώτη
θέση παγκοσμίως. Στην Εικόνα 1-1 συνοψίζονται τα παραπάνω αποτελέσματα.

Εικόνα 1-1: Επιδημιολογικά στοιχεία για τη νόσο του καρκίνου
Η συχνότητα εμφάνισης και η θνησιμότητα των πιο συνηθισμένων τύπων καρκίνου σε άντρες και γυναίκες στις
περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες [5].

1.2 Μηχανισμοί Καρκινογένεσης
Ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών ή διαταραχών που χαρακτηρίζονται από
ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων καθώς και τη δυνατότητα αυτών των κυττάρων να
εισβάλουν σε άλλους ιστούς, είτε από την άμεση αύξηση στον παρακείμενο ιστό
μέσω εισβολής είτε από την εμφύτευση σε απόμακρες περιοχές μέσω μετάστασης. Ο
μετασχηματισμός ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία κατά την οποία τροποποιούνται οι μηχανισμοί ελέγχου της διαίρεσης και
γήρανσης του κυττάρου, η αλληλεπίδραση του με τα γειτονικά κύτταρα και η
ικανότητα του να διαφεύγει την εποπτεία του ανοσοποιητικού συστήματος [7]. Αυτές
οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν γενετικές αλλαγές στην αλληλουχία DNA, καθώς
και αλλοιώσεις σε μηχανισμούς που καθορίζουν την έκφραση του γενετικού κώδικα,
χωρίς όμως να πειράζουν την αλληλουχία DNA. Οι τελευταίες αλλαγές αποκαλούνται
επιγενετικές (π.χ. DNA methylation). Ο καρκίνος σχετίζεται με μια σειρά
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αλλοιώσεων/μεταλλάξεων σε γονίδια που ελέγχουν την κυτταροδιαίρεση, γήρανση
και διαφοροποίηση του κυττάρου.
Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει γύρω στα 23.000 γονίδια, από τα οποία αρκετές
χιλιάδες (2000-3000) κωδικοποιούν πρωτεΐνες, η απορύθμιση της λειτουργίας των
οποίων σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου. Από αυτά, ένας σύντομος κατάλογος
20-30 γονίδιων φαίνεται να είναι εμπλεκόμενος σχεδόν σε όλους τους τύπους
καρκίνου. Ένα δυσλειτουργικό γονίδιο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή
της αντίστοιχης πρωτεΐνης σε μη φυσιολογικά επίπεδα (πολύ υψηλότερα ή πολύ
χαμηλότερα), ή την παραγωγή μιας παρεκκλίνουσας εκδοχής της πρωτεΐνης (με
ενίσχυση ή απώλεια της λειτουργίας της) ή τη μη παραγωγή της.
Διάφορες μεταλλάξεις μπορούν να απαιτηθούν για να μετασχηματίσουν ένα
κανονικό κύτταρο σε ένα κακόηθες κύτταρο. Σύμφωνα με τα πορίσματα πρόσφατων
πειραματικών μελετών [8], για τον μετασχηματισμό ενός φυσιολογικού κυττάρου σε
καρκινικό απαιτείται η παραβίαση τριών θεμελιωδών μηχανισμών ελέγχου.
Ο πρώτος μηχανισμός αφορά την ενεργοποίηση της κυτταρικής διαίρεσης μόνο
μετά τη λήψη κατάλληλου εξωτερικού ερεθίσματος (ορμόνης ή άλλου αυξητικού
παράγοντα). Σε ένα καρκινικό κύτταρο ο μηχανισμός ενεργοποίησης είναι συνέχεια
ανοιχτός συμβάλλοντας στoν ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του κυττάρου. Τα
μεταλλαγμένα γονίδια που σχετίζονται με την απορρύθμιση του παραπάνω
μηχανισμού, και επομένως προάγουν τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου,
ονομάζονται ογκογονίδια. Εδώ ξεχωρίζουμε τις δυο από τις πιο σημαντικές
διαδικασίες δράσης των ογκογονιδίων. Η πρώτη στοχεύει την πρωτεΐνη β-κατενίνη, η
οποία απαντάται στην εσωτερική πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης, στον
ενδοκυτταρικό σκελετό του κυττάρου ή στο κυτταρόπλασμα. Όταν η πρωτεΐνη αυτή
δεχτεί ένα αυξητικό σήμα μετακομίζει μέσα στον πυρήνα και διεγείρει την έκφραση
γονιδίων που σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό. Χαρακτηριστικά, το γονίδιο
CTNNB1 που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη β-κατενίνη είναι μεταλλαγμένο στο 10-20%
των επιθηλιακών τύπων καρκίνου (π.χ. πνεύμονα, μαστού, συκώτι, εντέρου). Άλλα
ογκογονίδια που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι τα APC (εντέρου), MYC
και CCND1. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά αλλοίωση, ενίσχυση ή υπερέκφραση
επιφανειακών υποδοχέων της κινάσης τυροσίνης (tyrocine kinase) όπως ο EGFR, μια
πρωτεΐνη που εκτείνεται και στις δύο πλευρές της κυτταρικής μεμβράνης. Όταν ο
υποδοχέας αυτός δεσμεύσει έναν αυξητικό παράγοντα που υπάρχει στο αίμα ή στο
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μεσοκυττάριο υγρό, τότε, μέσω της κινάσης τυροσίνης, ενεργοποιείται ο
πολλαπλασιασμός του κυττάρου. Παραδείγματα άλλων ογκογονιδίων σε αυτή την
κατηγορία είναι τα PDGFR (platelet-derived growth factor receptor), VEGFR
(vascular endothelial growth factor receptor) και HER2/neu (human Epidermal
growth factor Receptor 2).
Ο δεύτερος κανόνας υπαγορεύει την ενεργοποίηση αυτοκαταστροφικών
μηχανισμών στην περίπτωση που το κύτταρο βρεθεί σε συνθήκες ακατάλληλες για
την ασφαλή αντιγραφή του DNA. Αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχονται από δύο κυρίως
γονίδια, το RB1 και το TP53. Για παράδειγμα το TP53 (ανενεργό σε όλους σχεδόν
τους τύπους καρκίνου) παράγει την πρωτεΐνη p53 η οποία ανιχνεύει για βλάβες στο
DNA. Στην περίπτωση μη αναστρέψιμης βλάβης, η p53 συσσωρεύεται στον πυρήνα
του κυττάρου και ενεργοποιεί μια σειρά διεργασιών οι οποίες μπλοκάρουν τον
κυτταρικό κύκλο και είτε ωθούν το κύτταρο προς τη διαφοροποίηση είτε προκαλούν
προγραμματισμένο αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Όταν, λόγω μεταλλαγών, τα δύο
αυτά ‘φρένα’ εξαλειφθούν, το κύτταρο μπορεί όχι μόνο να προχωρήσει στη διαίρεση,
αλλά και να παρακάμψει τη διαδικασία του προγραμματισμένου θανάτου. Τα γονίδια
αυτά

ονομάζονται

ογκοκατασταλτικά

καθώς

σε

φυσιολογικές

συνθήκες

καταστέλλουν τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του κυττάρου, η δε μείωση ή
απώλεια της λειτουργίας τους, σαν αποτέλεσμα μεταλλαγών, συμβάλλει στην
εμφάνιση της νόσου. Παραδείγματα άλλων γονιδίων που εμπίπτουν στην ίδια
κατηγορία είναι τα APC, DPC4, NF-1, NF-2, CDKN2A, BRCA1 και BRCA2.
Ο τρίτος μηχανισμός ελέγχου επιτρέπει την πραγματοποίηση περιορισμένου
αριθμού διαιρέσεων από το ίδιο γονεϊκό κύτταρο. Με άλλα λόγια το κύτταρο περιέχει
έναν ‘εσωτερικό μετρητή’ που εμποδίζει την αντιγραφή του DNA του πέραν ενός
προκαθορισμένου αριθμού επαναλήψεων. Ο μετρητής αυτός ονομάζεται τελομερές
και αποτελείται από μια επαναλαμβανόμενη αλληλουχία DNA στην άκρη κάθε
χρωμοσώματος. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια κυτταρική διαίρεση
διαγράφεται και μια από τις επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες του τελομερούς. Όταν
το μήκος του τελομερούς γίνει κρίσιμα μικρό (όλες οι αλληλουχίες διαγραφούν), το
κύτταρο δεν μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω και εισέρχεται στη φάση της γήρανσης ή
οδηγείται στον θάνατο μέσω του μηχανισμού της απόπτωσης. Στα καρκινικά κύτταρα
η ενεργοποίηση ενός ενζύμου που ονομάζεται τελομεράση επιτρέπει την προσθήκη
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νέων επαναλήψεων στο τέλος των χρωμοσωμάτων επιτρέποντας την απεριόριστη
αντιγραφή του γονιδιώματός τους.
Η ταυτόχρονη παράκαμψη και των τριών παραπάνω μηχανισμών ελέγχου σε
μοριακό επίπεδο δεν είναι μια απλή διαδικασία. Εξετάζοντας κάθε μηχανισμό
ανεξάρτητα, κάθε μια από τις παραπάνω παραβιάσεις μπορεί να διαταράξει την
ομαλή λειτουργία του κυττάρου και να οδηγήσει σε αποπτωτικό θάνατο, έναν τύπο
‘κυτταρικής αυτοκτονίας’ που συμβάλλει στον αφανισμό των μη φυσιολογικών
κυττάρων. Η γενετική προδιάθεση και αλλοιώσεις στο περιβάλλον του κυττάρου
συμβάλλουν

αφενός

στη

μεγαλύτερη

πιθανότητα

εμφάνισης

ταυτόχρονων

μεταλλάξεων σε ένα κύτταρο και αφετέρου στη μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης
των μη φυσιολογικών κυττάρων σε διαταραγμένες συνθήκες έναντι των
φυσιολογικών κυττάρων.

1.3 Ιατρική ογκολογία
1.3.1 Βασικές αρχές χημειοθεραπείας
Το φαινόμενο της μετάστασης καθιστά σε πολλές κλινικές περιπτώσεις
αναποτελεσματική την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω τοπικών θεραπευτικών
μεθόδων (χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία) και κάνει επιτακτική την ανάγκη
μιας συστημικής θεραπευτικής προσέγγισης. Η χημειοθεραπεία αναφέρεται στη
χρήση κυτταροτοξικών φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου. Τα φάρμακα αυτά
στοχεύουν επιλεκτικά τα ραγδαία πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα του οργανισμού
(χαρακτηριστικό γνώρισμα των καρκινικών κυττάρων) και τους προκαλούν
ανεπανόρθωτη ζημιά επάγοντας τον θάνατό τους, συνήθως μέσω απόπτωσης. Καθώς
γρήγορη αναπαραγωγή παρουσιάζουν και κάποιοι φυσιολογικοί ιστοί, όπως ο μυελός
των οστών, η χρήση των φάρμακων αυτών συνοδεύεται από τοξικές παρενέργειες η
σφοδρότητα των οποίων ποικίλει ανάλογα με το φάρμακο και το μοριακό/κλινικό
προφίλ του ασθενή. Αυτές που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι:
κόπωση, ναυτία, εμετοί, διάρροια, άφθες στο στόμα, στοματίτιδα, απώλεια μαλλιών
(αλωπεκία), εξανθήματα και καταστολή του μυελού των οστών με μείωση των
λευκών, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων στο αίμα [5]. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι παρενέργειες εξαφανίζονται, μόλις ολοκληρωθεί η
θεραπεία.
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Η πλειονότητα των κυτταροτοξικών φαρμάκων χορηγούνται σε συνδυασμό (2 ή
3) σύμφωνα με την αντίληψη ότι η αξιοποίηση περισσότερων μηχανισμών δράσεων
εναντίων του καρκίνου αυξάνει τις πιθανότητες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Κλινικές δοκιμές έχουν συμβάλει στον καθορισμό βέλτιστων χημειοθεραπευτικών
σχημάτων [5].
Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται πιο συχνά μετά από μια χειρουργική επέμβαση
αφαίρεσης καρκίνου (επικουρική χημειοθεραπεία), ακόμα κι αν δεν υπάρχουν
ενδείξεις εξάπλωσης της νόσου. Μετά την αφαίρεση του ορατού καρκίνου, στοχεύει
στην εξάλειψη μη ανιχνεύσιμων καρκινικών κυττάρων που μπορεί να έχουν κάνει
μετάσταση στο υπόλοιπο σώμα. Σε μερικές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του
μαστού, η επικουρική χημειοθεραπεία έχει δείξει ότι μειώνει τις πιθανότητες
επανεμφάνισης της νόσου. Η χημειοθεραπεία μπορεί ακόμα να γίνει και πριν από μια
επέμβαση (προεγχειρητική χημειοθεραπεία), για να συρρικνώσει τον όγκο και να
κάνει την επέμβαση πιο εύκολη ή πιο αποτελεσματική. Για παράδειγμα στην
περίπτωση του καρκίνου του μαστού η προεγχειρητική θεραπεία στοχεύει στην
αποφυγή της ολικής μαστεκτομής, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι είναι το ίδιο
αποτελεσματική με την επικουρική θεραπεία ως προς τα ποσοστά επιβίωσης και
επανεμφάνισης της νόσου [9]. Σε περιπτώσεις που ο καρκίνος δεν μπορεί να
θεραπευτεί, η χημειοθεραπεία μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής (παρηγορητική χημειοθεραπεία).
1.3.2 Αντινεοπλασματικά φάρμακα: Μηχανισμοί δράσης
Ανάλογα με τους κυριότερους μηχανισμούς δράσης των χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες [5], [9]:
Δημιουργία συμπλόκων (adducts) με DNA.
Τα φάρμακα αυτά προσαρτώνται στο γενετικό υλικό (DNA), το παραμορφώνουν
δημιουργώντας σύμπλοκα και εμποδίζουν την αντιγραφή του. Παράδειγμα τέτοιου
μηχανισμού είναι η δημιουργία ζεύξεων, οι οποίες ενώνουν σταυρωτά τις δύο
αλυσίδες της διπλής έλικας εμποδίζοντας έτσι την προσέγγιση των διαφόρων
πολυμερασών που απαιτούνται για την αντιγραφή του DNA. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν οι αλκυλιούντες παράγοντες (νιτροζουρίες, αλκυλοσουλφονικά άλατα,
τριαζίνες, αιθυλεναμίνες, μουστάρδες αζώτου), η οικογένεια των πλατινών
(σισπλατίνη, καρβοπλατίνη και οξαλιπλατίνη) και το αντιβιοτικό μιτομυκίνη -C.
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Αντιμεταβολίτες (antimetabolites)
Oι αντιμεταβολίτες είναι μια οικογένεια φαρμάκων που επηρεάζουν την ανάπτυξη
του DNA και του RNA των καρκινικών κυττάρων. Λόγω της δομικής ομοιότητάς
τους με τους υπαρκτούς μεταβολίτες (π.χ. πουρίνες ή πυριμιδίνες) παρεμβαίνουν στη
διαδικασία παραγωγής του DNA κατά τη φάση της σύνθεσης και αναχαιτίζουν την
περαιτέρω διαίρεση του κυττάρου. Στους αντιμεταβολίτες ανήκουν η 5- φλουοροουρακίλη, η καπεσιταβίνη, η 6- μερκαπτοπουρίνη, η 6-θειογουανίνη, η μεθοτρεξάτη,
η ραλιτρεξέδη, η γεμσιταβίνη, η τεγκαφούρη, η 5-αζακυτιδίνη, η κυταραβίνη, η
κλαδριβίνη, η φλουδαραβίνη, η πεντοστατίνη και η πεμετρεξέδη.
Αναστολείς της τοποϊσομεράσης
Τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν μια ομάδα ενζύμων που λέγονται τοποϊσομέρασες
(Ι και ΙΙ) και βοηθούν την έλικα του DNA να ξεδιπλώσει και να χωριστεί στα δύο,
ώστε να γίνει ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν η τοποτεκάνη, η ιρινοτεκάνη, η ετοποσίδη, η αμσακρίνη και η τενιποσίδη
μπορούμε δε να κατατάσσουμε εδώ και τις ανθρακυκλίνες (ακλαρουβικίνη,
δαουνορουβικίνη, δοξορουβικίνη, επιρουβικίνη και ιδαρουβικίνη). Η τελευταία
οικογένεια φαρμάκων παρουσιάζει και άλλους μηχανισμούς δράσης.
Αντικαρκινικά αντιβιοτικά
Τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν ένζυμα που παίζουν ρόλο στην αναπαραγωγή των
καρκινικών κυττάρων. Κυριότεροι εκπρόσωποί τους είναι τα φάρμακα ακτινομυκίνηD, βλεομυκίνη, μιθραμυκίνη καθώς και η μιτοξανδρόνη.
Αναστολείς της μίτωσης
Μετά τον διπλασιασμό του DNA το κύτταρο εισέρχεται στη φάση της μίτωσης
κατά τη διάρκεια της οποίας τα χρωμοσώματα διαχωρίζονται έτσι ώστε κάθε
θυγατρικό κύτταρο να λάβει από ένα χρωμοσωμικό αντίγραφο. Ο διαχωρισμός
πραγματοποιείται με τη βοήθεια της ατράκτου και απαιτείται η συνεργασία πολλών
πρωτεϊνών καθώς και των μικροσωληνίσκων του κυτταροσκελετού. Τα φάρμακα
αυτής της κατηγορίας παρεμβαίνουν σε αυτή την προσεκτικά ενορχηστρωμένη
διαδικασία εμποδίζοντας τη δημιουργία ή τη διάλυση των μικροσωληνίσκων. Η
επακόλουθη αναστολή του σχηματισμού της μιτωτικής ατράκτου συνεπάγεται τη
διακοπή της μίτωσης, την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την
επαγωγή της απόπτωσης [11]. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ταξάνες
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(πακλιταξέλη, δοσεταξέλη), οι εποθιλόνες (ιξαβεπιλόνη), τα αλκαλοειδή της vinca
(βινβλαστίνη, βινκριστίνη, βινδεσίνη, βινορελβίνη) και η εστραμουστίνη.
Άλλα χημειοθεραπευτικά φάρμακα
Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα της χημειοθεραπείας τα οποία δρουν με
διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι τα προαναφερθέντα και γι’ αυτό δεν κατατάσσονται σε
κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Παραδείγματα τέτοιων φαρμάκων είναι η Lασπαραγινάση (ένζυμο), η βορτεζομίμπη (αναστολέας των πρωτεοσωμάτων), η
λανκρεοτίδη και η οκτρεοτίδη (συνθετικά της σωματοστατίνης), η υδροξυκαρβαμίδη,
η μιλτεφοσίνη, η μιτοτάνη και η θαλιδομίδη.
1.3.3 Σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό φαρμάκων
Η

μοριακή

βιολογία

έχει

συμβάλει

στον

σχεδιασμό

καινοτόμων

αντινεοπλασματικών φαρμάκων με στόχο την αποτελεσματικότερη δράση τους και τη
μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στους φυσιολογικούς ιστούς. Ένας από τους
δημοφιλέστερους στόχους των φάρμακων αυτών είναι η απoρρύθμιση του
μηχανισμού πυροδότησης του κυτταρικού πολλαπλασιασμού [13], με την
επακόλουθη μείωση του ρυθμού αναπαραγωγής των καρκινικών κυττάρων και την
αύξηση της πιθανότητας θανάτωσης των τελευταίων μέσω απόπτωσης. Κατά τη
διαδικασία αυτή, αυξητικοί παράγοντες, όπως π.χ. ο επιδερμικός αυξητικός
παράγοντας (epidermal growth factor - EGF), δεσμεύονται στους αντίστοιχους
υποδοχείς στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης, μεταβάλλουν τη
δομή των τελευταίων και επιτρέπουν τη φωσφορυλίωση (μέσω της κινάσης
τυροσίνης) μιας σειράς ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών. Η τελευταία διαδικασία
ενεργοποιεί τo γονίδιο Ras, έναν εκκινητή κλειδί του κυτταρικού πολλαπλασιασμού,
το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί μια σειρά κινασών όπως B-raf, mek και erk, οι
οποίες σηματοδοτούν την εκκίνηση της διαίρεσης από τον πυρήνα.
O EGF υποδοχέας είναι ήδη ένας επιβεβαιωμένος στόχος διάφορων σύγχρονων
θεραπευτικών στρατηγικών (π.χ. το αντιβιοτικό κετουξιμάμπη δεσμεύει τους EGF
υποδοχείς, ενώ το σκεύασμα λαπατινίμπη μπλοκάρει τη μεταβίβαση του σήματος
εσωτερικά του κυττάρου). Πιθανοί στόχοι των καινοτόμων αυτών θεραπευτικών
προσεγγίσεων αποτελούν και κάθε ένας από τους προαναφερθέντες μεσολαβητές στη
μεταφορά του σήματος από τη μεμβράνη στον πυρήνα (π.χ. B-raf, mek και erk).

Κεφάλαιο 1

34

Ένας ακόμα μηχανισμός-στόχος στον σχεδιασμό αντινεοπλασματικών φαρμάκων
είναι η αγγειογένεση. Οι μικρομεταστάσεις μπορούν να μεγαλώσουν μέχρι 1-2
εκατοστά, ενώ για την περαιτέρω αύξησή τους απαιτείται ο σχηματισμός ενός
εσωτερικού συστήματος αγγειακής τροφοδοσίας [5]. Όταν φτάσει στο κρίσιμο
μέγεθος, ο όγκος ενημερώνει για την έλλειψή του σε οξυγόνο μέσω του παράγοντα
VEGF (vascular endothelial growth factor) και διεγείρει την ανάπτυξη ενός αγγειακού
συστήματος στο εσωτερικό του. Το μονοκλωνικό αντίσωμα μπεβασιζουμάμπη
δεσμεύει και απενεργοποιεί τον παράγοντα VEGF μπλοκάροντας έτσι την
αγγειογένεση. Η αποτελεσματικότητα του έχει αποτιμηθεί θετικά σε διάφορες
κλινικές δοκιμές [15].

1.4 Ακτινοθεραπεία
1.4.1 Βασικές αρχές
Μετά την ανακάλυψη των ακτίνων Χ από τον Röntgen, το 1895, η
ακτινοθεραπεία έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της κλινικής ογκολογίας στη
μάχη εναντίον του καρκίνου. Αναφέρεται στην κλινική χρήση της ιονίζουσας
ακτινοβολίας, για τον τοπικό έλεγχο ή την προσπάθεια εξάλειψης της νόσου.
Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, το 50% των
καρκινοπαθών θα λάβει ακτινοθεραπεία κάποια στιγμή κατά την πορεία της
ασθένειας [5]. Ανάλογα με τον καρκινικό τύπο και την έκταση της νόσου, η
ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί σαν παρηγορητική για την ανακούφιση
συμπτωμάτων σε προχωρημένο μεταστατικό στάδιο και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής,

σαν

κύρια

στην

περίπτωση

συμπαγών

ανεγχείρητων

όγκων,

ή

συμπληρωματική/επικουρική για την αντιμετώπιση τυχόν υπολειμμάτων μετά από
χειρουργική αφαίρεση και τη μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης του όγκου.
Ανάλογα με τη θέση της πηγής της ιονίζουσας ακτινοβολίας, διακρίνονται τρεις
μέθοδοι ακτινοθεραπείας, η ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ή τηλεθεραπεία, η
ακτινοθεραπεία κλειστών πηγών ή βραχυθεραπεία και η ακτινοθεραπεία ανοιχτών
πηγών [16]. Στη θεραπεία εξωτερικής δέσμης η πηγή βρίσκεται σε απόσταση από το
σώμα του ασθενούς. Παραδοσιακές τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι
η ακτινοβόληση με δέσμη φωτονίων X υψηλής ενέργειας από γραμμικούς
επιταχυντές ή με δέσμη φωτονίων γ από μονάδες κοβαλτίου (60Co), οι οποίες
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‘διαπερνούν’ το δέρμα και εναποθέτουν τη μέγιστη ενέργειά τους κάτω από αυτό. Η
επιλογή της κατάλληλης ενέργειας φωτονίων εξαρτάται από το βάθος του όγκου. Για
τη θεραπεία επιφανειακών όγκων ή όγκων μικρού βάθους πιο κατάλληλες είναι οι
δέσμες ηλεκτρονίων, οι οποίες επίσης παράγονται από γραμμικούς επιταχυντές, ενώ
πιο εξεζητημένες τεχνικές αφορούν τη χρήση σωματιδιακής ακτινοβολίας, με πιο
χαρακτηριστική αυτή των πρωτονίων. Η βραχυθεραπεία είναι μια επεμβατική μορφή
θεραπείας κατά την οποία ραδιενεργές πηγές εγκλεισμένες σε περίβλημα
τοποθετούνται μέσα στο προσβεβλημένο όργανο. Με την υποστήριξη των
απεικονιστικών μεθόδων εισάγονται στον ασθενή ειδικοί καθετήρες μέσα στον όγκοστόχο, οι οποίοι αργότερα συνδέονται μέσω ειδικών καναλιών με το σύστημα
αυτόματης

μεταφόρτισης

των πηγών.

Οι

πηγές

αυτές

κατευθύνονται

σε

προκαθορισμένες θέσεις μέσα στους ειδικούς καθετήρες και παραμένουν σε αυτές για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βάση
σχεδιασμού επιθυμητή κατανομή της δόσης στον όγκο-στόχο. Η τεχνική αυτή
επιτυγχάνει την τοπική, αποτελεσματική ακτινοβόληση του όγκου σε όλη του την
έκτασή, με ελαχιστοποίηση της δόσης τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς.
Τέλος η ακτινοθεραπεία ανοιχτών πηγών αφορά τη θεραπευτική χορήγηση
ραδιοϊσοτόπων στη συστημική κυκλοφορία με έγχυση ή κατάποση.
Η συνηθέστερη μέθοδος ακτινοθεραπείας είναι η θεραπεία εξωτερικής δέσμης
[16]. Συνήθως η συνολική θεραπευτική δόση δεν χορηγείται εφάπαξ αλλά
κατανέμεται σε πολλά κλάσματα για διάφορους λόγους. Κατ’ αρχήν ο κερματισμός
της δόσης επιτρέπει στα φυσιολογικά κύτταρα να αναρρώσουν μεταξύ των
συνεδριών, σε αντίθεση με τα καρκινικά κύτταρα τα οποία επιδεικνύουν μικρότερη
αποτελεσματικότητα στην επιδιόρθωση των βλαβών τους. Επιπλέον εκμεταλλεύεται
την ανακατανομή των καρκινικών κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο με αποτέλεσμα
καρκινικά κύτταρα τα οποία βρίσκονταν σε μια σχετικά ανθεκτική φάση του
κυτταρικού κύκλου κατά τη μια ακτινοβόληση να μεταβούν σε μια πιο
ακτινοευαίσθητη

φάση

του

κύκλου

πριν

την

επόμενη

συνεδρία.

Τέλος

εκμεταλλεύεται την επανοξυγόνωση καρκινικών κυττάρων μεταξύ των χορηγήσεων,
τα οποία αρχικά βρίσκονταν σε συνθήκες υποξίας και επομένως εμφάνιζαν
μεγαλύτερη ανοχή στην ακτινοβολία.
Ο συνήθης κερματισμός της δόσης αναφέρεται σε χορήγηση 1.8 με 2 Gy
ημερησίως, πέντε μέρες την εβδομάδα [17]. Άλλα θεραπευτικά σχήματα που
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εφαρμόζονται είναι ο υπερκερματισμός της δόσης κατά το οποίο η ημερήσια δόση
μοιράζεται σε δύο ή τρεις συνεδρίες δόσης 1.1 με 1.3 Gy (ίδιο χρονικό διάστημα
ολοκλήρωσης της θεραπείας, μεγαλύτερη συνολική δόση), ο επιταχυνόμενος
κερματισμός της δόσης κατά τον οποίον συντομεύεται ο συνολικός χρόνος θεραπείας
με την εφαρμογή δύο ή τριών συνεδριών την ημέρα, 1.8 με 2 Gy ανά συνεδρία, πέντε
ή εφτά μέρες την εβδομάδα και ο υποκερματισμός της δόσης όπου η θεραπεία δίνεται
μία ή δύο φορές την εβδομάδα.
1.4.2 Μηχανισμός δράσης
Η θεραπευτική δράση της ακτινοβολίας συνίσταται στην πρόκληση μοιραίων
πληγμάτων στη διπλή έλικα του DNA, τα οποία υπονομεύουν την ικανότητα
διπλασιασμού και ανάπτυξης του κυττάρου και επιφέρουν τον θάνατό του, συνήθως
μετά από έναν μικρό αριθμό μιτωτικών διαιρέσεων.
Η ακτινοβολία, κατά τη διέλευσή της από την ύλη, εναποθέτει την ενέργειά της
μέσω ιονισμών και διεγέρσεων. Τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται από τους
ιονισμούς προκαλούν, με τη σειρά τους, δευτερεύοντες ιονισμούς. Οι ακτινοβολίες
χαμηλού

LET

(φωτόνια

ή

ηλεκτρόνια)

προκαλούν

χαμηλής

πυκνότητας

ιονισμούς/διεγέρσεις κατά μήκος της διαδρομής που διανύουν, σε αντίθεση με τις
ακτινοβολίες υψηλού LET (πρωτόνια, νετρόνια, σωματίδια α, βαρέα ιόντα). Καθώς
το κύτταρο αποτελείται κυρίως από νερό, οι ιονισμοί και διεγέρσεις που έλαβαν χώρα
κατά το προηγούμενο στάδιο, οδηγούν στη ραδιόλυση του νερού και, μεταξύ άλλων,
στη δημιουργία των ιδιαίτερα δραστικών ελεύθερων ριζών του υδρογόνου, Η, και του
υδροξυλίου, ΟΗ [17]. Η παρουσία του μοριακού Ο2 δημιουργεί επιπλέον δραστικές
ρίζες, οι οποίες ενισχύουν την κυτταροτοξική δράση της ακτινοβολίας.
Βλάβη στο DNA μπορεί να συμβεί είτε από την άμεση είτε από την έμμεση
δράση της ακτινοβολίας. Η άμεση δράση οφείλεται στα ηλεκτρόνια που παράγονται
από τον ιοντισμό των ατόμων, προσκρούουν στο μόριο του DNA και δημιουργούν
βλάβες και ρήξεις στις έλικες. Η έμμεση δράση της ακτινοβολίας αναφέρεται στις
βλάβες που επιφέρουν οι ελεύθερες ρίζες που προκύπτουν, κυρίως από την υδρόλυση
του νερού. Η δραστικότητα της ακτινοβολίας οφείλεται κυρίως στην έμμεση δράση
της. Οι βλάβες ή ρήξεις στις έλικες του DNA μπορεί να είναι μονές, όταν παράγονται
μεμονωμένα στον χρόνο και στον χώρο που κατέχουν οι έλικες, ή διπλές, όταν
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παράγονται σε κοντινά χρονικές στιγμές και σε γειτονικές θέσεις στις δύο έλικες.
Επίσης, σημαντικές αλλοιώσεις υφίστανται και τα χρωμοσώματα.
Η ακτινοευαισθησία των κυττάρων εξαρτάται από τη φάση του κυτταρικού
κύκλου

στην

οποία

βρίσκονται

κατά

τη

στιγμή

της

ακτινοβόλησης. Η

ακτινοευαισθησία είναι ελάχιστη στη G0 φάση και μέγιστη στη G2 και μίτωση. Η
μειωμένη οξυγόνωση των ιστών (υποξία) ελαττώνει την κυτταρική ακτινοευαισθησία
λόγω της απουσίας της καταλυτικής ιδιότητας του οξυγόνου στην παραγωγή
ελευθέρων ριζών [17].
1.4.3 Σύγχρονες τάσεις
Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει πλέον τη χρήση πολλαπλών δεσμών
επιθυμητού σχήματος, οι οποίες ακτινοβολούν τον όγκο από διάφορες γωνίες, για την
ακριβέστερη στόχευση του όγκου και την καλύτερη προστασία των υγιών ιστών [5].
Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία και χειρουργική επιτρέπει με τη χρήση πολύ λεπτών
δεσμών φωτονίων την ακτινοβόληση όγκων μικρών διαστάσεων, που περιβάλλονται
από ευαίσθητες δομές, και πρέπει να αντιμετωπιστούν με υπέρτατη ακρίβεια και
υψηλές δόσεις (π.χ. ενδοκρανιακοί). Εξελιγμένα συστήματα ακινητοποίησης του
ασθενούς, αξιοποίηση απεικονιστικών δεδομένων της περιοχής ενδιαφέροντος σε
συνθήκες ίδιες με αυτές της ακτινοβόλησης (με χρήση εξομοιωτών) και κατάλληλα
λογισμικά επεξεργασίας (3D Treatment Planning) συμβάλλουν στον ακριβέστερο
καθορισμό της κατανομής δόσης και στον βέλτιστο σχεδιασμό των πεδίων
ακτινοβόλησης [17]. Μεταξύ άλλων, οι μοντέρνοι γραμμικοί επιταχυντές έχουν
ενσωματωμένα διαφράγματα πολλαπλών φύλλων για τη διαμόρφωση του σχήματος
της δέσμης ακτινοβόλησης, κάποιο είδος αξονικού τομογράφου, π.χ. Cone beam CT,
με τον οποίο ελέγχεται η ακριβής τοποθέτηση του ασθενούς για θεραπεία, λογισμικά
καταγραφής και επαλήθευσης στοιχείων θεραπείας, δυνατότητα απεικονιστικής
καθοδήγησης (IGRT) της δέσμης για την ορθή στόχευση και υποστηρίζουν την
εφαρμογή των τεχνικών της τρισδιάστατου σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D
conformal) και της ακτινοθεραπείας με διαμορφούμενη ένταση δέσμης (IMRT).
Επίσης megavoltage θεραπευτικές μονάδες είναι επανδρωμένες με δυνατότητα CT
σκαναρίσματος (Ελικοειδής Τομοθεραπεία-Tomotherapy) ή εξελιγμένα συστήματα
στερεοταξίας (Cyberknife). Για την περίπτωση νεοπλασιών όπου η θέση τους κατά τη
διάρκεια της θεραπείας επηρεάζεται από την κίνηση της αναπνοής, μοντέρνοι
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γραμμικοί επιταχυντές είναι επανδρωμένοι με πρόσθετα συστήματα τα οποία
επιτρέπουν την ακτινοβόληση σε συγκεκριμένο τμήμα του αναπνευστικού κύκλου.
Η επιλογή του κατάλληλου σχήματος κερματισμού της δόσης εξαρτάται από τον
ρυθμό αναγέννησης της νεοπλασματικής νόσου. Για όγκους, όπως στην περιοχή της
κεφαλής και του λαιμού, οι οποίοι αναγεννιούνται ραγδαία προτιμούνται σχήματα
υπερκερματισμού. Στο σχήμα CHART (Continuous Hyperfractionated Accelerated
Radiation therapy- συνεχής επιταχυνόμενη υπερκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία)
δίνονται τρία κλάσματα την ημέρα, με μεσοδιάστημα έξι ωρών, για 12 συνεχείς μέρες
και δόση 1,4-1,6 Gy ανά κλάσμα. Το παραπάνω σχήμα βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή
στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, όπου φαίνεται να υπερτερεί έναντι
του κλασικού σχήματος κερματισμού της δόσης [5].
Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας με χημειοθεραπεία ή στοχευμένες θεραπείας, π.χ.
σετουξιμάβη, φαίνεται να αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε
ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως στη κεφαλή, τον λαιμό, τον οισοφάγο και το
ορθό, και σε συγκεκριμένα μοριακά προφίλ ασθενών [5].

1.5 Καρκίνος του Μαστού
1.5.1 Επιδημιολογικά στοιχεία
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου και η κυριότερη
αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο
[5]. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2002, 636.000 και 514.000 νέες περιπτώσεις
καταγράφηκαν στα ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη αντίστοιχα, ενώ για την
ίδια χρονιά οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού ανέρχονται στους 410000 [18]. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες 1 στα 4 νέα κρούσματα ογκολογικής φύσης στις γυναίκες αφορά
καρκίνο του μαστού [19]. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης (80-90/100000) έχουν
καταγραφεί

στη

Βόρεια

Αμερική,

σε

περιοχές

της

νότιας

Αμερικής

(συμπεριλαμβάνονται η Βραζιλία και η Αργεντινή), στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη
και στην Αυστραλία [5]. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση
των νέων περιστατικών σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, σε αντίθεση με τις
ανεπτυγμένες χώρες όπου η αυξητική τάση είναι μικρή [5].
Μετά τη δεκαετία του 90, οι εξελίξεις κυρίως στον χώρο της θεραπείας αλλά και
της διάγνωσης έχουν συντελέσει στη σημαντική μείωση των ποσοστών θνησιμότητας

Κεφάλαιο 1

39

τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική (25-30% στη βόρεια Ευρώπη [20]. Στις
αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό επιβίωσης παραμένει σχετικά χαμηλό (50-60%)
[5]. Το σχετικό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης στις Ηνωμένες πολιτείες έχει αυξηθεί
σημαντικά από το 63% στις αρχές της δεκαετία του 60 μέχρι το 90% σήμερα [6] και
εξαρτάται από τον ακριβή τύπο και το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωσή της [19].
Τα αίτια εμφάνισης καρκίνου του μαστού δεν είναι γνωστά. Παράγοντες που
έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση της νόσου είναι το επιβαρυμένο οικογενειακό
ιστορικό (σε συγγενής πρώτου βαθμού) [21], πρώιμη έμμηνος ρήση ή καθυστερημένη
εμμηνόπαυση [22] και μη τεκνοποίηση ή τεκνοποίηση μετά το 30ο έτος της ηλικία
[23]. Ο θηλασμός αντίθετα φαίνεται να προστατεύει απέναντι στην ανάπτυξη της
νόσου [24]. Επίσης κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική λήψη
αντισυλληπτικών και οι ορμονικές θεραπείες αντικατάστασης με οιστρογόνα σε
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του
μαστού, η οποία μειώνεται στα επίπεδα του υπόλοιπου πληθυσμού 10 και 5 χρόνια
μετά το τέλος της λήψης των αντίστοιχων φαρμάκων [25],[26],[27],[28]. Όλοι οι
παραπάνω παράγοντες αποδεικνύουν τη σχέση του καρκίνου με την επιρροή των
ορμονών στον μαστικό αδένα.
Η ηλικία φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου.
Χαρακτηριστικά, την περίοδο 2002-2006, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 95% των νέων
περιστατικών και το 97% των θανάτων από καρκίνο του μαστού αφορούσαν γυναίκες
άνω των 40 ετών [19].
Ιατρικά ευρήματα όπως μεγαλύτερη μαστική πυκνότητα [29],[30], υπερπλασία
(υπερβολική ανάπτυξη των κυττάρων στους λοβούς και του πόρους του μαστικού
αδένα) [31] και υψηλή περιεκτικότητα των οστών σε μέταλλα [32],[33] αυξάνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου καθώς και η παχυσαρκία [34], [35], η έλλειψη
σωματικής άσκησης [34], [36] και η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ [37].
1.5.2 Ιστολογικοί τύποι
Πάνω από το 80% των νεοπλασιών του μαστού προέρχονται από το επιθήλιο των
γαλακτοφόρων πόρων (πόροι από τους οποίους μεταφέρεται το γάλα) του μαστικού
αδένα, ενώ η μειονότητα σχετίζεται με τους λοβούς (αδένες που παράγουν το γάλα)
του μαστού [5]. Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τους καρκίνους σε εκείνους που
δεν διηθούν και είναι περιορισμένοι (in situ) μέσα στο επιθήλιο των πόρων (ducts) ή
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των λοβών (lobules) του αδένα, διατηρώντας όμως όλα τα στοιχεία της κακοήθειας,
και σε εκείνους που διαπερνούν τα τοιχώματα του επιθηλίου και διηθούν το στρώμα
και τον αδένα.
Α. ΜΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
Πορογενές καρκίνωμα in situ (Ductal carcinoma In Situ, DCIS): Το χρονικό
διάστημα 2002-2006 στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιστοιχούσε στο 80% των μη
διηθητικών καρκίνων του μαστού [19]. Είναι ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος μη
μεταστατικού καρκίνου του μαστικού αδένα. Ξεκινά από το επιθήλιο των
γαλακτοφόρων πόρων. Αρχικά παραμένει μικρός και δε διηθεί το στρώμα των γύρω
ιστών (δεν διαπερνά τη βασική μεμβράνη), αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό
εξελίσσεται σε πορογενές διηθητικό.
Λοβιακό καρκίνωμα in situ (Lobular carcinoma In Situ, LCIS): Προέρχεται από το
επιθήλιο των τελικών μικρών γαλακτοφόρων λοβών του αδένα. Πολλοί ογκολόγοι
υποστηρίζουν ότι δεν είναι καρκίνος και τον θεωρούν δείκτη αυξημένου κινδύνου
ανάπτυξης μεταστατικού καρκίνου και στους δύο μαστούς.
Το 2009, το ποσοστό των μη διηθητικών μαστικών καρκίνων στις ΗΠΑ
εκτιμήθηκε στο 24% [19]. Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι σε αυτό το στάδιο (in situ)
μπορούν να ιαθούν.
Β. ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
Πορογενές διηθητικό καρκίνωμα (Invasive ductal carcinoma, IDC): Είναι ο πιο
συχνός ιστολογικός τύπος καρκίνου του μαστού. Το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες
αντιστοιχούσε στο 55% όλων των νέων περιστατικών εμφάνισης καρκίνου του
μαστού [38]. Το πορογενές διηθητικό καρκίνωμα γρήγορα τείνει να διηθήσει τα
λεμφαγγεία και να δώσει μεταστάσεις στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Η πρόγνωσή
του IDC εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου, την παρουσία μεταστάσεων στους
λεμφαδένες και σε αγγεία, την ιστολογική βαθμίδα του όγκου καθώς και την έκφραση
ορμονικών υποδοχέων και ογκογονιδίων όπως το HER2/neu. Το 2003, το πενταετές
ποσοστό επιβίωσης κυμαινόταν γύρω στο 85%.
Λοβιακό διηθητικό καρκίνωμα: Αποτελεί το 5-10% περίπου επί του συνόλου των
κακοηθειών του μαστού [39]. Πολύ συχνά σε αυτή την ιστολογική μορφή
παρατηρείται ο καρκίνος να είναι πολυεστιακός και με εμφάνιση και στους δύο
μαστούς. Ιστολογικά είναι αρκετά δύσκολη η διαφοροδιάγνωσή του από το
πορογενές καρκίνωμα με το οποίο παρουσιάζει μικροσκοπικά πολλές ομοιότητες.
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Άλλοι ιστολογικοί τύποι που συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία είναι οι:
μυελοειδές καρκίνωμα, σωληνώδες (ή σωληνωτό) καρκίνωμα, βλεννώδες καρκίνωμα,
θηλώδες διηθητικό καρκίνωμα, φλεγμονώδες καρκίνωμα (καρκινωματώδης μαστίτις),
νόσος του Paget και σαρκώματα του μαστού.
Γ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΙΚΟ ΜΑΣΤΟ
Είναι πάρα πολύ σπάνιος και συνήθως εμφανίζεται σε άτομα μέσης και μεγάλης
ηλικίας (με μέσο όρο τα 60). Προδιάθεσή του είναι η γυναικομαστία. Λόγω έλλειψης
λίπους στον ανδρικό μαστό ο καρκίνος γρήγορα διηθεί το δέρμα και το θωρακικό
τοίχωμα. Έχει κακή πρόγνωση. Ιστολογικά δεν έχει διαφορές από τον καρκίνο του
γυναικείου φύλου.
1.5.3 Γονίδια και καρκίνος του μαστού
Υπολογίζεται ότι το 5%-10% των καρκίνων του μαστού προέρχεται από
κληρονομικές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 ή BRCA2 που βρίσκονται στα
χρωμοσώματα 17 και 13 αντίστοιχα. Αυτές οι μεταλλάξεις είναι παρούσες σε
ποσοστό μικρότερο από το 1% του γενικού πληθυσμού. Γυναίκες με μεταλλαγμένο
το BRCA1 γονίδιο θα εμφανίσουν σε ποσοστό 57% καρκίνο του μαστού μέχρι την
ηλικία των 70 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες με μεταλλαγμένο
BRCA2 υπολογίζεται στο 49% [19].
Άλλα γονίδια που σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου στον μαστικό αδένα
είναι τα HER-2 (20-30% των διηθητικών καρκινωμάτων και στην πλειοψηφία των
DCIS θψηλού βαθμού), EGFR, c-MYC (15-25%), p53 (20-30%), Rb (μέχρι και 30%)
και ATM κλπ. [40].
1.5.4 Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής αγωγής εξαρτάται από το στάδιο
και το μοριακό/βιολογικό προφίλ του ασθενή, την ηλικία του ασθενή και τη σχέση
κινδύνου/ ωφέλειας που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Οι
περισσότερες ασθενείς θα υποβληθούν σε κάποιο είδος χειρουργικής επέμβασης για
την αφαίρεση μέρους ή όλου του μαστού και ίσως μέρους των παρακείμενων
ιστών/λεμφαδένων. Η ριζική μαστεκτομή κατά Halsted έχει πλέον εγκαταλειφθεί και
είναι αναγκαία μόνο σε πολυκεντρική νεοπλασία, πολυεστιακή νόσο ή σε λοβιακό
καρκίνο. Η χειρουργική επέμβαση συνήθως συνδυάζεται και με άλλες θεραπευτικές
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τεχνικές όπως ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή στοχευμένη
θεραπεία. Στην παρούσα παράγραφο θα επικεντρωθούμε στις συστημικές
θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Χημειοθεραπεία
Το όφελος της χημειοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το
μέγεθος του όγκου, τον αριθμό των εμπλεκόμενων λεμφικών κόμβων, την παρουσία
οιστρογονικών ή προγεστερονικών υποδοχέων και την ποσότητα της πρωτεΐνης
HER2/neu που παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις
ο συνδυασμός φαρμάκων είναι πιο αποτελεσματικός από τη χρήση ενός μόνο
χημειοθεραπευτικού σκευάσματος [41]. Παραδείγματα συνδυασμών αναφέρονται
στον Πίνακα 1-1. Ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ο βέλτιστος συνδυασμός [42].
Πίνακα

1-1

Πίνακας 1-1: Συνήθη χημειοθεραπευτικά σχήματα για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
Ακρωνύμιο

Θεραπευτικό σχήμα

CMF

Κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη, and 5- φλουορο-ουρακίλη κάθε 4 βδομάδες
για 6 κύκλους

FAC
(or CAF)

5-Φλουορο-ουρακίλη, δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη κάθε 3 βδομάδες για
6 κύκλους

AC (or CA)

Δοξορουβικίνη (Adriamycin) και κυκλοφωσφαμίδη κάθε 3 βδομάδες για 4
κύκλους

AC-Taxol

Αρχικά χορήγηση AC κάθε 3 βδομάδες για 4 κύκλους, και στη συνέχεια
χορήγηση πακλιταξέλη (Taxol) είτε κάθε 3 βδομάδες για 4 κύκλους είτε κάθε
βδομάδα (μικρότερη δόση) για 12 συνολικά βδομάδες.

TAC

Δοσεταξέλη (Taxotere), δοξορουβικίνη (Adriamycin) και κυκλοφωσφαμίδη
κάθε 3 βδομάδες για 6 κύκλους

FEC

5-Φλουορο-ουρακίλη, επιρουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη κάθε 3 βδομάδες
για 6 κύκλους

FECD

Αρχικά χορήγηση FEC κάθε 3 βδομάδες για 3 κύκλους και στη συνέχεια
χορήγηση δοσεταξέλης κάθε 3 βδομάδες για 3 κύκλους

TC

Δοσεταξέλη (Taxotere) και κυκλοφωσφαμίδη κάθε 3 βδομάδες για 6 κύκλους

Dose dense: Κάποιοι από τους παραπάνω συνδυασμούς (π.χ. AC- Taxol) μπορούν να χορηγηθούν
για συντομότερη χρονική διάρκεια (π.χ. κάθε 2 εβδομάδες αντί για 3).

Ορμονοθεραπεία
Η ανάπτυξη και πολλαπλασιασμός του καρκίνου του μαστού μπορεί να
επηρεαστεί από τη συγκέντρωση των οιστρογόνων, γυναικεία φυσιολογική ορμόνη,
μέσω της δέσμευσής τους από τους αντίστοιχους κυτταρικούς υποδοχείς. Μια από τις
μεγαλύτερες επιτυχίες στη θεραπεία αυτού του τύπου καρκίνου υπήρξε η ανάπτυξη
της ταμοξιφαίνης, ένα αντιοιστρογόνο φάρμακο το οποίο εμποδίζει τη δράση των
οιστρογόνων στα καρκινικά κύτταρα του μαστού και μπορεί να μειώσει ή να
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σταματήσει τον πολλαπλασιασμό τους. Η ταμοξιφαίνη δρα δεσμεύοντας τον
οιστρογονικό υποδοχέα (ER-estrogen receptor). Το σκεύασμα αυτό είναι αρκετά
ανεκτό και αποτελεσματικό σε ασθενείς με ER-θετικό καρκίνο του μαστού [43]. Πιο
πρόσφατα φάρμακα, όπως λετροζόλη, αναστροζόλη, εξεμεστάνη και arimedex,
στοχεύουν στη μείωση της παραγωγής των οιστρογόνων από τον οργανισμό
αναστέλλοντας τη λειτουργία του ενζύμου αρωματάση. Η κατηγορία αυτή των
φαρμάκων έχει επιδείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα σε ασθενείς μετά την
εμμηνόπαυση, τόσο σε πρώιμους όσο και σε προχωρημένους καρκίνους του μαστού,
φαίνεται δε να υπερτερούν έναντι της ταμοξιφαίνης [44], [45], [46], [47]. Παρόλα
αυτά σε ασθενείς προ εμμηνόπαυσης αποδεικνύονται ανεπαρκή καθώς δεν μπορούν
να σταματήσουν την παραγωγή οιστρογόνων από τις ωοθήκες.
Στοχευμένη θεραπεία
Σχεδόν το 15%-30% των καρκίνων του μαστού παρουσιάζουν υπερέκφραση
(υπερπαράγουν) του αυξητικού παράγοντα HER2/neu (πρωτεΐνη). Οι όγκοι αυτοί
έχουν την τάση να μεγαλώνουν γρηγορότερα και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο
ποσοστό επανεμφάνισης. Η τραστουζουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το
οποίο στοχεύει την πρωτεΐνη HER2/neu και αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης σε
μεταστατικούς ασθενείς [48] αλλά και ασθενείς σε πρώιμο στάδιο. Κλινικές δοκιμές
έχουν δείξει ότι η συνδυασμένη αγωγή τραστουζουμάμπης με χημειοθεραπεία
μειώνει τον ρίσκο επανεμφάνισης της νόσου από 52% σε 33% στους HER2/neuθετικούς ασθενείς σε σχέση με τη χημειοθεραπεία [49]. Το σκεύασμα εγκρίθηκε από
το FDA μόλις το 2006. Ήδη μια νέα γενιά αντι- HER2/neu θεραπευτικών
στρατηγικών είναι υπό ανάπτυξη [50].

1.6 Καρκίνος του Πνεύμονα
1.6.1 Επιδημιολογικά στοιχεία
Ο καρκίνος του πνεύμονα, μια σπάνια ασθένεια μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα,
αποτελεί πλέον την πιο συνηθισμένη μορφή κακοήθους νεοπλασίας μεταξύ των
αντρών και είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου από καρκίνο και στα δύο φύλα, σε
παγκόσμιο επίπεδο [5] . Το 2008 εκτιμήθηκαν 960.000 νέα περιστατικά και 850.000
θάνατοι μεταξύ του αντρικού πληθυσμού, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα μεταξύ του
γυναικείου πληθυσμού ανέρχονται σε 390.000 και 330.000 αντίστοιχα [5]. Η
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γεωγραφική και χρονική κατανομή των κρουσμάτων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από την κατανάλωση καπνού. Η αύξηση ή η μείωση της κατανάλωσης καπνού
συνοδεύεται 20-30 χρόνια αργότερα με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση των
κρουσμάτων καρκίνου του πνεύμονα [5]. Στην Αμερική από το 1984 έως το 2006
παρατηρήθηκε μείωση των κρουσμάτων μεταξύ των αντρών, σε αντίθεση με τις
γυναίκες, γεγονός που εκφράζει τις διαφορές στις συνήθειες καπνίσματος μεταξύ των
δύο φύλων [6]. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης μεταξύ των αντρών έχουν
καταγραφεί στις ΗΠΑ και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τα κρούσματα
εμφάνισης στις γυναίκες είναι υψηλά στις ΗΠΑ, Καναδά, Δανία και Αγγλία και
χαμηλά σε Ιαπωνία και Ισπανία όπου τα ποσοστά των καπνιστριών αυξήθηκαν
σχετικά πρόσφατα. Στην Αφρική καταγράφεται η μικρότερη συχνότητα μεταξύ
αντρών και γυναικών [5].
Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα παραμένει χαμηλό
(μόλις 5-10% στα πέντε χρόνια) [5]. Η προληπτική εξέταση πληθυσμού για την
έγκαιρη ανίχνευση της νόσου σε προσυμπτωματικό στάδιο ή η εφαρμογή νέων τεστ
τα οποία επιτρέπουν την ανίχνευση της νόσου σε ακόμα πιο πρώιμο στάδιο (π.χ.
σπειροειδής υπολογιστική τομογραφία χαμηλής δόσης, ή μοριακοί δείκτες πτυέλου)
δεν φαίνεται να έχουν συμβάλει στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας [6].
Το κάπνισμα τσιγάρου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κίνδυνου
εμφάνισης της νόσου. Ο κίνδυνος αυξάνει με την αύξηση της ποσότητας τσιγάρων
που καταναλώνονται ημερησίως και τα συνολικά έτη κατανάλωσης. Οι καπνιστές
πούρου ή πίπας έχουν επίσης παρόμοια πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του
πνεύμονα. Στους παράγοντες κινδύνου συγκαταλέγονται επίσης η επαγγελματική ή
περιβαλλοντολογική έκθεση σε προϊόντα καύσης, ραδόνιο, αμίαντο, συγκεκριμένα
μέταλλα (χρώμιο, κάδμιο και αρσενικό), κάποια οργανικά χημικά, ακτινοβολία και
ατμοσφαιρική ρύπανση και η ύπαρξη ιστορικού φυματίωσης. Η γενετική προδιάθεση
παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου, ιδίως σε νοσούντες
μικρότερων ηλικιών [6].
1.6.2 Ιστολογικοί τύποι
Ο καθορισμός του ιστολογικού τύπου του καρκίνου του πνεύμονα είναι
καθοριστικός για την πρόγνωση και την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής
προσέγγισης. Διακρίνονται δύο βασικοί τύποι ανάλογα με το μέγεθος των κυττάρων:

Κεφάλαιο 1

45

ο μη μικροκυτταρικός (non-small cell), ο οποίος απαντάται πιο συχνά και προέρχεται
από τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα, και ο μικροκυτταρικός (small cell), ο
οποίος προέρχεται από νευρικά και νευροενδοκρινικά κύτταρα και σχετίζεται ισχυρά
με το κάπνισμα. Ο μικροκυτταρικός τύπος είναι ιδιαίτερα επιθετικός, εντοπίζεται
κυρίως στους κεντρικούς βρόγχους του πνεύμονα, εμφανίζει ταχεία εξέλιξη, διηθεί σε
παρακείμενους ιστούς και δίνει μεταστάσεις. Ασθενείς με μικροκυτταρικό τύπο έχουν
χαμηλό προσδόκιμο ζωής (6% 5-ετές ποσοστό επιβίωσης) [6]. Ο μη μικροκυτταρικός
καρκίνος του πνεύμονα διακρίνεται σε επιπλέον τύπους ανάλογα με τις ιδιότητες και
τη μορφολογία των κυττάρων:


πλακώδες καρκίνωμα (squamous), το οποίο απαρτίζεται από πλακώδη
κύτταρα και χαρακτηρίζεται συχνά από κεντρική νέκρωση.



αδενοκαρκίνωμα (adenocarcinoma): Προέρχεται από περιφερειακό ιστό. Αν
και σχετίζεται με το κάπνισμα, ο τύπος αυτός απαντάται συχνότερα από τους
άλλους τύπους και στους μη καπνιστές και ειδικότερα στις γυναίκες.



μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα (large cell), το οποίο αναπτύσσεται στην
περιφέρεια του πνεύμονα και απαρτίζεται από κύτταρα μεγάλου μεγέθους.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μείωση της αναλογίας του πλακώδους
καρκινώματος, του πριν λίγα χρόνια επικρατέστερου τύπου, σε αντίθεση με το
αδενοκαρκίνωμα το οποίο παρουσιάζει αύξηση και στα δύο φύλλα. Οι αλλαγές αυτές
πιθανόν να σχετίζονται με μεταβολές στη σύνθεση των προϊόντων καπνού και στις
συνήθειες των καπνιστών (π.χ. χρήση φίλτρου). Γενικά ο μη μικροκυτταρικός τύπος
έχει λίγο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής (17% 5-ετές ποσοστό επιβίωσης) [6].
Πιο σπάνιοι ιστολογικοί τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι το καρκινοειδές, το
σάρκωμα, το μεσοθηλίωμα κ.α.
1.6.3 Γονίδια και καρκίνος του πνεύμονα
Όπως και στην περίπτωση πολλών άλλων τύπων καρκίνου, ο καρκίνος του
πνεύμονα σχετίζεται με μεταλλάξεις μοριακών μηχανισμών όπως την ενεργοποίηση
ογκογονιδίων, π.χ. K-ras, MYC, EGFR, ERBB-2 και BCL-2, και την αδρανοποίηση
ογκοκατασταλτικών γονιδίων, π.χ. RB, p53 και p16INK4A. Οι γενετικές μεταλλάξεις
που απαντώνται εξαρτώνται από τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου και καθορίζουν
την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας. Ενδεικτικές μεταλλάξεις γονιδίων
παρουσιάζονται παρακάτω. Μετάλλαξη στο κωδικόνιο (τριπλέτα νουκλεοτιδίων) 12
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του K-Ras ογκογονιδίου παρουσιάζει μέχρι και 30% των αδενοκαρκινωμάτων του
πνεύμονα [51], [52]. Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (epidermal
growth factor receptor-EGFR), ρυθμιστής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού,
εμφανίζεται υπερεκφρασμένος στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (70%
των πλακωδών καρκινωμάτων, 50% των αδενοκαρκινωμάτων, σε μικρότερη
αναλογία στο μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα), ενώ η υπερέκφρασή του είναι σπάνια
στον μικροκυτταρικό τύπο [53]. Μετάλλαξη του αυξητικού παράγοντα ΕRΒΒ2 είναι
λιγότερο συχνή (1/3 πλακωδών και αδενοκαρκινωμάτων [52]). Η υπερέκφραση του
γονιδίου myc, ο οποίος κωδικοποιεί τον ομώνυμο μεταγραφικό παράγοντα,
απαντάται κυρίως στον μικροκυτταρικό καρκίνο και σχετίζεται με δυσμενή
πρόγνωση. Το γονίδιο BCL-2, ένας αντιαποπτωτικός ρυθμιστής, εκφράζεται
διαφορετικά σε μερικούς τύπους μη μικροκυτταρικού καρκίνου [51]. Χρωμοσωμικές
ανωμαλίες σε θέσεις ογκοκατασταλτικών γονιδίων (π.χ. 3p, 5q, 13q, and 17p)
ενδέχεται να οδηγήσουν στην αδρανοποίησή τους [52]. Ανωμαλίες στο γονίδιο RB
(χρωμόσωμα 13q), ρυθμιστής του κυτταρικού κύκλου, ανιχνεύονται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 90% στον μικροκυτταρικό τύπο [51], [52]. Μεταλλάξεις στο
ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 (χρωμόσωμα 17p) εμφανίζονται με συχνότητα 50%
και 80% στον μη μικροκυτταρικό και μικροκυτταρικό τύπο αντίστοιχα.
1.6.4 Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Η θεραπευτική προσέγγιση καθορίζεται από τον τύπο (μικροκυτταρικός ή μη
μικροκυτταρικός) και το στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα, και μπορεί να
περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή στοχευμένες
θεραπείες π.χ. με μπεβασιζουμάμπη ή ερλοτινίμπη. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι
η θεραπεία επιλογής σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο, χωρίς εμφανείς
μεταστάσεις. Η χορήγηση χημειοθεραπείας μετά το χειρουργείο φαίνεται να αυξάνει
το προσδόκιμο ζωής όλων των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
σε πρώιμο στάδιο [6]. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, λόγω της
εξάπλωσης της ασθένειας πριν τη διάγνωσή της, επιλέγεται ακτινοθεραπεία με
χημειοθεραπεία, μερικές φορές σε συνδυασμό με χειρουργείο. Πρόσφατες κλινικές
μελέτες έδειξαν ένα πλεονέκτημα επιβίωσης σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό
καρκίνο προχωρημένου σταδίου όταν προστέθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα
κετουξιμάμπη στην κλασσική χημειοθεραπευτική αγωγή [6]. Η χημειοθεραπεία μόνη
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ή σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία προτιμάται στην περίπτωση του μικροκυτταρικού
καρκίνου του πνεύμονα. Σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών ο καρκίνος υποχωρεί,
αν και συνήθως επανέρχεται.
Πίνακας 1-2: Συνήθη χημειοθεραπευτικά σχήματα για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
Τύπος

Θεραπευτικό σχήμα
Σισπλατίνη και ετοποσίδη
Καρβοπλατίνη και ετοποσίδη
CAV : κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη και βινκριστίνη

Μικροκυτταρικός

CAVE: CAV συν ετοποσίδη
GemCarbo: Γεμσιταβίνη και καρβοπλατίνη
Τοποτεκάνη
CAE: κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουβικίνη και ετοποσίδη

Μη
Μικροκυτταρικός

CEV: κυκλοφωσφαμίδη με ετοποσίδη και βινκριστίνη
Σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα φάρμακα
 Βινορελβίνη
 Γεμσιταβίνη
 Πακλιταξέλη
 Δοσεταξέλη
 Δοξορουβικίνη
 Ετοποσίδη
 Πεμετρεξίδη
Άλλα φάρμακα
 Ιφωσφαμίδη
 Μιτομυσίνη
 Τοποτεκάνη

1.7 Πολύμορφο Γλοιοβλάστωμα
1.7.1 Επιδημιολογικά στοιχεία
Οι όγκοι του νευρικού συστήματος αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των
κακοηθειών σε παγκόσμιο επίπεδο [5], ενώ στην Αμερική ανέρχονται στο 23% των
παιδικών καρκίνων [6]. Η ηλιακή κατανομή του παρουσιάζει δύο κορυφές, με την
πρώτη στα παιδιά (3-12 ετών) και τη δεύτερη σε ενήλικες ηλικίας 45-70 [5].
Το γλοιοβλάστωμα αποτελεί την πιο κοινή μορφή καρκίνου του εγκεφάλου,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% των πρωτοπαθών περιστατικών. Το πολύμορφο
γλοιοβλάστωμα προέρχεται από τα νευρογλοιακά κύτταρα και ανήκει στην κατηγορία
των πρωτογενών όγκων του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσεται από
αυτοφυή κύτταρα του εγκεφάλου και δεν είναι αποτέλεσμα μετάστασης στον
εγκέφαλο καρκινικών κυττάρων από διαφορετικές περιοχές του σώματος. Είναι ο πιο
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επιθετικός τύπος γλοιώματος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) τον
κατατάσσει ως αστροκύτωμα τετάρτου βαθμού (το αστροκύτωμα είναι τύπος
γλοιώματος που μπορεί να παρουσιαστεί οπουδήποτε στο κεντρικό νευρικό σύστημα
δηλαδή στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό). Παρουσιάζει μέγιστο στις ηλικίες
65-74 με μεγαλύτερη συχνότητα στους άντρες [5], [54]. Λόγω της χαρακτηριστικής
αντοχής στην ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία η πρόγνωση στους ασθενείς με
γλοιοβλάστωμα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η πλειονότητα των ασθενών θα πεθάνει μέσα
σε 9-10 μήνες, ενώ ποσοστό μικρότερο από 3% επιβιώνει περισσότερο από τρία έτη
[5].
Σχέση του γλοιοβλαστώματος με το κάπνισμα, τη διατροφή, τα κινητά τηλέφωνα
ή τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μικρός συσχετισμός φαίνεται να
υπάρχει μεταξύ γλοιοβλαστώματος και ιονίζουσας ακτινοβολίας. Μεταξύ των
παραγόντων που έχουν σχετιστεί με το γλοιοβλάστωμα είναι έκθεση σε χλωριούχο
βινύλιο (υλικό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του PVC), σε μόλυβδο στο
περιβάλλον εργασίας και επαγγέλματα όπως αγρότες, μεταλλοτεχνίτες και
πυροσβέστες. Παρόλα αυτά, κανένας από τους παραπάνω συσχετισμούς δεν έχει
αδιάψευστα επιβεβαιωθεί και η αιτιολογία των καρκίνων του εγκεφάλου γενικότερα
περιμένει ακόμα να αποσαφηνιστεί [5].
1.7.2 Τύποι
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πρωτογενών εγκεφαλικών όγκων, εκ των οποίων οι
συχνότεροι είναι το μηνιγγίωμα και το γλοίωμα. Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
ανήκει στην υποκατηγορία γλοιωμάτων που ονομάζονται αστροκυτώματα. Το
γλοιοβλάστωμα διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές [5]. Το πρωτοπαθές
γλοιοβλάστωμα αντιστοιχεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων (60%) και
εμφανίζεται σε ενήλικες άνω των 50 ετών. Οι όγκοι αυτοί είναι ταχύτατης εξέλιξης,
χαρακτηρίζονται από απουσία πρόδρομης, λιγότερο κακοήθους αλλοίωσης, και
παρουσιάζουν σύντομο κλινικό ιστορικό, συνήθως μικρότερο από 3 μήνες. Το
δευτεροπαθές γλοιοβλάστωμα (40%) τυπικά αναπτύσσεται σε νεαρότερους ασθενείς
(<45 ετών), προέρχεται από την εξέλιξη αστροκυτώματος χαμηλής κακοήθειας
(WHO βαθμός II) ή αναπλαστικού αστροκυτώματος (WHO βαθμός IΙΙ) και έχει
σχετικά καλύτερη πρόγνωση. Ο χρόνος που απαιτείται για αυτή την εξέλιξη
εκτείνεται από 1 χρόνο σε περισσότερο από 10 χρόνια, με μέσο χρόνο 4-5 χρόνια.
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Γονιδιακές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι δύο αυτοί τύποι αποτελούν διαφορετικά
νοσήματα, ακολουθούν διαφορετικά γενετικά μονοπάτια και εμφανίζουν διαφορετική
θεραπευτική απόκριση [55].
1.7.3 Γονίδια και γλοιοβλάστωμα
Συγκριτικά με τους υπόλοιπους τύπους αστροκυτώματος, το γλοιοβλάστωμα
χαρακτηρίζεται από τον μεγαλύτερο αριθμό γενετικών αλλοιώσεων. Στις πιο
συνηθισμένες συγκαταλέγονται ([5],[55]) η απώλεια ετεροζυγωτίας στο χρωμóσωμα
10q (60-90% των περιπτώσεων), η οποία σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση,
μεταλλάξεις στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 (25-40% των περιπτώσεων), κυρίως
στο δευτεροπαθές γλοιοβλάστωμα και σε νεότερους ασθενείς, αλλοιώσεις του
γονιδίου RB και απώλεια της δράσης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου PTEN (30%
και 5% των πρωτοπαθών και δευτεροπαθών τύπων αντίστοιχα). Επιπλέον συνήθεις
γενετικές αλλοιώσεις οι οποίες σχετίζονται με το πρωτοπαθές γλοιοβλάστωμα είναι η
υπερέκφραση ή αλλοιώσεις του υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
(epidermal growth factor receptor-EGFR) (40-60%), η διαγραφή του p16 γονιδίου
(30-40%), η ενίσχυση ή υπερέκφραση του MDM2 (10-50%) και η απώλεια
ετεροζυγωτίας στο χρωμóσωμα 10p και 10q. Τέλος στην εξέλιξη του δευτεροπαθούς
τύπου εμπλέκονται η ενίσχυση ή υπερέκφραση του υποδοχέα PDGFR-a (60%) η
απώλεια του γονιδίου DCC (50%), και η απώλεια ετεροζυγωτίας στο χρωμóσωμα
19q.
1.7.4 Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Παρά την ύπαρξη πολλών θεραπευτικών προσεγγίσεων, το πολύμορφο
γλοιοβλάστωμα χαρακτηρίζεται από πολύ φτωχή πρόγνωση. Η επιλογή της
κατάλληλης θεραπείας εξαρτάται από τη θέση και το μέγεθος του όγκου, την ηλικία
και τη συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει
ανοικτή κρανιοτομία με χειρουργική εκτομή μεγαλύτερου δυνατού τμήματος του
όγκου, ακολουθούμενη από ταυτόχρονη ή επακόλουθη χημειοθεραπεία ή και
ακτινοθεραπεία,

αντιαγγειογενετική

θεραπεία

με

μπεβασιζουμάμπη,

ακτινοχειρουργική gamma knife ή cyber knife και συμπτωματική φροντίδα με
κορτικοστεροειδή. Η συνήθη θεραπεία για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση, η οποία ακολουθείται από ακτινοθεραπεία σε
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συνδυασμό

με

τεμοζολομίδη.

Μελέτες

έχουν

δείξει

ότι

ο

συνδυασμός

ακτινοθεραπείας με χορήγηση τεμοζολομίδης σαν επικουρική θεραπεία δίνει
καλύτερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με την εφαρμογή μόνο ακτινοθεραπείας
[56].
Ωστόσο, λόγω του ότι η συστηματική χορήγηση χημειοθεραπείας έχει πενιχρά
αποτελέσματα, διάφορα νέα πειραματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα περιλαμβάνουν
τεχνικές παράκαμψης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπως τοπικές εκχύσεις
φαρμάκων (π.χ. καρμουστίνη, τοποτεκάνη) και τοποθέτηση εμφυτευμάτων (π.χ.
πολυμερή καρμουστίνης), διάφορες ανοσολογικές προσεγγίσεις όπως εμβόλια,
γονιδιακή θεραπεία και χορήγηση εμβρυϊκών κυττάρων.
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Κεφάλαιο 2
Ααααααααααααααααααααααααα
Μοντέλα ελεύθερης ανάπτυξης
καρκινικών όγκων και απόκρισής τους
σε θεραπευτικά σχήματα:

Βιβλιογραφική επισκόπηση

2.1 Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική προσπάθεια της
ερευνητικής κοινότητας να ρίξει φως στους θεμελιώδεις μηχανισμούς που
εμπλέκονται στην έναρξη και την εξέλιξη της νόσου του καρκίνου. Παρόλη τη
σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό, πλήθος βιολογικών
διεργασιών περιμένουν ακόμα να αποσαφηνιστούν. Ένα ισχυρό όπλο στη
συστηματική μελέτη βιολογικών συστημάτων, όπως ο καρκινικός όγκος, είναι η
μαθηματική μοντελοποίηση της ανάπτυξής τους και απόκρισής τους σε θεραπευτική
αγωγή. Η μοντελοποίηση μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των
εμπλεκόμενων βιολογικών διαδικασιών, στην επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων
και στην καθοδήγηση των επόμενων ερευνητικών βημάτων. Επιπλέον, η πληθώρα
των σημερινά διαθέσιμων πειραματικών δεδομένων κάνει επιτακτική την ανάπτυξη
κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων για την αξιολόγησή τους [1] [2].
Η μεγάλη ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τον καρκίνο όχι μόνο μεταξύ
διαφορετικών τύπων αλλά και μεταξύ διαφορετικών περιστατικών του ίδιου τύπου,
επιβάλλει την ανάπτυξη πολυσύνθετων μοντέλων που περικλείουν βιολογικά
φαινόμενα σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες. Ένας σημαντικός αριθμός μοντέλων έχει
προταθεί στη βιβλιογραφία, τα οποία επιχειρούν να ενσωματώσουν ευρήματα

πειραματικών και κλινικών παρατηρήσεων σχετικά με βιολογικούς μηχανισμούς,
όπως

κυτταρικός

αγγειογένεση,

κύκλος,

αγγειακή

ανάπαυση,

και

διαφοροποίηση,

προ-αγγειακή

φάση

κυτταρικός

ανάπτυξης

θάνατος,

του

όγκου,

αλληλεπίδραση με γειτονικούς ιστούς, εισβολή και μετάσταση. Τα προσομοιωτικά
αυτά μοντέλα μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα συνεχή, τα
διακριτά και τα υβριδικά.

2.2 Συνεχής προσέγγιση
Μία από τις προσεγγίσεις συνεχών μαθηματικών είναι η διατύπωση εξισώσεων οι
οποίες περιγράφουν την εξέλιξη ενός καρκινικού όγκου φαινομενολογικά. Το πιο
απλό μοντέλο αυτής της κατηγορίας είναι ο νόμος της εκθετικής αύξησης, σύμφωνα
με τον οποίο ο ρυθμός αύξησης ενός πληθυσμού κυττάρων Ν(t) είναι ανάλογος του
ίδιου του πληθυσμού. Ο νόμος αυτός προβλέπει απεριόριστη αύξηση του πληθυσμού
και μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τη συμπεριφορά ενός καρκινικού
συστήματος σε συνθήκες αφθονίας θρεπτικών συστατικών, πχ. στα αρχικά στάδια της
ζωής ενός όγκου. Καθώς ο όγκος αυξάνεται σε μέγεθος, η αδυναμία επαρκούς
τροφοδότησης σε όλη την έκτασή του και ο ανταγωνισμός για πόρους ζωτικής
σημασίας, όπως ο χώρος, με τους παρακείμενους ιστούς έχουν σαν αποτέλεσμα την
προοδευτική μείωση του παρατηρούμενου χρόνου διπλασιασμού [3], ενώ η ανάπτυξη
του όγκου τείνει στον κορεσμό. Τέτοιες προοδευτικά επιβραδυνόμενες καμπύλες
ανάπτυξης έχουν περιγραφεί από τη λογιστική και Compertzian συνάρτηση (Πίνακας
2-1). Ενδεικτικά παραδείγματα μοντέλων που βασίζονται στη φαινομενολογική
περιγραφή της ανάπτυξης του όγκου κάνοντας χρήση του εκθετικού, λογιστικού ή
Compertzian νόμου αποτελούν οι εργασίες [4], [5] και [6]. Διορθωτικοί παράγοντες
έχουν προταθεί οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις κυτταρικές απώλειες και τη
διαφοροποίηση [7].
Πιο εξεζητημένες προσεγγίσεις συνεχών μαθηματικών βασίζονται στη
διατύπωση και επίλυση ενός κλειστού συστήματος διαφορικών εξισώσεων
εμπνευσμένων από τη μηχανική του συνεχούς μέσου ή τη μηχανική ρευστών. Στην
πλειονότητά τους, τα μοντέλα αυτά, στηρίζονται στην αρχή ότι η ανάπτυξη ενός
όγκου

ρυθμίζεται

από

τη

διάχυση

διαφόρων

θρεπτικών

συστατικών

ή

αυξητικών/ανασταλτικών παραγόντων μέσα στον ίδιο τον όγκο. Οι κυτταρικοί
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πληθυσμοί και διάφοροι εξωκυττάριοι παράγοντες περιγράφονται από συνεχείς
μεταβλητές, η αλληλεπίδραση μεταξύ των οποίων καθορίζει την εξέλιξη του όγκου.
Οι εργασίες του Greenspan αποτελούν τις πιο πρώιμες στον χώρο [8], [9]. Στις
εργασίες αυτές το πρόβλημα ανάπτυξης της νεκρωτικής περιοχής, της περιοχής των
αναπαυόμενων κυττάρων και της περιοχής των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων στην
προ-αγγειακή φάση ανάπτυξης του όγκου διατυπώνεται σαν πρόβλημα κινούμενου
ορίου (moving boundary) το οποίο ρυθμίζεται από τη διάχυση θρεπτικών συστατικών
μέσα στον όγκο. Μειονέκτημα του προτεινόμενου μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι
δεν επιτρέπει τη θεώρηση κυτταρικής ανομοιογένειας. Επεκτάσεις του παραπάνω
μοντέλου έχουν προταθεί από διάφορους μελετητές [10], [11].
Πίνακας 2-1: Νόμοι ανάπτυξης κυτταρικών πληθυσμών
Νόμος
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Νο: αρχικός πληθυσμός για t=0

Στα μοντέλα πολλαπλών φάσεων [12]-[14] οι διάφοροι καρκινικοί κυτταρικοί
πληθυσμοί ή εξωκυττάριοι παράγοντες αντιμετωπίζονται σαν ξεχωριστές φάσεις.
Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις που προκύπτουν από την αρχή διατήρησης της μάζας
και της ορμής εφαρμόζονται για να περιγράψουν την εξέλιξη των θεωρούμενων
κυτταρικών πληθυσμών [12]-[14] ή του εξωτερικού ορίου του όγκου [11], ενώ
εξισώσεις αντίδρασης-διάχυσης χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της κατανομής
μέσα στον όγκο των θεωρούμενων θρεπτικών συστατικών, όπως οξυγόνου και
γλυκόζης, ή και αυξητικών/ανασταλτικών παραγόντων, όπως χαλόνες. Εξισώσεις
διάχυσης έχουν επίσης εφαρμοστεί για τη μοντελοποίηση της εισβολής καρκινικών
κυττάρων στους παρακείμενους ιστούς [15]-[19], τη μετάσταση [20] ή την
αγγειογένεση [21]. Τα συστήματα που προκύπτουν είναι συνήθως πολύπλοκα και ως
επί το πλείστον λύνονται αριθμητικά, χρησιμοποιώντας π.χ. μεθόδους πεπερασμένων
διαφορών, όπως η Crank-Nicolson, εκτός αν διάφορες προσεγγίσεις και απλοποιήσεις
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του προβλήματος επιτρέπουν την εξαγωγή αναλυτικών λύσεων. Άλλες μέθοδοι που
έχουν στρατευθεί είναι οι λύσεις οδεύοντος κύματος (travelling-wave) [22], [23]. Τα
παραπάνω μοντέλα αφορούν είτε την προ-αγγειακή είτε την αγγειακή φάση του
όγκου.
Ένα

θεωρητικό

ανοσοποιητικού

πλαίσιο

συστήματος

για
με

τον

χειρισμό

διακριτούς

της

αλληλεπίδρασης

κυτταρικούς

του

πληθυσμούς

χρησιμοποιώντας κινητική θεωρία και προσέγγιση Boltzmann παρουσιάζεται σε μία
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τους Bellomo et al., [24], [25]. Η εφαρμογή
τέτοιου είδους στατιστικής φυσικής στη μοντελοποίηση καρκινικών κυττάρων πρέπει
να γίνεται με προσοχή καθώς, ενώ τα κύτταρα δεν είναι ιδιαίτερα ευκίνητα στον
φυσικό χώρο, η συμπεριφορά τους διαφοροποιείται σημαντικά από μεταβολές στο
ενδοκυτταρικό και διακυτταρικό βιοχημικό δίκτυο επικοινωνίας. Παρόλα αυτά τα
πλεονεκτήματα προσεγγίσεων που προέρχονται από στατιστική μηχανική, όπως
μέθοδος Boltzmann, προέρχονται από την ίδια την αξιοποίηση ενός προϋπάρχοντος
πλαισίου από τη φυσική και τη δυναμική ρευστών που ασχολείται με τον φορμαλισμό
των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ σωματιδίων, το οποίο στην περίπτωση καρκινικών
όγκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ των
κυττάρων.

2.3 Διακριτή προσέγγιση
Οι προσεγγίσεις συνεχών μαθηματικών, οι οποίες, στην πλειονότητά τους,
μοντελοποιούν την ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου κάνοντας χρήση διαφορικών
εξισώσεων, αποτυγχάνουν να περιγράψουν ετερογενή φαινόμενα και φαινόμενα
διακριτής φύσης που λαμβάνουν χώρα σε κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο [26].
Σε αντιδιαστολή, τα μοντέλα διακριτών μαθηματικών βασίζονται ως επί το πλείστον
στη χρήση κυτταρικών αυτομάτων [27]-[42]. Κάθε κυτταρικό αυτόματο μπορεί να
αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο κύτταρο ή σε μία ομάδα βιολογικών κυττάρων, τα
οποία εξελίσσονται σε διακριτό χώρο και χρόνο. Τα κυτταρικά αυτόματα
διευκολύνουν την ενσωμάτωση και διαχείριση ετερογενών κυτταρικών πληθυσμών
και

τη

μοντελοποίηση

ενδοκυτταρικών

δυναμικών

διεργασιών,

θεωρώντας

πολλαπλές, διακριτές καταστάσεις στις οποίες τα κύτταρα αυτά μπορούν να βρεθούν
(π.χ. φάσεις του κυτταρικού κύκλου, διαφορετικοί τύποι κυττάρων κλπ.). Κανόνες,
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βασισμένοι π.χ. σε κυτταροκινητικά διαγράμματα [29]-[35], διέπουν τις μεταβάσεις
μεταξύ των καταστάσεων αυτών. Εκτός από τα κυτταρικά αυτόματα, στην κατηγορία
των διακριτών προσεγγίσεων συγκαταλέγονται μέθοδοι [43]-[45] όπως τεχνικές
πρακτόρων (agent-based) [46]-[48], εκτεταμένες μέθοδοι Potts [49] και τεχνικές
βασιζόμενες σε στοχαστικά μαθηματικά (αλυσίδες Markov συνδυασμένες με
εξισώσεις Fokker-Plank) [50], [51].
Σε όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις η κατάσταση ενός κυττάρου ή ενός
πληθυσμού κυττάρων στον όγκο περιγράφεται από ένα διάνυσμα παραμέτρων w,
που, στη γενική περίπτωση, αποτελείται από τις συνιστώσες [43]:
w={x, u}
όπου x η θέση του κυττάρου, και u ένα διάνυσμα που χαρακτηρίζει τη βιολογική
κατάσταση του κυττάρου σε σχέση με τη θέση του και τις τοπικές βιοχημικές
συνθήκες.
Η δυσκολία των μοντέλων αυτών συνίσταται στη ρεαλιστική μοντελοποίηση της
τρισδιάστατης κίνησης των κυττάρων. Στα μοντέλα αυτά οι φυσικοί νόμοι που
διέπουν την κίνηση των βιολογικών κυττάρων έχουν αντικατασταθεί με κανόνες.
Πρώτο βήμα είναι η διαίρεση του φυσικού χώρου σε στοιχειώδεις κυψελίδες ή
αλλιώς ‘κυτταρικά αυτόματα’. Η πιο απλή διαίρεση είναι η διακριτοποίηση του
χώρου σε ένα κανονικό πλέγμα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγονται
ορθογώνια πλέγματα για απλότητα. Μια εναλλακτική διαίρεση, προτεινόμενη από
τους Kansal et al., κατανέμει τα κέντρα των κυτταρικών αυτομάτων τυχαία και εν
συνεχεία χρησιμοποιεί μωσαϊκά Voronoi (Vοronoi tessellation) για να διαιρέσει τον
χώρο σε κύτταρα.
Επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της χωρο-χρονικής συμπεριφοράς του
πλέγματος, δηλαδή αν θα είναι σταθερό ή αν θα μεταβάλλεται καθώς τα στοιχεία του
εξελίσσονται. Η πιο απλή προσέγγιση είναι η θεώρηση ενός σταθερού πλέγματος
όπου κάθε κυψελίδα (κυτταρικό αυτόματο) αντιστοιχεί σε ένα βιολογικό
κύτταρο/ομάδα βιολογικών κυττάρων ή μια κενή θέση. Θα ήταν πιο ρεαλιστική η
θεώρηση πλεγματικών κυψελίδων οι οποίες μεγαλώνουν και κινούνται καθώς ο όγκος
αναπτύσσεται, όμως, μια τέτοια υλοποίηση είναι δυσκολότερη και συναντάται
σπανιότερα στη βιβλιογραφία. Ενώ οι κανόνες κίνησης σε ένα σταθερό πλέγμα
διατυπώνονται στη μεταφορά κυττάρων μεταξύ πλεγματικών θέσεων, σε ένα πλέγμα
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που είναι ελεύθερο να κινηθεί, οι κανόνες κίνησης των κυττάρων θα πρέπει να
βασιστούν σε νόμους διατήρησης της μάζας και σε μηχανική μέσων [43].
Για τον καθορισμό των κανόνων κίνησης σε ένα σταθερό πλέγμα, τα περισσότερα
μοντέλα υποθέτουν ότι η αλληλεπίδραση του υπό θεώρηση κυττάρου με το
περιβάλλον του είναι τοπική και λαμβάνει χώρα μέσα σε μια σαφώς καθορισμένη
γειτονιά, Ο, απαρτιζόμενη από τα πιο κοντινά σε αυτό κύτταρα. Φυσικά
αλληλεπιδράσεις με πιο απομακρυσμένα κύτταρα είναι επίσης πιθανές.
Ένας τυπικός κανόνας κυτταρικού αυτομάτου υπαγορεύει ότι αν μια θέση x είναι
κατειλημμένη από ένα καρκινικό κύτταρο, τότε το κύτταρο αυτό μπορεί να
πολλαπλασιαστεί με μια πιθανότητα k1, μπορεί να δεσμεύσει έναν αυξητικό
παράγοντα ή έναν παράγοντα που θα προκαλέσει τον θάνατό του ή να εισέλθει στη
φάση ανάπαυσης με πιθανότητα k2, ή μπορεί να μετακινηθεί σε μια γειτονική θέση με
πιθανότητα k3. Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων εξαρτάται από το επίπεδο των
θρεπτικών συστατικών και των αποβλήτων στη συγκεκριμένη θέση. Σε ένα απλό
παράδειγμα τα τοπικά επίπεδα γλυκόζης, οξυγόνου και pH θα μπορούσαν να
επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων μέσω μιας απλής εξίσωσης. Σε πιο
εξεζητημένες προσεγγίσεις ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός μπορεί να είναι το
αποτέλεσμα ενός δικτύου διαφορικών εξισώσεων οι οποίες μοντελοποιούν τις
εσωτερικές κυτταρικές διεργασίες και τα μονοπάτια διαβίβασης των απαιτούμενων
σημάτων για τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων (υβριδική προσέγγιση). Οι
πιθανότητες k1, k2 και k3 συνήθως θεωρούνται ανεξάρτητες από τη γεωμετρία και τις
μηχανικές ιδιότητες του περιβάλλοντος, τέτοιες επιδράσεις θα μπορούσαν όμως να
ενσωματωθούν.
Μετά τον πολλαπλασιασμό το κύτταρο θα διαιρεθεί σε δύο θυγατρικά κύτταρα.
Σε ένα δυναμικό πλέγμα, η τοποθέτηση του νέου κυττάρου δεν αποτελεί πρόβλημα.
Το μητρικό κύτταρο μεγαλώνει σε μέγεθος διπλάσιο του αρχικού και εν συνεχεία
διαιρείται σε δύο κύτταρα ίδιου μεγέθους με το αρχικό. Από την άλλη μεριά, σε ένα
σταθερό πλέγμα τα θυγατρικά κύτταρα θα πρέπει να καταλάβουν δυο θέσεις. Το ένα
κύτταρο τοποθετείται στην ίδια θέση με το μητρικό, για το δεύτερο όμως απαιτείται
νέα θέση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που καθορίζουν πού θα τοποθετηθεί το νέο
κύτταρο. Συνήθως τοποθετείται σε μια γειτονική θέση, αλλά θα πρέπει να
αποφασιστεί πώς θα μετακινηθούν τα γειτονικά κύτταρα ώστε να δημιουργηθεί
χώρος. Η τοποθέτηση του νέου κυττάρου μπορεί να γίνει και σε μια κενή θέση.
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Ο καθορισμός της θέσης του επιπλέον κυττάρου είναι το κύριο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν τα σταθερά πλέγματα στα οποία είναι δύσκολη η ενσωμάτωση
ρεαλιστικής φυσικής ή βιολογικής συμπεριφοράς στους κανόνες κίνησης. Επιπλέον η
επιλεγόμενη δομή του πλέγματος μπορεί να επηρεάσει τη συνολική συμπεριφορά
του, με παρόμοιο τρόπο με την επίδραση του πλέγματος στις αριθμητικές επιλύσεις
των μερικών διαφορικών εξισώσεων. Ένα παρόμοιο δίλημμα εμφανίζεται για
κύτταρα που ενδέχεται να μην πολλαπλασιάζονται αλλά εμφανίζουν κινητικότητα. Η
μετακίνηση του κύτταρου σε μια γειτονική θέση μπορεί να εξαρτάται από (α) τον
αριθμό των κενών γειτονικών θέσεων (β) τη βαθμωτή μεταβολή της συγκέντρωσης
των θρεπτικών συστατικών (γ) τις μηχανικές ιδιότητες του ίδιου του κυττάρου και
των γειτονικών κλπ.
Διαφορετικά μοντέλα κυτταρικών αυτομάτων ενσωματώνουν διαφορετικά
επίπεδα πολυπλοκότητας στους κανόνες κίνησης, πολλαπλασιασμού και θανάτου των
κυττάρων. Παρακάτω περιγράφονται ενδεικτικά παραδείγματα μοντέλων που έχουν
εμφανιστεί στη βιβλιογραφία.
Μεταξύ των πρώτων εργασιών που έκαναν χρήση τρισδιάστατων κυτταρικών
αυτομάτων για τη μοντελοποίηση της εξελικτικής πορείας καρκινικών συστημάτων,
συγκαταλέγεται αυτή των Duchting και Vogelsaenger [27]. Η εργασία αφορά την
ανάπτυξη και την απόκριση καρκινωμάτων σε διάφορα θεραπευτικά σχήματα
(συμπεριλαμβανομένων της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας), σε τμήματα
ιστού συνολικού όγκου μέχρι 1mm3. Θεωρείται σταθερό μονοκύτταρο κυβικό πλέγμα
το οποίο περιέχει ένα απλοποιημένο αγγειακό δίκτυο. Οι κανόνες του κυτταρικού
αυτόματου αφορούν τη μοντελοποίηση του κυτταρικού κύκλου και της επίδρασης
που έχει η ελλιπής τροφοδότηση σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στην ανάπτυξη
του όγκου. Χαρακτηριστικά η διαίρεση ενός καρκινικού κυττάρου επιτρέπεται μόνο
αν η απόστασή του από το αγγείο είναι μερικές μόνο κυτταρικές στοιβάδες. Στην
αντίθετη περίπτωση το κύτταρο εισέρχεται στη φάση ανάπαυσης, G0. Οι μηχανικές
ιδιότητες του μέσου δεν λαμβάνονται υπόψη (το μέσο θεωρείται ομοιογενές) και η
διεύθυνση τοποθέτησης των θυγατρικών κυττάρων καθορίζεται από γεννήτρια
τυχαίων αριθμών (θεωρείται ομοιόμορφη κατανομή).
Οι Qi et al. [38] ανέπτυξαν ένα δισδιάστατο τετραγωνικό κυτταρικό αυτόματο.
Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό που επιβάλλει στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
η ανάγκη για θρεπτικούς πόρους, παράγουν καμπύλες ανάπτυξης που ακολουθούν
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τον νόμο του Gompertz. Τα θεωρούμενα βιολογικά φαινόμενα είναι η κυτταρική
διαίρεση και η θνησιμότητα των καρκινικών κυττάρων μέσω της δράσης του
ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον του όγκου, τα οποία χειρίζονται με τρόπο
στοχαστικό. Πιθανότητες ορίζουν αν ένα καρκινικό κύτταρο θα διαιρεθεί ή θα
προσβληθεί από το ανοσοποιητικό σύστημα και πεθάνει. Στοχαστικά επίσης
χειρίζεται και η απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από τον όγκο. Η πιθανότητα
πολλαπλασιασμού ενός κυττάρου δεν θεωρείται σταθερή, αλλά μειώνεται καθώς ο
όγκος αυξάνει. Επιπλέον, η διαίρεση του κυττάρου σε κάθε θέση του πλέγματος
επιτρέπεται μόνο αν τουλάχιστον ένας από τους κοντινότερους γείτονες είναι άδειος.
Τέλος, η εισβολή των νέων κυττάρων στις θέσεις που καταλαμβάνουν οι
φυσιολογικοί ιστοί λαμβάνει χώρα μόνο αν η μηχανική πίεση εσωτερικά του όγκου
πάρει τιμή πάνω από ένα κατώφλι. Η πίεση αυτή μοντελοποιείται συναρτήσει της
πυκνότητας των καρκινικών κυττάρων.
Στην εργασία τους οι Smolle και Stettner [39], [40] χρησιμοποίησαν ένα
δισδιάστατο τετραγωνικό κυτταρικό αυτόματο για να προσομοιώσουν το φαινόμενο
της ανάπτυξης και διήθησης των καρκινικών κυττάρων και να μελετήσουν ποιοτικά
την επίδραση της παρουσίας σε μικροσκοπικό επίπεδο διαφόρων ενδοκρινών και
παρακρινών αυξητικών παραγόντων στη μακροσκοπική μορφολογία του όγκου. Στο
μοντέλο που ανέπτυξαν ένα καρκινικό κύτταρο επιτρέπεται να διαιρεθεί, να
μεταναστεύσει ή να πεθάνει με μια πιθανότητα η οποία καθορίζεται τοπικά, από τη
θεωρούμενη συγκέντρωση των παραπάνω παραγόντων. Όταν πραγματοποιείται μια
κυτταρική διαίρεση, το νέο κύτταρο τοποθετείται τυχαία σε μία από τις 8
κοντινότερες θέσεις του πλέγματος. Για την κυτταρική μετανάστευση, επιλέγεται
τυχαία μια από τις 8 πιθανές διευθύνσεις καθώς και η απόσταση μετακίνησης. Τέλος,
ο κυτταρικός θάνατος προσομοιώνεται με τη διαγραφή του κυττάρου από τη θέση
που καταλαμβάνει. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο θάνατος ενός καρκινικού κυττάρου
οδηγεί στη συρρίκνωση του όγκου και όχι στην κατάληψη της θέσης του από
φυσιολογικό κύτταρο όπως στην εργασία των Qi et al. [38]. Στο παραπάνω μοντέλο
δεν λαμβάνεται υπόψη η δράση του ανοσοποιητικού συστήματος και η αγγείωση του
όγκου.
Παράδειγμα τρισδιάστατου κυτταρικού αυτομάτου το οποίο δεν χρησιμοποιεί
κανονικό πλέγμα είναι αυτό που ανέπτυξαν οι Kansal et al. [41], [42]. Το μοντέλο
μιμείται τη δράση της διάχυσης των θρεπτικών συστατικών και τη μηχανική

Κεφάλαιο 2

64

αλληλεπίδραση μεταξύ των κυττάρων. Οι συγγραφείς θεωρούν τυχαίο σταθερό
πλέγμα και ισοτροπικό μωσαϊκό Voronoi (Voronoi tessellation). Εφαρμόζεται
τριγωνισμός Delaunay για να ενωθούν οι θέσεις του πλέγματος των οποίων τα
πολύεδρα έχουν κοινή πρόσοψη και να καθοριστούν έτσι οι γείτονες κάθε
πλεγματικού σημείου. Κάθε κυψελίδα του πλέγματος αντιστοιχεί σε έναν αριθμό (102
έως 106) βιολογικών κυττάρων και όχι σε ένα μεμονωμένο βιολογικό κύτταρο (όπως
στην περίπτωση των προαναφερθέντων μοντέλων). Ο πολλαπλασιασμός των
κυττάρων καθορίζεται από την απόστασή τους από την επιφάνεια του όγκου. Μόνο
τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται μέσα σε μια συγκεκριμένη ακτίνα από τα όρια του
όγκου τροφοδοτούνται επαρκώς και μπορούν να πολλαπλασιαστούν, ενώ για
μεγαλύτερες αποστάσεις μετατρέπονται σε μη πολλαπλασιαζόμενα. Για τον
καθορισμό αυτών των αποστάσεων επιλέγεται ad hoc κλίμακα (μέση ακτίνα
όγκου)2/3. Η επίδραση των μηχανικών πιέσεων στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων
μοντελοποιείται εξαρτώντας την πιθανότητα πολλαπλασιασμού των κυττάρων από
την απόστασή τους από το κέντρο του όγκου. Πιο συγκεκριμένα ένα κύτταρο έχει
μικρότερη πιθανότητα να διαιρεθεί όταν ο λόγος (ακτινική θέση / μέγιστη επιτρεπτή
ακτίνα όγκου) είναι μεγαλύτερος.
Η μοντελοποίηση πρακτόρων (agent-based modeling) μπορεί να θεωρηθεί σαν
μια εξειδικευμένη τεχνική κυτταρικών αυτομάτων [26]. Στα μοντέλα πρακτόρων τα
κύτταρα, οι μεταβολίτες, τα γονίδια, οι πρωτεΐνες κλπ., αντιμετωπίζονται σαν
ξεχωριστές, αυτόνομες οντότητες -πράκτορες- οι οποίες μπορούν να πάρουν
αποφάσεις και να εκτελέσουν μια σειρά λειτουργιών (π.χ. κίνηση, διαίρεση, θάνατος,
αλληλεπίδραση) ανεξάρτητα, βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Σε αντίθεση με τα
μοντέλα κυτταρικών αυτομάτων, τα συστήματα πρακτόρων δεν απαιτούν την ύπαρξη
πλέγματος (lattice-free space) [44], [45] ή συγχρονισμένων χρονικά βημάτων [44],
παρόλα αυτά, το απαιτούμενο υπολογιστικό κόστος επιβάλλει συνήθως τους
παραπάνω περιορισμούς [46]. Γενικά οι τεχνικές πρακτόρων είναι ιδανικές για
καταστάσεις

ελεύθερα

περιπλανώμενων

και

ανομοιόμορφα

κατανεμημένων

κυττάρων όπως αγγειογένεση, μετάσταση και δράση ανοσοποιητικού συστήματος,
λαμβάνοντας όμως υπόψη την αύξηση των υπολογιστικών πόρων με την αύξηση της
πολυπλοκότητας του συστήματος, περιορίζονται συνήθως σε μικρά συστήματα
κυττάρων [45].
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Σε αντίθεση με τα μοντέλα κυτταρικού αυτομάτου στα οποία κάθε πλεγματική
κυψελίδα αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα βιολογικά κύτταρα, στην προσέγγιση
Potts [49] κάθε βιολογικό κύτταρο απαρτίζεται από αρκετές κυψελίδες και η κίνηση
κάθε κυττάρου καθορίζεται από την ελαχιστοποίηση μιας ενέργειας. Η παραπάνω
διατύπωση μπορεί να λάβει υπόψη της φαινόμενα όπως η τάση της κυτταρικής
μεμβράνης, χημειοτακτισμός, κυτταρική πρόσφυση κλπ. Σε σύγκριση με τα
κυτταρικά αυτόματα, η προσέγγιση Potts έχει σημαντικά μεγαλύτερο υπολογιστικό
κόστος και είναι κατάλληλη για τη λεπτομερή μοντελοποίηση ενός μικρού
πληθυσμού κυττάρων.

2.4 Υβριδική προσέγγιση
Οι Kansal et al. [41], [42] ενσωμάτωσαν στο μοντέλο τους την επίδραση της
ελλιπούς τροφοδότησης και των περιορισμών που επιβάλλουν οι μηχανικές συνθήκες,
θεωρώντας τους ρυθμούς πολλαπλασιασμού και θανάτου των κυττάρων γνωστές
συναρτήσεις της θέσης των κυττάρων. Μια προφανή πρώτη επέκταση των μοντέλων
που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο είναι η μοντελοποίηση
επιμέρους φαινομένων χρησιμοποιώντας συνεχή μαθηματικά. Τα υβριδικά μοντέλα
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα συνεχή και διακριτά
μαθηματικά και ενσωματώνουν βιολογικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα σε
διαφορετικές κλίμακες (ενδοκυτταρικό, κυτταρικό, επίπεδο ιστού). Τα κύτταρα
αντιμετωπίζονται σαν διακριτές οντότητες, ενώ χρησιμοποιούνται διαφορικές
εξισώσεις για την περιγραφή μικρο-περιβαντολογικών παραγόντων, όπως για
παράδειγμα τη μοντελοποίηση της δια-κυτταρικής μεταφοράς και διάχυσης διαφόρων
μακρο-μορίων (οξυγόνο, γλυκόζη, αυξητικοί παράγοντες κλπ.).
Μια παρόμοια προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από τους Ferreira et al. [52], [53] οι
οποίοι χρησιμοποίησαν ένα δισδιάστατο υβριδικό κυτταρικό αυτόματο για να
μοντελοποιήσουν μια κοινωνία καρκινικών και φυσιολογικών κυττάρων. Η
συγκέντρωση των αυξητικών παραγόντων υπολογίζεται από ένα συνεχές μοντέλο
σύμφωνα με το οποίο το κάθε κύτταρο δρα σαν πηγή/καταβόθρα δέλτα συνάρτησης,
ενώ το μέσο επίπεδο των θρεπτικών συστατικών σε μια γειτονιά πέντε κυττάρων
επηρεάζει την πιθανότητα πολλαπλασιασμού του κυττάρου.
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Οι Ramis-Conde et al. [54] πρότειναν ένα δισδιάστατο υβριδικό μοντέλο
ανάπτυξης συμπαγών καρκινικών όγκων με σκοπό τη μελέτη της ικανότητάς τους να
αποδομούν τον περιβάλλοντα εξωκυττάριο χώρο και να εισβάλλουν σε αυτόν. Τα
καρκινικά κύτταρα μοντελοποιούνται σαν διακριτές, ξεχωριστές οντότητες, οι οποίες
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω μιας συνάρτησης δυναμικού. Η συνάρτηση αυτή
περιγράφει τις δυνάμεις συνάφειας που αναπτύσσονται μεταξύ των κυττάρων. Τα
καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται, εκκρίνουν ένζυμα αποδόμησης και
κινούνται. Η κατεύθυνση κίνησης καθορίζεται από την κλίση του δυναμικού
συνάφειας και την κλίση της πυκνότητας του παρακείμενου εξωκυττάριου χώρου που
έχει υποστεί αποδόμηση (η αποδόμηση συντελεί στην παραγωγή χημικών που
προάγουν τη μετανάστευση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων). Η
πυκνότητα του εξωκυττάριου χώρου, η συγκέντρωση των ενζύμων αποδόμησης και η
πυκνότητα του αποδομημένου εξωκυττάριου χώρου καθορίζονται από μερικές
διαφορικές εξισώσεις. Για λόγους απλοποίησης, εξετάζεται η συμπεριφορά ενός
μικρού αριθμού καρκινικών κυττάρων, ενώ επιτυγχάνεται ο σχηματισμός ‘δαχτύλων
εισβολής’, οι οποίοι εκτείνονται από την περιφέρεια του προσομοιούμενου όγκου.
Παράδειγμα υβριδικού μοντέλου εισβολής καρκινικών κυττάρων σε υγιή ιστό
αποτελεί η εργασία των Anderson et al. [55]. Οι μεταβλητές που εμπλέκονται στο
υπό εξέταση βιολογικό φαινόμενο είναι τα καρκινικά κύτταρα, ο παρακείμενος υγιής
ιστός, τα ένζυμα αποδόμησης και το οξυγόνο. Οι τελευταίες τρεις μεταβλητές είναι
συνεχείς (υλοποιούνται σαν συγκεντρώσεις των αντίστοιχων μεγεθών), ενώ τα
καρκινικά κύτταρα αντιμετωπίζονται σαν διακριτές οντότητες. Η κίνηση των
κυττάρων υλοποιείται σαν προκατειλημμένος τυχαίος περίπατος (biased random
walk) σε καρτεσιανό πλέγμα. Η πιθανότητα κίνησης υπολογίζεται από τη
διακριτοποίηση του αντίστοιχου συνεχούς μοντέλου της πυκνότητας των καρκινικών
κυττάρων. Η παραπάνω προσέγγιση επιτυγχάνει την εξάρτηση της κίνησης κάθε
καρκινικού κυττάρου από την αλληλεπίδρασή του με το τοπικό περιβάλλον και την
κλίση της πυκνότητας του παρακείμενου υγιούς ιστού. Στην εργασία [56] οι
συγγραφείς επέκτειναν το παραπάνω μοντέλο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις δυνάμεις
συνάφειας που αναπτύσσονται μεταξύ των κυττάρων, θεωρούνται δε διαφορετικοί
κυτταρικοί φαινότυποι. Σκοπός της παραπάνω εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης
που μπορεί να έχουν στο σχήμα του καρκινικού όγκου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των καρκινικών κυττάρων, καθώς και των κυττάρων με τον παρακείμενο υγιή ιστό.
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Στην εργασία τους οι Alarcon et al. [57] ανέπτυξαν ένα υβριδικό μοντέλο της
εξελικτικής πορείας όγκων που διανύουν την αγγειακή φάση της ζωής τους. Σε μια
προσπάθεια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικής προσομοίωσης της ανάπτυξης και
εξέλιξης της νεοαγγείωσης και της αλληλεπίδρασής της με τον όγκο, ενσωμάτωσαν
στο μοντέλο διαφορετικής κλίμακας βιολογικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν
υπόψη την αιματική ροή, τη δομική προσαρμογή του αγγειακού δικτύου κατά την
ανάπτυξη του όγκου, τη μεταφορά του οξυγόνου από το αίμα προς τους ιστούς, τον
ανταγωνισμό μεταξύ των καρκινικών και υγιών κυττάρων, την κυτταρική διαίρεση
και απόπτωση καθώς και την έκκριση αυξητικών παραγόντων των ενδοθηλιακών
κυττάρων

των

αγγείων

(vascular

endothelial

growth

factor-VEGF)

από

λιμοκτονούντα καρκινικά κύτταρα. Θεωρείται τετραγωνικό πλέγμα, η κάθε θέση του
οποίου μπορεί να είναι κενή ή να καταληφθεί από ένα καρκινικό κύτταρο ή από ένα
υγιές κύτταρο ή από ένα αγγείο. Η κατανομή του οξυγόνου υπολογίζεται λύνοντας
ένα κατάλληλο πρόβλημα συνοριακών τιμών, ενώ η εσωτερική δυναμική (κυτταρικός
κύκλος, παραγωγή VEGF, έκφραση p53) κάθε κυττάρου καθορίζεται από συνήθεις
διαφορικές εξισώσεις. Κάθε κύτταρο αποτελεί καταβόθρα οξυγόνου και πηγή VEGF
παραγόντων κάτω από συνθήκες υποξίας. Κατάλληλη εξίσωση διάχυσης διέπει τη
μεταφορά των εξωκυττάριων VEGF παραγόντων προς το αγγειακό δίκτυο με
αποτέλεσμα την επακόλουθη μεταβολή της δομής του.
Μια ακόμα υβριδική προσέγγιση για τη μοντελοποίηση της νεοαγγείωσης κάτω
από την παρουσία αναστολέων στον κερατοειδή χιτώνα αποτελεί η εργασία των
Harrington et al. [58]. Χρησιμοποιούνται μερικές διαφορικές εξισώσεις για να
καθορίσουν τη χωρο-χρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης τόσο των παραγόντων
αγγειογένεσης που εκκρίνονται από τον ίδιο όγκο, όσο και των αναστολέων τους, οι
οποίες βασίζονται στη διάχυση των παραγόντων αυτών στο εξωκυττάριο χώρο και
την αλληλεπίδραση μεταξύ τους ή με τα καρκινικά κύτταρα. Το διακριτό μοντέλο
αφορά την κίνηση των κυττάρων του ενδοθηλίου, τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε
ένα δισδιάστατο πλέγμα. Η κατεύθυνση ανάπτυξης των αγγείων και η δημιουργία
διακλαδώσεων καθορίζεται, μέσω συναρτήσεων, από τη συγκέντρωση των
αυξητικών παραγόντων και των αναστολέων, την κλίση των συγκεντρώσεων, την
προγενέστερη κατεύθυνση κίνησης των νεογεννηθέντων ενδοθηλιακών κυττάρων και
το συνολικό μήκος του αγγείου από την αρχή της ανάπτυξής του.
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Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα υβριδικής προσέγγισης αποτελεί η εργασία
των Mallet & De Pillis [59] στην οποία μοντελοποιείται η ανάπτυξη ενός όγκου υπό
τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού και της διάχυσης των
θρεπτικών συστατικών. Το μοντέλο συνδυάζει εξισώσεις διάχυσης-αντίδρασης για
την περιγραφή της κατανομής των θρεπτικών συστατικών με στοχαστικούς κανόνες
για την εξέλιξη των θεωρούμενων κυτταρικών τύπων που απαρτίζουν το περιβάλλον
όγκου-ιστού.

2.5 Συζήτηση
Ανακεφαλαιώνοντας, ένα βασικό πλεονέκτημα των υβριδικών μοντέλων είναι η
δυνατότητα ενσωμάτωσης τόσο χρονικά βραχέων (π.χ. διάχυση), όσο και
χρονοβόρων (π.χ. κυτταρική ανάπτυξη και μετανάστευση) φυσικών διεργασιών [44].
Αν και τα διακριτά μοντέλα χαρακτηρίζονται από καλύτερη ακρίβεια στην περιγραφή
ενός φαινομένου, στοχαστικότητα και δυνατότητα διαμερισματοποίησης, γίνονται
υπολογιστικά ολοένα και πιο απαιτητικά με την αύξηση του αριθμού των
θεωρούμενων διαμερισμάτων/οντοτήτων. Από την άλλη μεριά, τα μοντέλα μερικών
διαφορικών εξισώσεων, αν και υπολογιστικά λιγότερο απαιτητικά, βασίζονται σε
απλουστεύσεις του φαινομένου, δεν αφουγκράζονται την πολυπλοκότητα, τη
διακριτή φύση και τη στοχαστικότητα των ζωντανών συστημάτων και δεν παρέχουν
αρκετή ανάδραση για τη διαμόρφωση καθαρής αντίληψης για το υπό εξέταση
φαινόμενο [44]. Η ανάμειξη συνεχών και διακριτών μαθηματικών για τη
μοντελοποίηση φαινομένων διαφορετικής χωρικής και χρονικής κλίμακας επιτρέπει
την όσο τον δυνατόν ακριβέστερη και λεπτομερέστερη μοντελοποίηση και μελέτη
των υπό εξέταση βιολογικών μηχανισμών, διατηρώντας τις απαιτήσεις σε
υπολογιστικούς πόρους σε λογικά πλαίσια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ραγδαία
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει συντελέσει στη δημιουργία μονάδων ιδιαίτερα
μεγάλης υπολογιστικής ισχύος και στην ανάπτυξη υποδομών απομακρυσμένης
πρόσβασης σε αυτές, κυρίως μέσω διαδικτύου, π.χ. υποδομές cloud και grid,
καθιστώντας το πρόβλημα της υπολογιστικής ισχύος ολοένα και πιο προσπελάσιμο
και επιτρέποντας τη λεπτομερέστερη περιγραφή πολύπλοκων φαινομένων κατά τη
σχεδίαση των μοντέλων.
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Κεφάλαιο 3
Ααααααααααα αααααααααααααααααααααΤο
προτεινόμενο υπολογιστικό μοντέλο χωροχρονικής προσομοίωσης της in vivo ελεύθερης
ανάπτυξης καρκινικών όγκων και απόκρισής
τους σε χημειοθεραπευτικά σχήματα

3.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται το υπολογιστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε
στα πλαίσια της διατριβής. Αρχικά παρουσιάζονται οι αρχές που διέπουν την
προσέγγιση που αναπτύχθηκε. Στη συνέχεια περιγράφονται οι θεωρούμενοι βασικοί
βιολογικοί

μηχανισμοί,

φαρμακοδυναμικής

δίνονται

μοντελοποίησης

κάποια
της

στοιχεία
δράσης

φαρμακοκινητικής
των

και

χημειοθεραπευτικών

σκευασμάτων και παρουσιάζεται το επικρατέστερο μοντέλο ραδιοβιολογίας που
χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία. Η λεπτομερής περιγραφή της αλγοριθμικής
υλοποίησης του μοντέλου παρατίθεται στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου.
Υλοποιήθηκαν δύο παραλλαγές, η χωρική και η μη χωρική προσέγγιση.

3.2 Η φιλοσοφία της παρούσας προσέγγισης
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση
ενός τετραδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης της συμπεριφοράς καρκινικών
συμπαγών όγκων σε ελεύθερη ανάπτυξη και της απόκρισής τους κάτω από
χημειοθεραπευτική ή και ακτινοθεραπευτική αγωγή. Το μοντέλο αναπτύχθηκε στα
πλαίσια της Ομάδας για την In Silico Ογκολογία, αποτελεί συνέχεια της πολύχρονης

ερευνητικής δουλειάς της (ενδεικτικές εργασίες [1]-[13]) και είναι εναρμονισμένο με
τις παρακάτω βασικές αρχές που διέπουν την ερευνητική στρατηγική της:
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης φαινομένων διαφορετικής βιολογικής κλίμακας: Ο
καρκίνος είναι μια ασθένεια υψηλής πολυπλοκότητας και στην ανάπτυξή του
εμπλέκονται μια πληθώρα ετερογενών συμβάντων και μηχανισμών οι οποίοι
εκτείνονται από τη μοριακή κλίμακα μέχρι το επίπεδο των ιστών. Η ενδογενής
βιοπολυπλοκότητα του φαινομένου επιβάλλει ρητά την ανάπτυξη μοντέλων
πολλαπλής κλίμακας για τη ρεαλιστικότερη περιγραφή του και την πιο
αξιόπιστη προσομοίωση και μελέτη του. Τα μοντέλα που αναπτύσσονται στο
επίπεδο του ιστού, όπως το παρόν, προσφέρουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης
λειτουργιών σε πολλαπλή χρονική και χωρική κλίμακα.
 Κατά βάση διακριτός χαρακτήρας: Η μεθοδολογία μοντελοποίησης της
Ομάδας είναι κατά βάση διακριτή. Όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο, η διακριτότητα επιτρέπει τη θεώρηση και τη ρεαλιστικότερη
περιγραφή αφενός μεγαλύτερου πλήθους και αφετέρου υψηλότερης
πολυπλοκότητας εμπλεκόμενων μηχανισμών, καθιστώντας τη καταλληλότερη
για την υλοποίηση μοντέλων πολλαπλής κλίμακας. Η παρούσα προσέγγιση
δομείται κατά βάση πάνω σε διακριτές οντότητες και γεγονότα, παρόλα αυτά
επιτρέπει τη μοντελοποίηση επιμέρους μηχανισμών, όπως η φαρμακοκινητική
και η ραδιοβιολογία, με τη χρήση συνεχών μαθηματικών (υβριδική
προσέγγιση).
 Κλινικός προσανατολισμός: Κύριος τελικός αποδέκτης των ερευνητικών
προσπαθειών της Ομάδας δεν είναι άλλος από την κλινική πρακτική. Στόχος
είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας η οποία να μπορεί να συμβάλει αξιόπιστα
στην εξατομίκευση και βελτιστοποίηση της θεραπείας. Μια τέτοια πλατφόρμα
θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης όγκων κατά την κλινική
φάση τους, τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων εξατομικευμένων
κλινικών δεδομένων, όπως απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά και μοριακά, και
να μπορεί να απαντήσει σε κλινικά ερωτήματα σχετικά με τη βέλτιστη
θεραπευτική στρατηγική για τον εκάστοτε ασθενή. Φυσικά μια τέτοια
πλατφόρμα θα μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από ερευνητές, επαγγελματίες ή
ασθενείς, ως εργαλείο για τη μελέτη του φαινομένου του καρκίνου, την
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ανάλυση κλινικών και πειραματικών δεδομένων, τον έλεγχο υποθέσεων και
την εκμάθηση.
 Προσέγγιση “top-down”: Όπως αναφέρθηκε, το μοντέλο ενσωματώνει
φαινόμενα και χαρακτηριστικά που εκτείνονται από το μοριακό επίπεδο μέχρι
και το μακροσκοπικό επίπεδο του οργανισμού. Η προσέγγιση που
ακολουθείται είναι top-down, καθώς με αφετηρία τα κλινικά απεικονιστικά
δεδομένα προχωρούμε προς χαμηλότερα επίπεδα βιοπολυπλοκότητας.

Εικόνα 3-1: Η φιλοσοφία της παρούσας προσέγγισης
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3.3 Θεωρούμενοι βιολογικοί μηχανισμοί
3.3.1 Καρκινικά βλαστικά κύτταρα
Σύμφωνα με μελέτες οι καρκινικοί όγκοι είναι μορφολογικά ετερογενείς,
αποτελούμενοι από ένα σύνολο σχετικά αδιαφοροποίητων ή πιο διαφοροποιημένων
κυττάρων [14]. Η πληθυσμιακή ετερογένεια λειτουργικά συνίσταται στην
αναπαραγωγική δυνατότητα των επιμέρους κυτταρικών πληθυσμών και στην
ικανότητά τους να ανασυγκροτούν τον όγκο μετά από μεταμόσχευση [14]. Ένας
σημαντικός αριθμός μελετών έχει υποδείξει ότι η ανάπτυξη του όγκου και η
επανεμφάνισή του οφείλεται στην ύπαρξη ενός υποπληθυσμού καρκινικών κυττάρων,
τα ονομαζόμενα καρκινικά βλαστικά κύτταρα [15]-[20]. Η ιδέα ότι ο όγκος
αναπτύσσεται από βλαστικά κύτταρα είναι αρκετά παλιά. Ήδη από το 1875 ο
Cohnheim διατύπωση την υπόθεση ότι καρκινικά βλαστικά κύτταρα εκτοπισμένα
κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη μπορεί να είναι η προέλευση κακοηθειών αργότερα στη
ζωή του οργανισμού [22], [23]. Παρόλα αυτά η ιδέα αυτή έλαβε αξιοσημείωτη
προσοχή μόνο μετά την ανακάλυψη του πρώτου καρκινικού βλαστικού κυττάρου.
Τεκμηριωμένες αποδείξεις ύπαρξης καρκινικών βλαστικών κυττάρων προήλθαν
αρχικά από μελέτες αιματολογικών κακοηθειών, σύμφωνα με τις οποίες μόνο ένα
υποσύνολο των καρκινικών κυττάρων είναι ικανό να σχηματίσει νέους όγκους.
Χρησιμοποιώντας in vivo μοντέλα, όπου ανθρώπινα κύτταρα οξείας μυελοειδούς
λευχαιμίας μεταμοσχεύτηκαν σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια, αναγνωρίστηκε η
ύπαρξη ενός αδιαφοροποίητου λευχαιμικού κυττάρου, με χαρακτηριστικό φαινότυπο
(CD34+/CD38–), το οποίο κατείχε την ιδιότητα σχηματισμού όγκου [16], [24]. Η
εφαρμογή των παραπάνω παρατηρήσεων επεκτάθηκε και στους συμπαγείς όγκους
μόνο μετά τη σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε
καρκίνο του μαστού [15]. Τα επόμενα χρόνια καρκινικά βλαστικά κύτταρα έχουν
εντοπιστεί στους περισσότερους συμπαγείς όγκους, συμπεριλαμβανομένων του
εγκεφάλου, του εντέρου και του παγκρέατος [21].
Ο όρος ‘καρκινικά βλαστικά κύτταρα’ δεν υπονοεί ότι τα κύτταρα αυτά
προέρχονται από μεταλλάξεις φυσιολογικών βλαστικών κυττάρων. Ο ορισμός
οφείλεται σε τρία λειτουργικά γνωρίσματα των κυττάρων αυτών: στην ικανότητά
τους να παράγουν όγκους σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια, στην ιδιότητα της
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αυτοανανέωσης, δηλαδή μέσω της μιτωτικής διαίρεσης μπορούν να δώσουν
απογόνους πανομοιότυπους με το μητρικό κύτταρο, και στην ικανότητα τους να
διαφοροποιούνται σε εξειδικευμένους τύπους κυττάρων τα οποία συνήθως συνιστούν
το κύριο σώμα του καρκινικού όγκου [21]. Πέρα από τη διαίρεση και τη
διαφοροποίηση, η μοίρα ενός βλαστικού κυττάρου μπορεί να περιλαμβάνει απόσυρση
στη φάση ηρεμίας ή κυτταρικό θάνατο [25]. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα καρκινικά
βλαστικά κύτταρα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του
συνολικού πληθυσμού των καρκινικών κυττάρων [20].
Τα βλαστικά κύτταρα θεωρείται ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν δύο τύπους
διαίρεσης: συμμετρική και ασύμμετρη [26]. Κατά την ασύμμετρη διαίρεση το αρχικό
βλαστικό κύτταρο χωρίζεται σε ένα θυγατρικό κύτταρο που είναι πανομοιότυπο με το
μητρικό, και ένα δεύτερο θυγατρικό κύτταρο (προγονικό κύτταρο) που ακολουθεί τον
δρόμο προς τη διαφοροποίηση. Αντίθετα, μια συμμετρική διαίρεση έχει ως
αποτέλεσμα τη γέννηση δύο θυγατρικών κυττάρων πανομοιότυπων με το αρχικό.
Η κλινική σημασία της ύπαρξης των βλαστικών κυττάρων είναι ένα σημαντικό
αντικείμενο συζήτησης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας. Μελέτες, τόσο σε
αιματολογικούς όσο και σε συμπαγείς όγκους, έχουν αναδείξει την ανθεκτικότητα
των

καρκινικών

βλαστικών

κυττάρων

στη

συμβατική

χημειοθεραπεία

ή

ακτινοθεραπεία ως ένα πιθανό μηχανισμό εξήγησης του γεγονότος ότι οι σύγχρονες
θεραπευτικές προσεγγίσεις αποτυγχάνουν να θεραπεύσουν τον καρκίνο στην
πλειονότητα των ασθενών. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι τα
σηματοδοτικά μονοπάτια (signaling pathways) ΝOTCH και Wnt, τα οποία ρυθμίζουν
τη

διαίρεση

των

φυσιολογικών

βλαστικών

κυττάρων,

προάγουν

την

ακτινοανθεκτικότητα στην περίπτωση του γλοιοβλαστώματος και του καρκίνου του
μαστού [27], [28]. Επίσης τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα έχουν ενοχοποιηθεί και για
τη δημιουργία

μεταστάσεων, οι οποίες είναι τυπικά υπεύθυνες για την τελική

κατάληξη του ασθενούς. Πολυάριθμες μελέτες σχετίζουν τα καρκινικά βλαστικά
κύτταρα με τον μηχανισμό EMT (epithelialemesenchymal transition), ο οποίος
προάγει την ικανότητα των κυττάρων να αποσπούνται από τον κύριο όγκο και να
ταξιδεύουν μέσα στο σώμα [21], [29].
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3.3.2 Κυτταρικός κύκλος
Ο όρος κυτταρικός κύκλος αναφέρεται σε ένα σύνολο μοριακών και κυτταρικών
διεργασιών κατά τις οποίες το γενετικό υλικό του κυττάρου αντιγράφεται και εν
συνεχεία διαχωρίζεται σε δύο νεογεννηθέντα θυγατρικά κύτταρα μέσω της
διαδικασίας της μίτωσης [23]. Ο κυτταρικός κύκλος απαρτίζεται από δύο φάσεις
σημαντικών μορφολογικών και βιοχημικών μεταβολών: τη φάση Μ (μίτωσης) κατά
την οποία επιτελείται η διαίρεση του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος σε δύο νέα
κύτταρα και τη φάση S (σύνθεσης) κατά την οποία πραγματοποιείται η αντιγραφή
του DNA. Αυτές οι δύο φάσεις διαχωρίζονται από τις αποκαλούμενες φάσεις G (gapχάσμα) κατά τις οποίες το κύτταρο υπόκειται σε βιοχημικές διαδικασίες που το
προετοιμάζουν για την είσοδό του στις επόμενες φάσεις. Η φάση G1 προηγείται της
φάσης S, ενώ η φάση G2 προηγείται της φάσης Μ (Εικόνα 3-2).
Τα νεογεννηθέντα κύτταρα που προέκυψαν από τη μίτωση, ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες του οργανισμού μπορεί, αντί να εισέλθουν στη
φάση G1, να αποσυρθούν εκτός ενεργού κυτταρικού κύκλου, στη φάση ηρεμίας G0.
Πολλοί συγγραφείς θεωρούν τη φάση G0 σαν μια παρατεταμένη φάση G1, όπου το
κύτταρο ούτε διαιρείται, ούτε ετοιμάζεται για τη διαίρεσή του. Τα κύτταρα
εισέρχονται στη φάση G0 από ένα σημείο ελέγχου στη φάση G1 λόγω έλλειψης
εξωγενών μιτωγόνων ή αυξητικών παραγόντων ή λόγω ανεπάρκειας τροφοδοσίας. Τα
κύτταρα παραμένουν στη φάση ηρεμίας μέχρι τη μεταβολή των εξωτερικών
ερεθισμάτων οπότε και δύναται να επανέλθουν στη φάση G1. Υπάρχουν κύτταρα
όπως στο συκώτι και τους νεφρούς τα οποία παραμένουν στη φάση ηρεμίας
ημιμόνιμα και διαιρούνται πάλι κάτω από ειδικές περιπτώσεις. Άλλοι τύποι κυττάρων
όπως τα επιθηλιακά σπάνια εισέρχονται στη φάση G0. Τέλος σε κάποιους ιστούς
όπως οι νευρώνες και καρδιακοί μύες, η κατάσταση ηρεμίας στην οποία εισέρχονται
τα κύτταρα λόγω ωρίμανσης και πλήρους διαφοροποίησης είναι μη αντιστρεπτή.
Κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου το κύτταρο πρέπει να διασφαλίσει την
ακριβή και έγκυρη ολοκλήρωση των διαφόρων διεργασιών [23]. Για παράδειγμα
πρέπει

να

εξασφαλίσει

τον

επαρκή

αριθμό

ριβονουκλεοτιδίων

για

την

πραγματοποίηση της σύνθεσης του DNA, την αλάνθαστη αντιγραφή του γενετικού
υλικού, τη δημιουργία όχι παραπάνω από ενός αντιγράφου DNA, τη λειτουργική
χωρική οργάνωση της μιτωτικής ατράκτου, τη βέλτιστη συμπύκνωση των
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χρωμοσωμάτων και την ίση διανομή των κυτταρικών υλικών στα θυγατρικά κύτταρα.
Πολλαπλά σημεία ελέγχου (check points) ελέγχουν την ορθή ολοκλήρωση των
διαφόρων βιολογικών διεργασιών και επιτρέπουν ή αναστέλλουν τη μετάβαση μεταξύ
των φάσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς γενετικών ανωμαλιών στις
επόμενες γενεές. Σε περίπτωση ανίχνευσης σφαλμάτων εκκινούν τον αποπτωτικό
μηχανισμό θανάτου του κυττάρου. Ο έλεγχος της ομαλής πορείας του κύκλου
εξασφαλίζεται από τη δράση των κυκλίνων, των κυκλινο-εξαρτώμενων κινασών και
των αναστολέων των συμπλεγμάτων κυκλίνων. Το ρετινοβλάστωμα (RB) και το p53
είναι, επίσης, σημαντικά γονίδια καταστολής τα οποία εμπλέκονται στο σημείο
ελέγχου G1/S. Στα πλαίσια της φυσιολογικής δομής και ομαλής λειτουργίας του
ιστού, στην αρχή και στο τέλος του κυτταρικού κύκλου διάφοροι εξωγενείς και
ενδογενείς παράγοντες (π.χ. διατροφικοί παράγοντες, ανάγκες ιστού) επιδρούν ώστε
να καθορίσουν αν το κύτταρο θα διαιρεθεί εκ νέου ή θα ακολουθήσει άλλη μοίρα
όπως αυτή της διαφοροποίησης ή του θανάτου. Η γήρανση του κυττάρου ελέγχεται
μέσω της δράσης του ενζύμου τελομεράση. Ο καρκίνος μπορεί να θεωρηθεί ως
αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου του κυτταρικού κύκλου.

Εικόνα 3-2: Κυτταρικός κύκλος

Συντομεύσεις: Ι: Μεσόφαση (σύνολο φάσεων G1, S, G2), Μ: Μίτωση, G1: Φάση
χάσματος 1, G2: Φάση χάσματος 2, S: Φάση σύνθεσης DNA

3.3.3 Κυτταρικός θάνατος
Ο κυτταρικός θάνατος είναι ένα βιολογικό φαινόμενο στο οποίο εμπλέκονται μια
πληθώρα μοριακών μονοπατιών (π.χ. ενεργοποίηση ή αναστολή διαφόρων
κασπασών,

ενεργοποίηση

κινασών

(RIP1,

RIP3)

ή

τρανσγλουταμινάσης,

απελευθέρωση IMS πρωτεϊνών, ενεργοποίηση της οξειδάσης του NADPH ή
ελάττωση των επιπέδων ΑΤP κλπ). Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των
διαφόρων τύπων κυτταρικού θανάτου βάσει βιοχημικών κριτηρίων, η Επιτροπή
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Ονοματολογίας για τον Κυτταρικό Θάνατο (Nomenclature Committee on Cell Death NCCD) πρότεινε το 2012 δεκατρείς τύπους κυτταρικού θανάτου [30]. Στην
κατηγοριοποίηση αυτή, η απόπτωση και η νέκρωση, δύο βασικές διεργασίες
κυτταρικού θανάτου, οι οποίες παραδοσιακά ορίζονται και διακρίνονται βάσει
μορφολογικών κριτηρίων, θεωρείται ότι αποτελούν τα δύο άκρα αυτού του μεγάλου
εύρους τύπων κυτταρικού θανάτου [31].
Η απόπτωση αναφέρεται σε μια φυσιολογική, προγραμματισμένη και ελεγχόμενη
μορφή θανάτου, η οποία μπορεί να προκληθεί από πληθώρα ενδοκυττάριων και
εξωκυττάριων παραγόντων και αποτελεί μέρος βασικών βιολογιών διεργασιών, όπως
η ανάπτυξη (π.χ. απομάκρυνση περιττού ιστού κατά την εμβρυογένεση) και η
ανοσοποιητική απόκριση [23]. Παραδείγματα αποπτωτικών παραγόντων είναι οι
ακτίνες Χ, τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα, η αδυναμία επιδιόρθωσης του DNA
κλπ. Ο όρος πρωτοορίστηκε από τους Kerr et al. [31] βάσει των παρακάτω
μορφολογικών χαρακτηριστικών: κυτταρική συρρίκνωση, συμπύκνωση χρωματίνης,
εμφάνιση ψευτοποδιών, τεμαχισμός του DNA, δημιουργία φουσκαλών στη μεμβράνη
(χωρίς να χάνει τη συνοχή της). Κατά την απόπτωση το κύτταρο αποδομείται μέσα
στα όρια της μεμβράνης του και φαγοκυτταρώνεται ραγδαία, χωρίς να επηρεάζονται
τα γειτονικά κύτταρα.
Σε αντίθεση με την απόπτωση, η νέκρωση πιστεύεται ότι πυροδοτείται κυρίως σε
παθολογικές καταστάσεις, από τυχαία και οξεία βλάβη του κυττάρου [23]. Σε
αντιδιαστολή με την αρχική πεποίθηση ότι η νέκρωση είναι ένα τυχαίος μηχανισμός
θανάτου, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η νέκρωση μπορεί να λάβει χώρα με
έναν συντονισμένο τρόπο [33]. Επιπλέον, έρευνες προτείνουν ότι οι ίδιοι υποδοχείς,
τα ίδια μονοπάτια μεταγωγής σημάτων και οι ίδιοι κυτταροτοξικοί μηχανισμοί
εμπλέκονται και στις δυο παραπάνω βασικές μορφές κυτταρικού θανάτου [31]. Η
μορφολογική περιγραφή της νέκρωσης είναι συνήθως αυτή της όγκωσης [33]. Το
κυτταρόπλασμα και τα οργανίδια του κύτταρου (ιδίως τα μιτοχόνδρια) διογκώνονται,
η πλασματική μεμβράνη διαρρηγνύεται και το ενδοκυτταρικό περιεχόμενο
ελευθερώνεται στον γύρω χώρο. Η νέκρωση μπορεί να οδηγήσει σε τοπική φλεγμονή
πιθανών λόγω παραγόντων που ελευθερώνονται από το αποθανόν κύτταρο και
προειδοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα [34]. Στην περίπτωση της νέκρωσης, η
εξάλειψη των προϊόντων γίνεται από ένα διαφορετικό μηχανισμό (macropinocytosis)
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από αυτό της απόπτωσης, και μόνο μέρος του κυττάρου απομακρύνεται από τα
φαγοκύτταρα [34] .
Στους ενήλικες οργανισμούς ο αριθμός των κυττάρων παραμένει σταθερός μέσω
του κυτταρικού θανάτου και της διαίρεσης. Απορρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ των
δύο μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η καρκινογένεση.
Καθώς η λεπτομερή μοντελοποίηση του κυτταρικού θανάτου είναι εκτός
αντικειμένου της παρούσης διατριβής, όλες οι μορφές κυτταρικού θανάτου που
εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου έχουν ομαδοποιηθεί κάτω από
την ομπρέλα των δύο βασικών κατηγοριών της απόπτωσης και της νέκρωσης.
3.3.4 Στοιχεία φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής
Ο όρος ‘φαρμακοκινητική’ περιγράφει όλη την πορεία ενός φαρμάκου από την
είσοδό του στον οργανισμό μέχρι την απομάκρυνσή του από αυτόν. Περικλείει μια
σειρά διεργασιών που λαμβάνουν χώρα μετά τη χορήγηση του φαρμάκου: την
απορρόφηση, την κατανομή, τον μεταβολισμό και την απέκκρισή του. Υπό το πρίσμα
των μαθηματικών, ο όρος αναφέρεται στη χρήση μοντέλων για την περιγραφή της
μεταβολής της συγκέντρωσης της μη δεσμευμένης μορφής του φαρμάκου στο σώμα
(πλάσμα, ιστούς, ούρα) κατά την πάροδο του χρόνου και τη συσχέτισή της με τη
δόση

χορήγησης.

Στην

πλειονότητά

τους

τα

μοντέλα

φαρμακοκινητικής

αντιμετωπίζουν το σώμα σαν ένα σύνολο διαμερισμάτων βάσει των οποίων
διατυπώνεται ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων, η επίλυση του οποίου δίνει τη
χρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης του φαρμάκου. Το πιο απλό φαρμακοκινητικό
μοντέλο είναι το μοντέλο ενός διαμερίσματος με στιγμιαία χορήγηση και απέκκριση
πρώτου βαθμού. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι βασικότερες έννοιες που
χρησιμοποιούνται στη φαρμακοκινητική.
Η ‘φαρμακοδυναμική’ αναφέρεται στον τρόπο δράσης του φαρμάκου στον
οργανισμό και σχετίζει τη συγκέντρωση της μη δεσμευμένης μορφής του φαρμάκου
στο σώμα με την ανταπόκριση στο φάρμακο. Έχουν διατυπωθεί διάφορα μοντέλα
φαρμακοδυναμικής τα οποία εκτιμούν το ποσοστό επιβίωσης των καρκινικών
κυττάρων για δοσμένη έκθεση στο φάρμακο. Ανάλογα με το φάρμακο, η
κυτταροτοξικότητα μοντελοποιείται βάσει μόνο του AUC ή λαμβάνεται υπόψη και ο
χρόνος έκθεσης στο φάρμακο. Για παράδειγμα, σε μελέτες όπου κυτταροκαλλιέργειες
εκτίθενται σε φάρμακο σταθερής εξωκυττάριας συγκέντρωσης C, για χρόνο έκθεσης
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Τ, το AUC είναι ίσο με CT. Πιο γενικευμένος προτεινόμενος εκτιμητής της
κυτταροτοξικότητας είναι η παράσταση CnT, όπου n παράγοντας που εξαρτάται από
το φάρμακο και τον τύπο του καρκίνου. Σε περίπτωση μη σταθερής συγκέντρωσης η
τελευταία παράσταση γενικεύεται στην C(t)n. Στον Πίνακας 3-2 αναφέρονται
ενδεικτικά μοντέλα φαρμακοδυναμικής.

Πίνακα 3-1
Πίνακας 3-1: Κυριότερα μεγέθη φαρμακοκινητικής
Σύμβολο

Μέγεθος

Περιγραφή

Μονάδες

D

Δόση

Συνολική δόση χορήγησης

mg, mg/m2

Vd

Όγκος κατανομής

Ο φαινομενικός όγκος κατανομής ώστε να
προκύψει η παρατηρούμενη συγκέντρωση
στο πλάσμα

L, L/m2,
L/kg

C

Συγκέντρωση

Συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα

mg/L,
μmol/L

CL

Κάθαρση

Ο όγκος του αίματος που καθαρίζεται από
το φάρμακο στη μονάδα του χρόνου

L/h, L/kg/h,
L/h/m2

f

Βιοδιαθεσιμότητα

Το κλάσμα της χορηγούμενης δόσης που
φτάνει στη συστημική κυκλοφορία

kel

Σταθερά ρυθμού
αποβολής

Ο ρυθμός με τον οποίον αποβάλλεται το
φάρμακο από το σώμα

h-1

Cmax

Μέγιστη συγκέντρωση

Η μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου
στο πλάσμα μετά τη χορήγηση

μg/ml

t1/2

Χρόνος ημίσειας ζωής

Ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί η
συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα
στο μισό της μέγιστης τιμής του

min, h

AUC

Εμβαδόν περιοχής
κάτω από την καμπύλη

Εμβαδόν περιοχής κάτω από την καμπύλη
συγκέντρωσης φαρμάκου στο πλάσμα
συναρτήσει του χρόνου

mg*h/L,
μmol*h/L
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CL
Vd
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Πίνακα 3-2
Πίνακας 3-2: Ενδεικτικά μοντέλα φαρμακοδυναμικής
Μοντέλο

Τύπος

Αναφορά

Εκθετικό

S  exp kAUC 

[35]

Τύπου Hill

S

1
,
1  Ax m

 

x  AUC ή AUC n



[36],[37],[38]

Μοντέλο Gardner
εκθετικού τύπου

S  exp 1  b 1  e  aC T

[39]

Μοντέλο Levasseur
et al. (τύπου Hill)



C

S  B  (S con  B) 
 
C

IC
50 


[40]

Μοντέλο El-Kareh
& Secomb (τύπου
Hill)

[41]
1
,
1  Ax m
x  Cipeak (ή έ  ά ) ή

S

Ckpeak ( έ  DNA έ)

3.3.5 H επίδραση της ακτινοβολίας
Η επικρατέστερη μέθοδος για την ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης της
ακτινοβόλησης σε ένα κυτταρικό πληθυσμό είναι το γραμμικό-τετραγωνικό (linearquadratic, LQ) μοντέλο. Το μοντέλο αυτό προτάθηκε στα πλαίσια ερμηνείας της
μορφής των καμπυλών επιβίωσης κυττάρων μετά από ακτινοβόληση και δίνει καλά
αποτελέσματα τόσο για in vitro δεδομένα όσο και για in vivo για δόσεις μέχρι 20Gy
[42].
Η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μια πληθώρα βλαβών στη διπλή έλικα του
DNA, με χαρακτηριστικά παραδείγματα θραύση σε μια από τις δύο έλικες (SSΒsingle strand break), θραύση και στις δύο έλικες (DSΒ-double strand break),
παρένθεση θραύσματος, διασταύρωση σε μια έλικα και διασταύρωση μεταξύ των
ελίκων. Θεωρείται ότι οι βλάβες που τελικά ευθύνονται για τον θάνατο του κυττάρου
είναι τύπου DSΒ. Η επικρατέστερη μηχανιστική ερμηνεία του μοντέλου LQ
στηρίζεται στις εξής υποθέσεις [43]: α) η ακτινοβολία παράγει διπλές θραύσεις στην
έλικα του DNA με ρυθμό ανάλογο της δόσης, β) οι αλλοιώσεις αυτές
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επιδιορθώνονται με σταθερά ρυθμού λ πρώτου βαθμού, γ) είναι δυνατόν να
προκληθεί δεύτερη ανεξάρτητη (από διαφορετικό αρχικό φωτόνιο/σωματίδιο) διπλή
θραύση της αλυσίδας, πριν την αποκατάσταση της πρώτης, η οποία και να οδηγήσει
σε λανθασμένη επιδιόρθωση DNA και επομένως θανατηφόρα αλλοίωση (οι δυαδικές
λανθασμένες επιδιορθώσεις θεωρείται ότι παράγονται με ρυθμό ανάλογο του
τετραγώνου της δόσης) και δ) κάθε αρχικό φωτόνιο/σωματίδιο μπορεί να προκαλέσει
θανατηφόρες αλλοιώσεις με ρυθμό ανάλογο της δόσης.
Σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις προκύπτει ότι η πιθανότητα επιβίωσης, S,
ενός κυττάρου μετά από ακτινοβόληση με δόση D έχει την ακόλουθη πολυωνυμική
μορφή [43], [44]:
S ( D)  eD  GD

2



όπου α ο παράγοντας που σχετίζεται με θανατηφόρο πλήγμα από έναν ιονισμό και
είναι υπεύθυνος για την κλίση της καμπύλης επιβίωσης κυττάρων στην περιοχή των
μικρών δόσεων, β ο παράγοντας που σχετίζεται με θανατηφόρα πλήγματα που
προέρχονται από δύο διαφορετικούς ιονισμούς και είναι υπεύθυνος για την
καμπυλότητα της καμπύλης σε μεγαλύτερες δόσεις και G ο παράγοντας παράτασης
της δόσης Lea-Catcheside:
R(t )
R(t )  (t t )
dt 
e
dt 
D
D
0
0

T

G  2

t

όπου D η συνολική δόση στο χρονικό διάστημα Τ και R(t) ο ρυθμός χορήγησης της
δόσης. Ο παραπάνω τύπος είναι γενικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα
σχήματα ακτινοθεραπείας, εξωτερικής δέσμης ή βραχυθεραπείας. Για την περίπτωση
σταθερού ρυθμού χορήγησης της δόσης προκύπτει ότι G 

2
(T  e T  1) . Για
2
(T )

αρκετά μικρούς χρόνους ακτινοβόλησης G  1, όπως στην περίπτωση κλασσικής
ακτινοθεραπείας εξωτερικής δέσμης, όπου η διάρκεια ακτινοβόλησης μετριέται σε
δευτερόλεπτα και η σταθερά ρυθμού επισκευής των κυττάρων είναι τυπικά της τάξης
της μιας ώρας [44]. Στην περίπτωση κατάτμησης της δόσης με ημερήσια χορήγηση
των κλασμάτων της, το συνολικό ποσοστό επιβίωσης προκύπτει ότι είναι:
S ( D)  e nd  nd 
όπου n το συνολικό πλήθος των κλασμάτων, δόσης d το καθένα.
2
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Ο παραπάνω φορμαλισμός προϋποθέτει ολική επιδιόρθωση των μη θανάσιμων
αλλοιώσεων μεταξύ των συνεδριών και δεν λαμβάνει υπόψη του τον επαναποικισμό
του όγκου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί
διάφορες παραλλαγές του μοντέλου οι οποίες λαμβάνουν υπόψη εκτός από την
επιδιόρθωση (Repair) και τα υπόλοιπα εκ των “5 R’s” της ακτινοθεραπείας:
επαναποικισμός (Repopulation), επανακατανομή (Redistribution), επανοξυγόνωση
(Reoxygenation) και ενδογενής ακτινοαντοχή (intrinsic Radioresistance) [44]. Επίσης
έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση της υποξίας στην ακτινοευαισθησία των καρκινικών
κυττάρων [44].

3.4 Η υλοποίηση
3.4.1 Χωρική Προσέγγιση
3.4.1.1

Γενική περιγραφή

Η χωρική προσέγγιση βασίζεται στη θεώρηση διακριτών, στοχαστικών
κυτταρικών αυτόματων, τα οποία αντιπροσωπεύουν την περιοχή του καρκινικού
όγκου. Πιο συγκεκριμένα, ένα τρισδιάστατο (3-D) κυβικό πλέγμα διακριτοποίησης
υπερτίθεται πάνω στην ανατομική περιοχή ενδιαφέροντος. Το ελάχιστο κυβικό
στοιχείο του

πλέγματος ονομάζεται γεωμετρική κυψελίδα (ΓΚ) ([3],[5],[6]). Το

μέγεθος της ΓΚ επιλέγεται με κριτήρια το μέγεθος του καρκινικού όγκου και τους
διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους. Στο παρόν μοντέλο ο χρήστης μπορεί να
καθορίσει τη διάσταση της ακμής, π.χ. 1mm, 2 mm, κλπ. Κάθε ΓΚ περιέχει ένα
σύνολο ετερογενών καρκινικών κυττάρων τα οποία κατανέμονται στις διάφορες
κλάσεις ισοδυναμίας (§3.4.1.2). Συγκεκριμένοι κανόνες ρυθμίζουν τη μετάβαση των
βιολογικών κυττάρων μεταξύ των διαφόρων κλάσεων (§3.4.1.2), καθώς και την
κίνηση (§3.4.1.6) των κυττάρων αυτών στον χώρο που καταλαμβάνει ο καρκινικός
όγκος. Ο χρόνος είναι επίσης κβαντισμένος με στοιχειώδη μονάδα ίση με 1 ώρα. Η
τιμή αυτή προσεγγίζει τη διάρκεια της μίτωσης, της συντομότερης φάσης του
κυτταρικού κύκλου [45].
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3.4.1.2

Κυτταροκινητικό μοντέλο

Το προσομοιωτικό μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσης
διδακτορικής διατριβής βασίζεται στην τεκμηριωμένη υπόθεση ότι η διατήρηση του
όγκου οφείλεται στην ύπαρξη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας καρκινικών κυττάρων
(§3.3.1), τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα, και επεκτείνεται ([45], [47]) ώστε να
συμπεριλαμβάνει καταστάσεις μερικής και πλήρους κυτταρικής διαφοροποίησης.
Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν μοντέλο υιοθετούνται οι παρακάτω τρεις
κατηγορίες καρκινικών κυττάρων (κλάσεις ισοδυναμίας) ως προς το αναπαραγωγικό
δυναμικό τους:
i. Βλαστικά κύτταρα (Stem cells): κύτταρα με απεριόριστο μιτωτικό δυναμικό.
ii. Κύτταρα περιορισμένου μιτωτικού δυναμικού ή προγονικά κύτταρα (Limited
mitotic potential (LIMP) or restricted/committed progenitor cells): κύτταρα ικανά να
πραγματοποιήσουν περιορισμένο αριθμό διαιρέσεων πριν την πλήρη διαφοροποίησή
τους.
iii. Διαφοροποιημένα κύτταρα (Differentiated cells): τελικώς διαφοροποιημένα
κύτταρα.
Τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (βλαστικά ή προγονικά) μπορεί να βρίσκονται σε
μια από τις φάσεις του ενεργού κυτταρικού κύκλου ή να αναπαύονται εκτός
κυτταρικού κύκλου, στη φάση G0. Η ανταλλαγή πληθυσμού μεταξύ της ενεργής
φάσης του κύκλου και της φάσης ανάπαυσης καθορίζεται από τις τοπικές συνθήκες
τροφοδοσίας σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και περιγράφεται παρακάτω.
Επιπλέον στο μοντέλο μας έχουμε ενσωματώσει τους μηχανισμούς κυτταρικών
απωλειών,

απόπτωση

και

νέκρωση.

Δύο

επιπλέον

κατηγορίες

κυττάρων

αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα των δύο αυτών μηχανισμών κυτταρικού θανάτου, τα
οποία θεωρείται ότι δεν εξαφανίζονται στιγμιαία από τον όγκο, αλλά υφίστανται και
καταλαμβάνουν χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την τελική απομάκρυνσή
τους:
iv. Αποπτωτικά κύτταρα (Apoptotic cells): νεκρά κύτταρα που έχουν οδηγηθεί
στον θάνατο μέσω της απόπτωσης και ακόμη υφίστανται.
v. Νεκρωτικά κύτταρα (Necrotic cells): νεκρά κύτταρα που έχουν οδηγηθεί στον
θάνατο μέσω της νέκρωσης και ακόμη υφίστανται.
Από μαθηματική οπτική γωνία οι πέντε παραπάνω κυτταρικές κατηγορίες
καθορίζουν τις πέντε βασικές κυτταρικές κλάσεις ισοδυναμίας του μοντέλου μας. Οι
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πέντε φάσεις του ενεργού κυτταρικού κύκλου και η φάση ανάπαυσης απαρτίζουν ένα
επιπλέον επίπεδο διαίρεσης των βλαστικών και προγονικών κυτταρικών πληθυσμών
σε υποκλάσεις ισοδυναμίας.

Εικόνα 3-3: Γενικευμένο κυτταροκινητικό μοντέλο ενός καρκινικού κυττάρου στη χωρική
προσέγγιση
Διάγραμμα μετάβασης μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών/φάσεων. Αναφέρεται σε
απόκριση όγκου σε χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία. Συντομεύσεις: STEM: βλαστικό καρκινικό
κύτταρο (stem). LIMP: καρκινικό κύτταρο περιορισμένου πολλαπλασιαστικού δυναμικού (LImited
Mitotic Potential tumor cell (προγονικό καρκινικό κύτταρο)). DIFF: τελικώς διαφοροποιημένο κύτταρο
(DIFFerentiated). G1: φάση Gap 1. S: φάση σύνθεσης DNA. G2: φάση Gap 2. M: μίτωση. G0: φάση
ανάπαυσης. Chemo: χημειοθεραπεία (chemotherapy). Radio: ακτινοθεραπεία (radiotherapy) Hit:
κύτταρα που έχουν πληγεί από τη θεραπευτική αγωγή.

Στην Εικόνα 3-3 απεικονίζεται το προτεινόμενο κυτταροκινητικό μοντέλο ενός
καρκινικού κυττάρου και συμπεριλαμβάνει την ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου καθώς
και την απόκρισή του σε χημειοθεραπευτική αγωγή. Σύμφωνα με το μοντέλο, τα
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (βλαστικά ή προγονικά), διέρχονται διαδοχικά από τις
ακόλουθες τέσσερις φάσεις του κυτταρικού κύκλου: φάση gap 1 (G1), φάση
σύνθεσης του DNA (S), φάσης gap 2 (G2) και μίτωση (M) με διάρκειες ΤG1, TS, TG2
και TM αντίστοιχα.
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Όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3.1, τα βλαστικά κύτταρα χαρακτηρίζονται
από

τη

δυνατότητα

της

αυτοανανέωσης

καθώς

και

την

ικανότητα

να

διαφοροποιούνται σε εξειδικευμένους τύπους κυττάρων. Σε αναλογία με τις δύο
αυτές ιδιότητες, στο μοντέλο μας θεωρούνται δύο τύποι διαίρεσης των βλαστικών
κυττάρων: η συμμετρική και η ασύμμετρη. Κατά την ασύμμετρη διαίρεση το αρχικό
βλαστικό κύτταρο χωρίζεται σε ένα θυγατρικό βλαστικό και ένα θυγατρικό προγονικό
κύτταρο, ενώ κατά τη συμμετρική διαίρεση γεννιούνται δύο θυγατρικά βλαστικά
κύτταρα. Η πραγματοποίηση συμμετρικών και ασύμμετρων διαιρέσεων ρυθμίζεται
από την παράμετρο Psym του μοντέλου μας.
Ανάλογα με τις συνθήκες οξυγόνωσης και τροφοδοσίας στο μικροπεριβάλλον του
κυττάρου, μετά την ολοκλήρωση της μίτωσης, τα θυγατρικά κύτταρα μπορεί να
εισέλθουν στη φάση ανάπαυσης G0 (με πιθανότητα Psleep), όπου δεν αναπαράγονται,
ή να επιστρέψουν στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου. Το κύτταρο που βρίσκεται
στη φάση ανάπαυσης, λόγω έλλειψης οξυγόνου και θρεπτικών παραγόντων, μπορεί
να επιβιώσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ΤG0). Μετά την έλευση του
διαστήματος αυτού, και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η τοπική τροφοδοσία σε
οξυγόνο, το κύτταρο οδηγείται σε θάνατο μέσω της διαδικασίας της νέκρωσης. Στην
περίπτωση αποκατάστασης της τοπικής οξυγόνωσης το κύτταρο επανέρχεται στον
ενεργό κυτταρικό κύκλο (με πιθανότητα PG0toG1).
Τα προγονικά κύτταρα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι NLimp μιτωτικές
διαιρέσεις πριν διαφοροποιηθούν πλήρως. Μεταβάλλοντας την παράμετρο αυτή
μπορούν

να

υλοποιηθούν

παραδείγματα

όγκων

με

διαφορετικό

βαθμό

διαφοροποίησης και να ρυθμιστεί η αναλογία βλαστικών και προγονικών κυττάρων.
Τα βλαστικά και προγονικά κύτταρα (είτε πολλαπλασιαζόμενα είτε αναπαυόμενα)
καθώς και τα διαφοροποιημένα κύτταρα μπορούν να πεθάνουν λόγω γήρανσης και
αυθόρμητης απόπτωσης (με ρυθμούς RA και RADiff αντίστοιχα). Τα τελικώς
διαφοροποιημένα κύτταρα μπορούν επίσης να οδηγούν στον θάνατο μέσω του
μηχανισμού της νέκρωσης (με ρυθμό RΝDiff).
Όταν εφαρμόζεται χημειοθεραπευτική αγωγή, ένα κλάσμα των καρκινικών
κυττάρων πλήττονται θανάσιμα από το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα ή τους
μεταβολίτες του. Τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (βλαστικά ή προγονικά) που έχουν
πληγεί από τη χημειοθεραπεία εισέρχονται σε έναν παράλληλο, ατελή κυτταρικό
κύκλο ο οποίος τα οδηγεί σε αποπτωτικό θάνατο μέσω της φάσης εκείνης που
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υπαγορεύει ο μηχανισμός δράσης (§1.3.2) του αντινεοπλασματικού φαρμάκου.
Ομοίως, στην περίπτωση φαρμάκων μη ειδικών του κυτταρικού κύκλου (cell cycle
non specific), τα αναπαυόμενα (G0) κύτταρα που έχουν πληγεί εισέρχονται στη φάση
G0hit. Σε μια πρώτη προσέγγιση ο τραυματισμός ενός κυττάρου από το φάρμακο (και
ο χαρακτηρισμός του ως hit στην Εικόνα 3-3) θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα ακαριαία
κατά τη στιγμή της χορήγησης. Στην πραγματικότητα

η χρονική στιγμή που

πλήττεται και πεθαίνει ένα κύτταρο εξαρτάται από τη φαρμακοκινητική του
σκευάσματος. Αξίζει να επισημανθεί ότι φάρμακα ειδικά της φάσης του κυτταρικού
κύκλου (cell cycle phase specific) μπορούν εύκολα να μοντελοποιηθούν από το
κυτταρικό μοντέλο που απεικονίζεται στην Εικόνα 3-3 επιλέγοντας την κατάλληλη
“Chemo” έξοδο από τον φυσιολογικό κυτταρικό κύκλο τόσο για την περίπτωση των
βλαστικών (stem) όσο και για την περίπτωση των προγονικών (LIMP) κυττάρων.
Τέλος, για τον καθορισμό της τιμής του κλάσματος κυτταρική θανάτωσης μπορούν
να εφαρμοστούν δύο μεθοδολογίες. Στην ‘ευθεία’ προσέγγιση η τιμή του κλάσματος
υπολογίζεται μετά από μοντελοποίηση της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής
του υπό θεώρηση σκευάσματος και αξιοποίηση τιμών των εμπλεκόμενων ποσοτήτων
από τη σχετική βιβλιογραφία. Στο ‘αντίστροφο’ πρόβλημα η τιμή του κλάσματος
καθορίζεται μετά από προσαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης στα κλινικά
δεδομένα.
Το κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων (βλαστικά
και προγονικά) που πλήττονται θανάσιμα από την ακτινοθεραπεία κατά τη χρονική
διάρκεια των συνεδριών αντιμετωπίζεται ακολουθώντας παρόμοια λογική με
παραπάνω. Το κλάσμα επιβίωσης (ΚΕ) και επομένως το κλάσμα κυτταρικής
θανάτωσης (ΚΘ=1-ΚΕ), υπολογίζονται βάσει του γραμμικού τετραγωνικού μοντέλου
(Linear Quadratic Model – LQ model) (δες §3.3.5), τα κύτταρα, δε, που έχουν πληγεί
εισέρχονται σε ένα ατελή κυτταρικό κύκλο που οδηγεί στην οριστική απώλειά τους.
Στην παρούσα έκδοση του κώδικα θεωρείται ότι η ακτινοβολία επάγει έναν
νεκρωτικό μηχανισμό απωλειών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται ότι τα θανάσιμα
χτυπημένα κύτταρα από την ακτινοβολία, υπόκεινται σε δύο κυτταρικές μιτώσεις
πριν τον θάνατό τους μέσω του νεκρωτικού μονοπατιού και την τελική εξαφάνισή
τους από τον όγκο [48], [49].

Κεφάλαιο 3

92

3.4.1.3

Παράμετροι εισόδου

Στον Πίνακα 3-3 συνοψίζονται οι παράμετροι εισόδου του υπολογιστικού μας
μοντέλου και το εύρος τιμών αυτών όπως έχουν καθοριστεί μετά από βιβλιογραφική
επισκόπηση

ή

λογικές

υποθέσεις

στην

περίπτωση

απουσίας

αντίστοιχων

βιβλιογραφικών δεδομένων. Παρακάτω παρατίθεται σύντομη περιγραφή των
παραμέτρων αυτών:
(i) ΑΒΚ
Η παράμετρος αυτή αναφέρεται στον αριθμό των βιολογικών κυττάρων (ΑΒΚ)
που αρχικά κατοικούν σε μια γεωμετρική κυψελίδα (ΓΚ) που ανήκει στον όγκο
(κατειλημμένη ΓΚ) και στον στοχευόμενο μέσο αριθμό των βιολογικών κυττάρων
ανά κατειλημμένη ΓΚ κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 3.4.1.6, οι μορφολογικοί κανόνες που έχουν οριστεί για τη χωρική
επέκταση και συρρίκνωση του όγκου, στοχεύουν στη διατήρηση αυτής της σταθερής
μέσης πυκνότητας, επιτρέποντας στον πραγματικό αριθμό των καρκινικών κυττάρων
ανά ΓΚ να μεταβάλλεται κατά ένα ποσοστό γύρω από τη μέση τιμή ΑΒΚ. Σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία [50], μια τυπική τιμή της πυκνότητας των κυττάρων είναι 109
βιολογικά κύτταρα/cm3. Με βάση την τιμή αυτή, μια ΓΚ μεγέθους 1mm x1mm x1mm
αντιστοιχεί σε ΑΒΚ=106 βιολογικά κύτταρα.
(ii) Διάρκεια φάσεων κυτταρικού κύκλου
Αν και στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι οι διάρκειες των φάσεων του
κυτταρικού κύκλου ακολουθούν κανονική κατανομή [51], στην παρούσα προσέγγιση
αγνοούμε τυχόν τυπικές αποκλίσεις και θεωρούμε ότι οι διάρκειες των φάσεων έχουν
σταθερές τιμές, ίσες με τις μέσες τιμές που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Σκοπός
αυτής της προσέγγισης είναι η μείωση του χρόνου εκτέλεσης της προσομοίωσης. Εδώ
πρέπει να τονιστεί ότι η υλοποίηση κανονικής κατανομής της διάρκειας των
κυτταρικών φάσεων είναι αλγοριθμικά απλή και έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την
ομάδα μας σε παλιότερες εκδόσεις του μοντέλου [52].
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ενώ η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου σε
κυτταροκαλλιέργειες είναι περίπου μια μέρα, σε ανθρώπινους όγκους ποικίλει αρκετά
[53] ακόμα και μεταξύ όγκων του ίδιου ιστολογικού τύπου [48]. Μελέτες
βασιζόμενες σε τεχνικές in vivo επισήμανσης με ανάλογα θυμιδίνης, [3Η]Tdr, έχουν
δείξει ότι ο κυτταρικός κύκλος κυμαίνεται από 15h μέχρι και πέραν των 100h,
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παρουσιάζοντας έναν μέσο όρο γύρω στις 2-3 μέρες [48]. Στα φυσιολογικά κύτταρα,
η πιο μεταβλητή φάση του κυτταρικού κύκλου από ιστό σε ιστό είναι η G1 φάση
[54]. Από ορισμένους ερευνητές, η διάρκεια της S φάσης φαίνεται να επιδεικνύει
πολύ μικρότερη μεταβλητότητα μεταξύ του ίδιου τύπου ή και διαφορετικών τύπων
όγκου [55]. Σύμφωνα με τα πορίσματα ενός σημαντικού αριθμού μελετών η διάρκεια
της φάσης της σύνθεσης εντοπίζεται μεταξύ 10-20h σε μια μεγάλη γκάμα ιστών και
καρκίνων [55]. Καθώς αναφέρεται σε ένα βιολογικό φαινόμενο μείζονος σημασίας
για τη διαίρεση του κυττάρου, είναι πιθανόν ο χρόνος που απαιτείται για τον
διπλασιασμό του DNA να είναι σταθερός για ένα είδος (δεδομένου του αριθμού και
του όγκου των χρωμοσωμάτων) και οι παρατηρούμενες αποκλίσεις ενδέχεται να
οφείλονται σε περιορισμούς των μεθόδων μέτρησής του [55]. Γενικά, η διάρκεια της
μίτωσης είναι της τάξης της 1h [45].
Στην παρούσα προσέγγιση οι διάρκειες των φάσεων του κυτταρικού κύκλου
υπολογίζονται βάσει του Salmon et al. [56], λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω
υπόθεση για τη διάρκεια της μίτωσης. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι
παρακάτω σχέσεις:
TG1 = TS = 0.41(Tc-TM), TG2 = 0.18(Tc-TM), TM = 1h.
(iii) Διάρκεια φάσης G0, απόπτωσης και νέκρωσης
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [57] τα κύτταρα που αναπαύονται στη φάση G0
μπορούν να επιβιώσουν για 4-10 μέρες κάτω από συνθήκες υποξίας. Κύτταρα που
έχουν πεθάνει μέσω απόπτωσης εξαφανίζονται γρήγορα in vivo μέσω του μηχανισμού
της φαγοκύτωσης [58], [59], σε αντίθεση με τη χρονοβόρα διαδικασία απομάκρυνσης
των προϊόντων της νέκρωσης [58], [60].
(iv) Ρυθμοί μετάβασης μεταξύ των κυτταρικών κατηγοριών
Οι τιμές αυτών των παραμέτρων έχουν αρχικά επιλεγεί βάσει ποιοτικών και
ημιποσοτικών δεδομένων από την κλινική εμπειρία και τη βασική επιστήμη. Η
παραμετρική μελέτη του μοντέλου και η προσαρμογή του μοντέλου σε κλινικά
δεδομένα αναμένεται να επιτρέψει το ραφινάρισμα των αρχικών υποθέσεων.
(v) Αριθμός μιτωτικών διαιρέσεων που πραγματοποιούνται από τα προγονικά κύτταρα
πριν την πλήρη διαφοροποίησή τους (ΝLIMP)
Μεταβάλλοντας τον αριθμό των μιτωτικών διαιρέσεων που μπορούν να
πραγματοποιήσουν τα προγονικά κύτταρα (υποθέτουμε 1-10), μπορούμε να
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υλοποιήσουμε όγκους διαφορετικού βαθμού διαφοροποίησης. Σχετική αναζήτηση
στη βιβλιογραφία δεν έχει αποκαλύψει πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει η
παράμετρος αυτή. Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης τιμής καθορίζεται από την
ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων σχετικών ποσοστών βλαστικών και προγονικών
κυττάρων (η οποία σχετίζεται με τον βαθμό διαφοροποίησης του όγκου).
Πίνακα 3-3
Πίνακας 3-3: Παράμετροι χωρικού μοντέλου
Παράμετρος

Περιγραφή

Τιμή

Αναφορά

ΔΙΑΡΚΕΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Tc[class] *

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου

20 h – 96 h

[48]

TG1[class] *

Διάρκεια φάσης G1

0.41 (Tc - TM)

[56] σε συνδυασμό με [45]
(με μικρή προσαρμογή)

TS[class] *

Διάρκεια φάσης σύνθεσης (S) DNA

0.41 (Tc - TM)

[56] σε συνδυασμό με [45]
(με μικρή προσαρμογή)

TG2[class] *

Διάρκεια φάσης G2

0.18 (Tc - TM)

[56] σε συνδυασμό με [45]
(με μικρή προσαρμογή)

TM[class] *

Διάρκεια μίτωσης (M)

1h

[45]

TG0[class] *

Διάρκεια φάσης G0, δηλαδή χρόνος
επιβίωσης πριν το αναπαυόμενο κύτταρο
υποστεί νέκρωση

96 h – 240 h

[57]

TN[region] ‡

Χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της νέκρωσης και την
απομάκρυνση των προϊόντων της λύσης
από τον όγκο

(0h-μερικές μέρες h)

[58] (παρόμοιο εύρος
τιμών) [60]

Χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της απόπτωσης και την
απομάκρυνση των αποπτωτικών
προϊόντων από τον όγκο

(0 h – 25 h)

[58] (παρόμοιο εύρος
τιμών), [59]

TA[region] ‡

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ/ΦΑΣΕΩΝ
RA

Ρυθμός απόπτωσης των βλαστικών και
προγονικών κυττάρων (το κλάσμα των
κυττάρων που πεθαίνει μέσω απόπτωσης
ανά ώρα)

0.0 h-1 – 1.0 h-1

RADiff

Ρυθμός απόπτωσης των τελικώς
διαφοροποιημένων καρκινικών
κυττάρων

0.0 h-1 – 1.0 h-1

RNDiff

Ρυθμός νέκρωσης των τελικώς
διαφοροποιημένων καρκινικών
κυττάρων

0.0 h-1 – 1.0 h-1

PG0toG1[class]*
[region] ‡

Κλάσμα των βλαστικών και προγονικών
G0 κυττάρων που μόλις έχουν αφήσει
την G0 φάση και επανέρχονται στον
ενεργό κυτταρικό κύκλο

0.0 – 1.0

Psleep[region] ‡

Κλάσμα των κυττάρων που μπαίνουν
στη φάση G0 μετά το τέλος της μίτωσης

0.0 – 1.0
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Psym[region] ‡

Κλάσμα των βλαστικών κυττάρων που
πραγματοποιεί συμμετρική διαίρεση

ΑΒΚ

Μέσος επιθυμητός Αριθμός Βιολογικών
Κυττάρων που περιέρχονται σε μια
γεωμετρική κυψελίδα του πλέγματος

106

NLIMP

Αριθμός μιτωτικών διαιρέσεων που
πραγματοποιεί ένα προγονικό (LIMP)
κύτταρο πριν την πλήρη διαφοροποίησή
του

1 - 10

margin_factor

Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση ή
υποφόρτωση μιας γεωμετρικής
κυψελίδας σε βιολογικά κύτταρα
(κλάσμα)

0.0 - 0.5

color_criterion

Ελάχιστο κλάσμα νεκρών κυττάρων
(αποπτωτικών και νεκρωτικών) σε μια
γεωμετρική κυψελίδα για να
χαρακτηριστεί ως νεκρωτική

0.9 - 0.999

distance_factor
[region] ‡

Παράγοντας που προσαρμόζει το
κλάσμα θανάτωσης των κυττάρων στην
αντίστοιχη μεταβολική περιοχή του
όγκου

0.0 – 1.0

Cell kill
factor[class] *

Παράγοντας που προσαρμόζει το
κλάσμα θανάτωσης των κυττάρων στα
βλαστικά και προγονικά κύτταρα

0.0 – 1.0

xdim
ydim
zdim

Διαστάσεις πλέγματος κατά μήκος των
τριών αξόνων x, y, z (σε αριθμό ΓΚ)

Εξαρτάται από το
μέγεθος του όγκου και
τους διαθέσιμους
υπολογιστικούς πόρους

tumor_length
tumor_breadth
tumor_width

Διαστάσεις της εξωτερικής επιφάνειας
του όγκου κατά μήκος των τριών
αξόνων (σε αριθμό ΓΚ) στην περίπτωση
που θεωρούμε ελλειψοειδές σχήμα
όγκου

Εξαρτάται από τα
απεικονιστικά
χαρακτηριστικά του
όγκου

necrotic _length Διαστάσεις του νεκρωτικού πυρήνα του
necrotic _breadth όγκου κατά μήκος των τριών αξόνων (σε
necrotic _width αριθμό ΓΚ) στην περίπτωση που
θεωρούμε ελλειψοειδές σχήμα όγκου

Εξαρτάται από τα
απεικονιστικά
χαρακτηριστικά του
όγκου

0.0 – 1.0

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
[50]

Χρονική στιγμή λήξης (μέρες) της
προσομοίωσης (ως προς το χρονικό
σημείο αναφοράς t=0 της
προσομοίωσης)

Tstop

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
†

2

Δόση φαρμάκου Α (mg/m )

Εξαρτάται από το
χημειοθεραπευτικό
σχήμα

Κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης (Cell
Kill Ratio) του φαρμάκου ορισμένο από
τον χρήστη

0.0 – 1.0

Vd [drug] †

Όγκος κατανομής (L/m2) του φαρμάκου

Εξαρτάται από φάρμακο

F [drug] †

Βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου

Εξαρτάται από φάρμακο

Ka [drug] †

Σταθερά ρυθμού απορρόφησης (h-1)

Εξαρτάται από φάρμακο

D [drug]

CKR [drug] †
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Kel [drug] †

Σταθερά ρυθμού αποβολής (h-1)

Εξαρτάται από φάρμακο

Σταθερά μεταφοράς του φαρμάκου
μεταξύ των θεωρούμενων
διαμερισμάτων n και m (ανάλογα με το
διαμερισματικό μοντέλο που περιγράφει
τη φαρμακοκινητική του
χημειοθεραπευτικού σκευάσματος) (h-1)

Εξαρτάται από φάρμακο

Σταθερά κλάσματος επιβίωσης σε
περίπτωση που η φαρμακοδυναμική του
χημειοθεραπευτικού σκευάσματος
περιγράφεται από τον εκθετικό νόμο
(h*mg/L)-1.

Εξαρτάται από φάρμακο

Tnth,single

Χρονική στιγμή (μέρες) της νιοστής (n)
μεμονωμένης χορήγησης φαρμάκου (ως
προς το χρονικό σημείο αναφοράς t=0
της προσομοίωσης)

Εξαρτάται από το
χημειοθεραπευτικό
σχήμα

Tnth,combi

Χρονική στιγμή (μέρες) της νιοστής (n)
συνδυαστικής χορήγησης των
θεωρούμενων φαρμάκων (ως προς το
χρονικό σημείο αναφοράς t=0 της
προσομοίωσης)

Εξαρτάται από το
χημειοθεραπευτικό
σχήμα

Κn,m [drug] †

Ksf [drug] †

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
a

Παράμετρος του γραμμικού όρου στο
γραμμικό-τετραγωνικό (LQ) μοντέλο
(Gy-1)

b

Παράμετρος του δευτεροβάθμιου όρου
στο γραμμικό-τετραγωνικό (LQ)
μοντέλο (Gy-2)

OER

Κλάσμα επαυξήσεως της
ακτινοευαισθησίας λόγω της παρουσίας
οξυγόνου

D

Δόση ακτινοβολίας (Gy)

Tnth,radio

Χρονική στιγμή (μέρες) της νιοστής (n)
ακτινοβόλησης (ως προς το χρονικό
σημείο αναφοράς t=0 της
προσομοίωσης)

0.017-0.61

[61] - [66]

0.003-0.06

[61] - [66]

2.1-3.7

[67] - [69]

Εξαρτάται από το
θεραπευτικό σχήμα.

*Οι διάρκειες των κυτταρικών φάσεων μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα στις κλάσεις ισοδυναμίας των βλαστικών
και προγονικών κυττάρων. [class  {stem, progenitor†} ]
‡
Ορίζεται ξεχωριστά για την πολλαπλασιαζόμενη και νεκρωτική περιοχή του όγκου [region  {proliferating,
necrotic}]
†Ορίζεται ξεχωριστά για κάθε θεωρούμενο χημειοθεραπευτικό σκεύασμα
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3.4.1.4

Διάγραμμα ροής

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται
για την προσομοίωση της ελεύθερης ανάπτυξης ή της απόκρισης καρκινικών όγκων
σε θεραπευτική αγωγή (Εικόνα 3-4).
Βήμα 0. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εισόδου
Το μοντέλο δέχεται σαν είσοδο τρισδιάστατους όγκους τυχαίου σχήματος και
υποστηρίζει την ύπαρξη υποπεριοχών διαφορετικής μεταβολικής δραστηριότητας
(νεκρωτική ή πολλαπλασιαζόμενη). Τα απεικονιστικά δεδομένα εισόδου του
μοντέλου προκύπτουν μετά από την κατάλληλη επεξεργασία τρισδιάστατων
τομογραφιών του ασθενούς (π.χ. CT, MRI, SPECT και PET). Αρχικά ο κλινικός
ιατρός ορίζει σε κάθε τομή την περιοχή του καρκινικού όγκου και οριοθετεί τυχόν
μεταβολικές υποπεριοχές του (εφόσον είναι δυνατή η μακροσκοπική διάκρισή τους
από την εν λόγω απεικονιστική τεχνική). Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα
τομογραφικά δεδομένα μετατρέπονται σε μορφή συμβατή με την είσοδο του
μοντέλου μας (§6.3).
Βήμα 1. Ορισμός όγκου
Πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός των διαστάσεων του πλέγματος διακριτοποίησης
και του μήκους της ακμής κάθε κυβικής ΓΚ. Το πλέγμα αυτό υπερτίθεται πάνω στην
ανατομική περιοχή ενδιαφέροντος και οι ΓΚ διακρίνονται σε κατειλημμένες ή μηκατειλημμένες ανάλογα με το αν περιέρχονται ή όχι στην περιοχή που καταλαμβάνει
ο καρκινικός όγκος. Με βάση τα διαθέσιμα ατομικά απεικονιστικά δεδομένα είναι
δυνατός ο επιπλέον διαχωρισμός των κατειλημμένων ΓΚ σε νεκρωτικές ή
πολλαπλασιαζόμενες ανάλογα με τη μεταβολική υποπεριοχή του όγκου στην οποία
ανήκουν. Στην περίπτωση απουσίας τρισδιάστατων απεικονιστικών δεδομένων είναι
δυνατή η μοντελοποίηση του όγκου από ένα τριαξονικό ελλειψοειδές το οποίο
τοποθετείται στη μέση του πλέγματος. Απαραίτητος είναι ο καθορισμός των
διαστάσεων των τριών αξόνων του ελλειψοειδούς βασιζόμενος σε μετρήσεις του
όγκου με χρήση άλλων διαγνωστικών τεχνικών όπως οι υπέρηχοι. Ανάλογα με την
κλινική εμπειρία και τον τύπο του όγκου είναι δυνατή η θεώρηση νεκρωτικής και
πολλαπλασιαζόμενης υποπεριοχής όγκου. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο δίνει τη
δυνατότητα ορισμού νεκρωτικού πυρήνα ελλειψοειδούς σχήματος, ομόκεντρου του
ελλειψοειδούς που οριοθετεί τον όγκο. Οι άξονες της νεκρωτικής περιοχής ορίζονται
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ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες του όγκου. Η περιοχή του όγκου που περιβάλλει τον
νεκρωτικό πυρήνα χαρακτηρίζεται ως πολλαπλασιαζόμενη.
Οι τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους εισόδου για τις κατειλημμένες ΓΚ
εξαρτώνται από τη μεταβολική περιοχή στην οποία ανήκουν. Ιστολογικά δεδομένα,
όπως ο βαθμός διαφοροποίησης, και δεδομένα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο
τύπο καρκίνου μπορούν να αξιοποιηθούν για τον καλύτερο προσδιορισμό των τιμών
αυτών. Στην περίπτωση μακροσκοπικά ομοιογενών όγκων όλες οι κατειλημμένες ΓΚ
χαρακτηρίζονται από τις ίδιες τιμές των παραμέτρων εισόδου.
Βήμα 2. Έλεγχος ελεύθερης ανάπτυξης
Σύμφωνα με το κυτταροκινητικό μοντέλο, η κυτταρική κατηγορία που είναι
υπεύθυνη για τη διατήρηση του όγκου είναι τα βλαστικά κύτταρα. Όπως θα
παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο, η συμπεριφορά των βλαστικών κυττάρων είναι
καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του όγκου. Ανάλογα με τις τιμές που
αποδίδονται στις παραμέτρους του μοντέλου που σχετίζονται με τα βλαστικά κύτταρα
είναι δυνατόν να προσομοιωθούν όγκοι με διαφορετικό βαθμό επιθετικότητας ως
προς τον ρυθμό ανάπτυξής τους. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιοι ‘απαγορευμένοι’
συνδυασμοί τιμών των παραμέτρων αυτών οι οποίοι οδηγούν σε βιολογικά μη
συμβατή συμπεριφορά, δηλαδή σε όγκους που συρρικνώνονται από μόνοι τους με την
πάροδο του χρόνου και εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Για τον αποκλεισμό των συνδυασμών τιμών που σε ελεύθερη ανάπτυξη
αντιστοιχούν σε αυτο-συρρικνούμενους όγκους, εφαρμόζεται η ακόλουθη συνθήκη
στις τιμές των παραμέτρων του μοντέλου που αποδόθηκαν κατά το προηγούμενο
βήμα. Η συνθήκη αυτή εξάχθηκε μετά από την αναλυτική μελέτη του
προσομοιωτικού μοντέλου, ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Bertuzi et al. [70] (η
ανάλυση παρουσιάζεται στην §4.2.3.2):

1  P 1  P
sym



sleep

 Psleep

PG 0toG1 / TG 0   RATC
e
1
RA  1 / TG 0 

Πιο συγκεκριμένα, λόγω μικρών αποκλίσεων μεταξύ της παραπάνω συνθήκης και
του προσομοιωτικού μοντέλου, θεωρείται ότι όταν η τιμή της παράστασης στο
αριστερό μέρος της συνθήκης είναι μικρότερη του 0.9 η ελεύθερη ανάπτυξη του
όγκου δεν μπορεί να διατηρηθεί, ενώ για τιμές μεγαλύτερες του 1.1 η ελεύθερη
ανάπτυξη είναι εξασφαλισμένη. Στην ενδιάμεση περιοχή τιμών, η ελεύθερη ανάπτυξη
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του όγκου ελέγχεται βάσει των προσομοιωτικών αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία
καθορισμού της πληθυσμιακής σύστασης του όγκου (Βήμα 3).
Βήμα 3. Καθορισμός πληθυσμιακής σύστασης όγκου
Η αυτοματοποιημένη τεχνική που έχει αναπτυχθεί για την αρχικοποίηση της
πληθυσμιακής σύστασης του όγκου είναι κρίσιμη ώστε να αποφευχθεί μια
επακόλουθη μη φυσιολογική συμπεριφορά στην ελεύθερη εξέλιξη των πληθυσμών
αυτών, στην αρχή της προσομοίωσης. Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η προσαρμογή
του σχετικού πληθυσμού κάθε ισοδύναμης κυτταρικής κλάσης (εκφρασμένου σαν
κλάσμα ως προς τον συνολικό κυτταρικό πληθυσμό) στις τιμές που έχουν αποδοθεί
στις διάρκειες των κυτταρικών φάσεων και των ρυθμών μετάβασης μεταξύ των
κυτταρικών κλάσεων. Οι τιμές των σχετικών πληθυσμών χρησιμοποιούνται για την
πληθυσμιακή αρχικοποίηση των κατειλημμένων ΓΚ (βήμα 4 παρακάτω). Η
ορθολογική βάση και η υλοποίηση της μεθοδολογίας αυτής περιγράφεται στην
παράγραφο 3.4.1.5. Η μέθοδος εφαρμόζεται για κάθε θεωρούμενη μεταβολική
υποπεριοχή του όγκου.
Βήμα 4. Αρχικοποίηση πληθυσμών και χρόνων
Κάθε κατειλημμένη ΓΚ θεωρείται ότι αρχικά περιέχει ένα καθορισμένο Αριθμό
Βιολογικών Κυττάρων (ΑΒΚ). Αυτός ο αριθμός στηρίζεται σε ραδιοβιολογικές
παρατηρήσεις διαθέσιμες στη σχετική βιβλιογραφία (παράγραφος 3.4.1.3).
Ένας ικανός αριθμός μεταβλητών χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
κατάσταση μιας κατειλημμένης ΓΚ. Οι μεταβλητές αυτές περιλαμβάνουν (i) τον
αριθμό των βιολογικών κυττάρων που απαρτίζουν μια κλάση ισοδυναμίας και
βρίσκονται στην ίδια φάση του κυτταρικού κύκλου (για τις κλάσεις των
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων) και (ii) τον χρόνο που έχουν διανύσει τα κύτταρα
που ανήκουν στην ίδια κλάση ή και φάση του κυτταρικού κύκλου. Κάθε χρονική
στιγμή τα βιολογικά κύτταρα που βρίσκονται στην ίδια ΓΚ και ανήκουν στην ίδια
κλάση ισοδυναμίας ή και φάση του κυτταρικού κύκλου θεωρούνται συγχρονισμένα.
Αντίθετα, βιολογικά κύτταρα που ανήκουν σε διαφορετική ΓΚ ή διαφορετικές
κλάσεις ισοδυναμίας/φάσεις δεν θεωρούνται συγχρονισμένα.
Αρχικοποίηση πληθυσμών
Τα κύτταρα που περιέχει κάθε κατειλημμένη ΓΚ κατανέμονται στις πέντε βασικές
κυτταρικές

κλάσεις
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αποπτωτικά και νεκρωτικά) με βάση τα κλάσματα που έχουν υπολογιστεί στο
προηγούμενο βήμα. Η κατανομή των βλαστικών και προγονικών κύτταρων εντός και
εκτός της φάσης του κυτταρικού κύκλου υλοποιείται ομοίως με βάση τα
αποτελέσματα του βήματος 3:
Αριθμός κυττάρων στην i κλάση = κλάσμα της i κλάσης * ΑΒΚ,
όπου i κλάση = {βλαστικά πολλαπλασιαζόμενα, βλαστικά αναπαυόμενα, προγονικά
πολλαπλασιαζόμενα, προγονικά αναπαυόμενα, διαφοροποιημένα, αποπτωτικά, νεκρωτικά}

Τέλος η αρχική κατανομή των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (προγονικά ή
βλαστικά) εντός του κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, M), θεωρείται ανάλογη της
αντίστοιχης διάρκειας της φάσης:
Αριθμός κυττάρων στην j φάση =

T j ά

c

* Αριθμός πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (βλαστικά ή

προγονικά), όπου j φάση = { G1, S, G2, M }

Αρχικοποίηση χρόνων
Οι μεταβλητές χρόνου που εκφράζουν τον μέσο χρόνο που έχουν διανύσει τα
βιολογικά κύτταρα που ανήκουν στην ίδια κλάση ή υποκλάση ισοδυναμίας
αρχικοποιούνται χρησιμοποιώντας γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Monte Carlo). Οι
μεταβλητές χρόνου μπορούν να πάρουν μια τυχαία τιμή μεταξύ του μηδενός και της
μέγιστης διάρκειας της αντίστοιχης φάσης/κλάσης.
Σε κάθε χρονικό βήμα (1 ώρα) το πλέγμα σαρώνεται για να εφαρμοστούν οι
βασικοί μεταβολικοί κυτταροκινητικοί, φαρμακοκινητικοί/φαρμακοδυναμικοί και
μηχανικοί κανόνες που κατευθύνουν τη χωροχρονική εξέλιξη του όγκου. Για
πρακτικού λόγους κάθε ολοκληρωμένη σάρωση θεωρείται ότι αποτελείται από δύο
επιμέρους διαδοχικές σαρώσεις, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.
Βήμα 5. Προσομοίωση χρονικής εξέλιξης όγκου
Η πρώτη σάρωση του πλέγματος στοχεύει στην ενημέρωση της κατάστασης κάθε
ΓΚ σύμφωνα με το κυτταροκινητικό μοντέλο στην Εικόνα 3-3. Στην περίπτωση των
βλαστικών, προγονικών και διαφοροποιημένων κλάσεων ισοδυναμίας υπολογίζεται
σε κάθε χρονικό βήμα (ώρα) και αφαιρείται ο αριθμός των κυττάρων που πεθαίνει
λόγω απόπτωσης και τα αντίστοιχα κύτταρα προστίθενται στην κλάση των
αποπτωτικών κυττάρων. Επίσης ανά ώρα υπολογίζεται ο αριθμός των αναπαυόμενων
(βλαστικών και προγονικών), διαφοροποιημένων, νεκρωτικών και αποπτωτικών
κυττάρων που μεταφέρονται στην επόμενη κλάση ή εξαφανίζονται από τον όγκο
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σύμφωνα πάντα με το κυτταροκινητικό μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα οι παρακάτω
μεταβάσεις λαμβάνουν χώρα. Για τα βλαστικά και προγονικά: G0→G1 ή
G0→Νέκρωση ή G0→Απόπτωση. Για τα διαφοροποιημένα: Διαφοροποιημένα
→Νέκρωση ή Διαφοροποιημένα →Απόπτωση. Για τα νεκρά κύτταρα: Απόπτωση→
Εξαφάνιση κυττάρου, Νέκρωση→ Εξαφάνιση κυττάρου. Όλοι οι ρυθμοί μετάβασης
είναι παράμετροι του μοντέλου (Πίνακας 3-3).
Στην περίπτωση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (βλαστικών ή προγονικών)
σε κάθε χρονικό βήμα οι μεταβλητές χρόνου κάθε υποκλάσης ισοδυναμίας
μειώνονται κατά μια ώρα. Όταν ο χρόνος που έχουν διανύσει τα κύτταρα σε κάθε
φάση γίνει ίσος με τη διάρκεια της αντίστοιχης φάσης (όταν δηλαδή μηδενιστεί η
αντίστοιχη μεταβλητή χρόνου) τα κύτταρα μεταφέρονται στην επόμενη φάση
σύμφωνα με το κυτταροκινητικό μοντέλο (G1→S, S→G2, G2→M, M→G1 ή
M→G0). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κύτταρα που βρίσκονται στην ίδια
υποκλάση ισοδυναμίας πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (δηλαδή ίδια φάση του
κυτταρικού κύκλου) θεωρούνται συγχρονισμένα. Κατά τις μεταβάσεις αυτές είναι
δυνατόν μια υποκλάση ισοδυναμίας που δέχεται νέα κύτταρα από την προηγούμενη
υποκλάση, να περιέχει ήδη κύτταρα τα οποία έχουν διανύσει κάποιο χρονικό
διάστημα στην υποκλάση αυτή. Στην περίπτωση αυτή το πλήθος των νέων και
παλιών κυττάρων αθροίζεται και ο χρόνος που το προκύπτον σύνολο κυττάρων
απομένει να διανύσει στην υποκλάση αυτή επανα-υπολογίζεται με χρήση
σταθμισμένου μέσου όρου. Πιο συγκεκριμένα, αν Νπαλιά το πλήθος των κυττάρων που
προϋπάρχουν στην υποκλάση, tπαλιά το χρονικό διάστημα που έχουν ακόμα να
διανύσουν πριν αφήσουν την υποκλάση αυτή και Ννέα το πλήθος των νέων κυττάρων
που εισέρχονται στην υποκλάση, τότε ο νέος χρόνος δίνεται από τον τύπο:
tέ 

 ά * tά   έ * tά
 ά   έ

Τα νέα κύτταρα που εισέρχονται στην υποκλάση ισοδυναμίας θεωρείται ότι έχουν να
διανύσουν χρόνο ίσο με τη διάρκεια της αντίστοιχης φάσης tφάσης.
Στην περίπτωση που η προσομοίωση αφορά απόκριση σε χημειοθεραπευτική
αγωγή ή ακτινοθεραπεία, κατά τις χρονικές στιγμές που αντιστοιχούν σε χορήγηση
του φαρμάκου ή της ακτινοβολίας, υπολογίζεται ο αριθμός των βλαστικών και
προγονικών κυττάρων που πλήττονται θανάσιμα από το φάρμακο ή την ακτινοβολία,
σε κάθε φάση εντός -G1, S, G2, M- και εκτός - G0 - του κυτταρικού κύκλου. Τα
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κύτταρα αυτά αφαιρούνται από τις κλάσεις ισοδυναμίας όπου ανήκαν και
προστίθενται στις αντίστοιχες κλάσεις ισοδυναμίας που αφορούν τα χτυπημένα από
το φάρμακο ή ακτινοβολία κύτταρα (χαρακτηρίζονται σαν ‘φάση’ hit π.χ. G1hit στο
κυτταροκινητικό διάγραμμα στην Εικόνα 3-3). Ο παραπάνω υπολογισμός
πραγματοποιείται βάσει του κλάσματος θανάτωσης των κυττάρων. Το κλάσμα
θανάτωσης των κυττάρων ορίζεται ως το ποσοστό των βλαστικών και προγονικών
κυττάρων που πλήττονται από το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα ή την ακτινοθεραπεία
σε κάθε χορήγηση. Η τιμή του είτε καθορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη είτε
υπολογίζεται για τη θεωρούμενη δόση βάσει της φαρμακοκινητικής και
φαρμακοδυναμικής του φαρμάκου ή του γραμμικού-τετραγωνικού (LQ) μοντέλου
στην περίπτωση χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας αντίστοιχα. Μια γενική
στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί για τον υπολογισμό του κλάσματος
θανάτωσης περιγράφεται στις παραγράφους §5.2.4.2, §5.4.3.1, §5.4.3.2. Η κίνηση
των κυττάρων που έχουν πληγεί από τη θεραπεία και η τελική απομάκρυνσή τους από
τον όγκο υπαγορεύεται από τον μηχανισμό δράσης της εκάστοτε θεραπείας.
Βήμα 6. Προσομοίωση χωρικής εξέλιξης όγκου
Η δεύτερη σάρωση στοχεύει στη διατήρηση μιας όσο τον δυνατόν ομοιόμορφης
κυτταρικής πυκνότητας σε όλη την έκταση του καρκινικού όγκου. Εισάγονται
κατάλληλοι μορφολογικοί κανόνες οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα είτε τη χωρική
επέκταση του όγκου, όπως στην περίπτωση που προσομοιώνεται ελεύθερη ανάπτυξη,
είτε τη χωρική συρρίκνωση του όγκου, όπως ως επί το πλείστον συμβαίνει μετά την
εφαρμογή χημειοθεραπείας, είτε τη διατήρηση του μεγέθους του όγκου. Καθώς
υποθέτουμε ότι ο όγκος εξελίσσεται σε ένα ομοιογενές περιβάλλον, οι μορφολογικοί
αυτοί κανόνες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε η χωρική μεταβολή να είναι σύμμορφη προς
τον αρχικό όγκο, δηλαδή αυτός να διατηρεί το σχήμα του. Περιγραφή των κανόνων
που διέπουν τη διόγκωση και συρρίκνωση του όγκου παρουσιάζεται στην παράγραφο
3.4.1.6.
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Εικόνα 3-4: Διάγραμμα ροής μοντέλου προσομοίωσης για ομοιογενή όγκο τυχαίου σχήματος
Συντομεύσεις: ΓΚ: Γεωμετρική Κυψελίδα. ΑΒΚ: Αριθμός Βιολογικών Κυττάρων που φυσιολογικά
περιέρχονται σε μια ΓΚ του πλέγματος , t: χρονικό βήμα προσομοίωσης.
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3.4.1.5

Μέθοδος υπολογισμού πληθυσμιακής σύστασης όγκου

Παρατηρήθηκε ότι η τυχαία αρχικοποίηση των διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών
των

κατειλημμένων

γεωμετρικών

κυψελίδων

(ΓΚ)

(βλαστικά,

προγονικά,

διαφοροποιημένα, νεκρά, πολλαπλασιαζόμενα, αναπαυόμενα), μπορεί να οδηγήσει
σε μια μη φυσιολογική συμπεριφορά στην εξέλιξη των πληθυσμών αυτών στην αρχή
της προσομοίωσης. Χαρακτηριστικό μοτίβο τέτοιας συμπεριφοράς αποτελεί η
απότομη αρχική μείωση και η επακόλουθη αύξηση του συνολικού πληθυσμού του
όγκου σε καρκινικά κύτταρα (Εικόνα 3-5). Αυτή η παράδοξη συμπεριφορά είναι το
αποτέλεσμα της προσαρμογής του κλάσματος του πληθυσμού των διαφόρων
κυτταρικών κατηγοριών στις τιμές των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου που
αναφέρονται στη διάρκεια των διαφόρων κυτταρικών φάσεων και στους ρυθμούς
μετάβασης μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών.

Παράμετρος

Τιμή

Tc

60h

TG0

96h

TN

20h

TA

6h

NLIMP

3

RA

0.001

RNDiff

0.001

RADiff

0.001

PG0toG1

0.01

PMtoG0

0.1

Psym

0.18

Εικόνα 3-5: Η επίδραση της τυχαίας αρχικοποίησης των πληθυσμών στην ανάπτυξη του όγκου
Η ‘σωστή’ αρχικοποίηση των πληθυσμών έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή ανάπτυξη του όγκου από
την αρχή της προσομοίωσης σε αντίθεση με την τυχαία αρχικοποίηση. Οι ίδιες τιμές έχουν αποδοθεί
στους ρυθμούς μετάβασης και στις διάρκειες των διάφορων κυτταρικών φάσεων και στις δύο
περιπτώσεις (διπλανός πίνακας). Ο όγκος αρχικά έχει διάμετρο 14mm.

Για την αποφυγή αυτού του ‘τεχνητού’ φαινομένου, αναπτύχθηκε μια αυτόματη
μέθοδος η οποία υπολογίζει το κλάσμα των διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών όπως
αυτές διαμορφώνονται και σταθεροποιούνται μετά το πέρας ικανού χρονικού
διαστήματος, ανάλογα με τις τιμές που έχουν δοθεί στις παραμέτρους εισόδου
(§4.2.1). Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στην αρχική θεώρηση ενός μικρού αριθμού
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βλαστικών κυττάρων. Αποδίδονται οι επιθυμητές τιμές στις διάρκειες των διαφόρων
κυτταρικών φάσεων και στους ρυθμούς μετάβασης μεταξύ των διαφόρων
κυτταρικών κατηγοριών. Αφήνουμε το σύστημα να εξελιχθεί και να παράγει όλες τις
υπόλοιπες κατηγορίες πληθυσμών με βάση το κυτταροκινητικό μοντέλο (§3.4.1.2).
Μετά από ικανό χρονικό διάστημα το κλάσμα όλων των πληθυσμών σταθεροποιείται
και το σύστημά μας φτάνει σε μια κατάσταση πληθυσμιακής ισορροπίας

(δες

§4.2.1). Αν η αρχικοποίηση των κατειλημμένων ΓΚ γίνει με βάση το κλάσμα των
πληθυσμών όπως αυτό διαμορφώνεται στην κατάσταση πληθυσμιακής ισορροπίας,
επιτυγχάνεται μια μαθηματικά μονότονη και βιολογικά φυσιολογική συμπεριφορά
ελεύθερης ανάπτυξης του όγκου από την αρχή της προσομοίωσης. Η πρόκληση είναι
ο επιτυχής εντοπισμός του σημείου επίτευξης της ισορροπίας αυτής.
Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος που αναπτύχθηκε είναι η ακόλουθη. Θεωρείται ένα
περιορισμένο πλήθος ΝΓΚ κατειλημμένων ΓΚ. Κάθε ΓΚ περιέχει έναν μικρό αριθμό
βλαστικών κυττάρων, π.χ. 100, τα οποία κατανέμονται σε όλες τις φάσεις του
ενεργού κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, M) και στη φάση ανάπαυσης G0. Για την
αρχικοποίηση του χρόνου που έχουν ήδη διανύσει τα κύτταρα αυτά στη φάση που
διαμένουν χρησιμοποιείται γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών. Η αρχικοποίηση
διαφέρει από ΓΚ σε ΓΚ για την αποφυγή συγχρονισμού, ο οποίος θα έκανε όλες τις
ΓΚ να συμπεριφέρονται σαν μια. Το σύστημα αφήνεται να εξελιχθεί και να παράγει
όλους τους πληθυσμούς. Η εκτέλεση του κώδικα συνεχίζεται μέχρι την επίτευξη
ισορροπίας και τη σταθεροποίηση του κλάσματος των διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών. Η συνθήκη ισορροπίας που εφαρμόζεται περιγράφεται από την
ακόλουθη ανίσωση:

n



ά ύ  ύ   ό ή i

N

 ό ή i  n  N 1

n M





ά ύ  ύ   ό ή j

 ό ή j  ( n  M )  N 1
nM



N



ά ύ  ύ   ό ή j

 ό ή j  ( n  M )  N 1

N

για k διαδοχικούς μέσους όρους

(3-1)

Σύμφωνα με την παραπάνω συνθήκη, υπολογίζεται κάθε Μ χρονικά βήματα ο
μέσος όρος Ν διαδοχικών τιμών του κλάσματος του πληθυσμού κάθε κυτταρικής
κατηγορίας. Όταν η σχετική απόκλιση των μέσων αυτών τιμών γίνει μικρότερη από
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ένα όριο ε, για k διαδοχικούς μέσους όρους, τότε θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί
ισορροπία. Η συνθήκη πρέπει να ικανοποιείται για όλες τις κατηγορίες καρκινικών
κυττάρων.
Πραγματοποιήθηκε ένας αριθμός διερευνητικών προσομοιώσεων με σκοπό τον
έλεγχο

της

αξιοπιστίας

της

συνθήκης

και

τον

προσδιορισμό

των

πιο

αποτελεσματικών τιμών των παραμέτρων NΓΚ, M, N, ε και k που υπεισέρχονται στη
συνθήκη (3-1). Παρακάτω παρατίθενται τα συμπεράσματα για κάθε παράμετρο:
(α) Αριθμός γεωμετρικών κυψελίδων (ΝΓΚ)
Η Εικόνα 3-6 παρουσιάζει το κλάσμα των βλαστικών κυττάρων που βρίσκονται
στον ενεργό κυτταρικό κύκλο, όπως αυτός υπολογίζεται από τη μέθοδο που
περιγράφηκε παραπάνω για διάφορες τιμές της παραμέτρου ΝΓΚ. Για ΝΓΚ=1 η
μέθοδος υπολογίζει την υψηλότερη τιμή του σχετικού πληθυσμού. Καθώς αυξάνουμε
τον θεωρούμενο αριθμό των γεωμετρικών κυψελίδων, το κλάσμα των βλαστικών
κυττάρων στον όγκο μειώνεται ραγδαία προς μια σταθερή τιμή. Παρόμοια
συμπεριφορά παρουσιάζουν και οι λοιπές κατηγορίες κυττάρων. Λαμβάνοντας
υπόψη την επιβάρυνση στον χρόνο εκτέλεσης που επιφέρει η αύξηση της
παραμέτρου αυτής, η επιλογή της τιμής ΝΓΚ=64, εξασφαλίζει καλή σύγκλιση
διατηρώντας ταυτόχρονα τον χρόνο εκτέλεσης της μεθόδου σύντομο.

Εικόνα 3-6: Μελέτη της σύγκλισης της μεθόδου υπολογισμού της σύστασης του όγκου (ΝΓΚ)
Απεικονίζεται η επίδραση του θεωρούμενου αριθμού ΝΓΚ των γεωμετρικών κυψελίδων στον
υπολογισμό του κλάσματος των βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων εφαρμόζοντας τη
συνθήκη (3-1). M=Tc, N=Tc, ε=10-5, k=10, όπου Tc η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.
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(β) Αριθμός, N, των διαδοχικών τιμών του κλάσματος του θεωρούμενο κυτταρικού
πληθυσμού
Φαίνεται ότι η βέλτιστη τιμή του Ν συμπίπτει με τη διάρκεια του κυτταρικού
κύκλου (σε ώρες). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της θεωρούμενης κάθε
φορά κυτταρικής κατηγορίας υπολογίζεται κάθε μία ώρα (χρονικό βήμα=1h). Στην
Εικόνα 3-7 απεικονίζεται η μεταβολή του σχετικού πληθυσμού (ποσοστό) των
βλαστικών κυττάρων συναρτήσει του χρόνου καθώς και η μεταβολή του μέσου όρου
Ν = Tc (=96) και N ≠ Tc (=50) διαδοχικών τιμών. Παρατηρούμε ότι ο σχετικός
πληθυσμός μεταβάλλεται ακολουθώντας ένα περιοδικό μοτίβο με περίοδο ίση με τη
διάρκεια του εκάστοτε θεωρούμενου κυτταρικού κύκλου (Tc). Σε αντίθεση, ο μέσος
όρος Ν = Tc τιμών του σχετικού αριθμού των βλαστικών κυττάρων ακολουθεί μια
σχετικά ομαλή πορεία. Πηγή της παρατηρούμενης περιοδικότητας είναι η κβαντική
φύση του μοντέλου. Ωστόσο, η μέγιστη διακύμανση είναι της τάξης του 2% γύρω
από τη μέση τιμή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα αν λάβουμε υπόψη την
αβεβαιότητα (σφάλματα) στα αξιοποιήσιμα από το μοντέλο ιατρικά δεδομένα.

Εικόνα 3-7: Μελέτη της σύγκλισης της μεθόδου υπολογισμού της σύστασης του όγκου (Ν)
Απεικονίζεται η μεταβολή συναρτήσει του χρόνου του σχετικού πληθυσμού των βλαστικών
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων και του μέσου όρου για N = Tc (σε h) = 96 και N = 50 διαδοχικές
τιμές. Το Tc συμβολίζει τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.

(γ) Χρονικό διάστημα M μεταξύ διαδοχικών υπολογισμών του μέσου όρου του σχετικού
πληθυσμού κάθε ισοδύναμης κυτταρικής κλάσης
Ο μέσος όρος Ν διαδοχικών τιμών του σχετικού πληθυσμού κάθε ισοδύναμης
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κυτταρικής κλάσης συγκρίνεται με τον προηγηθέντα κάθε Μ χρονικά βήματα. Η
μελέτη υποδεικνύει την τιμή της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου (σε ώρες) ως την
πιο αποτελεσματική τιμή του Μ για την επίτευξη σύγκλισης (Εικόνα 3-8). Στην
Εικόνα 3-8 τα τρίγωνα αντιστοιχούν στη χρονική εξέλιξη της σχετικής μεταβολής
του μέσου όρου N = Tc (=96) διαδοχικών τιμών του κλάσματος των βλαστικών
κυττάρων, υπολογισμένου κάθε M = Tc (=96) χρονικά βήματα. Η καμπύλη είναι
αρκετά ομαλή και τείνει στο μηδέν. Αντίθετα οι κύκλοι αντιστοιχούν σε Μ διάφορο
της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου. Παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο
διακύμανσης της σχετικής μεταβολής (περίπου 2%).

Εικόνα 3-8: Μελέτη της σύγκλισης της μεθόδου προσδιορισμού της σύστασης του όγκου (Μ)
Απεικονίζεται η σχετική μεταβολή του μέσου όρου N = Tc = 96 διαδοχικών τιμών του κλάσματος των
βλαστικών κυττάρων συναρτήσει του χρόνου. Ο μέσος όρος υπολογίζεται κάθε Μ χρονικά βήματα (κάθε
βήμα αντιστοιχεί σε μία ώρα). Τα τρίγωνα αντιστοιχούν σε Μ ίσο με την τιμή της διάρκειας του
κυτταρικού κύκλου (96 h). Οι κύκλοι αντιστοιχούν σε M = 50. Και οι δύο καμπύλες αντιπροσωπεύουν την
ίδια υλοποίηση όγκου. Η σύγκλιση του μεγέθους που εξετάζεται (σχετική μεταβολή του μέσου όρου του
κλάσματος των βλαστικών κυττάρων στον όγκο) στο μηδέν είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα
και εφαρμοσιμότητα της συνθήκης ισορροπίας (3-1).

(δ) Ο μικρός θετικός πραγματικός αριθμός ε
Ιδανικά η κατάσταση ισορροπίας έχει επιτευχθεί όταν η μεταβολή των μέσων
τιμών των σχετικών πληθυσμών με την πάροδο του χρόνου γίνει μηδέν. Επειδή
εξαιτίας σφαλμάτων κβαντοποίησης ο μηδενισμός επιτυγχάνεται στο άπειρο,
υιοθετήθηκε η τιμή ε = 0.001 = 10-3. Η τιμή αυτή φαίνεται να εξασφαλίζει σύγκλιση
στο θεωρούμενο υποσύνολο τιμών των παραμέτρων εισόδου.
(ε) Το πλήθος k των διαδοχικών μέσων όρων.
Ικανοποίηση της συνθήκης για k = 10 διαδοχικούς μέσους όρους φαίνεται ότι
εξασφαλίζει σύγκλιση για το θεωρούμενο υποσύνολο τιμών των παραμέτρων του
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μοντέλου.
Συνοψίζοντας, οι βέλτιστες τιμές για την επίτευξη σύγκλισης της διαδικασίας
αρχικοποίησης της σύστασης του όγκου, για το υποσύνολο των τιμών παραμέτρου
εισόδου που θεωρήθηκε στο παρόν κεφάλαιο είναι NΓΚ = 64, N = Tc, M = Tc, ε = 10-3
και k =10. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εκτέλεσης της μεθόδου υπολογισμού της
σύστασης του όγκου σε τυπικό φορητό υπολογιστή κυμαίνεται από μερικά δέκατα
του δευτερολέπτου μέχρι μερικά δευτερόλεπτα και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
του θεωρούμενου όγκου (διάρκειες κυτταρικών φάσεων και ρυθμοί μετάβασης
μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών).
3.4.1.6

Αλγόριθμοι συρρίκνωσης και αύξησης του όγκου

Κάθε χρονική στιγμή ο συνολικός κυτταρικός πληθυσμός που περιέχεται σε μια
κατειλημμένη ΓΚ επιτρέπεται να διακυμανθεί μεταξύ μιας ελάχιστης (0.9*ΑΒΚ) και
μια μέγιστης τιμής (1.1*ΑΒΚ). Αν ο συνολικός πληθυσμός υπερβεί τη μέγιστη τιμή
τότε ενεργοποιείται μια διαδικασία η οποία επιχειρεί να αδειάσει τα πλεονάζοντα
κύτταρα σε εκείνες τις γειτονικές ΓΚ (θεωρείται γειτονιά 26 ΓΚ) οι οποίες έχουν
διαθέσιμο χώρο, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των κυττάρων που περιέχουν είναι
μικρότερος από ΑΒΚ, [3],[5],[6],[8]. Η διαδικασία ξεκινάει από τη γειτονική ΓΚ που
έχει τον μεγαλύτερο διαθέσιμο χώρο. Αν δύο ή περισσότερες γειτονικές ΓΚ έχουν τον
ίδιο διαθέσιμο χώρο, τότε η επιλογή γίνεται με τη βοήθεια γεννήτριας τυχαίων
αριθμών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να αδειάσουν όλα τα πλεονάζοντα
κύτταρα στις γειτονικές κυψελίδες (εφόσον το επιτρέπει ο συνολικός διαθέσιμος
χώρος). Αν η διαδικασία αυτή αποτύχει να μειώσει τον συνολικό αριθμό κυττάρων
της υπό εξέτασης ΓΚ κάτω από το άνω όριο, τότε δημιουργείται μια νέα παρακείμενη
ΓΚ η οποία δέχεται το πλεονάζον περιεχόμενο. Για τη δημιουργία της νέας κυψελίδας
πραγματοποιείται ολίσθηση του περιεχομένου μιας αλυσίδας ΓΚ κατά μια θέση προς
τα έξω. Η κενή ΓΚ που προκύπτει γεμίζει με τον πλεονάζοντα αριθμό κυττάρων (ως
προς τη στοχευόμενη μέση τιμή ΑΒΚ) και ακολουθεί την ίδια κατανομή των
κυττάρων στις διάφορες κλάσεις ισοδυναμίας με τη μητρική ΓΚ. Η διαδικασία αυτή
οδηγεί σε διαφορική αύξηση του όγκου.
Η κατεύθυνση ολίσθησης είναι τυχαία και επιλέγεται με τη χρήση γεννήτριας
τυχαίων αριθμών. Πιο συγκεκριμένα θεωρείται σφαίρα μοναδιαίας ακτίνας, με
κέντρο τη θεωρούμενη ΓΚ. Η κατεύθυνση ολίσθησης προσδιορίζεται από τις γωνίες
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φ [0, 2π) και θ [0, π) της ημιευθείας εκείνης που έχει σαν αρχή το κέντρο της
σφαίρας και διέρχεται από τυχαίο σημείο της επιφάνεια της. Αν nφ και nθ οι τυχαίοι
αριθμοί στο διάστημα [0, 1) που γυρίζει η γεννήτρια, τότε οι παραπάνω γωνίες
ορίζονται ως:
φ=2*π*nφ
θ=acos(2*nθ -1)
Ο ορισμός της γωνίας θ που έχει επιλεγεί εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή
των σημείων στην επιφάνεια της σφαίρας [10].
Στην αντίθετη περίπτωση που ο συνολικός πληθυσμός είναι μικρότερος από την
ελάχιστη τιμή τότε μια παρόμοια διαδικασία επιχειρεί να αδειάσει όλο το
περιεχόμενο της ΓΚ σε εκείνες τις γειτονικές ΓΚ που έχουν διαθέσιμο χώρο. Εάν η
υπό εξέταση ΓΚ αδειάσει τελείως τότε η κενή θέση που δημιουργείται καλύπτεται με
την ολίσθηση του περιεχομένου μιας αλυσίδας ΓΚ προς το μέρος της. Η διαδικασία
αυτή οδηγεί στη συρρίκνωση του όγκου. Η επιλογή της κατεύθυνσης ολίσθησης
γίνεται ως εξής. Με τρόπο όμοιο με προηγουμένως προσδιορίζονται έξι τυχαίες
κατευθύνσεις. Για κάθε κατεύθυνση εντοπίζεται η εξωτερική ΓΚ και απαριθμείται το
πλήθος των κατειλημμένων γειτονικών ΓΚ (θεωρείται γειτονιά 26 ΓΚ). Επιλέγεται η
κατεύθυνση με το μεγαλύτερο πλήθος κατειλημμένων γειτονικών ΓΚ. Η διαδικασία
αυτή φαίνεται να επιτυγχάνει τη μικρότερη παραμόρφωση του αρχικού σχήματος του
όγκου κατά τη χωρική εξέλιξη του όγκου [10].
Οι διαδικασίες που μόλις περιγράφτηκαν για τη δημιουργία νέας ΓΚ ή την
απαλοιφή κενής ΓΚ ενδέχεται να συνοδεύονται από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες
‘παρενέργειες’: (α) Πρώιμη κατάτμηση του όγκου, δηλαδή απομάκρυνση
κατειλημμένων ΓΚ από την κύρια περιοχή που καταλαμβάνει ο όγκος και (β)
περιτύλιξη κενών, δηλαδή μη κατειλημμένων ΓΚ, εντός της περιοχής του όγκου. Ο
αλγόριθμος που αναπτύχθηκε για την αποφυγή των παραπάνω: (i) ανιχνεύει
κατειλημμένες ΓΚ οι οποίες περιβάλλονται από μη κατειλημμένες σε μια γειτονιά 6
ΓΚ και μετακινεί το περιεχόμενό τους (κατά μια ΓΚ κάθε χρονικό βήμα) προς το
κέντρο μάζας του όγκου. Η κατεύθυνση κίνησης επιλέγεται βάσει της ελάχιστης
απόστασης της υπό εξέτασης ΓΚ από το κέντρο μάζας κατά μήκος των x, y, z
συντεταγμένων:
min{abs(ΓΚ.x-κέντρο.x), abs(ΓΚ.y- κέντρο.y), abs(ΓΚ.z- κέντρο.z)}
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όπου abs() η απόλυτη τιμή, ΓΚ.x, ΓΚ.y και ΓΚ.z οι συντεταγμένες της υπό εξέτασης
ΓΚ και κέντρο.x, κέντρο.y και κέντρο.z οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας του
όγκου. Αν πάνω από μια κατεύθυνση χαρακτηρίζονται από την ίδια ελάχιστη
απόσταση, τότε η επιλογή της κατεύθυνσης κίνησης γίνεται με τη βοήθεια γεννήτριας
τυχαίων αριθμών. (ii) Aνιχνεύει μη κατειλημμένες ΓΚ οι οποίες περιβάλλονται από
κατειλημμένες σε μια γειτονιά 6 ΓΚ και τις γεμίζει με το περιεχόμενο μιας από τις
γειτονικές εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τη συρρίκνωση
του όγκου, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι καταγραφές για κατάτμηση όγκου προκληθείσα από
χημειοθεραπεία είναι ιδιαίτερα σπάνιες στη σχετική βιβλιογραφία. Αν και κάποιος
δεν μπορεί να αποκλείσει τη μερική κατάτμηση του όγκου στην κλινική πράξη, η
πίεση που δέχεται ο όγκος από τους παρακείμενους ιστούς είναι ένας πιθανός
αντισταθμιστικός μηχανισμός.
Οι παραπάνω αλγόριθμοι έχουν σαν σκοπό να εξασφαλίσουν αφενός μια όσο το
δυνατόν ομοιόμορφη πυκνότητα κυττάρων σε όλη την έκταση του καρκινικού όγκου
(απουσία κάποιας ειδικής πληροφορίας) και αφετέρου τη σύμμορφη χωρική
μεταβολή του όγκου όπως περιγράφεται π.χ. από Perez and Brady (1998). Κύριος
σκοπός είναι η αποφυγή πρόωρης τεχνητής κατάτμησης του όγκου σαν αποτέλεσμα
της ολίσθησης αλυσίδων γειτονικών ΓΚ κατά μήκος τυχαία επιλεγμένων
κατευθύνσεων. Στην πράξη ένα μικρό ποσοστό ΓΚ θα περιέχει συνολικά κύτταρα
πλήθους εκτός των επιτρεπτών ορίων (ΑΒΚ  10%*ΑΒΚ). Το περιθώριο
διακύμανσης του 10% έχει επιλεγεί μετά από διερευνητικά τρεξίματα από
προηγούμενες εργασίες της ομάδας για την Ιn Silico Ογκολογία [10], καθώς
εξασφαλίζει μια τιμή του συνολικού αριθμού των βιολογικών κυττάρων κοντά στη
στοχευόμενη μέση τιμή, ΑΒΚ, στην πλειονότητα των κατειλημμένων ΓΚ. Οι
παραπάνω αλγόριθμοι σχετίζονται με ζητήματα γεωμετρίας και μπορούν να
παραληφθούν κατά την προσομοίωση τόσο της ελεύθερης αύξησης (απουσία
θεραπείας) όσο και της συρρίκνωσης μετά από θεραπεία μακροσκοπικά ομοιογενών
καρκινικών όγκων, καθώς δεν επηρεάζουν τη χρονική εξέλιξη των διαφόρων
κυτταρικών πληθυσμών.
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3.4.2 Μη χωρική προσέγγιση
3.4.2.1

Γενική περιγραφή

Η μη χωρική προσέγγιση αποτελεί μια παραλλαγή του μοντέλου που
παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο και μπορεί να εφαρμοστεί στην
περίπτωση τόσο συμπαγών όγκων (μεταβολικά ομοιογενών ή μη ομοιογενών), όταν
δεν δίνεται έμφαση στη χωρική εξέλιξή τους, όσο και μη συμπαγών όγκων, όπως η
λευχαιμία1, σε αντίθεση με το χωρικό μοντέλο. Τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του
μοντέλου που το διαφοροποιούν από τη χωρική προσέγγιση είναι (α) αφαίρεση των
αλγορίθμων προσομοίωσης της χωρικής εξέλιξης του όγκου και (β) θεώρηση
περισσότερων διαμερισμάτων για τα βλαστικά και προγονικά κύτταρα.
Στην κλασσική χωρική προσέγγιση, η περιοχή του όγκου αντιμετωπίζεται σαν ένα
πλέγμα γεωμετρικών κυψελίδων. Οι μορφολογικοί κανόνες που διέπουν την
απαλοιφή ή τη δημιουργία μιας νέας κυψελίδας οδηγούν σε συρρίκνωση ή επέκταση
του όγκου σύμμορφη με το αρχικό του σχήμα. Αυτός, όμως, ο χειρισμός των χωρικών
χαρακτηριστικών της εξέλιξης του καρκίνου είναι υπολογιστικά ιδιαίτερα
απαιτητικός, ιδίως για όγκους μεγάλου μεγέθους. Αγνοώντας τα χωρικά
χαρακτηριστικά, αποδεσμεύονται υπολογιστικοί πόροι οι οποίοι μπορούν να
αξιοποιηθούν για τη λεπτομερέστερη υλοποίηση του κυτταροκινητικού μοντέλου και
τη θεώρηση περισσότερων κυτταρικών διαμερισμάτων των βλαστικών και
προγονικών κυττάρων, υλοποίηση υπολογιστικά μη εφικτή στην περίπτωση του
χωρικού μοντέλου.
Πιο συγκεκριμένα, τα πολλαπλασιαζόμενα και τα αναπαυόμενα καρκινικά
κύτταρα κατανέμονται όχι σε τέσσερα και ένα διαμερίσματα/ισοδύναμες κλάσεις,
αντίστοιχα, αλλά σε τόσα διαμερίσματα/ισοδύναμες κλάσεις όσο και η διάρκεια της
αντίστοιχης φάσης σε ώρες. Κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μιας
ώρας. Ο χειρισμός αυτός υπερτερεί καθώς εξαλείφει σφάλματα κβαντικοποίησης τα
οποία εμφανίζονται στα αποτελέσματα του χωρικού μοντέλου και τα οποία

1

Η μη χωρική προσέγγιση βρίσκεται σε διαδικασία κλινικής προσαρμογής σε πραγματικά δεδομένα
παιδιατρικής οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος P-medicine (From data sharing and integration via VPH models to Personalized
medicine, FP7-ICT-2009-6-270089). Τα δεδομένα προέρχονται από την κλινική δοκιμή ALL BFM 2000
(NCT00430118). Καθώς η διαδικασία προσαρμογής βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν παρουσιάζονται
σχετικά αποτελέσματα στην παρούσα διατριβή.

Κεφάλαιο 3

113

σχετίζονται με τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού διαμερισμάτων (G1, S, G2, M,
G0). Επιπλέον, η απόκλιση της χωρικής εξέλιξης του όγκου δεν επηρεάζει τη χρονική
εξέλιξη των επιμέρους και του συνολικού κυτταρικών πληθυσμών.
Το μοντέλο είναι διακριτό ως προς τον χρόνο με χρονικό βήμα ίσο με μία ώρα,
δηλαδή τη διάρκεια της βραχύτερης φάσης του κυτταρικού κύκλου (μίτωση), όπως
και στη χωρική υλοποίηση.
3.4.2.2

Κυτταροκινητικό μοντέλο

Όμοια με το κυτταροκινητικό μοντέλο της χωρικής προσέγγισης, τα
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (βλαστικά ή προγονικά) διέρχονται από τις διαδοχικές
φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Μετά την ολοκλήρωση της μίτωσης, ένα κλάσμα των
θυγατρικών κυττάρων θα εισέλθει στη φάση ηρεμίας εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας
και οξυγόνωσης, ενώ το υπόλοιπο θα ξεκινήσει έναν καινούργιο κυτταρικό κύκλο.
Κάτω από συνθήκες έλλειψης θρεπτικών συστατικών τα αναπαυόμενα κύτταρα
θεωρείται ότι επιβιώνουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά την έλευση του
διαστήματος αυτού, πεθαίνουν μέσω του νεκρωτικού μηχανισμού, εκτός αν οι τοπικές
συνθήκες οξυγόνωσης και τροφοδοσίας αποκατασταθούν επιτρέποντας την
επανείσοδό τους στον ενεργό κυτταρικό κύκλο. Οποιοδήποτε κύτταρο μπορεί να
πεθάνει μέσω της αυθόρμητης απόπτωσης. Τα διαφοροποιημένα κύτταρα μπορούν να
πεθάνουν τόσο μέσω της απόπτωσης όσο και μέσω της νέκρωσης. Στον Πίνακας 3-4
καταγράφονται οι παράμετροι του μοντέλου που σχετίζονται με τους παραπάνω
βιολογικούς μηχανισμούς.
Η διαφοροποίηση του κυτταροκινητικού μοντέλου της μη χωρικής προσέγγισης
συνίσταται

στο

πλήθος

των

υποδιαμερισμάτων

που

κατανέμονται

τα

πολλαπλασιαζόμενα και αναπαυόμενα κύτταρα. Στη μη χωρική προσέγγιση, τα
κύτταρα εντός του ενεργού κυτταρικού κύκλου (βλαστικά και προγονικά) χωρίζονται,
αντί των τεσσάρων διαμερισμάτων που αντιστοιχούν στις τέσσερις φάσεις (G1, S,
G2, M) του κυτταρικού κύκλου, σε ένα πλήθος υποδιαμερισμάτων που ισούται με τη
διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Κάθε υποδιαμέρισμα αντιστοιχεί σε κάθε ώρα του
κυτταρικού κύκλου και επομένως περιέχει τα κύτταρα που διανύουν την αντίστοιχη
ώρα. Όμοια τα αναπαυόμενα κύτταρα (βλαστικά και προγονικά), αντί για ένα,
κατανέμονται σε ένα πλήθος υποδιαμερισμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ώρα της
διάρκειας της φάσης ηρεμίας (Εικόνα 3-9).
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Εικόνα 3-9: Γενικευμένο κυτταροκινητικό μοντέλο ενός καρκινικού κυττάρου στη μη χωρική
προσέγγιση
Συντομεύσεις: STEM: βλαστικό καρκινικό κύτταρο (stem). LIMP: καρκινικό κύτταρο περιορισμένου
πολλαπλασιαστικού δυναμικού (LImited Mitotic Potential tumor cell (προγονικό καρκινικό κύτταρο). DIFF:
τελικώς διαφοροποιημένο κύτταρο (DIFFerentiated). G1: φάση Gap 1. S: φάση σύνθεσης DNA. G2: φάση
Gap 2. M: μίτωση. G0: φάση ανάπαυσης. Chemo: χημειοθεραπεία (chemotherapy). Radio: ακτινοθεραπεία
(radiotherapy) Hit: κύτταρα που έχουν πληγεί από τη θεραπευτική αγωγή.

3.4.2.3

Παράμετροι εισόδου

Στον Πίνακα 3-4 συνοψίζονται οι παράμετροι εισόδου του υπολογιστικού μας
μοντέλου και το εύρος τιμών αυτών, όπως έχουν καθοριστεί μετά από βιβλιογραφική
επισκόπηση

ή

λογικές

υποθέσεις

στην

περίπτωση

απουσίας

αντίστοιχων

βιβλιογραφικών δεδομένων.

Πίνακα 3-4
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Πίνακας 3-4: Παράμετροι μη χωρικού μοντέλου
Παράμετρος

Περιγραφή

Τιμή

Αναφορά

ΔΙΑΡΚΕΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Tc[class] *

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου

20 h – 96 h

[48]

TG0[class] *

Διάρκεια φάσης G0, δηλαδή χρόνος
επιβίωσης πριν το αναπαυόμενο κύτταρο
υποστεί νέκρωση

96 h – 240 h

[57]

TA[region] ‡

Χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της απόπτωσης και την
απομάκρυνση των αποπτωτικών
προϊόντων από τον όγκο

(0 – 25 h)

[58] (παρόμοιο εύρος
τιμών) [59]

TN [region] ‡

Χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της νέκρωσης και την
απομάκρυνση των προϊόντων της λύσης
από τον όγκο

(0 - μερικές μέρες)

[58] (παρόμοιο εύρος
τιμών) [60]

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ/ΦΑΣΕΩΝ
RA

Ρυθμός απόπτωσης των βλαστικών και
προγονικών κυττάρων (το κλάσμα των
κυττάρων που πεθαίνει μέσω απόπτωσης
ανά ώρα)

0.0 h-1 – 1.0 h-1

RADiff

Ρυθμός απόπτωσης των τελικώς
διαφοροποιημένων καρκινικών κυττάρων

0.0 h-1 – 1.0 h-1

RNDiff

Ρυθμός νέκρωσης των τελικώς
διαφοροποιημένων καρκινικών κυττάρων

0.0 h-1 – 1.0 h-1

PG0toG1[class]*
[region] ‡

Κλάσμα των βλαστικών και προγονικών
G0 κυττάρων που μόλις έχουν αφήσει
την G0 φάση και επανέρχονται στον
ενεργό κυτταρικό κύκλο

0.0 – 1.0

Psleep[region] ‡

Κλάσμα των κυττάρων που μπαίνουν στη
φάση G0 μετά το τέλος της μίτωσης

0.0 – 1.0

Psym[region] ‡

Κλάσμα των βλαστικών κυττάρων που
πραγματοποιεί συμμετρική διαίρεση

0.0 – 1.0

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
NLIMP

Αριθμός μιτωτικών διαιρέσεων που
πραγματοποιεί ένα προγονικό (LIMP)
κύτταρο πριν την πλήρη διαφοροποίησή
του

1 - 10

Cell kill
factor[class] *

Παράγοντας που προσαρμόζει το κλάσμα
θανάτωσης των κυττάρων στα βλαστικά
και προγονικά κύτταρα

0.0 – 1.0

V[region] ‡

Μέγεθος σε mm3 κάθε μεταβολικής
περιοχής για συμπαγή όγκο

Ncells

Συνολικό πλήθος κυττάρων για μη
συμπαγής όγκους

ΑΒΚ

Μέσος επιθυμητός Αριθμός Βιολογικών
Κυττάρων που περιέρχονται σε ένα mm3

Tstop

Χρονική στιγμή λήξης (μέρες) της
προσομοίωσης (ως προς το χρονικό
σημείο αναφοράς t=0 της προσομοίωσης)
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ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
†

Δόση φαρμάκου Α (mg/m2 )

Εξαρτάται από το
θεραπευτικό σχήμα

CKR [drug] †

Κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης (Cell
Kill Ratio) του φαρμάκου ορισμένο από
τον χρήστη

0.0 – 1.0

Vd [drug] †

Όγκος κατανομής (L/m2) του φαρμάκου

Εξαρτάται από το
φάρμακο

F [drug] †

Βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου

Εξαρτάται από το
φάρμακο

Ka [drug] †

Σταθερά ρυθμού απορρόφησης (h-1)

Εξαρτάται από το
φάρμακο

Kel [drug] †

Σταθερά ρυθμού αποβολής (h-1)

Εξαρτάται από το
φάρμακο

Κn,m [drug] †

Σταθερά μεταφοράς του φαρμάκου
μεταξύ των θεωρούμενων διαμερισμάτων
n και m (ανάλογα με το διαμερισματικό
μοντέλο που περιγράφει τη
φαρμακοκινητική του
χημειοθεραπευτικού σκευάσματος) (h-1)

Εξαρτάται από το
φάρμακο

Ksf [drug] †

Σταθερά κλάσματος επιβίωσης σε
περίπτωση που η φαρμακοδυναμική του
χημειοθεραπευτικού σκευάσματος
περιγράφεται από τον εκθετικό νόμο
(h*mg/L)-1.

Εξαρτάται από το
φάρμακο

Tnth,single

Χρονική στιγμή (μέρες) της νιοστής (n)
μεμονωμένης χορήγησης φαρμάκου (ως
προς το χρονικό σημείο αναφοράς t=0
της προσομοίωσης)

Εξαρτάται από το
θεραπευτικό σχήμα

Tnth,combi

Χρονική στιγμή (μέρες) της νιοστής (n)
συνδυαστικής χορήγησης των
θεωρούμενων φαρμάκων (ως προς το
χρονικό σημείο αναφοράς t=0 της
προσομοίωσης)

Εξαρτάται από το
θεραπευτικό σχήμα

D [drug]

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
a

Παράμετρος του γραμμικού όρου στο
γραμμικό-τετραγωνικό (LQ) μοντέλο
(Gy-1)

0.017-0.61

[61] - [66]

b

Παράμετρος του δευτεροβάθμιου όρου
στο γραμμικό-τετραγωνικό (LQ) μοντέλο
(Gy-2)

0.003-0.06

[61] - [66]

OER

Κλάσμα επαυξήσεως της
ακτινοευαισθησίας λόγω της παρουσίας
οξυγόνου

2.1-3.7

[67] - [69]

D

Δόση ακτινοβολίας (Gy)

Εξαρτάται από το
θεραπευτικό σχήμα.

Χρονική στιγμή (μέρες) της νιοστής (n)
ακτινοβόλησης (ως προς το χρονικό
σημείο αναφοράς t=0 της προσομοίωσης)
*Οι διάρκειες των κυτταρικών φάσεων μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα στις κλάσεις ισοδυναμίας των
βλαστικών και προγονικών κυττάρων. [class  {stem, progenitor†} ]
‡
Ορίζεται ξεχωριστά για την πολλαπλασιαζόμενη και νεκρωτική περιοχή του όγκου [region  {proliferating,
necrotic}]
†Ορίζεται ξεχωριστά για κάθε θεωρούμενο χημειοθεραπευτικό σκεύασμα
Tnth,radio
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3.4.2.4

Διάγραμμα ροής

Τα βήματα που ακολουθούνται για την προσομοίωση της ελεύθερης ανάπτυξης ή
της απόκρισης καρκινικών όγκων σε θεραπευτική αγωγή παρουσιάζονται παρακάτω.
Το διάγραμμα ροής κάθε διαδικασίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-10.
Βήμα 1. Ορισμός όγκου
Πρώτο βήμα είναι ο ορισμός του υπό εξέταση κλινικού όγκου βάσει των
διαθέσιμων εξατομικευμένων δεδομένων. Το μοντέλο δέχεται σαν είσοδο τον
συνολικό αριθμό των καρκινικών κυττάρων, στην περίπτωση μη συμπαγών όγκων, ή
το συνολικό μέγεθος του όγκου, στην περίπτωση συμπαγών όγκων, καθώς και το
μέγεθος τυχουσών εσωτερικών περιοχών διακριτής μεταβολικής δραστηριότητας
(π.χ. νεκρωτική ή πολλαπλασιαζόμενη περιοχή), εφόσον έχουν μετρηθεί. Στην
περίπτωση μακροσκοπικά ομοιογενών συμπαγών όγκων, όλος ο όγκος αποτελεί ένα
μεταβολικό διαμέρισμα, ενώ στην περίπτωση μη ομοιογενών όγκων, ο όγκος
απαρτίζεται από τόσα μεταβολικά διαμερίσματα όσο και το πλήθος των μεταβολικών
υποπεριοχών του όγκου. Οι τιμές των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου
καθορίζονται για κάθε μεταβολικό διαμέρισμα. Ιστοπαθολογικά ή μοριακά δεδομένα
μπορούν να αξιοποιηθούν για τον καλύτερο προσδιορισμό των τιμών αυτών.
Βήμα 2. Έλεγχος ελεύθερης ανάπτυξης
Όπως και στην περίπτωση της χωρικής προσέγγισης, για τον αποκλεισμό των
συνδυασμών τιμών που αντιστοιχούν σε αυτοσυρρικνούμενους όγκους, εφαρμόζεται
μια παραλλαγή της ακόλουθης συνθήκης στις τιμές των παραμέτρων του μοντέλου
που αποδόθηκαν κατά το προηγούμενο βήμα.

1  P 1  P
sym



sleep

 Psleep

PG 0toG1 / TG 0   RATC
e
1
RA  1 / TG 0 

Βήμα 3. Καθορισμός πληθυσμιακής σύστασης όγκου
Η αυτοματοποιημένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την προσαρμογή της
αρχικής πληθυσμιακής σύστασης του όγκου στις παραμέτρους του μοντέλου είναι
παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στη χωρική προσέγγιση. Ένας αρχικός
πληθυσμός βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων π.χ. 10000 και αναπαυόμενων π.χ. 1000
κυττάρων κατανέμονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και της φάσης
ηρεμίας αντίστοιχα. Η κατανομή σε κάθε ώρα της αντίστοιχης φάσης ακολουθεί τον
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νόμο της εκθετικής μείωσης, με σταθερά μείωσης ίση με τον ρυθμό απόπτωσης των
βλαστικών και προγονικών κυττάρων, RA:
N S , Prolif [m] 

N S ,G 0 [n] 

10000



Tc 1  R A i
e
i 0

1000



TG 0 1  RA i
e
i 0

e  R A  m , m  0,1,2, , Tc  1

e  RAn , n  0,1,2,, TG 0  1

όπου NS,Prolif και NS,G0 το πλήθος των βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων και
αναπαυόμενων κυττάρων, τα οποία έχουν διανύσει m και n ώρες του κυτταρικού
κύκλου ή της φάσης ηρεμίας αντίστοιχα. Το άθροισμα στον παρανομαστή
εξασφαλίζει ότι το συνολικό πλήθος των πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων
κυττάρων είναι 10000 και 1000 αντίστοιχα.
Το σύστημα αφήνεται να εξελιχθεί βάσει του κυτταροκινητικού μοντέλου στην
Εικόνα 3-9 και να παράγει τις υπόλοιπες κυτταρικές κατηγορίες. Όπως και στην
περίπτωση της χωρικής προσέγγισης (§3.4.1.5), η εκτέλεση του κώδικα συνεχίζεται
μέχρι την επίτευξη ισορροπίας και τη σταθεροποίηση του κλάσματος των διαφόρων
κυτταρικών κατηγοριών. Η συνθήκη που εφαρμόζεται είναι η ακόλουθη:
n



cell category relat. population at time step i

N

time step i  n  N 1

n M





cell category rel. population at time step j

N

time step j( n  M )  N 1
n M



cell category rel. population at time step j

time step j( n  M )  N 1

N

για l διαδοχικούς μέσους όρους. Οι παράμετροι Ν και Μ θεωρούνται ίσες με τη
διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.
Βήμα 4. Αρχικοποίηση πληθυσμών και χρόνων
Τα καρκινικά κύτταρα κατανέμονται στις βασικές κυτταρικές κατηγορίες
(βλαστικά,

προγονικά,

διαφοροποιημένα,

αποπτωτικά

και

νεκρωτικά,

πολλαπλασιαζόμενα, αναπαυόμενα), βάσει των κλασμάτων που υπολογίστηκαν κατά
το προηγούμενο βήμα. Η κατανομή των πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων,
G0, κυττάρων στα επιμέρους διαμερίσματα, θεωρείται ότι ακολουθεί εκθετική
μείωση του χρόνου που έχουν διανύσει στην αντίστοιχη φάση (ο χρόνος
αντιμετωπίζεται σαν διακριτή οντότητα). Πιο συγκεκριμένα, το πλήθος των
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βλαστικών ή προγονικών πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων που έχουν ήδη διανύσει m
ώρες μετά την είσοδό τους στον κυτταρικό κύκλο είναι:
N Prolif [m] 

NTotal  FProlif
Tc 1  k  R A i
e
i 0



e  k  R A m , m  0,1,2,, Tc  1

όπου RA ο ρυθμός απόπτωσης των βλαστικών και προγονικών κυττάρων, FProlif το
κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων της υπό θεώρησης κυτταρικής
κατηγορίας (βλαστικά ή προγονικά), k ο ρυθμός ανάπτυξης του καρκινικού όγκου και
ΝTotal ο συνολικός αριθμός των κυττάρων. Τα μεγέθη FProlif και k υπολογίζονται κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού της πληθυσμιακής σύστασης του όγκου
(Βήμα 3). Το άθροισμα στον παρανομαστή εξασφαλίζει ότι ο συνολικός αρχικός
αριθμός των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων είναι ίσος με NTotalFProlif

για την

κατηγορία των βλαστικών και προγονικών κυττάρων αντίστοιχα.
Όμοια, ο αριθμός των βλαστικών ή προγονικών G0 κυττάρων τα οποία έχουν
διανύσει n ώρες στη φάση ηρεμίας είναι:
N G 0 [ n] 

N Total  FG 0

TG 0 1 k  RA i
e
i 0



e k  RA n , n  0,1,2,, TG 0  1

όπου FG0 το κλάσμα των βλαστικών ή προγονικών αναπαυόμενων κυττάρων το οποίο
υπολογίστηκε κατά τη διαδικασία καθορισμού της πληθυσμιακής σύστασης του
όγκου.
Βήμα 5. Προσομοίωση χρονικής εξέλιξης όγκου
Σε κάθε χρονικό βήμα της προσομοίωσης (κάθε ώρα) η κατάσταση του όγκου
ενημερώνεται σύμφωνα με το κυτταροκινητικό μοντέλο στην Εικόνα 3-9. Αρχικά
υπολογίζονται οι κυτταρικές απώλειες λόγω της αυθόρμητης απόπτωσης από όλες τις
κλάσεις των ζωντανών καρκινικών κυττάρων, βάσει των θεωρούμενων ρυθμών
απόπτωσης, και προστίθενται στην κλάση των αποπτωτικών κυττάρων. Στη συνέχεια
υπολογίζεται και αφαιρείται από την αντίστοιχη κλάση το πλήθος των νεκρωτικών
και αποπτωτικών κυττάρων που προορίζεται να εξαφανιστεί από τον όγκο σύμφωνα
με τον αντίστροφο της διάρκειας της αντίστοιχης φάσης. Η κίνηση των βλαστικών
και προγονικών κυττάρων εσωτερικά και μεταξύ του ενεργού κύκλου και της φάσης
ηρεμίας πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά. Αρχικά τα πολλαπλασιαζόμενα
κύτταρα (βλαστικά ή προγονικά) τα οποία διανύουν την τελευταία ώρα του
κυτταρικού κύκλου (φάση μίτωσης) διπλασιάζονται και υπολογίζεται το πλήθος των
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θυγατρικών κυττάρων τα οποία θα μεταφερθούν στη φάση ηρεμίας ή θα εισέλθουν σε
έναν νέο κυτταρικό κύκλο. Στην περίπτωση των βλαστικών κυττάρων θα λάβουν
χώρα τόσο συμμετρικές όσο και ασύμμετρες διαιρέσεις, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν
τις

αντίστοιχες

κλάσεις

των

βλαστικών

και

προγονικών

κυττάρων.

Τα

πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, τα οποία διαμένουν σε κάθε ώρα του κυτταρικού
κύκλου, μεταφέρονται στην επόμενη ώρα ξεκινώντας από το προτελευταίο
διαμέρισμα και προχωρώντας διαδοχικά προς το πρώτο. Μετά την ολοκλήρωση των
παραπάνω μεταβάσεων, το πρώτο διαμέρισμα (πρώτη ώρα) γεμίζει με τα θυγατρικά
κύτταρα τα οποία προορίζονται να εισέλθουν στον ενεργό κυτταρικό κύκλο. Στη
συνέχεια, υπολογίζονται τα αναπαυόμενα κύτταρα τα οποία πρόκειται να πεθάνουν
λόγω νέκρωσης ή να επανέρθουν στην κυτταρικό κύκλο και πραγματοποιούνται οι
αντίστοιχες μεταβάσεις. Η πρόοδο των αναπαυόμενων κυττάρων εσωτερικά της
φάσης ηρεμίας πραγματοποιείται με παρόμοιο τρόπο με τα πολλαπλασιαζόμενα,
ξεκινώντας από το προτελευταίο διαμέρισμα και προχωρώντας διαδοχικά προς το
πρώτο. Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας, το πρώτο διαμέρισμα (πρώτη ώρα) των
αναπαυόμενων κυττάρων γεμίζει με τα θυγατρικά κύτταρα τα οποία προορίζονται να
εισέλθουν στη φάση ηρεμίας.
Στην περίπτωση που η προσομοίωση αφορά απόκριση σε χημειοθεραπευτική
αγωγή ή ακτινοθεραπεία, κατά τις χρονικές στιγμές που αντιστοιχούν σε χορήγηση
του φαρμάκου ή της ακτινοβολίας, υπολογίζεται ο αριθμός των βλαστικών και
προγονικών κυττάρων που πλήττονται θανάσιμα από την θεραπεία, σε κάθε ώρα του
ενεργού κυτταρικού κύκλου ή της φάσης ηρεμίας. Τα κύτταρα αυτά αφαιρούνται από
τις κλάσεις ισοδυναμίας όπου ανήκαν και προστίθενται στις αντίστοιχες κλάσεις που
αφορούν τα χτυπημένα από το φάρμακο ή ακτινοβολία κύτταρα. Το ποσοστό των
κυττάρων που πλήττονται από τη θεραπεία είτε καθορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη
είτε υπολογίζεται για τη θεωρούμενη δόση βάσει της φαρμακοκινητικής και
φαρμακοδυναμικής του φαρμάκου ή του γραμμικού-τετραγωνικού (LQ) μοντέλου
στην περίπτωση χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας αντίστοιχα, όπως στην
περίπτωση της χωρικής προσέγγισης. Η κίνηση των κυττάρων που έχουν πληγεί από
τη θεραπεία και η τελική απομάκρυνσή τους από τον όγκο υπαγορεύεται από τον
μηχανισμό δράσης της εκάστοτε θεραπείας.
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(α)

(γ)

(β)

(δ)

Εικόνα 3-10: Διαγράμματα ροής των (α) έλεγχος ελεύθερης ανάπτυξης (β) καθορισμός πληθυσμιακής σύστασης (γ) αρχικοποίηση πληθυσμών (δ) χρονική
εξέλιξη
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3.4.3 Σύγκριση χωρικής και μη χωρικής προσέγγισης
Θεωρείται μακροσκοπικά ομοιογενής όγκος, ο οποίος αποτελείται από μια
μεταβολική περιοχή πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, χωρίς εμφανείς νεκρωτικές
περιοχές. Ο όγκος έχει αρχικό μέγεθος 512 mm3. Στην Εικόνα 3-11 και Εικόνα 3-12
συγκρίνεται το αποτέλεσμα της προσομοίωσης για τη χωρική και μη χωρική
προσέγγιση. Οι τιμές που αποδίδονται στις κοινές παραμέτρους εισόδου είναι ίδιες
και στις δύο περιπτώσεις (Πίνακας 3-5). Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση τόσο της
ελεύθερης ανάπτυξης όσο και της απόκρισης του όγκου σε χημειοθεραπευτική
αγωγή. Στην περίπτωση της θεραπείας, θεωρείται υποθετικό σχήμα κατά το οποίο το
χημειοθεραπευτικό σκεύασμα χορηγείται την 5η, 12η, 26η και 33η μέρα της
προσομοίωσης. Στις εικόνες Εικόνα 3-11 και Εικόνα 3-12 απεικονίζεται η χρονική
πορεία διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών για τις περιπτώσεις της ελεύθερης
ανάπτυξης και της θεραπείας, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της θεραπείας, το πλήθος
των βλαστικών και προγονικών κυττάρων περιλαμβάνει το σύνολο των ζωντανών
κυττάρων, ακόμα και αυτά που έχουν χτυπηθεί από το φάρμακο αλλά δεν έχουν
ακόμα πεθάνει. Παρατηρούμε συμφωνία των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο
προσεγγίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα της μη χωρικής
προσέγγισης απουσιάζει το χαρακτηριστικό περιοδικό μοτίβο ταλάντωσης που είναι
εμφανές στη χωρική προσέγγιση.

Πίνακας 3-5: Τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους εισόδου για τα
αποτελέσματα της §3.4.3
Παράμετρος

Τιμή

Παράμετρος

Τιμή

Tc

90 h

RNDiff

0.01 h-1

TG0

96 h

PG0toG1

0.01

TN

120 h

Psleep

0.159

TA

6h

Psym

0.4

NLIMP

7

Παράγοντας προσαρμογής του CKR στα
βλαστικά και προγονικά κύτταρα

1

RA

0.001 h-1

Παράγοντας προσαρμογής του CKR στη
μεταβολική περιοχή των πολλαπλασιαζόμενων
κυττάρων

1

RADiff

0.001 h-1

CKR

0.4
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Εικόνα 3-11: Σύγκριση της χωρικής και μη χωρικής προσέγγισης για την ελεύθερη ανάπτυξη όγκου
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Εικόνα 3-12: Σύγκριση της χωρικής και μη χωρικής προσέγγισης για την απόκριση όγκου σε θεραπευτική
αγωγή
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3.5 Συζήτηση
Το προσομοιωτικό μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσης
διδακτορικής διατριβής στοχεύει στην προσομοίωση της ελεύθερης ανάπτυξης και
της θεραπευτικής απόκρισης κακοηθειών. Πραγματοποιήθηκαν δύο υλοποιήσεις κατά
βάση διακριτές, καθώς αντιμετωπίζουν τα κύτταρα σαν διακριτές οντότητες οι οποίες
εξελίσσονται και κινούνται σε έναν διακριτό, στη γενική περίπτωση τετραδιάστατο,
χώρο. Στη χωρική υλοποίηση, κατάλληλη για την προσομοίωση συμπαγών
καρκινικών όγκων, η βασική διακριτή οντότητα του μοντέλου είναι η ‘γεωμετρική
κυψελίδα’, η οποία αντιστοιχεί σε έναν ετερογενή πληθυσμό καρκινικών κυττάρων ο
οποίος εξελίσσεται βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Αξίζει να επισημανθεί ότι το
ανερχόμενο υπολογιστικό κόστος στην περίπτωση που αντιστοιχούσαμε μια
γεωμετρική κυψελίδα σε ένα βιολογικό κύτταρο κάνει απαγορευτική μια τέτοια
υλοποίηση για όγκους κλινικού μεγέθους. Η μη χωρική υλοποίηση είναι κατάλληλη
για μη συμπαγείς κακοήθειες ή όγκους όπου οι μηχανικές ιδιότητες των
παρακείμενων ιστών δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Η προσέγγιση αυτή
ομαδοποιεί τα κύτταρα με δυνατότητα πολλαπλασιασμού σε χρονικά παράθυρα ίσα
με το χρονικό βήμα της προσομοίωσης και προσομοιώνει πιο ρεαλιστικά τον
κυτταρικό κύκλο. Η διακριτή φύση και των δύο υλοποιήσεων επιτρέπει μια πιο
ρεαλιστική περιγραφή των υπό θεώρηση βιολογικών μηχανισμών και την
ενσωμάτωση πολύπλοκων βιολογικών φαινομένων διαφορετικής χωροχρονικής
κλίμακας. Ανεξάρτητα από τη διακριτή τους φύση, και οι δύο προσεγγίσεις
επιτρέπουν την αντιμετώπιση επιμέρους όψεων του φαινομένου χρησιμοποιώντας
συνεχή μαθηματικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ένα βασικό καινοτόμο χαρακτηριστικό του μοντέλου (χωρική και μη χωρική
υλοποίηση) είναι η θεώρηση τριών καρκινικών κυτταρικών πληθυσμών με
διαφορετικό μιτωτικό δυναμικό: των βλαστικών κυττάρων με απεριόριστη
δυνατότητα πολλαπλασιασμού, των προγονικών κυττάρων με περιορισμένη
δυνατότητα πολλαπλασιασμού και των τελικώς διαφοροποιημένων κυττάρων. Η
παραπάνω θεώρηση βασίστηκε σε πειραματικές παρατηρήσεις [71]-[74], σύμφωνα με
τις οποίες, η διατήρηση ενός καρκινικού όγκου αποδίδεται στην ύπαρξη μιας
υποομάδας καρκινικών κυττάρων, τα ονομαζόμενα καρκινικά βλαστικά κύτταρα, η
οποία εμφανίζει ιδιότητες παρόμοιες με αυτές των φυσιολογικών βλαστικών
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κυττάρων, όπως η απεριόριστη αυτοανανέωση και η διαφοροποίηση. Τα καρκινικά
βλαστικά κύτταρα πιστεύεται ότι παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στη χημειοθεραπεία
[75]-[77] και είναι υπεύθυνα για την επανεμφάνιση του όγκου μετά από τη
θεραπευτική οπισθοχώρησή του. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του παρόντος μοντέλου
είναι ότι επιτρέπει τη θεώρηση μιας τέτοιας απόκλισης στη θεραπευτική
ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι διάφοροι κυτταρικοί πληθυσμοί. Επιπλέον, οι
καρκινικοί όγκοι, όχι μόνο διαφορετικού αλλά και ίδιου τύπου, παρουσιάζουν μεγάλη
ανομοιογένεια ως προς τον βαθμό διαφοροποίησής τους. Το κυτταροκινητικό
μοντέλο που υιοθετήθηκε, επιπλέον, λαμβάνει υπόψη κύτταρα διαφορετικού
μιτωτικού δυναμικού και υποστηρίζει την προσομοίωση όγκων διαφορετικού βαθμού
διαφοροποίησης,

όπως

αυτή

αντικατοπτρίζεται

στο

σχετικό

ποσοστό

πολλαπλασιαζόμενων και τελικώς διαφοροποιημένων κυττάρων.
Το μοντέλο (χωρική και μη χωρική υλοποίηση) έχει καθαρά κλινικό
προσανατολισμό καθώς α. έχει σχεδιαστεί ώστε να προσομοιώνει όγκους σε κλινικό
στάδιο, αρκετά πέραν της αρχικής τους φάσης και β. υποστηρίζει την αξιοποίηση των
εκάστοτε διαθέσιμων απεικονιστικών, ιστοπαθολογικών, μοριακών δεδομένων και
δεδομένων θεραπείας του ασθενούς, με στόχο την εξατομικευμένη μοντελοποίηση
και την εξατομικευμένη βελτιστοποίηση της θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η εισαγωγή μιας αυτοματοποιημένης
τεχνικής αρχικοποίησης, η οποία αποκλείει την εμφάνιση μη φυσιολογικής
συμπεριφοράς του μοντέλου στην αρχή της προσομοίωσης και εξασφαλίζει την
προσομοίωση πλήρως ανεπτυγμένων, κλινικών όγκων. Επίσης το μοντέλο
υποστηρίζει και ενσωματώνει εξατομικευμένα κλινικά δεδομένα όπως απεικονιστικά
δεδομένα (π.χ. CT, MRΙ, PET), τα οποία περιλαμβάνουν τον ορισμό του εξωτερικού
περιγράμματος του όγκου και πιθανών εσωτερικών μεταβολικών περιοχών (π.χ.
πολλαπλασιαζόμενη, νεκρωτική), ιστοπαθολογικά δεδομένα (π.χ. τύπος όγκου) και
γενετικά δεδομένα (π.χ. έκφραση του p53).
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Κεφάλαιο 4

Παραμετρικές μελέτες

4.1 Εισαγωγή
Πριν από την τελική εφαρμογή ενός προσομοιωτικού μοντέλου στην κλινική
πράξη, είναι απαραίτητη η υποβολή του σε μια κατάλληλα σχεδιασμένη διαδικασία
ελέγχου, αξιολόγησης, προσαρμογής και βελτιστοποίησης. Πρώτο βήμα μιας τέτοιας
διαδικασίας αποτελεί η μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων εισόδου στην έξοδο
του μοντέλου. Η σημασία μιας τέτοιας μελέτης συνίσταται στον περιορισμό του
βιολογικά αποδεκτού εύρους τιμών των διαφόρων παραμέτρων του μοντέλου και
στον προσδιορισμό της ευαισθησίας του σε τυχόν σφάλματα της εισόδου. Επιπλέον
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των εμπλεκόμενων βιολογικών μηχανισμών
και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους, τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να
ερμηνευτούν

διαισθητικά,

καθώς

και

στην

αποκρυπτογράφηση

διαφόρων

πειραματικών παρατηρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εκ βαθέων
παραμετρική μελέτη του χωρικού μοντέλου που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 3,
αναφορικά με α. την ελεύθερη ανάπτυξη ενός καρκινικού συστήματος και β. την
απόκρισή του σε χημειοθεραπευτική αγωγή.

4.2 Μελέτη ελεύθερης ανάπτυξης
4.2.1 Ισορροπημένη εκθετική αύξηση
Ας εξετάσουμε μια εικονική κοινωνία καρκινικών κυττάρων, όπως αυτή
δημιουργείται και δομείται έχοντας ως αφετηρία έναν μικρό αριθμό καρκινικών
βλαστικών κυττάρων. Το σύστημα εξελίσσεται ακολουθώντας το κυτταροκινητικό
διάγραμμα της Εικόνα 3-3. Θεωρούνται σταθεροί ρυθμοί μετάβασης μεταξύ των
διαφόρων κυτταρικών κλάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εξελικτικής προσομοίωσης.
Η παραπάνω προσέγγιση, αν και μη ρεαλιστική για όλη τη διάρκεια της ζωής ενός
πραγματικού όγκου, υιοθετείται στην παρούσα παράγραφο για λόγους απλοποίησης
ως μια ακραία περίπτωση συμπεριφοράς ενός καρκινικού συστήματος. Στην πράξη,
καθώς ο όγκος αυξάνει σε μέγεθος, οι ρυθμοί μετάβασης αναμένεται να υπόκεινται
σε μεταβολή λόγω της ελλιπούς αιμαγγείωσης και, κατ’ επέκταση, ελλιπούς διάχυσης
των θρεπτικών συστατικών σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει ο όγκος [1].
Στην Εικόνα 4-1 απεικονίζεται η χρονική εξέλιξη των διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών

του

παραπάνω

συστήματος.

Μπορούν

να

διακριθούν

δύο

χαρακτηριστικές περίοδοι (φάσεις), με κριτήριο τον παρατηρούμενο ρυθμό αύξησης
του όγκου (Εικόνα 4-1α). Αρχικά, καθώς τα διαμερίσματα των διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών κατοικούνται, ο ρυθμός παραγωγής των κυττάρων υπερτερεί του ρυθμού
των κυτταρικών απωλειών και ο όγκος παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Κατά τη
διάρκεια της φάσης αυτής, το πληθυσμιακό κλάσμα των διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται. Πιο συγκεκριμένα, τη χρονική
στιγμή μηδέν (έναρξη προσομοίωσης) ο όγκος απαρτίζεται αποκλειστικά από
βλαστικά κύτταρα με αποτέλεσμα το κλάσμα τους στον όγκο να ισούται με τη
μονάδα, ενώ είναι μηδενικό το κλάσμα όλων των υπόλοιπων κατηγοριών (προγονικά,
διαφοροποιημένα, νεκρά). Όταν αρχίζει να παράγεται η κατηγορία των προγονικών
(LIMP) κυττάρων (η πρώτη κατηγορία ζωντανών κυττάρων που τροφοδοτείται από
τα βλαστικά κύτταρα), το κλάσμα τους στον όγκο παρουσιάζει απότομη αύξηση εις
βάρος του κλάσματος των βλαστικών κυττάρων (Εικόνα 4-1β). Το κλάσμα των
προγονικών κυττάρων μειώνεται όταν αρχίζει να κατοικείται το διαμέρισμα των
τελικώς διαφοροποιημένων κυττάρων. Μετά την έλευση ικανού χρονικού
διαστήματος επιτυγχάνεται ισορροπία πληθυσμών, δηλαδή τα κλάσματα των
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διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών στον όγκο τείνουν να σταθεροποιηθούν. Στη
δεύτερη αυτή φάση της εξελικτικής πορείας του συστήματος, όλοι οι πληθυσμοί
αυξάνονται εκθετικά με ρυθμό ίσο με αυτόν της ‘πηγής’, δηλαδή με τον ρυθμό
αύξησης των βλαστικών κυττάρων (Εικόνα 4-1γ) (ισορροπημένη εκθετική αύξηση).

Πίνακα 4-1
Πίνακας 4-1: Τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους εισόδου στην ανάλυση που
παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4
Παράμετρος

Ισορροπημένη
εκθετική
αύξηση
(Εικόνα 4-1)

Ακρίβεια
απλοποιημένου
μοντέλου για
PG0toG1=0
(Εικόνα 4-6)

Tc (h)
TG0 (h)
TN (h)
TA (h)
NLIMP
RA (h-1)
RADiff (h-1)
RNDiff (h-1)

60
96
480
6
7
0.001
0.001
0.001
0.01

60
96
96
6
7
0.001
0.001
0.001
0

0.2

0.2

0.34

0.3274, 0.35,
0.4

PG0toG1
Psleep
Psym
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Ακρίβεια
εξισώσεων
(4-3) και
(4-14)
(Πίνακας
4-3 και
Πίνακας
4-4)
23, 96
96
480
6
7
0.001
0.001
0.001
0.001,
0.01, 0.1
0.1, 0.25,
0.4
Προκύπτει
από (4-3) ή
(4-14)

Παραμετρική
ανάλυση
(Εικόνα 4-8,
Εικόνα 4-9,
Εικόνα 4-10,
Εικόνα 4-12,
§4.4.2 και
Εικόνα 4-27)
90
96
480
6
7
0.001
0.001
0.001
0.01

Λύσεις με τον
ίδιο χρόνο
διπλασιασμού
(Εικόνα 4-11
και §4.4.3)

0.2

0.2

0.38

0.4

60
96
480
6
7
0.001
0.001
0.001
0.01
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Εικόνα 4-1: Ισορροπημένη εκθετική αύξηση
Η χρονική εξέλιξη (α) του συνολικού κυτταρικού πληθυσμού (ημιλογαριθμικοί άξονες) μέχρι την
επίτευξη ισορροπίας πληθυσμών, (β) του πληθυσμιακού κλάσματος των διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών (γ) του πληθυσμού των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών (ημιλογαριθμικοί άξονες) μετά
την επίτευξη ισορροπίας πληθυσμών. Αρχικά το καρκινικό σύστημα αποτελείται μόνο από βλαστικά
κύτταρα, τα οποία παράγουν τις υπόλοιπες κυτταρικές κατηγορίες σύμφωνα με το κυτταροκινητικό
διάγραμμα (Εικόνα 3-3). Οι τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου
καταγράφονται στον Πίνακα 4-1.
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4.2.2 Θεωρούμενο μοτίβο ανάπτυξης
Η ανάλυση που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο αφορά ομοιογενείς όγκους
αποτελούμενους από μια μεταβολική περιοχή. Η παραπάνω θεώρηση υπονοεί ότι οι
μικροσκοπικές νεκρωτικές περιοχές, αποτέλεσμα της ατελούς νεοαγγείωσης του
όγκου, κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την έκτασή του. Στην περίπτωση όγκων με
μακροσκοπικά ευδιάκριτες μεταβολικές υποπεριοχές, θεωρείται ισοδύναμος όγκος
της ίδιας συνολικής κυτταρικής πληθυσμιακής σύστασης. Σε μια προσέγγιση σαν την
παραπάνω, οι τιμές που αποδίδονται σε εκείνες τις παραμέτρους εισόδου που
καθορίζουν τη δυναμική συμπεριφορά του όγκου (όπως οι ρυθμοί μετάβασης μεταξύ
των κυτταρικών κατηγοριών) θεωρείται ότι αντανακλούν τη μέση τιμή τους σε όλη
την έκταση του όγκου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβολική χωρική
ομοιογένεια είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των όγκων στην αρχική φάση της ζωής
τους (avascular phase) πριν από τον σχηματισμό νεκρωτικού πυρήνα και πριν μπουν
στη φάση ανάπτυξης εσωτερικού αγγειακού δικτύου (vascular phase).
Επιπλέον, οι ρυθμοί μετάβασης μεταξύ των κυτταρικών κατηγοριών θεωρούνται
σταθεροί σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται
εφαρμόσιμη για ένα σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα συγκριτικά με τον συνολικό
χρόνο ζωής του όγκου (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας χημειοθεραπευτικής
αγωγής), οι δε σταθερές τιμές υποτίθεται ότι αντανακλούν τη μέση τιμή των
πραγματικών ρυθμών μετάβασης στο χρονικό διάστημα της προσομοίωσης. Η χρήση
μέσων τιμών των θεωρούμενων δυναμικών παραμέτρων που αντιστοιχούν σε ένα
εύλογο χρονικό διάστημα είναι αρκετά συνήθης στη ραδιοβιολογία [2].
Όπως δείχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο (§4.2.1), το μοτίβο ανάπτυξης του
παραπάνω όγκου είναι εκθετικό, επιδεικνύει, δηλαδή, γραμμική αύξηση σε
λογαριθμική κλίμακα, κάτω από συνθήκες ισορροπίας πληθυσμών. Ένα καρκινικό
σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας πληθυσμών (ή σε κατάσταση
ισορροπημένης αύξησης) όταν κάθε κυτταρικός πληθυσμός εκφρασμένος σαν
κλάσμα ως προς τον συνολικό πληθυσμό τείνει σε ένα όριο, ακόμα και αν ο
συνολικός πληθυσμός αυξάνει (§4.2.1) .
Είναι γενικά αποδεκτό στη σχετική βιβλιογραφία [3], ότι η ανάπτυξη ενός
καρκινικού όγκου ακολουθεί Gompertzian μορφή, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης
μειώνεται προοδευτικά καθώς ο όγκος μεγεθύνεται. Παρόλα αυτά, για σχετικά
σύντομα χρονικά διαστήματα, η Gompertzian καμπύλη μπορεί να προσεγγιστεί από
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εκθετική καμπύλη ανάπτυξης με ρυθμό ανάπτυξης ίσο με τη μέση τιμή στο
θεωρούμενο διάστημα. Πέραν τούτου, εκθετικά μοτίβα ανάπτυξης έχουν καταγραφεί
στη βιβλιογραφία σε αρκετές περιπτώσεις ανθρώπινων καρκινωμάτων βάσει
μετρήσεων που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών διαστημάτων,
ορισμένα από τα οποία εκτείνονται αρκετά χρόνια [3],[4].
Τέλος, καθώς η παρούσα εργασία αφορά την περίπτωση πλήρως ανεπτυγμένων,
κλινικών όγκων, σε φάση ανάπτυξης αρκετά μακριά από τη φάση έναρξής τους, είναι
λογικό να υποθέσουμε ότι το καρκινικό βιολογικό σύστημα έχει επιτύχει κατάσταση
ισορροπίας πληθυσμών. Ακόμα και στην περίπτωση Gompertzian μορφής ανάπτυξης,
μπορεί να θεωρηθεί μια προοδευτική διάβαση από διαδοχικές καταστάσεις
ισορροπίας πληθυσμών. Η μέθοδος προσδιορισμού της σύστασης του όγκου για την
αρχικοποίηση του καρκινικού συστήματος, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής και περιγράφηκε στην παράγραφο 3.4.1.5, εξασφαλίζει συνθήκες
ισορροπημένης ανάπτυξης στην αρχή της προσομοίωσης.
4.2.3 Μαθηματική διατύπωση συνθήκης ελεύθερης ανάπτυξης
Βάσει του κυτταροκινητικού μοντέλου που περιγράφηκε στην §3.4.1.2, τα
βλαστικά κύτταρα είναι εκείνη η κατηγορία κυττάρων που είναι υπεύθυνη για τη
συντήρηση του όγκου, η δε συμπεριφορά τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην
ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου. Ανάλογα με τις τιμές που αποδίδονται στις
παραμέτρους εισόδου που περιγράφουν την πορεία των βλαστικών κυττάρων, είναι
δυνατή η προσομοίωση όγκων με μεταβλητό βαθμό επιθετικότητας ως προς τον
ρυθμό ανάπτυξής τους. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιοι ‘απαγορευμένοι’ συνδυασμοί
τιμών των παραμέτρων αυτών οι οποίοι οδηγούν σε βιολογικά μη συμβατή
συμπεριφορά, δηλαδή σε όγκους που συρρικνώνονται από μόνοι τους με την πάροδο
του χρόνου και δεν μπορούν, έτσι, να διατηρήσουν ανάπτυξη, αλλά αντίθετα
εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στην παρούσα παράγραφο
εξετάζεται η εξελικτική πορεία ενός όγκου κάτω από συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης,
σε μια προσπάθεια εύρεσης της κατάλληλης συνθήκης που πρέπει να πληρούν οι
παράμετροι του μοντέλου, ώστε να εξασφαλίζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.
Επιχειρούνται δύο προσεγγίσεις θεωρώντας μια απλοποιημένη και την πλήρη εκδοχή
του κυτταροκινητικού μοντέλου, αντίστοιχα, όπως περιγράφεται παρακάτω.
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4.2.3.1

1η προσέγγιση: Απλοποιημένο μοντέλο (PG0toG1 = 0)

Στην παρούσα απλοποιημένη προσέγγιση, αγνοούμε τον μηχανισμό της
αφύπνισης των αδρανών, G0, κυττάρων και της επανεισόδου τους στον κυτταρικό
κύκλο, θέτοντας PG0toG1 = 0.
ΒΛΑΣΤΙΚΑ
RA

G1

Απόπτωση

S

G2

M

(1+Psym)Psleep

Διαίρεση:
(1+Psym)(1-Psleep )

G0

Νέκρωση

Εικόνα 4-2: Απλοποιημένο κυτταροκινητκό πρότυπο βλαστικών κυττάρων
Συντομεύσεις: G1: φάση Gap 1. S: φάση σύνθεσης DNA. G2: φάση Gap 2. M: μίτωση. G0: φάση
ανάπαυσης.

Ας θεωρήσουμε No στο πλήθος νεογεννηθέντα βλαστικά κύτταρα, τα οποία
μόλις έχουν εισέλθει στην προσυνθετική φάση G1. Σε κάθε χρονικό βήμα του
προσομοιωτή (κάθε μια ώρα), ένα κλάσμα των κυττάρων αυτών, ίσο με τον ρυθμό
απόπτωσης, RA, οδηγείται σε αποπτωτικό θάνατο. Επομένως, μετά από τη διέλευση
της πρώτης ώρας, το πλήθος των βλαστικών κυττάρων που απομένει είναι No(1- RA),
μετά τη δεύτερη ώρα No (1- RA)2, κ.ο.κ. Ο αριθμός των βλαστικών κυττάρων που
τελικά θα φτάσει και θα ολοκληρώσει τη φάση της μίτωσης και θα διαιρεθεί είναι
No (1  RA )TC , όπου Tc η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Ένα κλάσμα του

πληθυσμού αυτού, ίσο με Psym, θα υποστεί συμμετρική διαίρεση δίνοντας 2 θυγατρικά
ομοειδή κύτταρα, ενώ το υπόλοιπο θα διαιρεθεί σε 1 βλαστικό και 1 προγονικό
κύτταρο. Μετά από υπολογισμούς προκύπτει ότι ο αριθμός των θυγατρικών
βλαστικών

κυττάρων

μετά

την

ολοκλήρωση

της

μίτωσης

είναι

No (1  RA )TC (1  Psym ) . Λόγω ελλιπούς αιμαγγείωσης και οξυγόνωσης, ένα κλάσμα
αυτών, που καθορίζεται από την παράμετρο Psleep του μοντέλου, αδρανοποιείται,
βγαίνοντας εκτός κυτταρικού κύκλου (φάση G0). Το πλήθος των βλαστικών
κυττάρων που τελικά εισέρχεται στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου είναι

No (1  RA )TC (1  Psym )(1  Psleep ) .
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Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο πληθυσμός των βλαστικών
κυττάρων πολλαπλασιάζεται σε κάθε κυτταρικό κύκλο Tc, κατά έναν παράγοντα

(1  RA )TC (1  Psym )(1  Psleep ) . Η χρονική εξέλιξη ενός τέτοιου συστήματος είναι
εκθετική και περιγράφεται από τη συνάρτηση:



N  N o (1  R A ) TC (1  Psym )(1  Psleep )



ln (1 R A )TC (1 Psym )(1 Psleep )

N  Noe

Tc



t
Tc

t
(4-1)

Η σταθερά ρυθμού ανάπτυξης, k, δίνεται από τη σχέση:
k





ln (1  RA )TC (1  Psym )(1  Psleep )



(4-2)

Tc

ενώ ο χρόνος διπλασιασμού, Td, του πληθυσμού των βλαστικών κυττάρων είναι:

Td 



ln2

ln (1  RA )TC (1  Psym )(1  Psleep )

T

c

(4-3)

Για να εξασφαλίσουμε σταθερά k θετική, η παράσταση που περικλείεται μέσα
στον νεπέριο λογάριθμο της (4-2) πρέπει να είναι μεγαλύτερη της μονάδος, συνθήκη
η οποία εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη
φάση G1 μετά τη διέλευση ενός κυτταρικού κύκλου είναι πάντα μεγαλύτερος από τον





αρχικό N o (1  R A )TC (1  Psym )(1  Psleep )  N o . Η ισότητα της παράστασης με τη
μονάδα αντιστοιχεί σε όγκο του οποίου ο πληθυσμός παραμένει σταθερός συναρτήσει
του χρόνου (k=0, Td=). Επομένως η συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης του
απλοποιημένου κυτταροκινητικού μοντέλου στην Εικόνα 4-2 περιγράφεται από την
ανισότητα:
(4-

(1  RA )TC (1  Psym )(1  Psleep )  1

4)
Παρακάτω συζητείται η σημασία της ανίσωσης (4-4) στο εύρος τιμών των
εμπλεκόμενων παραμέτρων που αντιστοιχούν σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης του
εικονικού όγκου.
α) Ρυθμός απόπτωσης, RA
Από την ανίσωση (4-4) προκύπτει ότι:
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(1  RA )TC 

1

(1  Psym )(1  Psleep )
1

1  RA 
(1  Psym )

1
TC

(1  Psleep )

1
TC



1

RA  1 
(1  Psym )

1
TC

(1  Psleep )

1
TC

Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός απόπτωσης φράζεται άνω και το όριο αυτό μπορεί να
εκτιμηθεί από την ισότητα της παραπάνω συνθήκης για διάφορες τιμές των
παραμέτρων: διάρκεια κυτταρικού κύκλου (TC), κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων
(Psym) και κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep).
Παρατηρούμε ότι το άνω όριο αυξάνει με τη μείωση του TC, την αύξηση του Psym και
τη μείωση του Psleep. Για δεδομένη διάρκεια κυτταρικού κύκλου (TC), ο ρυθμός
απόπτωσης παίρνει τη μέγιστη τιμή του όταν όλα τα βλαστικά κύτταρα διαιρούνται
συμμετρικά και κανένα νεογεννηθέν κύτταρο δεν εισέρχεται στη φάση αδράνειας,
δηλαδή όταν Psym=1 and Psleep=0. Προκύπτει ότι:
RA  1

1

(4-5)

21 TC

Παρακάτω απεικονίζεται η μεταβολή του άνω ορίου του ρυθμού απόπτωσης (4-5)
συναρτήσει της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου. Παρατηρούμε ότι το όριο αυτό
μειώνεται με την αύξηση του κυτταρικού κύκλου. Οι βιολογικά αποδεκτές τιμές της
παραμέτρου περιορίζονται στην περιοχή κάτω από την καμπύλη.

Εικόνα 4-3: Συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης απλοποιημένου μοντέλου: Άνω όριο RA = f(ΤC)

Κεφάλαιο 4

144

β) Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0, Psleep
Σε πρώτη προσέγγιση, το κλάσμα των θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη
φάση ανάπαυσης (Psleep) δεν μπορεί να πάρει τιμή μεγαλύτερη του 0.5, καθώς, για τη
διατήρηση του πληθυσμού των πολλαπλασιαζόμενων βλαστικών κυττάρων, τα μισά
τουλάχιστον θυγατρικά κύτταρα πρέπει να εισέλθουν στον κυτταρικό κύκλο μετά τη
μίτωση. Μια καλύτερη εκτίμηση του άνω ορίου του Psleep μπορεί εξαχθεί λύνοντας τη
συνθήκη (4-4) ως προς Psleep:
Psleep  1 

1

(4-6)

(1  Psym )(1  RA )TC

Για Psym=1, δηλαδή όταν όλα τα βλαστικά κύτταρα πραγματοποιούν συμμετρικές
διαιρέσεις το άνω όριο του κλάσματος ανάπαυσης παίρνει την τιμή:

Psleep  1 

1
2(1  RA )TC

Επιπλέον, όταν RA=0, δηλαδή όταν δεν λαμβάνει χώρα κανένα αποπτωτικό
1
γεγονός, το άνω όριο του Psleep=0.5. Για RA  1
, δηλαδή όταν ο ρυθμός
21 TC

απόπτωσης πάρει τη μέγιστη τιμή, Psleep=0.
Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διακύμανση του άνω ορίου του
κλάσματος ανάπαυσης (4-6) συναρτήσει του ρυθμού απόπτωσης και του κλάσματος
συμμετρικών διαιρέσεων για δύο τιμές της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου (Tc). Το
κλάσμα ανάπαυσης μπορεί να πάρει τιμές κάτω από την αντίστοιχη επιφάνεια.

Εικόνα 4-4: Συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης απλοποιημένου μοντέλου: Άνω όριο Psleep = f(RA,
Psym, ΤC)
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γ) Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων, Psym
Σε αντίθεση με τις παραπάνω παραμέτρους, η συνθήκη (4-4) ορίζει την ελάχιστη
τιμή που μπορεί να πάρει το κλάσμα των συμμετρικών διαιρέσεων:
Psym 

1
(1  RA )TC (1  Psleep )

1

(4-7)

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται η διακύμανση του κάτω ορίου του
κλάσματος συμμετρικών διαιρέσεων συναρτήσει του κλάσματος ανάπαυσης και του
ρυθμού απόπτωσης για δύο τιμές της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου Tc=30, 60h. Η
παράμετρος Psym παίρνει τιμές στην περιοχή που ορίζεται πάνω από τη σχετική
επιφάνεια. Καθώς εκφράζει κλάσμα, το άνω όριο είναι 1 σε όλες τις περιπτώσεις.

Εικόνα 4-5: Συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης απλοποιημένου μοντέλου: Κάτω όριο Psym = f(RA,
Psleep, ΤC)

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι δυνατή μια εκτίμηση του εύρους τιμών ενός εκ των
παραμέτρων που υπεισέρχονται στη συνθήκη (4-4), όταν αποδίδονται συγκεκριμένες
τιμές στις υπόλοιπες παραμέτρους (Πίνακα 4-2). Το εύρος αυτό αναφέρεται σε
μονοτονική αύξηση ομοιογενούς όγκου.
Πίνακα 4-2
Πίνακας 4-2: Συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης απλοποιημένου μοντέλου: Εύρος τιμών
εμπλεκόμενων παραμέτρων
Min Value
Ρυθμός απόπτωσης, RA

0

Max Value

1

1
(1  Psym )

Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων
που εισέρχονται στην G0, Psleep
Κλάσμα συμμετρικών
διαιρέσεων, Psym
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1
1
(1  RA ) (1  Psleep)

1

1
TC

(1  Psleep )

1
(1  Psym )(1  R A )TC

1

TC
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1
TC

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η παρούσα ανάλυση δεν έχει λάβει υπόψη της το
κλάσμα των αδρανών κυττάρων G0 που επανεισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο και
το οποίο ορίζεται από την παράμετρο PG0toG1. Παρακάτω μελετάμε την ακρίβεια των
(4-1), (4-2) και (4-3) για διάφορες τιμές των παραμέτρων του μοντέλου. Για PG0toG1=0
η εκθετική συνάρτηση (4-1) περιγράφει επιτυχώς τη χρονική εξέλιξη όχι μόνο των
βλαστικών κυττάρων αλλά και του συνολικού πληθυσμού. Ενδεικτικά αποτελέσματα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-6. Για PG0toG1≠0, συγκρίνεται ο θεωρητικός χρόνος
διπλασιασμού, όπως προκύπτει από την εξίσωση (4-3) και ο υπολογιστικός βάσει
προσομοίωσης (χρησιμοποιείται το χωρικό μοντέλο), για ενδεικτικές τιμές των
παραμέτρων εισόδου (Πίνακας 4-3). Ο υπολογιστικός χρόνος πολλαπλασιασμού έχει
εξαχθεί βάσει της σχέσης:
Td = (ln2)*(t2-t1)/ln(N2/N1)
όπου N1 και N2 ο συνολικός πληθυσμός τις χρονικές στιγμές t1 and t2 αντίστοιχα.
Παρατηρούμε ότι η (4-3) υπερεκτιμά τον χρόνο διπλασιασμού και η απόκλιση
από την υπολογιστική τιμή αυξάνει σημαντικά με την αύξηση του PG0toG1, όταν
δηλαδή το φαινόμενο που έχουμε αγνοήσει γίνεται εντονότερο Η ακρίβεια της (4-3)
εξαρτάται από το πλήθος των αδρανών κυττάρων που επανεισέρχονται στον
κυτταρικό κύκλο. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται από το πλήθος των ίδιων των
αδρανών κυττάρων στον όγκο καθώς και από τον ρυθμό με τον οποίο
επανεισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο. Αναμένεται μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ
της υπολογιστικής και της θεωρητικής τιμής του χρόνου διπλασιασμού για υψηλές
τιμές των παραμέτρων Ρsleep, PG0toG1 και ΤG0, χαμηλές τιμές της παραμέτρου Psym και
μακρύτερο κυτταρικό κύκλο (Tc), καθώς έχουν ως αποτέλεσμα την επιστροφή
μεγαλύτερου πλήθους αδρανών, G0, κυττάρων στον κυτταρικό κύκλο (στην
παράγραφο 4.3.2 εξετάζεται η επίδραση των παραπάνω παραμέτρων στον σχετικό
πληθυσμό των αδρανών κυττάρων).
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Εικόνα 4-6: Προσαρμογή προσομοιωτικών αποτελεσμάτων θεωρώντας μηδενικό το
ποσοστό των αναπαυόμενων κυττάρων που επανεισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο (PG0toG1=0).
Απεικονίζεται η χρονική εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού τριών εικονικών όγκων κάτω από
συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης. Οι όγκοι διαφέρουν ως προς τον χρόνο διπλασιασμού τους Τ d.
Προσομοιώθηκαν τρεις όγκοι με διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης μεταβάλλοντας μια παράμετρο του
μοντέλου –το κλάσμα των συμμετρικών διαιρέσεων των βλαστικών κυττάρων, Psym – ενώ οι
υπόλοιπες παράμετροι είναι σταθερές (δεύτερη στήλη Πίνακα 4-1). Οι χρόνοι διπλασιασμού Τd=
36451, 102 και 33 μέρες αντιστοιχούν σε Psym= 0.3274, 0.35 και 0.4 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα
της προσομοίωσης έχουν προσαρμοστεί από την εκθετική εξίσωση (4-1)). Παρατηρείται συμφωνία
μεταξύ των δεδομένων και των θεωρητικών καμπυλών σε όλες τις περιπτώσεις.

Πίνακα 4-3
Πίνακας 4-3: Σύγκριση μοντέλου και διαμερισματικής ανάλυσης ως προς Τd:
Απλοποιημένο μοντέλο (PG0toG1=0)
Tc

Psleep

Psym*

Td, Theoretical
(days)

Td, Experimental (days)

PG0toG1=0.001 PG0toG1=0.01
PG0toG1=0.1
23
0.1
0.137‡
31346
5410
643
68
‡
23
0.4
0.706
31346
1056
111
13
96
0.4
0.835‡
31346
3931
446
48
23
0.4
0.710‡
250
204
78
13
23
0.39
0.706
40
39
30
11
70
0.4
0.835
77
76
63
25
* Οι τιμές του Psym έχουν στρογγυλοποιηθεί στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
‡
Το Psym έχει προκύψει από την εξίσωση (4-3) για τους επιθυμητούς θεωρητικούς
χρόνους διπλασιασμού.
Οι τιμές που έχουν αποδοθεί στις υπόλοιπες παραμέτρους του μοντέλου
καταγράφονται στον Πίνακα 4-1.
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4.2.3.2

2η προσέγγιση: Πλήρες μοντέλο

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στη μεθοδολογία των Bertuzzi et al. [5].
Οι κλάσεις των βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν ένα μοντέλο δύο διαμερισμάτων (Εικόνα 4-7).
Έστω NP και NG0 ο αριθμός των βλαστικών κυττάρων που βρίσκονται εντός και εκτός
του ενεργού κυτταρικού κύκλου αντίστοιχα. Υποθέτουμε ότι ο αριθμός των
βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, NP, είναι συνάρτηση δύο ανεξάρτητων
χρονικών μεταβλητών: του χρόνου t από την αρχή της προσομοίωσης και του χρόνου
τ που έχει παρέλθει από τη στιγμή που τα κύτταρα έχουν εισέλθει στον ενεργό
κυτταρικό κύκλο. Τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα πριν από την ολοκλήρωση της
μιτωτικής διαίρεσης ζουν για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του κυτταρικού
κύκλου TC, επομένως τ[0, ΤC].
ΒΛΑΣΤΙΚΑ
Τοπική επαναοξυγόνωση:PG0toG1/TG0
RA

G1

S

G2

M

(1+Psym)Psleep

G0

(1-PG0toG1)/TG0

Απόπτωση

Διαίρεση:
(1+Psym)(1-Psleep )

Νέκρωση

Εικόνα 4-7: Δι-διαμερισματικό μοντέλο: πολλαπλασιαζόμενα (G1, S, G2, M) και αναπαυόμενα
(G0) βλαστικά κύτταρα.
Συντομεύσεις: G1: φάση Gap 1. S: φάση σύνθεσης DNA. G2: φάση Gap 2. M: μίτωση. G0: φάση
ανάπαυσης.

Κατά τη διάρκεια της μίτωσης ένα κλάσμα των βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων
κυττάρων, ίσο με Psym, διαιρείται συμμετρικά με αποτέλεσμα τη γέννηση δύο
θυγατρικών βλαστικών κυττάρων, ενώ τα υπόλοιπα βλαστικά κύτταρα θα χωριστούν
το καθένα σε ένα βλαστικό και ένα προγονικό κύτταρο. Μετά από σύντομους
υπολογισμούς μπορεί να δειχθεί ότι κάθε χρονική στιγμή t, o αριθμός των θυγατρικών
βλαστικών κυττάρων δίνεται από τον τύπο N P (TC , t ) * (1  Psym ) , όπου NP(TC,t) ο αριθμός
των βλαστικών κυττάρων που μόλις έχει πραγματοποιήσει μιτωτική διαίρεση. Τα
νεογεννηθέντα βλαστικά κύτταρα μπορεί να εισέλθουν στη φάση ανάπαυσης, με
πιθανότητα ίση με Psleep, ή να επανέλθουν στον ενεργό κυτταρικό κύκλο, με
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πιθανότητα ίση με (1-Psleep). Ένα αναπαυόμενο κύτταρο μπορεί να επιβιώσει για
χρόνο ίσο με TG0 (οπότε απομακρύνεται από το αντίστοιχο διαμέρισμα με ρυθμό ίσο
με τον αντίστροφο του TG0). Λόγω αποκατάστασης της τοπικής τροφοδοσίας σε
οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, ένα ποσοστό των αναπαυόμενων κυττάρων που
μόλις έχουν απομακρυνθεί από το διαμέρισμά τους, επανέρχεται στη φάση G1, ενώ
τα υπόλοιπα πεθαίνουν μέσω νέκρωσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την
πιθανότητα PG0toG1. Τέλος, είτε εντός είτε εκτός του κυτταρικού κύκλου ένας αριθμός
βλαστικών κυττάρων θα πεθάνει μέσω απόπτωσης με ρυθμό ίσο με RA.
Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, ο πληθυσμός των βλαστικών
πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων ικανοποιεί τις παρακάτω
διαφορικές εξισώσεις:


N P  , t  
N P  , t    RA N P  , t 
t


(4-8)


d
1 
 N G 0 t 
NG 0 t   (1  Psym ) Psleep N P TC , t    R A 
dt
T
G0 


(4-9)

με συνοριακές συνθήκες
P

N P( 0,t)  ( 1  Psym )( 1-Psleep ) N P(TC ,t)   G 0toG1  N G 0
 TG 0 

(4-10)

Κάτω από συνθήκες ισορροπημένης εκθετικής αύξησης (δες §4.2.1) οι διάφοροι
πληθυσμοί αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό α. Στην περίπτωση αυτή, η χρονική
εξέλιξη του αριθμού των βλαστικών πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων
κυττάρων δίνεται από τις εξισώσεις (4-11) και (4-12), αντίστοιχα:

N P  , t   N P e( a  R A ) eat

(4-11)

NG 0 t   N G 0eat

(4-12)

όπου N P και N G 0 είναι οι αρχικοί πληθυσμοί (για t=0 ή και τ=0) των βλαστικών
πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων αντίστοιχα.
Αντικαθιστώντας τους παραπάνω πληθυσμούς (4-11) και (4-12) στην εξίσωση
(4-9) προκύπτει:

1 
 N G0
a N G 0  1  Psym Psleep N P e  ( a  R A )TC   RA 
TG 0 
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Συνδυάζοντας την (4-10) με την (4-13), προκύπτει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
δίνεται από την επίλυση της παρακάτω εξίσωσης:


P
/T
e(  R A )TC  1  Psym 1  Psleep  Psleep G 0toG1 G 0 
RA  1 / TG 0   






(4-14)

η οποία δίνει θετική λύση για το α αν και μόνο αν [5]:
1 / TG 0 
e  R T
1  Psym 1  Psleep  Psleep PRG0toG
 1/ T

A C



A

G0



1

(4-15)

Η παραπάνω ανίσωση αντιπροσωπεύει τη συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης (α≥0).
Η ισότητα στην (4-15) αντιστοιχεί σε όγκο μηδενικού ρυθμού ανάπτυξης, δηλαδή
έναν όγκο σταθερού πληθυσμού και επομένως μεγέθους με την πάροδο του χρόνου.
Όταν PG0toG1 τείνει στο μηδέν, τότε ο ρυθμός ανάπτυξης α δίνεται από τη σχέση:
a





ln 1  Psym 1  Psleep
TC

  R

(4-16)

A

και η συνθήκη (4-15) απλοποιείται στην

1  Psym 1  Psleep eR T

A C

1

(4-17)

Η συνθήκη (4-17) διαφέρει από την (4-4) ως προς τον παράγοντα που περιέχει
την παράμετρο RA. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η (4-4) έχει εξαχθεί
θεωρώντας ότι ο θάνατος των βλαστικών κυττάρων λόγω απόπτωσης λαμβάνει χώρα
σε διακριτά χρονικά βήματα (κάθε 1 ώρα) και δεν είναι συνεχής συνάρτηση του
χρόνου με ρυθμό RA, όπως στην περίπτωση της (4-17).
Στον Πίνακα 4-4 καταγράφονται για ενδεικτικές τιμές των παραμέτρων εισόδου
του μοντέλου, η θεωρητική τιμή του χρόνου διπλασιασμού (Τd) του όγκου, η οποία
εξάγεται λύνοντας την (4-14) ως προς a, και η υπολογιστική τιμή του Τd, η οποία
προκύπτει από τη χρονική πορεία του συνολικού κυτταρικού πληθυσμού, εκτελώντας
τα αντίστοιχα τρεξίματα προσομοίωσης. Kαθώς η (4-14) δεν λύνεται αναλυτικά, η
θεωρητική λύση του a έχει εξαχθεί με αριθμητικές μεθόδους και πιο συγκεκριμένα
χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση fsolve της εργαλειοθήκης βελτιστοποίησης του
MATLAB (MATLAB optimization toolbox), η οποία προτείνεται για επίλυση μη
γραμμικών εξισώσεων. Γνωρίζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης ο χρόνος διπλασιασμού
μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση Τd=ln(2)/a. Η υπολογιστική τιμή του Τd έχει
εξαχθεί όπως και στην προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποιώντας τη σχέση:
Td = (ln2)*(t2-t1)/ln(N2/N1)
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όπου N1 και N2 είναι ο συνολικός πληθυσμός των κυττάρων τις χρονικές στιγμές t1
και t2 αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-4, η απόκλιση μεταξύ της
θεωρητικής από της υπολογιστικής τιμής μεγαλώνει όταν περισσότερα αναπαυόμενα
κύτταρα επιστρέφουν στον ενεργό κυτταρικό κύκλο (αυξάνοντας την παράμετρο
PG0toG1), εξαρτάται δε και από την τιμή των υπόλοιπων παραμέτρων. Πιο
συγκεκριμένα, για υψηλότερες τιμές των Psleep, TG0 και Tc και χαμηλότερη τιμή του
Psym, η απόκλιση είναι μεγαλύτερη. Η παρατηρούμενη συμπεριφορά εξηγείται αν
λάβουμε υπόψη ότι υψηλότερες τιμές των Ρsleep και ΤG0, χαμηλότερη τιμή του Psym και
μακροβιότερος κυτταρικός κύκλος (Tc) έχουν σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερο ποσοστό
κυττάρων του όγκου που βρίσκονται στη φάση ανάπαυσης και επομένως μεγαλύτερο
αριθμό κυττάρων που επανέρχεται στη φάση G1 (η επίδραση των παραμέτρων
εισόδου στο ποσοστό των αναπαυόμενων κυττάρων εξετάζεται στην παράγραφο 0).
Παρόλα αυτά, η απόκλιση είναι αμελητέα για εκείνους τους συνδυασμούς τιμών των
παραμέτρων εισόδου που οδηγούν σε σχετικά γρήγορα αναπτυσσόμενους όγκους
(χρόνος διπλασιασμού της τάξης μερικών χρόνων και λιγότερο).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παράμετροι του μοντέλου που δεν σχετίζονται με τα
βλαστικά κύτταρα δεν εμφανίζονται στις παραπάνω εξισώσεις και δεν έχουν καμία
επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου (όπως επαληθεύεται και προσομοιωτικά
στην παράγραφο 4.3.1)
Πίνακα 4-4
Πίνακας 4-4: Σύγκριση μοντέλου και διαμερισματικής ανάλυσης ως προς Τ d: Πλήρες
μοντέλο
Tc

Psleep

PG0toG1=0.01
Psym
Td, Θεωρητική
(μέρες)

Td, Υπολογιστική
(μέρες)

PG0toG1=0.1
Psym
Td, Θεωρητική
(μέρες)

Td, Υπολογιστική
(μέρες)

23
0.1
0.136‡
31346
54953
0.126
31346
19937
‡
23
0.4
0.695
31346
27856
0.608
31347
5172
96
0.4
0.824‡
31346
21341
0.730
31346
3173
23
0.4
0.700‡
250
250
0.613
250
239
23
0.39
0.695
42
42
0.608
56
55
70
0.4
0.824
78
78
0.730
83
80
Οι τιμές του Psym έχουν στρογγυλοποιηθεί στο τρίτο δεκαδικό στοιχείο.
‡
Το Psym έχει προκύψει από την εξίσωση (4-14) για τους επιθυμητούς θεωρητικούς χρόνους
διπλασιασμού.
Οι τιμές που έχουν αποδοθεί στις υπόλοιπες παραμέτρους του μοντέλου καταγράφονται στον
Πίνακα 4-1.
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4.2.4 Αναλυτική εκτίμηση κυτταρικής σύστασης
Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται ο αναλυτικός προσδιορισμός του λόγου
μεταξύ

διαφόρων

κυτταρικών

πληθυσμών

στον

όγκο

στηριζόμενοι

στη

διαμερισματική ανάλυση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο
(§4.2.3.2). Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η εξαγωγή μαθηματικών σχέσεων που να
εκτιμούν το κλάσμα του πλήθους των αναπαυόμενων (ΝG0), διαφοροποιημένων (NDiff)
αποπτωτικών (NA) και νεκρωτικών (NN) κυττάρων ως προς το πλήθος των
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (NP). Τέλος εκτιμάται ο λόγος των βλαστικών (stemNS) προς τα προγονικά (LIMP-NL) κύτταρα και το κλάσμα ανάπτυξης οριζόμενο ως
τα πολλαπλασιαζόμενα προς τα συνολικά ζωντανά κύτταρα.
4.2.4.1

ΝG0/ NP

Σύμφωνα με την §4.2.3.2 η χρονική εξέλιξη του αριθμού των βλαστικών
πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων δίνεται από τις εξισώσεις (4-11)
και (4-12), αντίστοιχα:

N P  , t   N P e( a  R A ) eat

(4-11)

NG 0 t   N G 0e at

(4-12)

όπου N P και N G 0 είναι οι αρχικοί πληθυσμοί (για t=0 ή και τ=0) των βλαστικών
πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων αντίστοιχα. Το συνολικό πλήθος
των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων τη χρονική στιγμή t μπορεί να βρεθεί
ολοκληρώνοντας τη σχέση (4-11) ως προς τη μεταβλητή τ σε όλη τη διάρκεια του
κυτταρικού κύκλου.
Tc

Tc

0

0

N P t    N P  , t d   N P e  ( a  R A ) e at d 
N P t   N P

(1  e ( a  R A )Tc ) at
e
a  RA

(4-18)

Η σχέση μεταξύ των αρχικών πληθυσμών προκύπτει από τη σχέση (4-13):

1 
 N G0 
a N G 0  1  Psym Psleep N P e  ( a  R A )TC   RA 
TG 0 







1 
 a  RA 
 N G 0  1  Psym Psleep N P e  ( a  R A )TC 

TG 0 
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N G0
NP



1  Psym Psleepe(a  R )T
A

C


1 
 a  RA 


TG 0 


(4-19)

Για να υπολογίσουμε τον λόγο των αναπαυόμενων κυττάρων προς τα
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (4-12) και (4-18):
N G 0 t 

N P t 

N G 0e at
 ( a  R A )Tc

(1  e
NP
a  RA

)


e

at

a  RA

N G0



N P (1  e  ( a  R A )Tc )

N G 0 t 
a  RA
e ( a  R A )TC
 1  Psym Psleep

N P t 

1  1  e  ( a  R A )Tc
 a  RA 

T
G0 










NG 0 t 
a  RA
1
 1  Psym Psleep
( a  R A )Tc
N P t 

1
1  e
 a  RA 

TG 0 










(4-20)

Καθώς τα προγονικά και βλαστικά κύτταρα θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από
ίσης διάρκειας κυτταρικό κύκλο και ίση διάρκεια ζωής των αναπαυόμενων κυττάρων,
η παραπάνω αναλογία επεκτείνεται και στο σύνολο των πολλαπλασιαζόμενων και
αναπαυόμενων κυττάρων (βλαστικά και προγονικά).
4.2.4.2

ΝDiff/ NP

Στην παρακάτω ανάλυση θεωρούμε ότι η κλάση των διαφοροποιημένων
κυττάρων ‘βλέπει’ το σύνολο των πολλαπλασιαζόμενων (βλαστικά και προγονικά)
κυττάρων σαν ένα διαμέρισμα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαφοροποιημένα
κύτταρα πεθαίνουν μέσω απόπτωσης ή νέκρωσης και, επομένως, απομακρύνονται
από το αντίστοιχο διαμέρισμα με ρυθμούς ίσους με RADiff και RNDiff, αντίστοιχα, και
ότι κάθε χρονική στιγμή, t, από το πλήθος ΝP(Tc,t) των πολλαπλασιαζόμενων
κυττάρων που πραγματοποιούν διαίρεση ένα ποσοστό ίσο με (1-Psym) θα
διαφοροποιηθεί, τότε ο πληθυσμός των διαφοροποιημένων κυττάρων θα πρέπει να
ικανοποιεί την παρακάτω διαφορική εξίσωση:





d
N Diff t   (1  Psym ) N P Tc , t   R ADiff  R NDiff N Diff t 
dt

(4-21)

Κάτω από συνθήκες ισορροπημένης εκθετικής αύξησης με ρυθμό α, η χρονική
εξέλιξη του πληθυσμού των διαφοροποιημένων κυττάρων δίνεται από την εξίσωση:
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N Diff t   N Diff e at

(4-22)

όπου N Diff ο αρχικός πληθυσμός.
Αντικαθιστώντας τους πληθυσμούς (4-11) και (4-22) στην εξίσωση (4-21)
προκύπτει ο λόγος των αρχικών πληθυσμών των διαφοροποιημένων και
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων:

N Diff et  (1  Psym ) N P e ( a RA )TC e at  R ADiff  R NDiff N Diff et 
N Diff
NP

1  Psym e (a R )T

  R ADiff  R NDiff 
A

C

(4-23)

Ο λόγος του πλήθους των διαφοροποιημένων προς τα πολλαπλασιαζόμενα
κύτταρα υπολογίζεται από το πηλίκο των σχέσεων (4-22) και (4-18):
N Diff (t )
N P (t )

N Diff et


NP

(1  e (  RA )TC ) t
e
  RA

N Diff (t )
N P (t )

4.2.4.3

( 4.23)

 (1  Psym )

 (1  Psym )

e ( a  RA )TC

  RA

  R ADiff  R NDiff 1  e (  RA )TC

  RA

  R ADiff  R NDiff e



1
(  RA )TC

(4-24)

1

ΝΑ / N P

Το κυτταροκινητικό μοντέλο των αποπτωτικών κυττάρων περιγράφεται στην
Εικόνα 3-3. Η κλάση των αποπτωτικών κυττάρων τροφοδοτείται από τα
πολλαπλασιαζόμενα και αναπαυόμενα κύτταρα με ρυθμό RA και από τα
διαφοροποιημένα κύτταρα με ρυθμό RA,Diff. Ο χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της απόπτωσης και την απομάκρυνση των προϊόντων της λύσης είναι
TA, οπότε ο ρυθμός απομάκρυνσής των αποπτωτικών κυττάρων από την κλάση τους
είναι ίσος με 1/TA. Με βάση τα παραπάνω, η διαφορική εξίσωση που ικανοποιεί ο
πληθυσμός των αποπτωτικών κυττάρων είναι:
d
1
N A t   RA N P t   RA N G 0 t   R ADiff N Diff t  
N A t 
dt
TA

(4-25)

Ομοίως με πριν, κάτω από συνθήκες πληθυσμιακής ισορροπίας η χρονική εξέλιξη
των αποπτωτικών κυττάρων δίνεται από τη σχέση:

N A t   N Aeat

(4-26)

Αντικαθιστούμε την (4-26) στην (4-25):
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N A et  R A N P (t )  R A N G 0 (t )  R ADiff N Diff (t ) 

1
N A (t ) 
TA

N A (t )  R A N P (t )  R A N G 0 (t )  R ADiff N Diff (t ) 

1
N A (t ) 
TA

( 

1
) N A (t )  R A N P (t )  R A N G 0 (t )  R ADiff N Diff (t ) 
TA

R ADiff N Diff (t )
N G 0 (t )
N A (t )
RA
RA



N P (t ) (  1 ) (  1 ) N P (t ) (  1 ) N P (t )
TA
TA
TA

(4-27)

Αντικαθιστούμε στην (4-27) τον λόγο των αναπαυόμενων και διαφοροποιημένων
κυττάρων προς τα πολλαπλασιαζόμενα, (4-20) και (4-24) αντίστοιχα:
N A (t )
RA
RA
a  RA
1


1  Psym Psleep

(
a

R
A )Tc
N P (t ) (  1 ) (  1 )

1
1  e
 a  R A 

TA
TA
TG 0 










(4-28)

R ADiff
  RA
1

(1  Psym )
(


R
A )TC
1
  R ADiff  R NDiff e
1
(  )
TA
4.2.4.4

ΝΝ/NP

Τα νεκρωτικά κύτταρα τροφοδοτούνται από τις κλάσεις των αναπαυόμενων και
διαφοροποιημένων κυττάρων (Εικόνα 3-3). Πιο συγκεκριμένα τα αναπαυόμενα
κύτταρα στο μοντέλο μας μπορούν να επιβιώσουν για χρονικό διάστημα ίσο με ΤG0,
μετά τη διέλευση του οποίου είτε επιστρέφουν στον κυτταρικό κύκλο με πιθανότητα
PG0toG1 είτε πεθαίνουν μέσω νέκρωσης. Επομένως ο ρυθμός με τον οποίο
τροφοδοτούν την κλάση των νεκρωτικών κυττάρων είναι (1-PG0toG1)/ΤG0. Επίσης τα
διαφοροποιημένα κύτταρα θεωρείται ότι πεθαίνουν μέσω νέκρωσης με ρυθμό ίσο με
RN,Diff. Τέλος ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της νέκρωσης και την
απομάκρυνση των προϊόντων της είναι TΝ, οπότε ο ρυθμός εξαφάνισης των
νεκρωτικών κυττάρων είναι ίσος με 1/TΝ. Με βάση τα παραπάνω η διαφορική
εξίσωση που ικανοποιεί ο πληθυσμός των νεκρωτικών κυττάρων είναι:
(1  PG 0toG1 )
d
1
N N t  
N G 0 t   R NDiff N Diff t  
N N t 
dt
TG 0
TN

(4-29)

Όπως προηγουμένως, κάτω από συνθήκες ισορροπημένης εκθετικής αύξησης η
χρονική εξέλιξη των νεκρωτικών κυττάρων είναι:

N N t   N N eat
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Αντικαθιστούμε την (4-30) στην (4-29):

 N N et 

(1  PG 0toG1 )
1
N G 0 t   R NDiff N Diff t  
NN 
TG 0
TN

N N (t ) 

(1  PG 0toG1 )
1
N G 0 t   R NDiff N Diff t  
NN 
TG 0
TN

( 

(1  PG 0toG1 )
1
) N N (t ) 
N G 0 t   R NDiff N Diff t  
TN
TG 0

R NDiff N Diff (t )
N N (t ) (1  PG 0toG1 ) N G 0 (t )


N P (t ) T (  1 ) N P (t ) (  1 ) N P (t )
G0
TN
TN

(4-31)

Αντικαθιστούμε στην (4-31) τον λόγο των αναπαυόμενων και διαφοροποιημένων
κυττάρων προς τα πολλαπλασιαζόμενα, (4-20) και (4-24) αντίστοιχα:
N N (t ) (1  PG 0toG1 )
a  RA
1

1  Psym Psleep

( a  RA )Tc
1
N P (t ) T ( 

1
1  e
)
 a  R A 

G0
TN
TG 0 










(4-32)

R NDiff
  RA
1

(1  Psym )
(  RA )TC
1
  R ADiff  R NDiff e
1
( 
)
TN
4.2.4.5

ΝSTEM/NLIMP

Σκοπός της παραγράφου είναι ο υπολογισμός του λόγου των βλαστικών προς τα
προγονικά κύτταρα (πολλαπλασιαζόμενα και αναπαυόμενα). Θωρείται ότι τα
προγονικά κύτταρα πραγματοποιούν Ν μιτωτικές διαιρέσεις πριν την τελική
διαφοροποίησή τους και ότι ο κυτταρικός κύκλος των βλαστικών και προγονικών
κυττάρων έχει ίση διάρκεια.
Ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία με αυτή της παραγράφου 4.2.3.2. Ο πληθυσμός
των βλαστικών κυττάρων συνιστά μια κλάση, ενώ τα προγονικά κύτταρα χωρίζονται
σε τόσες κλάσεις όσες και ο αριθμός των μιτωτικών διαιρέσεων (Ν) που μπορούν να
πραγματοποιήσουν πριν την τελική διαφοροποίησή τους. Σε κάθε κλάση n, n=0,…,N1, ανήκουν τα προγονικά κύτταρα που έχουν πραγματοποιήσει τον ίδιο αριθμό n
μιτώσεων (δες κυτταροκινητικό διάγραμμα-Εικόνα 3-3). Έστω NS,P και NS,G0 ο
αριθμός των βλαστικών κυττάρων που βρίσκονται εντός και εκτός του ενεργού
κυτταρικού κύκλου αντίστοιχα. Ομοίως, οι πληθυσμοί των ενεργών και
αναπαυόμενων προγονικών κυττάρων που έχουν υποστεί n μιτώσεις συμβολίζονται
με NLn,P και NLn,G0, όπου n=0,…,N-1. Η κλάση n=0 αντιστοιχεί στα προγονικά
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κύτταρα που έχουν προέρθει απευθείας από τη διαίρεση των βλαστικών κυττάρων και
δεν έχουν υποστεί ακόμα μίτωση, ενώ η κλάση n=N-1 αντιστοιχεί στα προγονικά
κύτταρα που τους απομένει ακόμα μια διαίρεση για να διαφοροποιηθούν.
Υποθέτουμε ότι ο αριθμός των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (βλαστικών ή
προγονικών), NS,P και NLn,P, είναι συνάρτηση δύο ανεξάρτητων χρονικών
μεταβλητών: του χρόνου t από την αρχή της προσομοίωσης και του χρόνου τ που έχει
παρέλθει από τη στιγμή που τα κύτταρα έχουν εισέλθει στον ενεργό κυτταρικό κύκλο.
Κάθε χρονική στιγμή, ο αριθμός των βλαστικών κυττάρων που διαιρείται είναι
NS,P(TC,t). Από αυτά ένα κλάσμα ίσο με Psym θα δώσει κάθε ένα από δύο βλαστικά
κύτταρα, ενώ τα υπόλοιπα (1-Psym)*NS,P(TC,t) θα δώσουν από ένα βλαστικό και ένα
μηδενικής κλάσης (n=0) προγονικό κύτταρο. Τα προγονικά κύτταρα πραγματοποιούν
μόνο συμμετρικές διαιρέσεις δίνοντας δύο όμοια κύτταρα. Σύμφωνα, λοιπόν, με το
κυτταροκινητικό μοντέλο, οι πληθυσμοί των βλαστικών και προγονικών κυττάρων
ικανοποιούν τις ακόλουθες εξισώσεις:
Βλαστικά:


N S , P  , t  
N S , P  , t    RA N S , P  , t 
t


(4-33)


d
1 
 N S ,G 0 t 
N S ,G 0 t   (1  Psym ) Psleep N S , P TC , t    R A 
dt
T
G0 


(4-34)

με συνοριακή συνθήκη
P

N S , P( 0,t)  ( 1  Psym )( 1-Psleep ) N S , P(TC ,t)   G 0toG1  N S ,G 0
 TG 0 

(4-35)

Προγονικά μηδενικής τάξης:


N L0, P  , t  
N L0, P  , t    RA N L0, P  , t 
t


(4-36)


d
1 
 N L0,G 0 t 
N L 0,G 0 t   (1  Psym ) Psleep N S , P TC , t    R A 
dt
T
G0 


(4-37)

με συνοριακή συνθήκη
P

N L0, P( 0,t)  ( 1  Psym )( 1-Psleep ) N S , P(TC ,t)   G 0toG1  N L0,G 0
 TG 0 

(4-38)

Προγονικά n τάξης:
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N Ln , P  , t  
N Ln , P  , t    RA N Ln , P  , t , n  1,..., N  1
t


(4-39)


d
1 
 N Ln ,G 0 t , n  1,..., N  1
N Ln ,G 0 t   2 * Psleep N Ln 1, P TC , t    R A 
dt
TG 0 
(4-40)


με συνοριακή συνθήκη
P

N Ln , P( 0,t)  2 * ( 1-Psleep ) N Ln 1, P(TC ,t)   G 0toG1  N Ln ,G 0 , n  1,..., N  1(4-41)
 TG 0 

Κάτω από συνθήκες ισορροπημένης εκθετικής αύξησης (δες παράγραφο 4.2.1) οι
διάφοροι πληθυσμοί αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό α, και η χρονική εξέλιξή τους
δίνεται από τις εξισώσεις:

N S , P  , t   N S , P e( a  R A ) eat

(4-42)

N S ,G 0 t   N S ,G 0eat

(4-43)

N Ln , P  , t   N Ln , P e( a  R A ) eat , n  0,..., N  1

(4-44)

N Ln ,G 0 t   N Ln ,G0eat , n  0,..., N  1

(4-45)

όπου N S , P , N S ,G 0 , N Ln , P και N Ln ,G 0 είναι οι αρχικοί πληθυσμοί (για t=0 ή και
τ=0). Ο συνολικός αριθμός των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων τη χρονική στιγμή t
προκύπτει από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σχέσεων ως προς τη μεταβλητή τ
σε όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Έχουμε:
N S , P t   N S , P

N Ln , P t   N Ln , P

(1  e ( a  R A )Tc ) at
e
a  RA

(4-46)

(1  e ( a  R A )Tc ) at
e , n  0,..., N  1
a  RA

(4-47)

α) ΝL0/NS
Αρχικά θα υπολογίσουμε την αναλογία μεταξύ των βλαστικών και προγονικών
κυττάρων μηδενικής κλάσης:
N L 0 t  N L 0, P t   N L0,G 0 t 

N S t 
N S , P t   N S ,G 0 t 

Για τον υπολογισμό του παραπάνω λόγου θα εκφράσουμε τους πληθυσμούς των
προγονικών κυττάρων ως προς τους αντίστοιχους των βλαστικών. Για τα
αναπαυόμενα κύτταρα, πραγματοποιούμε τις παρακάτω αντικαταστάσεις:
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( 4.42 ),( 4.43)



(4.34)


1 
 N S ,G 0 
a N S ,G 0  1  Psym Psleep N S , P e( a  R A )TC   RA 
TG 0 







1 
 a  RA 
 N S ,G 0  1  Psym Psleep N S , P e( a  R A )TC 
TG 0 






N S ,G 0  1  Psym

( 4.44 ),( 4.45)

(4.37)







Psleep

1 
 a  RA 

TG 0 


e ( a  R A )TC N S , P

(4-48)


1 
 N L 0, G 0 
a N L 0,G 0  1  Psym Psleep N S , P e ( a  R A )TC   RA 
TG 0 







1 
 a  RA 
 N L 0,G 0  1  Psym Psleep N S , P e ( a  R A )TC 
TG 0 






N L 0,G 0  1  Psym





Psleep

1 
 a  RA 

TG 0 


e ( a  R A )TC N S , P

(4-49)

Επομένως ο λόγος των προγονικών προς τα βλαστικά αναπαυόμενα είναι:

N L 0, G 0

( 4.43),( 4.45)

N S ,G 0



( 4.48),( 4.49)

N L 0, G 0
N S ,G 0



1  Psym 
1  Psym 

Όσον αναφορά την αναλογία μεταξύ των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων
πραγματοποιούμε τις παρακάτω αντικαταστάσεις:
P

N L 0, P  1  Psym 1  Psleep N S , P e ( a  R A )TC   G 0toG1  N L 0,G 0 
 TG 0 
 PG 0toG1 

 1  Psym Psleep N S , P e ( a  R A )TC
T
1  Psleep N S , P e ( a  R A )TC   G 0 


1 
 a  RA 

TG 0 




( 4.42 ),( 4.44 ),( 4.45)



(4.38)



N L 0, P  1  Psym













N L 0, P  1  Psym





( 4.14 )

PG 0toG1
 ( a  R A )TC 
e
1  Psleep  Psleep
N S ,P 

1 


TG 0  a  RA 

TG 0  


1  Psym
N L 0, P 
N S,P
1  Psym






Επομένως

ο



λόγος

των

προγονικών




(κλάσης

0)

προς

τα

βλαστικά

πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα είναι:
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N L 0, P t  ( 4.46),( 4.47) N L 0, P 1  Psym


N S , P t 
N S , P 1  Psym
Οπότε ο ζητούμενος λόγος των προγονικών κυττάρων μηδενικής κλάσης προς τα
βλαστικά κύτταρα είναι:

1  Psym  N (t )  1  Psym  N (t )
S,P
S ,G 0

1  Psym  N S , P t   N S ,G0 t  
1  Psym 
N L 0 t  N L 0, P t   N L 0,G 0 t  1  Psym 



1  Psym  N S , P t   N S ,G0 t 
N S t 
N S , P t   N S ,G 0 t 
N S , P t   N S ,G 0 t 




N L 0 t  1  Psym

N S t  1  Psym




(4-50)

β) ΝLn/NLn-1
Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τον λόγο του συνολικού πληθυσμού προγονικών
κυττάρων κάθε κλάσης n=1,..,N-1 προς τον αντίστοιχο της προηγούμενης:
N Ln , P t   N Ln ,G 0 t 
N Ln t 

, n  1,..., N  1
N Ln 1 t  N Ln 1, P t   N Ln 1,G 0 t 

Αντικαθιστούμε τις εκθετικές συναρτήσεις (4-44) και (4-45) που περιγράφουν
τους εμπλεκόμενους πληθυσμούς των προγονικών κυττάρων στη διαφορική εξίσωση
(4-40) που περιγράφει την εξέλιξη των αναπαυόμενων κυττάρων και στη συνοριακή
συνθήκη (4-41):
( 4.44 ),( 4.45)

(4.40)




1 
 N Ln ,G 0 
a N Ln ,G 0  2 * Psleep N Ln 1, P e ( a  R A )TC   RA 
T
G0 



1 
 a  RA 
 N Ln ,G 0  2 * Psleep N Ln 1, Pe ( a  R A )TC 
T
G0 

Psleep
N Ln ,G 0  2 *
e ( a  R A )TC N Ln 1, P

1 
 a  RA 

T
G0 
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P

N Ln , P  2 * ( 1-Psleep ) N Ln 1, P e  ( a  R A )TC   G 0toG1  N Ln ,G 0 
 TG 0 
Psleep
P

 2 * ( 1-Psleep ) N Ln 1, P e  ( a  R A )TC   G 0toG1 2
e  ( a  R A )TC N Ln 1, P 
 TG 0   a  R  1 
A

TG 0 

( 4.44 ),( 4, 45)

(4.41)
N Ln , P

N Ln , P







( 4.14 )


P
G 0toG1
 2 * e ( a  R A )TC 1  Psleep  Psleep
N

Ln

1
,
P


1 


TG 0  a  RA 


T
G
0



2
N Ln , P 
N Ln 1, P
1  Psym

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι ο πληθυσμός των προγονικών
πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων κυττάρων n τάξης ως προς τον πληθυσμό
των προγονικών πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων n-1 τάξης είναι:
N Ln , P 

N Ln , G 0  2 *

2
N Ln 1, P ,
1  Psym

Psleep

1 
 a  RA 


TG 0 


N Ln 1, P

Ο ζητούμενος λόγος είναι:
Psleep
2
N Ln 1, P t   2 *
N Ln 1, P t 
1  Psym

1 
 a  RA 

N Ln , P t   N Ln ,G 0 t 
TG 0 
N Ln t 




Psleep
N Ln 1 t  N Ln 1, P t   N Ln 1,G 0 t 
N Ln 1, P t   2 *
N Ln  2, P t 

1 
 a  RA 

TG 0 

Psleep
Psleep
2
2
N Ln 1, P t   2 *
N Ln 1, P t 
 2*
1  Psym
1  Psym


1 
1 
 a  RA 

 a  RA 

TG 0 
TG 0 




Psleep
1  Psym
Psleep
1  Psym
N Ln 1, P t   2 *
N Ln 1, P t  1  2 *


1  2
1  2
 a  RA 

 a  RA 

TG 0 
TG 0 



N Ln t 
2

, n  1,..., N  1
N Ln 1 t  1  Psym

Κεφάλαιο 4

(4-51)

162

γ) ΝLn/NS
Σύμφωνα με τις σχέσεις (4-50) και (4-51), ο λόγος των προγονικών κυττάρων πρώτης
τάξης προς τα βλαστικά είναι:









1  Psym
N L1 t  N L1 t  N L 0 t 
2



N S t  N L 0 t  N S t  1  Psym 1  Psym






1  Psym
N L1 t 
2
2
N S t 
1  Psym

Ο λόγος των προγονικών κυττάρων δεύτερης τάξης προς τα βλαστικά είναι:


 






1  Psym
N L 2 t  N L 2 t  N L1 t 
2


2

2
N S t  N L1 t  N S t  1  Psym
1  Psym

N L 2 t 
 22
N S t 


1  P
1  P

sym

3

sym

Επαγωγικά και λαμβάνωντας υπόψη τη σχέση (4-50) προκύπτει ότι ο λόγος των
προγονικών κυττάρων n τάξης προς τα βλαστικά είναι:





1  Psym
N Ln t 
 2n
, n  0,..., N
n 1
N S t 
1  Psym





(4-52)

δ) ΝS/NL
Βασιζόμενοι στη σχέση (4-52) μπορούμε να υπολογίσουμε τον λόγο των
βλαστικών κυττάρων προς τα προγονικά:
N S t 

N L t 

N S t 

N 1

 N Ln t 



n 0

N S t 

N L t 

1

N Ln t 

n  0 N S t 

N 1

1
1  Psym





 2 1  P n 1
sym
n



n0

1
N 1

1  Psym 

n0
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4.2.4.6

Κλάσμα ανάπτυξης

Το κλάσμα ανάπτυξης (ΚΑ) ορίζεται στην παρούσα μελέτη ως ο λόγος των
πολλαπλασιαζόμενων προς τα συνολικά ζωντανά κύτταρα:
KA 

KA 

N P t 

N P t   N G 0 t   N Diff t 

( 4.20 ),( 4.24)

1

1

N G 0 t  N Diff t 

N P t 
N P t 



1





1  1  Psym Psleep

KA 

a  RA

1



  (1  P )   R


1  e( a  R A )Tc  1
 a  RA 


TG 0 


  RA

sym

A, Diff

 R N , Diff



1

 e(  R )T
A

C



1

1


(1  Psym )
 1  Psym Psleep
a  RA
1  ( a  R )Tc


A
e
1  
1    R A, Diff  R N , Diff
 a  RA 



T
G0 






















(4-54)

4.2.4.7 Σύσταση προσομοιούμενου όγκου σε σύγκριση με θεωρητική ανάλυση

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται για ενδεικτικές τιμές των παραμέτρων
εισόδου του μοντέλου, οι θεωρητικές τιμές του κλάσματος διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών, όπως αυτές προκύπτουν από τις σχέσεις που εξάχθηκαν παραπάνω και οι
υπολογιστικές τιμές του ίδιου κλάσματος, όπως αυτές προκύπτουν εκτελώντας τα
αντίστοιχα τρεξίματα προσομοίωσης κάνοντας χρήση του χωρικού μοντέλου. Καθώς
η απόκλιση της θεωρητικής από την υπολογιστική τιμή είναι μικρή (μικρότερη από
1% για όλους τους πληθυσμούς), συμπεραίνουμε ότι η θεωρητική ανάλυση προβλέπει
με πολύ καλή ακρίβεια την κυτταρική σύσταση του προσομοιούμενου όγκου.
Πίνακας 4-5: Σύγκριση χωρικού μοντέλου και διαμερισματικής ανάλυσης ως προς την κυτταρική
σύσταση
Α
Β
Προσομοίωση Α
Προσομοίωση Β
30
60
Tc (h)
Θεωρητική Υπολογιστική Θεωρητική Υπολογιστική
96
96
TG0 (h)
τιμή*
τιμή*
τιμή*
τιμή*
20
120
TN (h)
0.054
0.054
0.161
0.160
ΝG0/Συνολικά
6
6
TA (h)
7
3
NLIMP
0.458
0.461
0.186
0.184
ΝDiff/Συνολικά
0.001
0.001
RA (h-1)
0.003
0.003
0.004
0.003
ΝA/Συνολικά
0.001
0.001
RADiff (h-1)
0.001
0.01
0.431
0.428
0.384
0.384
RNDiff (h-1)
ΝN/Συνολικά
0.01
0.1
PG0toG1
0.090
0.095
0.730
0.729
ΝS/NL
0.26
0.3
Psleep
0.4
0.5
0.094
0.095
0.434
0.435
Psym
Np/Ζωντανά
*Οι τιμές των αποτελεσμάτων έχουν στρογγυλοποιηθεί στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο
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4.3 Επίδραση των παραμέτρων εισόδου σε χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του υλοποιούμενου όγκου
4.3.1 Χρόνος διπλασιασμού
Η επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου στον χρόνο διπλασιασμού του
προσομοιούμενου όγκου απεικονίζεται στην Εικόνα 4-8. Τα αποτελέσματα
επιβεβαιώνουν ότι για έναν μακροσκοπικά ομοιογενή όγκο κάτω από συνθήκες
πληθυσμιακής ισορροπίας, ο χρόνος διπλασιασμού επηρεάζεται μόνο από τις
παραμέτρους εκείνες που περιγράφουν την κυτταροκινητική συμπεριφορά των
βλαστικών κυττάρων, δηλαδή της κατηγορίας των κυττάρων που συντηρεί τον όγκο.
Παράμετροι που σχετίζονται με τα προγονικά, διαφοροποιημένα ή νεκρά κύτταρα
φαίνεται ότι δεν έχουν καμία επιρροή στον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου.
Πιο συγκεκριμένα ο χρόνος διπλασιασμού καθορίζεται από τις παρακάτω
παραμέτρους.
4.3.1.1

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου (Tc)

Σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία [3], χαμηλές τιμές του Tc σχετίζονται με
ραγδαία αναπτυσσόμενους όγκους (Εικόνα 4-8α), με την προϋπόθεση ότι οι
υπόλοιπες παράμετροι του μοντέλου παραμένουν σταθερές. Ένας σύντομος
κυτταρικός κύκλος έχει σαν αποτέλεσμα την πραγματοποίηση περισσότερων
μιτωτικών διαιρέσεων μέσα στο ίδιο χρονικό παράθυρο και έτσι ο προκύπτων όγκος
χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη και βραχύ χρόνο διπλασιασμού. Οι τιμές του Tc
φράσσονται από ένα άνω όριο, το οποίο δίνεται σε καλή προσέγγιση από την ισότητα
της συνθήκης (4-15) και το οποίο αντιστοιχεί σε όγκο σταθερού μεγέθους. Καθώς το
Tc αυξάνει, ο χρόνος διπλασιασμού προσεγγίζει το όριο αυτό ασυμπτωτικά. Για τιμές
μεγαλύτερες του ορίου, ο όγκος δεν μπορεί να συντηρηθεί και μειώνεται από μόνος
του με την πάροδο του χρόνου (αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης).
4.3.1.2

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym).

Η παράμετρος αναφέρεται στο κλάσμα των βλαστικών κυττάρων που
πραγματοποιούν συμμετρική διαίρεση. Σε αντίθεση με τη διάρκεια του κυτταρικού
κύκλου, στην περίπτωση του Psym, το εύρος των αποδεκτών τιμών που δίνουν
αναπτυσσόμενους όγκους φράσσεται από ένα κάτω όριο, το οποίο αντιστοιχεί στην
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ισότητα της συνθήκης (4-15) (Εικόνα 4-8β). Για υψηλές τιμές του Psym (κοντά στη
μονάδα) ο προσομοιούμενος όγκος χαρακτηρίζεται από μικρό χρόνο διπλασιασμού,
της τάξης των λίγων ημερών, υπονοώντας έναν επιθετικό όγκο. Μεγαλύτερες τιμές
του Psym έχουν σαν αποτέλεσμα τη γέννηση περισσότερων βλαστικών κυττάρων μετά
από κάθε μιτωτικό γεγονός και ως εκ τούτου ραγδαία ανάπτυξη του όγκου. Καθώς το
Psym μειώνεται, ο χρόνος διπλασιασμού αυξάνει, αρχικά αργά, για ένα μεγάλο εύρος
τιμών, και στη συνέχεια απότομα τείνοντας προς το άπειρο (σταθερός όγκος).
4.3.1.3

Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep)

Η επίδραση του Psleep στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου (Εικόνα 4-8γ) είναι
παρόμοια με την περίπτωση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου. Υψηλές τιμές της
παραμέτρου σχετίζονται με μεγάλο χρόνο διπλασιασμού και οι βιολογικά αποδεκτές
τιμές της παραμέτρου φράσσονται από ένα άνω όριο που αντιστοιχεί στην ισότητα
της συνθήκης (4-15). Η παράμετρος σχετίζεται με την απώλεια των βλαστικών
κυττάρων λόγω ‘λιμοκτονίας’. Όταν το Psleep αυξάνει, περισσότερα βλαστικά κύτταρα
εισέρχονται στη φάση ανάπαυσης μετά την ολοκλήρωση της μίτωσης και εν συνεχεία
ακολουθούν το μονοπάτι προς τη νέκρωση. Για τον λόγο αυτό, λιγότερα
νεογεννηθέντα κύτταρα εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο και η ανάπτυξη του όγκου
είναι βραδύτερη.
4.3.1.4

Κλάσμα αναπαυόμενων (G0) κυττάρων που επανέρχονται στον

κυτταρικό κύκλο (PG0toG1)

Υψηλές τιμές της παραμέτρου PG0toG1 έχουν σαν αποτέλεσμα μικρότερους
χρόνους διπλασιασμού και γρήγορα αναπτυσσόμενους όγκους (Εικόνα 4-8δ). Καθώς
το PG0toG1 αυξάνει, περισσότερα αναπαυόμενα κύτταρα επανέρχονται στον κυτταρικό
κύκλο και έτσι ο αριθμός των βλαστικών κυττάρων που φτάνουν στη διαίρεση είναι
μεγαλύτερος. Δεν υπάρχει άνω ή κάτω όριο στις βιολογικά επιτρεπόμενες τιμές της
παραμέτρου αυτής.
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Εικόνα 4-8: Επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου.
Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους εισόδου καταγράφονται στον Πίνακα 4-1.
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4.3.1.5

Ρυθμός απόπτωσης των βλαστικών και προγονικών κύτταρων (RA)

Ο ρυθμός απόπτωσης έχει παρόμοια επίδραση στον χρόνο διπλασιασμού με τις
παραμέτρους TC και Psleep (Εικόνα 4-8ε). Καθώς ο ρυθμός απόπτωσης αυξάνει,
περισσότερα βλαστικά κύτταρα πεθαίνουν πριν φτάσουν τη μίτωση. Ως εκ τούτου,
λιγότερα κύτταρα πραγματοποιούν μιτωτική διαίρεση, με αποτέλεσμα τη μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης και την αύξηση του χρόνου διπλασιασμού του όγκου. Υπάρχει
άνω όριο στις βιολογικά αποδεκτές τιμές του RA, πάνω από το οποίο η ανάπτυξη του
όγκου δεν μπορεί να συντηρηθεί.
4.3.1.6

Διάρκεια φάσης (G0) ανάπαυσης (TG0)

Η αύξηση της διάρκειας της φάσης ανάπαυσης οδηγεί σε αύξηση του χρόνου
διπλασιασμού (Εικόνα 4-8η), η αύξηση όμως αυτή είναι αμελητέα για το θεωρούμενο
εύρος τιμών (50h-500h).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το άνω όριο στην περίπτωση των Τc, Psleep και RA και το
κάτω όριο στην περίπτωση του Psym εξαρτώνται από τις τιμές που αποδίδονται στις
υπόλοιπες παραμέτρους που εμφανίζονται στην (4-15).
Σύμφωνα με την Εικόνα 4-8, οι πιο κρίσιμες από τις έξι παραμέτρους που
επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου είναι το κλάσμα συμμετρικών
διαιρέσεων (Psym), το κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0
(Psleep), η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Tc) και ο ρυθμός απόπτωσης των
βλαστικών και προγονικών κυττάρων (RA). Στην Εικόνα 4-9 απεικονίζεται στον
τρισδιάστατο χώρο η συνδυασμένη επίδραση που έχουν διάφοροι συνδυασμοί των
παραπάνω παραμέτρων στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου. Πιο συγκεκριμένα,
στην Εικόνα 4-9α φαίνεται η συνδυασμένη επίδραση του ζεύγους RA και Tc. Οι
καμπύλες που χαρακτηρίζονται από σταθερό Tc=90h και σταθερό RA=0.001h-1
αντιστοιχούν στην Εικόνα 4-8 ε και α αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα επαληθεύουν ότι
για χαμηλές τιμές των RA και Tc ο χρόνος διπλασιασμού είναι μικρός και αυξάνει προς
το άπειρο με την αύξηση των παραμέτρων αυτών. Επιπλέον παρατηρούμε ότι τα άνω
όρια των RA και Tc μετατοπίζονται προς μικρότερες τιμές για μεγαλύτερες τιμές των
Tc και RA αντίστοιχα. Η Εικόνα 4-9β δείχνει τη συνδυασμένη επίδραση των Psym και
Psleep. Μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει τις καμπύλες που αντιστοιχούν στην
Εικόνα 4-8 β (για Psleep=0.2) και γ (για Psym=0.38). Παρατηρούμε ότι το άνω όριο του
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Psleep μετατοπίζεται προς χαμηλότερες τιμές με την αύξηση του Psym, ενώ το κάτω
όριο του Psym αυξάνεται με την αύξηση του Psleep. Τέλος, η Εικόνα 4-9γ απεικονίζει
την επίδραση των Psym and Tc. Παρατηρούμε ότι ο χρόνος διπλασιασμού τείνει πιο
γρήγορα στο άπειρο με την αύξηση του Tc για χαμηλότερες τιμές του Psym, ενώ το
κάτω όριο του Psym αυξάνει με την αύξηση του Tc.

Εικόνα 4-9: Τρισδιάστατη απεικόνιση της επίδρασης τριών ζευγών των παραμέτρων του
μοντέλου στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου.
Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους εισόδου καταγράφονται στον Πίνακα 4-1.
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4.3.2 Κυτταρική σύσταση
Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου
στο κλάσμα των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών (Εικόνα 4-10). Στην παρούσα
παράγραφο το κλάσμα ανάπτυξης θεωρείται ως το κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων
κυττάρων

επί

του

συνόλου

των

κυττάρων

που

απαρτίζουν

τον

όγκο,

συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών κυττάρων.
4.3.2.1

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου (Tc)

Όπως αναμένεται, αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου οδηγεί στην
αύξηση

του

κλάσματος

ανάπτυξης

(ΚΑ),

δηλαδή

του

αθροίσματος

των

πολλαπλασιαζόμενων βλαστικών και προγονικών κυττάρων (Εικόνα 4-10α) λόγω της
επιμήκυνσης του χρόνου ζωής τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες κυττάρων.
Το μέγεθος της αύξησης αυτής εξαρτάται από τον χρόνο ζωής των υπόλοιπων
κατηγοριών (διαφοροποιημένα, αναπαυόμενα και νεκρά κύτταρα). Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα (Εικόνα 4-10α), όπου οι χρόνοι ζωής των υπόλοιπων κατηγοριών είναι
σχετικά μεγάλοι, η αύξηση είναι της τάξης του 10-1 για το θεωρούμενο εύρος τιμών
του

Τc

(20h-100h).

Σε

αντίθεση,

το

κλάσμα

των

αναπαυόμενων

και

διαφοροποιημένων κυττάρων τείνει να μειωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν
θεωρούμε ότι τα προϊόντα της νέκρωσης απαιτούν ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό
διάστημα για να απομακρυνθούν από τον όγκο, τότε το κλάσμα των νεκρών
κυττάρων (και πιο συγκεκριμένα των νεκρωτικών) αυξάνει με το Τc.
4.3.2.2

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym)

Αύξηση της τιμής του Psym έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κλάσματος των
βλαστικών κυττάρων (πολλαπλασιαζόμενων και αναπαυόμενων), καθώς γεννιούνται
περισσότερα βλαστικά κύτταρα μετά από κάθε μίτωση, και τη μείωση του κλάσματος
των διαφοροποιημένων κυττάρων, καθώς λιγότερα κύτταρα ακολουθούν το μονοπάτι
προς τη διαφοροποίηση. Από την άλλη πλευρά, το κλάσμα των προγονικών κυττάρων
παρουσιάζει μια αρχική αύξηση, φτάνει σε μια μέγιστη τιμή και εν συνεχεία
μειώνεται (Εικόνα 4-10β). Τα προγονικά κύτταρα προέρχονται από την ασύμμετρη
διαίρεση των βλαστικών κυττάρων και ο πληθυσμός τους εξαρτάται από το
αποτέλεσμα δυο ανταγωνιστικών συνιστωσών, του κλάσματος των βλαστικών
κυττάρων και του κλάσματος των ασύμμετρων διαιρέσεων, ο συνδυασμός των
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οποίων οδηγεί στην παρατηρούμενη συμπεριφορά του κλάσματος των προγονικών
κυττάρων συναρτήσει του Psym. Για μεγάλο χρόνο ζωής των νεκρωτικών κυττάρων τα
νεκρά κύτταρα τείνουν να αυξηθούν με την αύξηση του Psym, ως αποτέλεσμα της
μείωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (μιας από τις κλάσεις που τροφοδοτούν τα
νεκρωτικά κύτταρα), ενώ για μικρότερες τιμές η επίδραση του Psym στο κλάσμα των
νεκρών κυττάρων είναι αμελητέα (τα αποτελέσματα δεν δείχνονται). Τέλος όταν το
Psym είναι ίσο με τη μονάδα, δεν πραγματοποιούνται ασύμμετρες διαιρέσεις και
επομένως δεν παράγονται προγονικά και διαφοροποιημένα κύτταρα.
4.3.2.3

Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep)

Αναμένεται ότι διακύμανση στην τιμή του κλάσματος των κυττάρων που
εισέρχονται στη φάση G0 μετά τη μίτωση, έχει σαν αποτέλεσμα την επανακατανομή
των βλαστικών και προγονικών κυττάρων εντός και εκτός του κυτταρικού κύκλου.
Πράγματι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Εικόνα 4-10γ), αύξηση του Psleep οδηγεί σε
μείωση του κλάσματος ανάπτυξης (πολλαπλασιαζόμενων βλαστικών και προγονικών
κυττάρων) και αύξηση (σε μικρότερο βαθμό) του ποσοστού των κυττάρων που
αναπαύονται στη φάση G0 (βλαστικών και προγονικών). Για μεγάλες τιμές του Psleep
ο πληθυσμός των νεκρών κυττάρων αυξάνει. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση
του κλάσματος των νεκρωτικών κυττάρων, μια κλάση που τροφοδοτείται από τα
κύτταρα που προηγουμένως κατοικούσαν στη φάση G0. Η συμπεριφορά των τελικώς
διαφοροποιημένων κυττάρων επηρεάζεται από τη διάρκεια της νέκρωσης. Πιο
συγκεκριμένα, η κλάση των διαφοροποιημένων κυττάρων μπορεί να παρουσιάσει είτε
μια μείωση είτε μια αύξηση, με την αύξηση του Psleep, για μεγαλύτερες ή μικρότερες
τιμές του TN, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος του κλάσματος των
βλαστικών προς τα προγονικά κύτταρα παραμένει ανεπηρέαστος από την παράμετρο
Psleep.
4.3.2.4

Κλάσμα αναπαυόμενων (G0) κυττάρων που επανέρχονται στον

κυτταρικό κύκλο (PG0toG1)

Τα αναπαυόμενα, G0, κύτταρα απομακρύνονται από την αντίστοιχη κλάση με
ρυθμό ίσο με το αντίστροφο της διάρκειας της φάσης αυτής. Από αυτά, ένα ποσοστό
ίσο με PG0toG1 επανέρχεται στον κυτταρικό κύκλο, ενώ τα υπόλοιπα (1-PG0toG1)
πεθαίνουν μέσω της νέκρωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παράμετρος PG0toG1
επηρεάζει κυρίως τον σχετικό πληθυσμό των πολλαπλασιαζόμενων (βλαστικών και
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προγονικών) και νεκρών (κυρίως τα νεκρωτικά) κυττάρων (Εικόνα 4-10δ). Πιο
συγκεκριμένα, για μεγαλύτερες τιμές του PG0toG1 παρατηρείται μείωση του κλάσματος
των νεκρών κυττάρων και αύξηση του κλάσματος ανάπτυξης.
4.3.2.5

Ρυθμός απόπτωσης των βλαστικών και προγονικών κύτταρων (RA)

Στο μοντέλο, η αυθόρμητη απώλεια λόγω απόπτωσης θεωρείται η ίδια για τα
πολλαπλασιαζόμενα και τα αναπαυόμενα κύτταρα. Μεγαλύτερες τιμές του RA
σχετίζονται με μείωση του κλάσματος των βλαστικών και προγονικών κυττάρων και
αύξηση του κλάσματος των νεκρών και διαφοροποιημένων κυττάρων (Εικόνα 4-10ε).
Όσον αφορά τα νεκρά κύτταρα, η συμπεριφορά της κατηγορίας των νεκρωτικών
κυττάρων εξαρτάται από τη διάρκεια της φάσης της νέκρωσης, TN, ενώ τα
αποπτωτικά κύτταρα αυξάνονται με την αύξηση του RA σε όλες τις περιπτώσεις (τα
αποτελέσματα δεν δείχνονται). Το κλάσμα των νεκρωτικών κυττάρων παρουσιάζει
αύξηση με την αύξηση του RA, για μεγάλη διάρκεια της νεκρωτικής φάσης, και μικρή
μείωση για χαμηλές τιμές του TN.
4.3.2.6

Ρυθμός απόπτωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RADiff)

Αύξηση της αυθόρμητης απόπτωσης των τελικώς διαφοροποιημένων κυττάρων
αντιστοιχεί σε μικρότερο χρόνο ζωής και επομένως σε πτώση του αντίστοιχου
σχετικού πληθυσμού (Εικόνα 4-10στ). Αντίθετα παρατηρείται αύξηση στο κλάσμα
όλων των υπόλοιπων κατηγοριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράμετρος RADiff δεν
επηρεάζει τους λόγους αναπαυόμενα/πολλαπλασιαζόμενα και βλαστικά/προγονικά
κύτταρα (τα σχετικά αποτελέσματα δεν απεικονίζονται).
4.3.2.7

Η

Ρυθμός νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RNDiff)

παράμετρος

αυτή

αντιστοιχεί

στον

μηχανισμό

νέκρωσης

των

διαφοροποιημένων κυττάρων, λόγω ελλιπούς τροφοδοσίας σε θρεπτικά συστατικά
και οξυγόνο. Η επίδραση του RNDiff στους σχετικούς πληθυσμούς των διαφόρων
κυτταρικών κατηγοριών είναι παρόμοια με αυτή της παραμέτρου RADiff (Εικόνα
4-10ζ).
4.3.2.8

Διάρκεια φάσης ανάπαυσης (TG0)

Όπως αναμένεται, η αύξηση της διάρκειας της φάσης ανάπαυσης οδηγεί σε
αύξηση του σχετικού πληθυσμού της αντίστοιχης κλάσης, εις βάρος των υπόλοιπων
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κυτταρικών κατηγοριών (Εικόνα 4-10η). Η κλάση που επιδεικνύει τη μεγαλύτερη
πτώση του σχετικού πληθυσμού της είναι τα νεκρά κύτταρα, ενώ η μείωση των
πολλαπλασιαζόμενων (κλάσμα ανάπτυξης) και διαφοροποιημένων κυττάρων είναι
αμελητέα για το θεωρούμενο εύρος τιμών του TG0. Η συμπεριφορά αυτή των νεκρών
κυττάρων οφείλεται στην αύξηση του κλάσματος της κατηγορίας των νεκρωτικών
κυττάρων, τα οποία τροφοδοτούνται από τα αναπαυόμενα (και διαφοροποιημένα)
κύτταρα.
4.3.2.9

Διάρκεια απόπτωσης (TA)

Η επιμήκυνση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόπτωσης και
την απομάκρυνση των προϊόντων της οδηγεί σε αύξηση του σχετικού πληθυσμού των
αποπτωτικών κυττάρων εις βάρος των υπόλοιπων κυτταρικών κατηγοριών (Εικόνα
4-10θ). Καθώς η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη μείωση του κλάσματος των
νεκρωτικών κυττάρων, παρατηρείται μια καθαρή αύξηση του σχετικού πληθυσμού
των συνολικών νεκρών κυττάρων με την αύξηση του TA. Η κλάση που παρουσιάζει
τη μεγαλύτερη μείωση του σχετικού πληθυσμού της είναι αυτή που έχει τη
μεγαλύτερη αναλογία στον καρκινικό όγκο για τον θεωρούμενο συνδυασμό
παραμέτρων, δηλαδή τα διαφοροποιημένα κύτταρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
παρόλο που μεγάλες τιμές του TA δεν θεωρούνται βιολογικά ρεαλιστικές, έχει
μελετηθεί η επίδραση της παραμέτρου σε ένα μεγάλο εύρος τιμών (TA  [6h-146h])
με σκοπό τον έλεγχο της συμπεριφοράς του μοντέλου σε σχέση με το φαινόμενο της
απόπτωσης.
4.3.2.10 Διάρκεια νέκρωσης (TN)

Η επίδραση της διάρκειας της διαδικασίας της νέκρωσης στο κλάσμα των
διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών είναι παρόμοια με αυτήν του TA (Εικόνα 4-10ι). Η
αξιοσημείωτη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των αποτελεσμάτων των TΝ και TA
όσον αφορά τον σχετικό πληθυσμό των νεκρών και διαφοροποιημένων κυτταρικών
κατηγοριών οφείλεται (α) στο διαφορετικό εύρος τιμών που εξετάζεται σε κάθε
περίπτωση - TN  [20h-720h], ενώ TA  [6h-146h] - και (β) τις τιμές που έχουν
αποδοθεί στις διάρκειες TΑ και TΝ αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της
μελέτης του TA, τα νεκρωτικά κύτταρα αποτελούν το 36% περίπου του συνολικού
πληθυσμού, λόγω της μεγάλης θεωρούμενης διάρκειας που απαιτείται για την
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ολοκλήρωση της νέκρωσης (TN=480h), ενώ στη μελέτη της επίδρασης του TN η
απόπτωση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται μόλις σε 6h, το οποίο συνεπάγεται ένα μικρό
κλάσμα αποπτωτικών κυττάρων στον όγκο (κατά μέσο όρο 0.003% για το
εξεταζόμενο εύρος τιμών του TN ) και ένα μικρό συνολικό ποσοστό νεκρών κυττάρων
στο κάτω όριο της περιοχής τιμών του TN που εξετάζεται.
4.3.2.11 Αριθμός μιτωτικών διαιρέσεων προγονικών κυττάρων (NLIMP)

Η παράμετρος αυτή αναφέρεται στον αριθμό των μιτωτικών διαιρέσεων τις οποίες
πραγματοποιούν τα προγονικά κύτταρα πριν την τελική τους διαφοροποίηση. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η διακύμανση της παραμέτρου αυτής ρυθμίζει το σχετικό
ποσοστό των βλαστικών και προγονικών κυττάρων και δεν έχει καμία επίδραση στο
κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων (βλαστικά και προγονικά), αναπαυόμενων
(βλαστικά και προγονικά), διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων (Εικόνα 4-10ια).
Πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερες τιμές του NLIMP αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο ποσοστό
των προγονικών και μικρότερο ποσοστό των βλαστικών κυττάρων στον όγκο. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, η αναλογία των διαφοροποιημένων κυττάρων στον όγκο δεν
επηρεάζεται από την υπό εξέταση παράμετρο. Η κλάση των διαφοροποιημένων
κυττάρων «βλέπει» τα βλαστικά και προγονικά κύτταρα σαν μια οντότητα, τα
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, και το κλάσμα της επηρεάζεται κυρίως από το ποσοστό
των κυττάρων που ακολουθούν τον δρόμο προς τη διαφοροποίηση.
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Εικόνα 4-10: Επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου στο πληθυσμιακό κλάσμα διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών.
Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους εισόδου καταγράφονται στον Πίνακα 4-1. Στην περίπτωση τριών παραμέτρων του μοντέλου θεωρούνται δύο τιμές για τη
διάρκεια της νέκρωσης (20 ώρες και 20 μέρες). Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται για τις υπόλοιπες παραμέτρους αντιστοιχούν σε διάρκεια νέκρωσης ίση με 20 μέρες.
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4.3.3 Αλληλο-εξάρτηση παραμέτρων
Σε προηγούμενη παράγραφο (4.3.1) μελετήσαμε την εξάρτηση του χρόνου
διπλασιασμού του όγκου από κάθε μια παράμετρο του μοντέλου μεμονωμένα,
μεταβάλλοντας την υπό εξέταση παράμετρο και αποδίδοντας σταθερή τιμή στις
υπόλοιπες παραμέτρους. Είδαμε ότι, από τις παραμέτρους του μοντέλου που αφορούν
ομοιογενή όγκο, μόνο οι έξι (Tc, Psym, Psleep, PG0toG1, RA, TG0) επηρεάζουν τον χρόνο
διπλασιασμού. Στην παρούσα παράγραφο, εξετάζουμε κάθε φορά τη μεταβολή δύο εκ
των παραπάνω έξι παραμέτρων, με τον περιορισμό να διατηρείται ο χρόνος
διπλασιασμού σταθερός. Οι λύσεις (συνδυασμοί τιμών των παραμέτρων) που
προκύπτουν, αν και χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, αναμένεται να
διαφέρουν ως προς την κυτταρική σύσταση, δηλαδή το κλάσμα των διαφόρων
κυτταρικών κατηγοριών. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η αλληλεξάρτηση τριών
ζευγών παραμέτρων. Σε κάθε περίπτωση, η μια παράμετρος μεταβάλλεται
συναρτήσει της άλλης έτσι ώστε να διατηρείται σταθερός ο χρόνος διπλασιασμού
(ίσος με 50, 100 και 300 μέρες).
4.3.3.1

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym)–Διάρκεια κυτταρικού κύκλου

(Tc)

Για τη διατήρηση σταθερού χρόνου διπλασιασμού απαιτείται η αύξηση του
κλάσματος των βλαστικών κυττάρων που πραγματοποιούν συμμετρικές διαιρέσεις,
ώστε να αντισταθμιστεί η επίδραση της επιμήκυνσης της διάρκειας του κυτταρικού
κύκλου (Εικόνα 4-11α). Οι λύσεις που προκύπτουν χαρακτηρίζονται από το ίδιο
σχεδόν ποσοστό αναπαυόμενων κυττάρων, αλλά διαφοροποιούνται ως προς το
σχετικό πληθυσμό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (κλάσμα ανάπτυξης). Πιο
συγκεκριμένα, η αύξηση των Tc και Psym οδηγεί στην αύξηση του κλάσματος
ανάπτυξης, σε συμφωνία με τις παραγράφους 4.3.2.1 και 4.3.2.2 αντίστοιχα. Ανάλογα
με τη διάρκεια της νέκρωσης, η αύξηση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος των
διαφοροποιημένων (Εικόνα 4-11β) ή νεκρών κυττάρων (Εικόνα 4-11γ).
4.3.3.2

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym) -

Κλάσμα θυγατρικών

κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep)

Όταν πραγματοποιούνται περισσότερες συμμετρικές διαιρέσεις και επομένως
γεννιούνται περισσότερα βλαστικά κύτταρα μετά από κάθε μίτωση, απαιτείται
αύξηση του κλάσματος των θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση
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ηρεμίας, ώστε να διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης (Εικόνα 4-11δ). Όπως
αναμένεται, η αύξηση του Psleep οδηγεί σε αύξηση του κλάσματος των κυττάρων σε
κατάσταση ηρεμίας (G0). Το κλάσμα ανάπτυξης, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να
επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό, ιδίως για μεγάλη διάρκεια της νέκρωσης (Εικόνα
4-11ε, στ). Οι λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο Psym και Psleep,
παρουσιάζουν μια αισθητή μείωση του κλάσματος των διαφοροποιημένων κυττάρων
και μια αύξηση του κλάσματος των νεκρών κυττάρων. Η επίδραση στο σχετικό
πληθυσμό των νεκρών κυττάρων είναι ιδιαίτερα αισθητή για μεγαλύτερη διάρκεια της
φάσης της νέκρωσης (Εικόνα 4-11στ).
4.3.3.3

Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep) –

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου (Tc)

Η αύξηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου πρέπει να συνοδεύεται με
μείωση του κλάσματος των θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση
ανάπαυσης για να διατηρηθεί ο χρόνος διπλασιασμού σταθερός (Εικόνα 4-11ζ), λόγω
της παρόμοιας επίδρασης που έχουν οι δύο αυτές παράμετροι στον ρυθμό ανάπτυξης
του όγκου. Όπως αναμένεται, το κλάσμα ανάπτυξης είναι υψηλότερο και το κλάσμα
των αναπαυόμενων κυττάρων χαμηλότερο για λύσεις που χαρακτηρίζονται από
μεγαλύτερη διάρκεια Tc και χαμηλότερο κλάσμα Psleep (Εικόνα 4-11η, θ).
Παρατηρούμε, επίσης, ότι ο σχετικός πληθυσμός τόσο των διαφοροποιημένων όσο
και των νεκρών κυττάρων μειώνεται. Η ένταση της μείωσης αυτής εξαρτάται από τη
διάρκεια της νέκρωσης με τρόπο παρόμοιο με την περίπτωση 4.3.3.1. Σύντομη
νέκρωση σχετίζεται με αξιοσημείωτη πτώση του κλάσματος των διαφοροποιημένων
κυττάρων και ισχνή μείωση του κλάσματος των νεκρών κυττάρων (Εικόνα 4-11η).
Το αντίστροφο φαινόμενο παρατηρείται όταν η διάρκεια της νέκρωσης επιμηκύνεται
(Εικόνα 4-11θ).
Στην Εικόνα 4-11ι απεικονίζεται στον τρισδιάστατο χώρο η εξαρτημένη
μεταβολή και των τριών παραμέτρων που μελετήθηκαν παραπάνω (Psym, Tc, Psleep),
για τη διατήρηση σταθερού χρόνου διπλασιασμού. Η επιφάνεια που απεικονίζεται
αντιστοιχεί σε χρόνο διπλασιασμού 50 ημερών. Οι καμπύλες με σταθερό Psleep=0.2
και σταθερό Tc=90h αντιστοιχούν στην Εικόνα 4-11 α και δ αντίστοιχα (και πιο
συγκεκριμένα στην καμπύλη Td=50μέρες), ενώ η ισοϋψής Psym=0.4 (οι Psym ισοϋψείς
διαχωρίζουν τις περιοχές με διαφορετική απόχρωση του γκρι) αντιστοιχεί στην
καμπύλη Td=50μέρες που απεικονίζεται στην Εικόνα 4-11ζ.
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Εικόνα 4-11: Μελέτη της επίδρασης τριών ζευγών παραμέτρων εισόδου στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου (Td) και τον σχετικό πληθυσμό διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών.
Το ζεύγος των παραμέτρων που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση μεταβάλλεται σε συνδυασμό με σκοπό τη διατήρηση σταθερού Td (ίσου με 50, 100 και 300 μέρες). Το 3Δ διάγραμμα
αντιστοιχεί σε Td ίσο με 50 μέρες. Θεωρούνται δύο τιμές για τη διάρκεια της νεκρωτικής φάσης (20ώρες και 20μέρες). Η τελευταία παράμετρος δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα ως προς
τον χρόνο διπλασιασμού (πρώτη στήλη). Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους αναφέρονται στον Πίνακα 4-1.
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4.4 Επίδραση

διαφόρων

παραγόντων

στην

έκβαση

της

χημειοθεραπείας
4.4.1 Χρονική απόκριση πληθυσμών σε εφάπαξ χορήγηση
Τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα που θεωρούνται στην παρούσα διδακτορική
διατριβή στοχεύουν τα κύτταρα που έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής, είτε αυτά
βρίσκονται εντός είτε εκτός κυτταρικού κύκλου. Οι λοιποί καρκινικοί κυτταρικοί
πληθυσμοί που είναι παρόντες στο σώμα του όγκου πλήττονται έμμεσα, εξαιτίας της
μείωσης της παραγωγής τους από τα εναπομείναντα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα.
Σκοπός της παρούσας παραγράφου είναι η μελέτη της χρονικής απόκρισης των
διαφόρων καρκινικών πληθυσμών στην εφαρμογή της χημειοθεραπείας για την
καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση των αποτελεσμάτων που θα παρουσιαστούν στις
επόμενες παραγράφους.
Στην Εικόνα 4-12 απεικονίζεται η συμπεριφορά των κυτταρικών πληθυσμών που
απαρτίζουν τον όγκο στη χορήγηση ενός χημειοθεραπευτικού φαρμάκου. Η
χορήγηση του φαρμάκου γίνεται εφάπαξ, θεωρείται, δηλαδή, μια μόνο συνεδρία.
Επιπλέον, η απορρόφηση και η δράση του φαρμάκου είναι, σε πρώτη προσέγγιση,
ακαριαίες. Στην πράξη, το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη στιγμή της
χορήγησης του φαρμάκου μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης του στα καρκινικά
κύτταρα, υπαγορεύεται από τη μέθοδο χορήγησης (ενδοφλέβια, από το στόμα,
ενδομυϊκά, χρόνος έγχυσης κλπ), καθώς και τη φαρμακο-κινητική και –δυναμική του
σκευάσματος. Σε μια απλουστευμένη πρώτη προσέγγιση θεωρούμε ότι το φάρμακο
φτάνει στην περιοχή του όγκου και πλήττει ακαριαία το σύνολο των κύτταρων που
πρόκειται να πληγούν, τη στιγμή, δηλαδή, που το σκεύασμα χορηγείται.
Αρχικά το καρκινικό κυτταρικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση πληθυσμιακής
ισορροπίας και όλες οι κυτταρικές κατηγορίες αναπτύσσονται εκθετικά με τον ίδιο
ρυθμό. Μετά την έναρξη της θεραπείας οι πρώτοι πληθυσμοί που πλήττονται είναι τα
βλαστικά

και

προγονικά

κύτταρα

(πολλαπλασιαζόμενα

και

αναπαυόμενα).

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός τους μειώνεται ραγδαία μέσα σε λίγες μόνο μέρες από τη
στιγμή της χορήγησης. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να λάβουν οι
παραπάνω κατηγορίες την ελάχιστη τιμή τους καθορίζεται από τη διαδικασία
απομάκρυνσης των χτυπημένων από τη χημειοθεραπεία κυττάρων. Στο μοντέλο μας
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το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα θεωρείται ότι πλήττει τη διπλή έλικα του DNA
εμποδίζοντας την αντιγραφή του, οπότε τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα που
πλήττονται από τη θεραπεία τη στιγμή της χορήγησης πεθαίνουν μέσω απόπτωσης
και επομένως απομακρύνονται από την αντίστοιχη κλάση όταν φτάνουν στη φάση
της σύνθεσης (S phase) του κυτταρικού κύκλου. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μέσα
σε χρονικό διάστημα της τάξης του Tc το μεγαλύτερο μέρος των χτυπημένων
κυττάρων έχει απομακρυνθεί από τις αντίστοιχες κλάσεις, ενώ η πλήρης
απομάκρυνσή τους επιτυγχάνεται σε διάστημα της τάξης του αθροίσματος των {Tc,
TG0}, καθώς τότε πεθαίνουν και τα τελευταία χτυπημένα G0 κύτταρα που έχουν
επιστρέψει στον κυτταρικό κύκλο. Μετά την έλευση του παραπάνω διαστήματος, η
εκθετική

αύξηση

των

παραπάνω

πληθυσμών

αποκαθίσταται

ξανά.

Στην

πραγματικότητα η αύξηση των βλαστικών και προγονικών κυττάρων που δεν έχουν
χτυπηθεί από τη θεραπεία είναι εκθετική από την πρώτη στιγμή μετά τη χορήγηση,
παρά τη μείωση του αριθμού τους, καθώς το φάρμακο θεωρείται ότι πλήττει εξίσου
τους παραπάνω πληθυσμούς (βλαστικά και προγονικά, πολλαπλασιαζόμενα και
αναπαυόμενα), οπότε δεν διαταράσσεται η μεταξύ τους πληθυσμιακή ισορροπία.
Σε αντίθεση με τα βλαστικά και προγονικά κύτταρα η μείωση του αριθμού των
διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων είναι σταδιακή. Παρατηρούμε ότι
απαιτούνται πολλές μέρες τόσο για την επίτευξη της ελάχιστης τιμής τους όσο και για
την αποκατάσταση της εκθετικής αύξησής τους. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από
τον χρόνο ζωής και επομένως τον ρυθμό απομάκρυνσης των παραπάνω πληθυσμών.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ζωής των πληθυσμών αυτών (στα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα διαφοροποιημένα κύτταρα θεωρείται ότι
ζουν 21 περίπου μέρες (RADiff + RNDiff =0.002h-1), ενώ ο χρόνος παραμονής των
νεκρωτικών κυττάρων στον όγκο είναι 20 μέρες), τόσο πιο αργά θα φύγουν οι
‘παλιοί’, πλεονάζοντες πληθυσμοί και θα δώσουν τη θέση τους στους ‘νέους’ που θα
προκύψουν από τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα που έχουν επιβιώσει της θεραπείας.
Θα μπορούσε κανείς να δει τη θεραπεία σαν μια διαταραχή της ισορροπίας
πληθυσμών μεταξύ των κυττάρων που πλήττονται (βλαστικά, προγονικά) και των
κυττάρων που δεν πλήττονται (διαφοροποιημένα και νεκρά) από τη δράση του
φαρμάκου. Ο ρυθμός απομάκρυνσης των τελευταίων καθορίζει και τον χρόνο που
απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας και επομένως της εκθετικής
αύξησης.
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Τέλος, καθώς το ποσοστό των διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων στον
προσομοιούμενο όγκο είναι σημαντικό, η συμπεριφορά τους υπερισχύει αυτή των
προγονικών και βλαστικών κυττάρων και κυριαρχεί στη χρονική εξέλιξη του
συνολικού κυτταρικού πληθυσμού του όγκου.

Εικόνα 4-12: Χρονική απόκριση διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών σε μια χορήγηση
χημειοθεραπευτικού σκευάσματος
Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους αναφέρονται στον Πίνακα 4-1.
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4.4.2 Παράμετροι μοντέλου
Παρακάτω μελετάται η επίδραση κάθε παραμέτρου εισόδου του μοντέλου στη
συρρίκνωση που επιφέρει σε έναν καρκινικό όγκο η εφαρμογή ενός δεδομένου
χημειοθεραπευτικού σχήματος. Θεωρείται ομοιογενής σφαιρικός όγκος αρχικής
διαμέτρου 10mm και πυκνότητας 106 βιολογικά κύτταρα/mm3. Εφαρμόζεται τυχαίο
θεραπευτικό σχήμα (προεγχειρητική χορήγηση επιρουβικίνης σε ασθενείς με καρκίνο
του μαστού [TOP trial - §5.2.1]) κατά το οποίο το φάρμακο χορηγείται σε μορφή
χαπιού κάθε 3 βδομάδες για 4 συνεχείς κύκλους. Το φάρμακο θεωρείται ότι χτυπάει
τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (ενεργά και αναπαυόμενα) και χαρακτηρίζεται από
κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης ίσο με 0.5. Ο όγκος αφήνεται να μεγαλώσει για μια
βδομάδα πριν από την έναρξη της θεραπείας, ενώ η τελική μέτρηση αντιστοιχεί σε
μια βδομάδα μετά την τελευταία χορήγηση. Τα αποτελέσματα (Εικόνα 4-25)
αναφέρονται στη μείωση λόγω θεραπευτικής αγωγής τόσο του συνολικού μεγέθους
όσο και της διαμέτρου του όγκου.
4.4.2.1

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου (Tc)

Μεγαλύτερη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου σχετίζεται με καλύτερη απόκριση
του όγκου στη χημειοθεραπευτική αγωγή (Εικόνα 4-25α). Καθώς το Tc αυξάνει, ο
όγκος χαρακτηρίζεται από βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης (§4.3.1.1) και επομένως
βραδύτερη αναπλήρωση των χτυπημένων κυττάρων και μικρότερη πληθυσμιακή
αύξηση στα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των διαδοχικών
χορηγήσεων. Ως αποτέλεσμα το μέγεθος του όγκου τη χρονική στιγμή κάθε επόμενης
χορήγησης είναι μικρότερο και η συνολική συρρίκνωση μετά το πέρας της θεραπείας
μεγαλύτερη. Μπορούμε ακόμα να συμπεράνουμε ότι για βραχείς κυτταρικούς
κύκλους η θεραπεία μειώνει μεν πρόσκαιρα τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου,
αποτυγχάνει όμως να τον συρρικνώσει (αρνητικές τιμές της ποσοστιαίας μείωσης δεν
απεικονίζονται στο σχήμα) καθώς η επαναποίκηση του όγκου είναι ραγδαία. Τέλος τη
βέλτιστη απόκριση στη θεραπεία παρουσιάζει ο όγκος όταν αυτός είναι σταθερός
κάτω από συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης, δηλαδή για τιμή του Tc ίση με το άνω όριο
(§4.3.1.1) των βιολογικά αποδεκτών τιμών για ελεύθερα αναπτυσσόμενους όγκους.
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Εικόνα 4-13: Επίδραση της παραμέτρου Τc στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
Η χρονική εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών δίνεται σε ημιλογαριθμικούς άξονες.

4.4.2.2

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym)

Αντίθετα με τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, αύξηση του κλάσματος
συμμετρικών διαιρέσεων οδηγεί σε ασθενέστερη απόκριση στη χημειοθεραπευτική
αγωγή. Σύμφωνα με την Εικόνα 4-25β, για μεγαλύτερες τιμές του Psym ο όγκος
παρουσιάζει ολοένα και μικρότερη μείωση, υπάρχει δε τιμή του Psym, πάνω από την
οποία η θεραπεία δεν επιτυγχάνει συρρίκνωση του τελικού όγκου. Καθώς το Psym
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αυξάνει, τα βλαστικά κύτταρα αναπληρώνουν πιο αποτελεσματικά (§4.3.1.2) τις
απώλειες που προκαλεί η δράση του χημειοθεραπευτικού σκευάσματος, υπονοώντας
ταχύτερη ανάπτυξη του όγκου κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τελικά
ασθενέστερη απόκριση. Όταν, για μεγάλες τιμές του Psym, ο ρυθμός αναπλήρωσης
γίνει μεγαλύτερος από τον ρυθμό απωλειών, τότε ο τελικός όγκος παρουσιάζει
αύξηση παρά την εφαρμογή της θεραπείας. Η μεγαλύτερη μείωση του όγκου
επιτυγχάνεται για Psym ίσο με την ελάχιστη βιολογικά αποδεκτή τιμή του (§4.3.1.2)
για ομοιογενείς όγκους.

Εικόνα 4-14: Επίδραση της παραμέτρου Psym στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
Η χρονική εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών δίνεται σε ημιλογαριθμικούς άξονες.

Κεφάλαιο 4

184

4.4.2.3

Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep)

Η επίδραση του κλάσματος θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση
ανάπαυσης μετά την ολοκλήρωση της μίτωσης είναι παρόμοια με αυτή της διάρκειας
του κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 4-25γ). Η απόκριση του προσομοιούμενου όγκου
στο εφαρμοζόμενο θεραπευτικό σχήμα βελτιώνεται καθώς το Psleep αυξάνει,
επιτυγχάνεται δε η μεγαλύτερη μείωση του τελικού όγκου για τιμή του Psleep, ίση με
το άνω όριο των βιολογικά αποδεκτών τιμών (§4.3.1.3). Μεγαλύτερες τιμές του Psleep
σχετίζονται με βραδύτερα αναπτυσσόμενους όγκου, καθώς λιγότερα κύτταρα
εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο μετά από κάθε μίτωση και, επομένως, επιτελείται
βραδύτερη ανανέωση των χτυπημένων κυττάρων, μικρότερη ανάπτυξη κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και καλύτερη απόκριση.

Εικόνα 4-15: Επίδραση της παραμέτρου Psleep στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
Η χρονική εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών δίνεται σε ημιλογαριθμικούς άξονες.
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4.4.2.4

Κλάσμα αναπαυόμενων (G0) κυττάρων που επανέρχονται στον

κυτταρικό κύκλο (PG0toG1)

Αύξηση του κλάσματος των G0 κυττάρων που επανέρχονται στον κυτταρικό
κύκλο οδηγεί σε προοδευτική μείωση της θεραπευτικής απόκρισης του όγκου
(Εικόνα 4-25δ). Για τιμές της παραμέτρου μεγαλύτερες από μια τιμή, όπου ο ρυθμός
ανάπτυξης του όγκου μεταξύ των θεραπευτικών συνεδριών γίνεται αρκετά γρήγορος,
ο τελικός όγκος παρουσιάζει αύξηση του μεγέθους του αντί για την επιθυμητή
μείωση.

Εικόνα 4-16: Επίδραση της παραμέτρου PG0toG1 στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
Η χρονική εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών δίνεται σε ημιλογαριθμικούς άξονες.
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4.4.2.5

Ρυθμός απόπτωσης των βλαστικών και προγονικών κύτταρων (RA)

Ο ρυθμός απόπτωσης έχει παρόμοια επίδραση στην παρατηρούμενη μείωση του
όγκου μετά από την εφαρμογή της χημειοθεραπείας με τις παραμέτρους Tc και Psleep
(Εικόνα 4-25ε). Αύξηση του ρυθμού απόπτωσης οδηγεί σε μείωση του ρυθμού
ανάπτυξης του όγκου κατά τη διάρκεια της θεραπείας (§4.3.1.5) και επομένως
μεγαλύτερη παρατηρούμενη μείωση του μεγέθους του μετά το πέρας της θεραπείας.
Για τιμές της παραμέτρου κοντά στο μηδέν (εξαρτάται από τις τιμές που έχουν
αποδοθεί στις υπόλοιπες παραμέτρους) η θεραπεία αποτυγχάνει να συρρικνώσει τον
όγκο.

Εικόνα 4-17: Επίδραση της παραμέτρου RA στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
Η χρονική εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών δίνεται σε ημιλογαριθμικούς άξονες.
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4.4.2.6

Ρυθμός απόπτωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RADiff)

Παρατηρείται (Εικόνα 4-25στ) ότι για τιμές του ρυθμού απόπτωσης των
διαφοροποιημένων κυττάρων σχετικά κοντά στο μηδέν, αύξηση της παραμέτρου
οδηγεί σε προοδευτικά αυξανόμενη συρρίκνωση του όγκου μετά την εφαρμογή της
θεραπείας. Η παρατηρούμενη συρρίκνωση αυξάνεται αρχικά ραγδαία, φαίνεται όμως
να σταθεροποιείται για μεγαλύτερες τιμές του RADiff. Πριν εξηγήσουμε τη
συμπεριφορά αυτή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το RADiff δεν επηρεάζει τον
ρυθμό ανάπτυξης του όγκου στο διάστημα μεταξύ των διαδοχικών θεραπευτικών
συνεδριών (§4.3.1), η μεταβολή του, όμως, έχει επίδραση στους σχετικούς
πληθυσμούς των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών

(§4.3.2.6). Καθώς το

χημειοθεραπευτικό σκεύασμα που θεωρείται στην παρούσα μελέτη στοχεύει τα
πολλαπλασιαζόμενα και τα αναπαυόμενα κύτταρα (βλαστικά και προγονικά), υπάρχει
μια καθυστέρηση στην εμφάνιση της επίδρασης της θεραπείας στα διαφοροποιημένα
κύτταρα. Η καθυστέρηση αυτή είναι

μικρή όταν ο χρόνος

ζωής

των

διαφοροποιημένων κυττάρων είναι σύντομος (δηλαδή ο ρυθμός απόπτωσης μεγάλος)
ή και το ποσοστό τους στον όγκο χαμηλό. Καθώς ο ρυθμός απόπτωσης αυξάνει, η
μείωση του αριθμού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων ‘περνάει’ πιο γρήγορα στα
διαφοροποιημένα κύτταρα, ο αριθμός τους προλαβαίνει να μειωθεί σε μεγαλύτερο
βαθμό στο διάστημα μεταξύ των διαδοχικών χορηγήσεων και η μείωση του όγκου
είναι μεγαλύτερη. Μετά από μια τιμή του RADiff, τα διαφοροποιημένα κύτταρα
προλαβαίνουν να μειωθούν λόγω της θεραπείας στο χρονικό διάστημα μεταξύ των
διαδοχικών χορηγήσεων και η μεταβολή της παραμέτρου δεν επιφέρει καμία αλλαγή
στην παρατηρούμενη συρρίκνωση.
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Εικόνα 4-18: Επίδραση της παραμέτρου RADiff στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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4.4.2.7

Ρυθμός νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RNDiff)

Η επίδραση της μεταβολής του ρυθμού νέκρωσης των διαφοροποιημένων
κυττάρων στη συρρίκνωση που επιφέρει η εφαρμογή της χημειοθεραπευτικής αγωγής
στον όγκο είναι παρόμοια με αυτή της παραμέτρου RADiff

(Εικόνα 4-25ζ).

Για τιμές της παραμέτρου πολύ κοντά στο μηδέν, παρατηρείται αξιοσημείωτη
βελτίωση της απόκρισης με την αύξηση της παραμέτρου, ενώ για μεγαλύτερες τιμές
του RΝDiff , η συρρίκνωση του όγκου δεν επηρεάζεται από μεταβολές της παραμέτρου.
Η εξήγηση είναι ίδια με αυτή της περίπτωσης του RADiff

.

Εικόνα 4-19: Επίδραση της παραμέτρου RNDiff στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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4.4.2.8

Διάρκεια φάσης ανάπαυσης (TG0)

Η μεταβολή της διάρκειας της φάσης ανάπαυσης, G0, φαίνεται να μην επηρεάζει
την απόκριση του όγκου στη χημειοθεραπευτική αγωγή για το θεωρούμενο εύρος
τιμών (Εικόνα 4-25η). Η παράμετρος αυτή, αφενός, ελάχιστα επηρεάζει τον ρυθμό
ανάπτυξης του όγκου, άρα και την αναπλήρωση των χτυπημένων από τη
χημειοθεραπεία κυττάρων, αφετέρου, δεν σχετίζεται με τη συμπεριφορά των
κυττάρων που πλήττονται εμμέσως από τη θεραπεία (ακόμα και η μείωση του
ποσοστού που επιφέρει στα διαφοροποιημένα κύτταρα είναι αμελητέα §4.3.2.8).

Εικόνα 4-20: Επίδραση της παραμέτρου ΤG0 στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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4.4.2.9

Διάρκεια απόπτωσης (TA)

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόπτωσης και την
απομάκρυνση των προϊόντων της, δεν έχει καμία επίδραση (Εικόνα 4-25θ) στη
συρρίκνωση που επιφέρει η θεραπεία στον όγκο (Εικόνα 4-25θ), λόγω του μικρού
ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στον όγκο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το TA
ανήκει στις παραμέτρους που δεν επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου.

Εικόνα 4-21: Επίδραση της παραμέτρου ΤΑ στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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4.4.2.10

Διάρκεια νέκρωσης (TN)

Η διάρκεια της νέκρωσης δεν επηρεάζει τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου. Η μικρή
μείωση στη συρρίκνωση του όγκου που παρατηρείται για υψηλές τιμές της
παραμέτρου (Εικόνα 4-25ι) σχετίζεται με τη σημαντική αύξηση του κλάσματος των
νεκρών κυττάρων σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο που απαιτείται για να
απομακρυνθούν τα νεκρωτικά κύτταρα από τον όγκο.

Εικόνα 4-22: Επίδραση της παραμέτρου TN στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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4.4.2.11 Αριθμός μιτωτικών διαιρέσεων προγονικών κυττάρων (NLIMP)

Η συρρίκνωση του όγκου δεν εξαρτάται από τον αριθμό των θεωρούμενων
διαιρέσεων που πραγματοποιεί ένα προγονικό κύτταρο πριν τη διαφοροποίησή του
(Εικόνα 4-25ια). Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει ούτε τον ρυθμό αναπλήρωσης
των κυττάρων που σκοτώνει η θεραπεία, ούτε τη σχέση μεταξύ των κυττάρων που
πλήττονται άμεσα και έμμεσα από τη θεραπεία.

Εικόνα 4-23: Επίδραση της παραμέτρου NLIMP στη χρονική εξέλιξη διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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4.4.2.12 Κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης (CKR)

Το κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης σχετίζεται με τη φαρμακοκινητική και
φαρμακοδυναμική του χημειοθεραπευτικού σκευάσματος και μπορεί να θεωρηθεί ότι
συνοψίζει γενετικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόκριση του ασθενούς
στη θεραπευτική αγωγή. Η τιμή του θεωρείται σταθερή, το χημειοθεραπευτικό,
δηλαδή, σκεύασμα πλήττει θανάσιμα το ίδιο ποσοστό κυττάρων σε κάθε χορήγηση.
Όπως αναμένεται, αύξηση του CKR επιφέρει μεγαλύτερη συρρίκνωση του τελικού
όγκου, καθώς ο αριθμός των κυττάρων που πλήττονται σε κάθε χορήγηση αυξάνει
(Εικόνα 4-25ια). Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια τιμή κάτω από την οποία, η θεραπεία
αποτυγχάνει να συρρικνώσει τον όγκο, επιφέρει, όμως, μείωση του ρυθμού
ανάπτυξής του (Εικόνα 4-24). Η τιμή αυτή εξαρτάται από τα κινητικά και δυναμικά
γνωρίσματα του υλοποιούμενου όγκου, δηλαδή τις τιμές που έχουν αποδοθεί στις
υπόλοιπες παραμέτρους. Για την περιοχή τιμών κοντά στη μονάδα, η μεταβολή της
παραμέτρου δεν μεταβάλλει σημαντικά το αποτέλεσμα. Όταν η τιμή του κλάσματος
κυτταρικής θανάτωσης γίνει ίση με τη μονάδα, τότε όλα τα άμεσα πληττόμενα
κύτταρα πεθαίνουν από την πρώτη χορήγηση. Η ύπαρξη του τελικού όγκου οφείλεται
στα εναπομείναντα διαφοροποιημένα και νεκρά κύτταρα και υποδηλώνει ότι
απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το παράθυρο παρατήρησης για την
οριστική απομάκρυνσή τους.
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Εικόνα 4-24: Επίδραση του κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης στη χρονική εξέλιξη
διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών κατά την εφαρμογή χημειοθεραπείας
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Εικόνα 4-25: Επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου στη έκβαση υποθετικού θεραπευτικού σχήματος.
Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους εισόδου καταγράφονται στον Πίνακα 4-1. Θεωρείται ομοιογενής σφαιρικός όγκος αρχικής διαμέτρου 10mm και πυκνότητας 106
βιολογικά κύτταρα/mm3. Το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα θωρείται ότι χορηγείται κάθε 3 εβδομάδες για 4 συνεχόμενους κύκλους. Ο τελικός όγκος αντιστοιχεί σε 1 βδομάδα μετά την
τελευταία χορήγηση.
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4.4.3 Λύσεις ίδιου χρόνου διπλασιασμού
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραγράφου 1.1.1, ο ίδιος χρόνος
διπλασιασμού μπορεί να προκύψει από διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών των
παραμέτρων εισόδου του μοντέλου που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου.
Οι υλοποιήσεις αυτές διαφέρουν ως προς την αναλογία των διαφόρων κυτταρικών
πληθυσμών, π.χ. το κλάσμα ανάπτυξης, καθώς και ως προς διάφορα δυναμικά
χαρακτηριστικά του υλοποιούμενου όγκου, π.χ. τον ρυθμό κυτταρικών απωλειών.
Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η θεραπευτική απόκριση των εικονικών αυτών
όγκων μετά την εφαρμογή ενός δεδομένου χημειοθεραπευτικού σχήματος. Πιο
συγκεκριμένα εξετάζεται η επίδραση τριών ζευγών παραμέτρων στη συρρίκνωση που
επιφέρει η εφαρμογή του θεραπευτικού σχήματος που περιγράφηκε στην §4.4.2. Σε
κάθε περίπτωση το ζεύγος των παραμέτρων μεταβάλλεται έτσι ώστε να διατηρείται
σταθερός ο χρόνος διπλασιασμού (και ίσος με 50 και 200 μέρες). Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται για δύο τιμές της διάρκειας της νέκρωσης (TN = 20 ώρες και 20
μέρες) και του ρυθμού νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RN,Diff =0.0001
και 0.004h-1). Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η διάρκεια της νεκρωτικής φάσης και ο
ρυθμός νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων ανήκουν σε εκείνη την
κατηγορία των παραμέτρων του μοντέλου που δεν επηρεάζουν τον χρόνο
διπλασιασμού ενός ομοιογενούς όγκου σε κατάσταση πληθυσμιακής ισορροπίας.
4.4.3.1

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym) – Διάρκεια κυτταρικού κύκλου

(Tc)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Εικόνα 4-26β), για τον θεωρούμενο συνδυασμό
τιμών των υπόλοιπων παραμέτρων εισόδου (Πίνακας 4-1) και δεδομένο χρόνο
διπλασιασμού, παρατηρούμε ότι αύξηση των τιμών του ζεύγους παραμέτρων
διάρκεια κυτταρικού κύκλου, Τc, και κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων, Psym, οδηγεί
σε μικρή ή αμελητέα αύξηση της συρρίκνωσης του όγκου ανάλογα με τον χρόνο ζωής
των νεκρών και διαφοροποιημένων κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα (α) για μικρή
διάρκεια της νεκρωτικής φάσης και μεγάλο ρυθμό νέκρωσης των διαφοροποιημένων
κυττάρων, η επίδραση της μεταβολής του ζεύγους Τc - Psym είναι αμελητέα (όπως
συνεπάγεται από τη μικρή κλίση των καμπυλών), ενώ (β) είναι σχετικά πιο
σημαντική για γρήγορα αναπτυσσόμενους όγκους και μικρό ρυθμό νέκρωσης και
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επομένως απομάκρυνσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (στα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται RNDiff + RΑDiff =0.0011h-1  TDiff  909h). Επίσης παρατηρούμε ότι
(γ) αύξηση του RNDiff οδηγεί σε βελτίωση της θεραπευτικής απόκρισης, σε συμφωνία
με τα αποτελέσματα της §4.4.2.7, (δ) η μεταβολή του TN δεν επηρεάζει το
αποτέλεσμα για μικρές τιμές του RNDiff (οι αντίστοιχες καμπύλες ταυτίζονται), (ε)
όγκοι που χαρακτηρίζονται από μικρότερο TN εμφανίζουν μεγαλύτερη συρρίκνωση
(σε συμφωνία με §4.4.2.10), μόνο όμως για μεγαλύτερες τιμές RNDiff . Τέλος φαίνεται
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του όγκου παίζει σημαντικό ρόλο στην έκβαση της
θεραπευτική αγωγής, καθώς ταχέως αναπτυσσόμενοι όγκοι (με ίδιες τις παραμέτρους
που δεν επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης) εμφανίζουν μικρότερη συρρίκνωση στο
τέλος της θεραπείας.
Η παρατηρούμενη μικρή αύξηση της συρρίκνωσης του όγκου με την αύξηση του
ζεύγους Τc - Psym σχετίζεται με την αύξηση του ποσοστού των βλαστικών και
προγονικών κύτταρων, τα οποία πλήττονται άμεσα από τη θεραπεία, και τη μείωση
του ποσοστού των διαφοροποιημένων και νεκρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
επίδραση της παραμέτρου ΤΝ εξαρτάται από τις τιμές που έχουν αποδοθεί στις
υπόλοιπες παραμέτρους. Για μεγάλες τιμές του RNDiff η κυτταρική κατηγορία που
κυριαρχεί στον όγκο είναι τα διαφοροποιημένα κύτταρα. Καθώς τα νεκρά κύτταρα
αποτελούν μια μικρή μειονότητα, η επίδραση της μεταβολής του ΤΝ στο θεραπευτικό
αποτέλεσμα είναι αμελητέα (ταύτιση των αντίστοιχων καμπυλών). Αντίθετα για
μεγαλύτερες τιμές του RNdiff, η μεταβολή του ΤΝ οδηγεί σε σημαντική μεταβολή του
ποσοστού των νεκρών κυττάρων και της θεραπευτικής απόκρισης.
4.4.3.2

Κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων (Psym) -

Κλάσμα θυγατρικών

κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep)

Στην Εικόνα 4-26δ απεικονίζεται η επίδραση του ζεύγους των παραμέτρων
κλάσμα συμμετρικών διαιρέσεων, Psym, και κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που
εισέρχονται στην G0, Psleep, στη θεραπευτική απόκριση του όγκου. Οι παράμετροι
μεταβάλλονται σε συνδυασμό έτσι ώστε να διατηρείται σταθερός ο χρόνος
διπλασιασμού (Εικόνα 4-26γ). Παρατηρούμε ότι (α) για μικρό χρόνο ζωής (RNDiff +
RΑDiff =0.005h-1  TDiff=200h) των διαφοροποιημένων κυττάρων (καμπύλες με
διακεκομμένη γραμμή), η αύξηση του ζεύγους Psym - Psleep επιφέρει αμελητέα
βελτίωση στο αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής (για το θεωρούμενο εύρος τιμών
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Psym - Psleep, η μεταβολή στη συρρίκνωση του όγκου κυμαίνεται μεταξύ 1-7%
ανάλογα με την τιμή του Τd και του RNDiff), (β) για μικρό ρυθμό απωλειών των
διαφοροποιημένων κυττάρων (RNDiff + RΑDiff =0.0011h-1  TDiff  909h), όγκοι με
μεγαλύτερη τιμή των Psym και Psleep χαρακτηρίζονται από σημαντικά μεγαλύτερη
συρρίκνωση και άρα καλύτερη θεραπευτική απόκριση, (γ) η επίδραση της διάρκειας
της νέκρωσης στη συρρίκνωση του όγκου εξαρτάται από τον ρυθμό νέκρωσης των
διαφοροποιημένων κυττάρων: για μικρό RNDiff και μικρές τιμές του ζεύγους Psym Psleep, η επιλογή του ΤΝ δεν επηρεάζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενώ αντίθετα για
μεγάλες τιμές των Psym - Psleep και μεγάλο ρυθμό νέκρωσης των διαφοροποιημένων
κυττάρων, όγκοι με μεγαλύτερη διάρκεια νεκρωτικής φάσης χαρακτηρίζονται από
μεγαλύτερη συρρίκνωση, (δ) η επιλογή του RNDiff φαίνεται σημαντική, καθώς πολύ
μικρές τιμές σχετίζονται με σημαντικά δυσμενέστερη θεραπευτική έκβαση και (ε)
επιβεβαιώνεται ότι ο χρόνος διπλασιασμού είναι καθοριστικός παράγοντας, καθώς
όγκοι που χαρακτηρίζονται από μικρό Τd και άρα ταχεία ανάπτυξη εμφανίζουν
μικρότερη τελική συρρίκνωση.
Καθώς το Psym αυξάνει, αναμένεται αύξηση της παρατηρούμενης συρρίκνωσης
του όγκου, λόγω της μείωσης του ποσοστού των διαφοροποιημένων κυττάρων.
Πράγματι όταν η διάρκεια ζωής των διαφοροποιημένων κυττάρων είναι μεγάλη
(αντίστροφο του ρυθμού απομάκρυνσης), η αύξηση του ζεύγους Psym - Psleep οδηγεί σε
σημαντικά καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, όταν η διάρκεια ζωής των
διαφοροποιημένων κυττάρων είναι μικρή, αφενός το ποσοστό τους στον όγκο είναι
μικρό, αφετέρου η επίδραση του χημειοθεραπευτικού σκευάσματος προλαβαίνει να
περάσει και στα διαφοροποιημένα κύτταρα, με αποτέλεσμα η αύξηση του ζεύγους
Psym - Psleep να επηρεάζει τη θεραπευτική έκβαση σε αμελητέο βαθμό. Η επίδραση
των παραμέτρων RNDiff και ΤΝ συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παραγράφου 4.4.2.
Τέλος, όπως και είδαμε και σε προηγούμενη παράγραφο, η επίδραση της παραμέτρου
ΤΝ εξαρτάται από τις τιμές που έχουν αποδοθεί στις υπόλοιπες παραμέτρους. Για
μικρές τιμές των RNDiff και Psym το ποσοστό των διαφοροποιημένων κυττάρων είναι
σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των νεκρών και η επίδραση της μεταβολής της
συμπεριφοράς των νεκρών κυττάρων μέσω της μεταβολή του ΤΝ στο θεραπευτικό
αποτέλεσμα είναι αμελητέα (ταύτιση των αντίστοιχων καμπυλών για μικρές τιμές του
Psym). Όταν το Psym γίνεται ίσο με τη μονάδα, το ποσοστό των διαφοροποιημένων
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κυττάρων στον όγκο είναι ίσο με το μηδέν, και οι λύσεις με ίδιο ΤΝ εμφανίζουν την
ίδια συρρίκνωση.
4.4.3.3

Κλάσμα θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 (Psleep) –

Διάρκεια κυτταρικού κύκλου (Tc)

Στην Εικόνα 4-26ζ εξετάζεται η αλληλεπίδραση του κλάσματος των θυγατρικών
κυττάρων που εισέρχονται στη φάση ανάπαυσης Psleep, και της διάρκειας του
κυτταρικού κύκλου, Tc, στην ποσοστιαία μείωση του όγκου (επί του αρχικού
μεγέθους) που επιφέρει η χημειοθεραπεία. Οι παρατηρήσεις είναι παρόμοιες με αυτές
του ζεύγους Tc - Psym. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι για τον θεωρούμενο
συνδυασμό τιμών των υπόλοιπων παραμέτρων εισόδου (Πίνακας 4-1) (α) η μεταβολή
του ζεύγους Tc - Psleep για δεδομένο χρόνο διπλασιασμού, διάρκεια νεκρωτικής φάσης
και ρυθμό νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων φαίνεται να επηρεάζει λίγο ή
αμελητέα την απόκριση στη χημειοθεραπευτική αγωγή (όπως υπονοείται από τη
μικρή κλίση των καμπυλών), (β) η επιλογή του ζεύγους Tc - Psleep φαίνεται συγκριτικά
πιο σημαντική για μικρές τιμές του ρυθμού νέκρωσης των διαφοροποιημένων
κυττάρων (για το θεωρούμενο εύρος τιμών των Tc - Psleep, η μεταβολή στη
συρρίκνωση του όγκου είναι της τάξης του 15% για RN,Diff=0.0001 και μικρότερη από
9% για τις υπόλοιπες περιπτώσεις), (γ) οι τιμές που αποδίδονται στη διάρκεια της
νέκρωσης και τον ρυθμό νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων φαίνεται να
είναι πιο κρίσιμες καθώς μεγαλύτερες τιμές του ΤΝ και μικρότερες τιμές του RN,Diff
σχετίζονται με σημαντικά ασθενέστερη απόκριση στη θεραπεία (συγκριτικά με το
ζεύγος Tc - Psleep), (δ) για μεγάλη διάρκεια ζωής των διαφοροποιημένων κυττάρων
(και άρα μικρό ρυθμό απομάκρυνσής τους), η διάρκεια της νέκρωσης δεν φαίνεται να
επηρεάζει τη θεραπευτική απόκριση (οι αντίστοιχες καμπύλες σχεδόν ταυτίζονται)
και (ε) ο χρόνος διπλασιασμού φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας στο
θεραπευτικό αποτέλεσμα, με την έννοια ότι υψηλότερες τιμές του Td οδηγούν σε
καλύτερη απόκριση (όπως υποδηλώνεται από την αυξημένη ποσοστιαία μείωση του
όγκου).
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Εικόνα 4-26: Μελέτη της επίδρασης τριών ζευγών παραμέτρων εισόδου του μοντέλου στην ποσοστιαία
μείωση του όγκου.
Το ζεύγος των παραμέτρων που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση μεταβάλλεται σε συνδυασμό με σκοπό τη
διατήρηση σταθερού Td (ίσου με 50 και 200 μέρες). Θεωρούνται δύο τιμές για τη διάρκεια της νεκρωτικής φάσης
(20ώρες και 20μέρες) και ρυθμό νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (0.0001 και 0.004). Οι παραπάνω
παράμετροι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα ως προς τον χρόνο διπλασιασμού. Οι τιμές που αποδίδονται στις
υπόλοιπες παραμέτρους αναφέρονται στον Πίνακα 4-1.
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4.4.4 Ανάλυση ευαισθησίας
Στην Εικόνα 4-27 εξετάζεται η ευαισθησία της εξόδου του μοντέλου σε
μεταβολές της εισόδου. Σαν έξοδο θεωρούμε το μέγεθος του όγκου, V, στο τέλος της
προσομοίωσης. Κάθε παράμετρος εισόδου του μοντέλου, p, μεταβάλλεται κατά 10%
γύρω από μια τιμή αναφοράς και υπολογίζεται η μέση διακύμανση, ΔV/V, που
εμφανίζεται στην έξοδο σύμφωνα με τον τύπο:
 V (1.1 * p)  V ( p)
V
100%  mean 
,
V
V ( p)


V (0.9 * p)  V ( p)
V ( p)


 * 100%



Η μέση διακύμανση εκτιμάται για διάφορες τιμές αναφοράς της υπό εξέτασης
παραμέτρου, οι οποίες καλύπτουν το εύρος τιμών της. Σε κάθε περίπτωση, οι
υπόλοιπες παράμετροι διατηρούνται σταθερές (Πίνακας 4-1). Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται για δύο τιμές της διάρκειας της νέκρωσης (TN = 20 ώρες και 20
μέρες) και του ρυθμού νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RN,Diff =0.0001
και 0.004h-1).
Παρατηρούμε ότι (Εικόνα 4-27) η ευαισθησία του μοντέλου σε κάθε παράμετρο
εισόδου του εξαρτάται τόσο από την τιμή της όσο και από τις τιμές που έχουν
αποδοθεί στις υπόλοιπες παραμέτρους του μοντέλου. Το μοντέλο παρουσιάζει τη
μικρότερη ευαισθησία (<2%) σε διακυμάνσεις των παραμέτρων που εκφράζουν τη
διάρκεια των φάσεων G0, ΤG0, απόπτωση, TA, και νέκρωση, TN. Σχετικά μικρή
ευαισθησία (<10%) παρουσιάζει στους ρυθμούς απόπτωσης, RA,Diff, και νέκρωσης,
RN,Diff, των διαφοροποιημένων κυττάρων. Αντίθετα, αξιοσημείωτη αύξηση της
ευαισθησίας του μοντέλου, η οποία μπορεί να φτάσει και το 30%, παρατηρείται με
την αύξηση του ρυθμού απόπτωσης των βλαστικών και προγονικών κυττάρων, RA,
και του κλάσματος των G0 κυττάρων που επανέρχονται στον κυτταρικό κύκλο,
PG0toG1, με την τελευταία παράμετρο να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επίδραση. Η
ευαισθησία του μοντέλου φαίνεται να είναι σημαντικά μεγάλη στη διάρκεια του
κυτταρικού κύκλου, Tc, στο ποσοστό των θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη
φάση G0, Psleep, στο κλάσμα των βλαστικών κυττάρων που πραγματοποιούν
συμμετρικές διαιρέσεις, Psym, και το κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης, CKR. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι παράμετροι αυτές (εκτός από CKR) έχουν σημαντική επίδραση στον
χρόνο διπλασιασμού του όγκου, η σχετική βαρύτητα δε της κάθε μιας στην
ευαισθησία του μοντέλου εξαρτάται τόσο από την τιμή αναφοράς της όσο και από τις
τιμές που έχουν αποδοθεί στις υπόλοιπες. Το μοντέλο φαίνεται να παρουσιάζει τη
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μεγαλύτερη ευαισθησία σε μεγάλες τιμές του κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης,
όταν η διάρκεια της νέκρωσης και η διάρκεια ζωής των διαφοροποιημένων κυττάρων
είναι μικρές, γεγονός που συνεπάγεται μικρό ποσοστό στον όγκο των έμμεσα
πληττόμενων κυτταρικών κατηγοριών.
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Εικόνα 4-27: Μελέτη ευαισθησίας του μοντέλου.
Οι τιμές που αποδίδονται στις υπόλοιπες παραμέτρους εισόδου καταγράφονται στον Πίνακα 4-1. Θεωρείται ομοιογενής σφαιρικός όγκος αρχικής διαμέτρου 10mm και πυκνότητας 106
βιολογικά κύτταρα/mm3. Το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα θεωρείται ότι χορηγείται κάθε 3 εβδομάδες σε μορφή χαπιού, για 4 συνεχόμενους κύκλους. Ο τελικός όγκος αντιστοιχεί σε 1
βδομάδα μετά την τελευταία χορήγηση.
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4.5 Συζήτηση
Η ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου αποτελεί ένα πολύπλοκο βιολογικό
φαινόμενο,

το οποίο

περικλείει

την αλληλεπίδραση

πολλών

υποκείμενων

μηχανισμών. Το παραπάνω αντικατοπτρίζεται στην αξιοσημείωτη ποικιλομορφία που
παρουσιάζουν τα καταγεγραμμένα στη βιβλιογραφία μοτίβα ανάπτυξης των όγκων.
Η ποικιλομορφία αυτή αφορά τόσο τη μορφή της χρονικής πορείας του όγκου όσο
και τον παρατηρούμενο ρυθμό ανάπτυξης. Παρόλο που ένας σημαντικός αριθμός
πειραματικών και κλινικών δεδομένων προσεγγίζεται επιτυχώς από τις απλές
περιπτώσεις της εκθετικής και Gompertzian συνάρτησης, η χρήση πιο πολύπλοκων
μοτίβων ανάπτυξης είναι αναγκαία σε άλλες περιπτώσεις [7], [8].
Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής
χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα προσομοίωσης ενός ευρέως φάσματος
πειραματικών/ κλινικών δεδομένων μετά από κατάλληλη ρύθμιση των παραμέτρων
εισόδου του. Πρέπει να τονιστεί, ότι οι παράμετροι του μοντέλου δεν έχουν οριστεί
αυθαίρετα, αλλά σχετίζονται με συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς, όπως ο
κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η κυτταρική αδρανοποίηση, διαφοροποίηση και
απώλεια, καθιστώντας δυνατά τον ανεξάρτητο χειρισμό και τη μελέτη καθενός από
τα παραπάνω φαινόμενα. Σαν πρώτο βήμα, η μελέτη που παρουσιάστηκε στο παρόν
κεφάλαιο επικεντρώθηκε στην απλή περίπτωση μακροσκοπικά ομοιογενών όγκων.
Δείξαμε ότι η εκθετική αύξηση στο χρονικό παράθυρο παρατήρησης υποδηλώνει την
εγκαθίδρυση μακροσκοπικά σταθερών συνθηκών σε όλη την έκταση του όγκου και
επίτευξη ισορροπίας πληθυσμών.
Το παρόν μοντέλο στοχεύει στην προσομοίωση της χωροχρονικής εξέλιξης
πλήρως ανεπτυγμένων κλινικών όγκων, πέραν της αρχικής τους φάσης. Η
μεθοδολογία υπολογισμού της αρχικής πληθυσμιακής σύστασης του όγκου, που
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (§3.4.1.5), πέραν του ότι αποκλείει την
εμφάνιση παράδοξης προκλητής συμπεριφοράς στην αρχή της προσομοίωσης,
εξασφαλίζει ότι ο όγκος βρίσκεται σε συνθήκες ισορροπημένης ανάπτυξης, κάτι που,
σε πρώτη προσέγγιση, μπορεί να θεωρηθεί για τους κλινικούς όγκους.
Η συνθήκη ελεύθερης ανάπτυξης των καρκινικών κυτταρικών πληθυσμών, καθώς
και πληροφορίες σχετικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά της υπό εξέταση περίπτωσης
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(π.χ. βαθμός διαφοροποίησης, διάρκεια κυτταρικού κύκλου, κλάσμα ανάπτυξης),
μπορούν να περιορίσουν το παράθυρο των πιθανών λύσεων, δηλαδή το σετ των τιμών
των παραμέτρων εισόδου που οδηγεί σε ρεαλιστική συμπεριφορά ελεύθερης
ανάπτυξης ενός καρκινικού βιολογικού συστήματος. Για παράδειγμα, αν μπορεί να
εκτιμηθεί ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου για έναν συγκεκριμένο ασθενή ή
αξιοποιηθούν σχετικές βιβλιογραφικές τιμές, περιορίζεται επιπλέον το πιθανό εύρος
τιμών τουλάχιστον μιας εκ των παραμέτρων του μοντέλου που επηρεάζουν τον ρυθμό
ανάπτυξης (§4.3.1, §4.2.3.2). Το εύρος αυτό μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας
την εξίσωση (4-14) για δεδομένες τιμές των υπόλοιπων παραμέτρων. Η σημασία του
παραπάνω είναι σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο συνυπολογισμός της
θεραπείας αυξάνει την πολυπλοκότητα του προβλήματος και ότι ο ακριβέστερος
προσδιορισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών της ελεύθερης ανάπτυξης του όγκου
οδηγεί σε καλύτερη εκτίμηση της θεραπευτικής έκβασης. Επιπλέον, μπορούν να
εξαχθούν ακριβέστερα συμπεράσματα για τη δράση της θεραπείας όταν οι
αβεβαιότητες σχετικά με την κυτταροκινητική του όγκου είναι μικρές.
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια εκτεταμένη παραμετρική ανάλυση του
μοντέλου. Παρακάτω επιχειρείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής
με τη βιβλιογραφία.
Είναι ευρέως αποδεκτό [3] ότι καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του
χρόνου διπλασιασμού ενός όγκου είναι η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Τc), το
κλάσμα ανάπτυξης (ΚΑ) και ο ρυθμός κυτταρικών απωλειών. Σε συμφωνία με τη
βιβλιογραφία, τα προσομοιωτικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι βραχείς
κυτταρικοί κύκλοι σχετίζονται με γρήγορα αναπτυσσόμενους όγκους, με την
προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες παράμετροι διατηρούνται σταθερές. Αξίζει να
επισημανθεί, ότι ο ίδιος χρόνος διπλασιασμού μπορεί να προκύψει από διαφορετικές
τιμές της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου, μετά από κατάλληλη ρύθμιση μιας
τουλάχιστον εκ των υπόλοιπων παραμέτρων που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης
του όγκου (§4.3.3). Οι υλοποιήσεις αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
διαφορετική διάρκεια κυτταρικού κύκλου και ίδιο χρόνο διπλασιασμού, διαφέρουν
ως προς την αναλογία των διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών, όπως το κλάσμα
ανάπτυξης, και άλλα κινητικά χαρακτηριστικά, όπως ο ρυθμός των κυτταρικών
απωλειών. Ωστόσο, η απόκριση των διαφορετικών υλοποιήσεων (Εικόνα 4-26) στο
θεωρούμενο θεραπευτικό σχήμα, παρουσιάζει ελάχιστη απόκλιση για το θεωρούμενο
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εύρος τιμών του Tc . Γενικά, όσο περισσότερα κλινικά δεδομένα είναι διαθέσιμα τόσο
καλύτερα μπορεί να εκτιμηθεί το σετ των πιθανών λύσεων. Το παραπάνω υπονοεί ότι
για την επίτευξη της βέλτιστης κλινικής προσαρμογής είναι απαραίτητη η παροχή
επαρκών κλινικών δεδομένων. Τέλος, η παραμετρική ανάλυση που παρουσιάστηκε
στο παρόν κεφάλαιο ανέδειξε εκείνες τις λιγοστές παραμέτρους που έχουν τη
μεγαλύτερη επίδραση στον χρόνο διπλασιασμού του όγκου. Επομένως, θα ήταν πιο
αποδοτική η εστίαση στον όσο το δυνατόν ακριβέστερο προσδιορισμό των κρίσιμων
αυτών παραμέτρων, αντί όλων των εμπλεκομένων.
Επιπλέον, η παραμετρική διερεύνηση έδειξε ότι ο χρόνος διπλασιασμού ενός
ομογενούς όγκου σε κατάσταση ισορροπημένης εκθετικής ανάπτυξης δεν
επηρεάζεται από τον ρυθμό απομάκρυνσης των αποπτωτικών και νεκρωτικών
κυττάρων. Το αποτέλεσμα αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αντικρούει τη
βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός κυτταρικών απωλειών είναι
καθοριστικός παράγοντας του ρυθμού ανάπτυξης των όγκων (υψηλός ρυθμός
κυτταρικών απωλειών έχει ως συνέπεια αργά αναπτυσσόμενους όγκους). Στην
προσέγγισή μας οι μηχανισμοί κυτταρικών απωλειών οι οποίοι επηρεάζουν τον ρυθμό
ανάπτυξης είναι η αδρανοποίηση και η απόπτωση των βλαστικών κυττάρων. Πιο
συγκεκριμένα, η αδρανοποίηση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, αποτέλεσμα της
ελλιπούς τροφοδοσίας, αντιπροσωπεύει έναν μηχανισμό ο οποίος καταλήγει στην
απώλεια των κυττάρων μέσω νέκρωσης. Όταν το κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων
κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0 μετά τη μίτωση (Psleep) αυξάνει, και
επομένως η απώλεια γίνεται μεγαλύτερη, η ανάπτυξη του όγκου επιβραδύνεται.
Πέραν τούτου, είδαμε ότι μεγαλύτερος ρυθμός απόπτωσης (RA) σχετίζεται με
μεγαλύτερο χρόνο διπλασιασμού.
Τέλος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υψηλό κλάσμα ανάπτυξης σχετίζεται με
σύντομο χρόνο διπλασιασμού (Td). Στο παρόν μοντέλο, το κλάσμα ανάπτυξης δεν
αποτελεί παράμετρο εισόδου, αλλά είναι απορρέον μακροσκοπικό χαρακτηριστικό
του όγκου. Ανάλογα με τις τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους του μοντέλου, το
κλάσμα ανάπτυξης μπορεί να μεταβάλλεται χωρίς να επηρεάζεται το Td (§4.3.3 ή
μεταβάλλοντας μια από τις παραμέτρους που δεν επηρεάζουν το Td) ή υψηλότερο
κλάσμα ανάπτυξης μπορεί να σχετίζεται με γρήγορα ή αργά αναπτυσσόμενους
όγκους (όταν αυξάνονται για παράδειγμα οι παράμετροι Psym και Tc αντίστοιχα). Πιο
συγκεκριμένα το Tc είναι η μόνη παράμετρος που έχει την ίδια επίδραση στα ΚΑ και
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Td (δηλαδή μεγαλύτερο Td σχετίζεται με μεγάλο ΚΑ και αντίστροφα), σε αντίθεση με
τη βιβλιογραφία. Η μεταβολή των υπόλοιπων παραμέτρων που επηρεάζουν τον
ρυθμό ανάπτυξης - Psym, Psleep, PG0toG1 και RA –έχει αντίστροφη επίδραση στα ΚΑ και
Td, σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία.
Για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της διάρκειας του κυτταρικού
κύκλου, Tc, στο ΚΑ, δίνεται το ακόλουθο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε δύο
εικονικούς όγκους οι οποίοι διαφέρουν μόνο ως προς τη διάρκεια του κυτταρικού
κύκλου. Και οι δύο όγκοι βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας πληθυσμών. Για
απλοποίηση, υποθέτουμε την ακραία περίπτωση όπου κανένα νεογεννηθέν κύτταρο
δεν εισέρχεται στη φάση αδράνειας, Psleep=0 (υπονοείται επαρκής διάχυση των
θρεπτικών συστατικών σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει ο όγκος) και καμία
ασύμμετρη διαίρεση δεν λαμβάνει χώρα, Psym=1. Οι παραπάνω θεωρήσεις οδηγούν
στη δημιουργία εικονικών όγκων αποτελούμενων μόνο από δυο κυτταρικά
διαμερίσματα, τα πολλαπλασιαζόμενα βλαστικά και τα αποπτωτικά κύτταρα. Το
σύστημα που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια κυτταρικού κύκλου θα
αναπτύσσεται βραδύτερα, καθώς πραγματοποιούνται λιγότερες μιτωτικές διαιρέσεις
στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, η αναλογία τους στον όγκο με τον μεγαλύτερο
κυτταρικό κύκλο θα είναι υψηλότερη (η διάρκεια της απόπτωσης είναι ίδια και στις
δύο περιπτώσεις). Τα ίδια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν σε περίπτωση
ατελούς τροφοδοσίας σε θρεπτικά συστατικά, Psleep≠0, και πραγματοποίησης
ασύμμετρων διαιρέσεων, Psym≠1.
Σύμφωνα με τον

Steel

[3],

εάν τα κύτταρα έχουν

τη δυνατότητα

πολλαπλασιασμού κάτω από σταθερές συνθήκες, χωρίς κυτταρικές απώλειες ο
αριθμός τους θα αυξάνεται εκθετικά. Σε συμφωνία με την παραπάνω διατύπωση,
δείξαμε ότι η εγκαθίδρυση σταθερών συνθηκών (σταθερή διάρκεια των διαφόρων
κυτταρικών φάσεων και σταθεροί ρυθμοί μετάβασης μεταξύ των διαφόρων
κυτταρικών κατηγοριών), στον χώρο και τον χρόνο, είναι μια από τις προϋποθέσεις
για την εκθετική ανάπτυξη ενός καρκινικού συστήματος. Αντίθετα, η διαφοροποίηση
και οι κυτταρικές απώλειες (κάτω από σταθερές συνθήκες), θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε απόκλιση από το εκθετικό μοτίβο, μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό
διάστημα, για παράδειγμα στην αρχική φάση σχηματισμού του όγκου, κατά το οποίο
οι διάφοροι κυτταρικοί πληθυσμοί που μπορεί να υπάρξουν σε έναν όγκο ακόμα
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σχηματίζονται. Πιστεύεται ότι οι όγκοι δημιουργούνται από ένα ή μερικά κύτταρα τα
οποία έχουν μετατραπεί σε καρκινικά [4]. Η αναπαραγωγική συμπεριφορά αυτών των
αρχικών

κυττάρων

(αδρανοποίηση,

διαφοροποίηση

κλπ.)

οδηγεί

στην

παρατηρούμενη ποικιλομορφία ως προς την κυτταρική σύσταση από όγκο σε όγκο.
Όταν ένα τέτοιο σύστημα έχει παραγάγει όλες τις κυτταρικές κατηγορίες και έχει
επέλθει πληθυσμιακή ισορροπία (δεύτερη προϋπόθεση), η εκθετική αύξηση
αποκαθίσταται.
Επιπλέον, οι ασύμμετρες διαιρέσεις, η αυθόρμητη απόπτωση και η αδρανοποίηση
των βλαστικών κυττάρων γίνονται η αιτία ώστε ο χρόνος διπλασιασμού ενός όγκου
να είναι μεγαλύτερος από τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Πράγματι, αν
αγνοήσουμε τους παραπάνω μηχανισμούς θέτοντας κατάλληλες τιμές στις σχετικές
παραμέτρους του μοντέλου (Psym=1, RA=0 και Psleep=0 αντίστοιχα), ο ρυθμός
ανάπτυξης α, όπως υπολογίζεται από την εξίσωση (4-14) ή μετά από προσαρμογή
προσομοιωτικών αποτελεσμάτων, γίνεται ίσος με ln(2)/Tc, οπότε ο χρόνος
διπλασιασμού είναι ίσος με τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Η θεώρηση των
παραπάνω

βιολογικών

μηχανισμών

οδηγεί

στην

επιμήκυνση

του

χρόνου

διπλασιασμού. Η παραπάνω διατύπωση είναι σε συμφωνία με τον Steel [3], ο οποίος
θεωρεί τις κυτταρικές απώλειες και την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο ως τις κύριες
διεργασίες οι οποίες οδηγούν σε χρόνο διπλασιασμού μεγαλύτερο από τη διάρκεια
του κυτταρικού κύκλου.
Όσον αφορά το παρατηρούμενο μοτίβο ανάπτυξης ενός καρκινικού συστήματος,
η μελέτη που παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο υποδηλώνει ότι χωρο-χρονικά
εξαρτώμενοι ρυθμοί μετάβασης ([3],[9]), χωρο-χρονικά εξαρτώμενες διάρκειες των
διαφόρων κυτταρικών φάσεων, καθώς και μη ισορροπία πληθυσμών, είναι αιτίες που
μπορεί οδηγήσουν σε μη εκθετική ανάπτυξη. Αντίθετα, η διαφοροποίηση και οι
κυτταρικές απώλειες [3] ή η παρουσία μη πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων [10] δεν
συνεπάγονται πάντα απόκλιση από την εκθετική εξέλιξη. Για παράδειγμα, υψηλές
μεν αλλά σταθερές κυτταρικές απώλειες δεν επηρεάζουν το εκθετικό μοτίβο
ανάπτυξης σε συνθήκες ισορροπίας πληθυσμών. Ωστόσο, μια σταδιακή αύξηση των
κυτταρικών απωλειών, ως αποτέλεσμα π.χ. της δημιουργίας νεκρωτικού πυρήνα, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε απόκλιση από το εκθετικό μοτίβο.
Τέλος, η παραμετρική μελέτη έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα ενός
χημειοθεραπευτικού σχήματος επηρεάζεται τόσο από τον ρυθμό ανάπτυξης και την
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κυτταρική σύσταση του όγκου (η τελευταία αντικατοπτρίζεται και στο κλάσμα
ανάπτυξης του όγκου), όσο και από τη φαρμακοδυναμική του (των) σκευάσματος (των). Σε συμφωνία με την κλινική εμπειρία, όγκοι επιθετικοί ως προς τον ρυθμό
ανάπτυξης αποκρίνονται χειρότερα στη χημειοθεραπευτική αγωγή λόγω της ραγδαίας
επαναποίκησης του όγκου μεταξύ των διαδοχικών χημειοθεραπευτικών αγωγών.
Ωστόσο, ακόμα και για όγκους με τον ίδιο χρόνο διπλασιασμού, η θεραπευτική
έκβαση εξαρτάται από το ποσοστό των διαφόρων κυτταρικών κατηγοριών στον όγκο.
Καθώς ο τύπος των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων που έχει θεωρηθεί στην
παρούσα μελέτη στοχεύει τα πολλαπλασιαζόμενα και τα αδρανή κύτταρα (βλαστικά
και προγονικά), υπάρχει μια καθυστέρηση στην εμφάνιση της επίδρασης της
θεραπείας στις υπόλοιπες κυτταρικές κατηγορίες (διαφοροποιημένα και νεκρά
κύτταρα). Η καθυστέρηση αυτή είναι μικρή (και επομένως η βραχυπρόθεσμη
θεραπευτική απόκριση καλύτερη), όταν ο χρόνος ζωής των διαφοροποιημένων και
νεκρών κυττάρων είναι μικρός ή το ποσοστό τους στον όγκο είναι χαμηλό. Τα
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την κλινική εμπειρία σύμφωνα με την οποία
όγκοι με υψηλότερο κλάσμα ανάπτυξης αποκρίνονται καλύτερα στη χημειοθεραπεία.
Τέλος, μεγαλύτερη συρρίκνωση των όγκων επιδεικνύεται για μεγαλύτερες τιμές του
κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης του φαρμάκου.
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Κεφάλαιο 5

Ααααααααααααααααααααααααααα
Κλινική προσαρμογή

5.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η προσαρμογή του μοντέλου που παρουσιάστηκε
στο τρίτο κεφάλαιο σε πραγματικά κλινικά δεδομένα τριών τύπων καρκίνου και
αντίστοιχων θεραπευτικών προσεγγίσεων: καρκίνο του μαστού, καρκίνο του
πνεύμονα και πολύμορφο γλοιoβλάστωμα. Τα δεδομένα του μαστικού καρκίνου, τα
οποία συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ACGT
(Advancing Clinicogenomic Trials on Cancer, FP6-2005-IST-026996), προέρχονται
από την κλινική δοκιμή ‘ΤΟP trial’ (Topoisomerase II Alpha Gene Amplification and
Protein Overexpression Predicting Efficacy of Epirubicin - TOP trial, NCT00162812)
και αφορούν μονοθεραπεία με το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα επιρουβικίνη. Στην
περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα, τα δεδομένα προέρχονται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ContraCancrum (Clinically Oriented Cancer Multilevel Modelling, FP7ICT-2007-2-223979) και αφορούν χημειοθεραπεία με διάφορους συνδυασμούς των
χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων σισπλατίνη, γεμσιταβίνη, βινορελβίνη και
δοσεταξέλη. Τέλος, τα δεδομένα του γλοιοβλαστώματος προέρχονται επίσης από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ContraCancrum και αφορούν συνδυασμό χημειοθεραπείας με
τεμοζολομίδη και ακτινοθεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, προηγείται της κλινικής
προσαρμογής του μοντέλου βιβλιογραφική επισκόπηση των κινητικών και δυναμικών
χαρακτηριστικών του εκάστοτε τύπου καρκίνου και των ιδιοτήτων των σκευασμάτων
που χορηγήθηκαν.

5.2 Καρκίνος του μαστού
5.2.1 Κλινικά δεδομένα: TOP trial
Ο καρκίνος του μαστού έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ του
γυναικείου πληθυσμού. Αν και στην πράξη έχει εφαρμοστεί ένας σημαντικός
αριθμός θεραπειών, τα οφέλη και οι παρενέργειες μεταξύ των ασθενών κυμαίνονται
σημαντικά. Πρώιμα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το προφίλ γονιδιακής έκφρασης
ενός ασθενούς δύναται να συμβάλει στην πρόβλεψη της απόκρισης του ασθενούς σε
μια δεδομένη θεραπευτική αγωγή [1]. Με αυτή τη φιλοσοφία, ένας σημαντικός
αριθμός κλινικών δοκιμών έχει υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την
εύρεση γονιδιακών εκφράσεων οι οποίες σχετίζονται με απτά χημειοθεραπευτικά
αποτελέσματα. Η κλινική δοκιμή ΤΟΡ trial (Topoisomerase II Alpha Gene
Amplification and Protein Overexpression Predicting Efficacy of Epirubicin - TOP
trial, NCT00162812) [2], τα δεδομένα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν και στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος ACGT (Advancing Clinico-Genomic Clinical Trials
on Cancer, FP6-2005-IST-026996), με υπεύθυνο συνεργάτη το ινστιτούτο ‘Institut
Jules Bordet’ (Γαλλία), εστίαζε σε μια συγκεκριμένη μοριακή υποομάδα νοσούντων
από καρκίνο του μαστού με σκοπό να εκτιμηθεί η προβλεψιμότητα επιτυχούς
μονοθεραπείας με μια συγκεκριμένη κατηγορία χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή είχε σαν στόχο την αποτίμηση της υπερέκφρασης
του γονιδίου και της αντίστοιχης πρωτεΐνης της τοποϊσομεράσης ΙΙ α ως δείκτες
πρόβλεψης της έκβασης της μονοθεραπείας με επιρουβικίνη σε πρωτοπαθή καρκίνο
του μαστού [2]. Κριτήρια συμμετοχής ήταν μη μεταστατικοί, πρώιμοι μαστικοί
καρκίνοι, με αρνητικό υποδοχέα οιστρογόνων (ER-) και μέγιστη διάμετρο σε
υπέρηχο μεγαλύτερη από 2 cm. Η μονοθεραπεία με επιρουβικίνη χορηγήθηκε στους
ασθενείς προεγχειρητικά, και ακολουθήθηκε από μαστεκτομή και επικουρική
θεραπεία.
Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ACGT, το χωρικό μοντέλο
προσομοίωσης που παρουσιάστηκε στην §3.4.1, προσαρμόστηκε σε ένα μικρό δείγμα
ασθενών που έλαβαν μέρος στην παραπάνω κλινική δοκιμή. Συγκεκριμένα, το
μοντέλο εφαρμόστηκε στα κλινικά δεδομένα 26 ασθενών με πρωτοπαθή καρκίνο του
μαστού (Πίνακας 5-1). Τα εξατομικευμένα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν ήταν ο
δείκτης πολλαπλασιαστικής ικανότητας του όγκου, Ki-67 (όπου καταγεγραμμένος),
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το εφαρμοζόμενο χημειοθεραπευτικό σχήμα (φάρμακο και χρονικές στιγμές
χορήγησης) και η μέγιστη διάμετρος του όγκου, όπως αυτή εκτιμήθηκε με εξέταση
υπερήχου. Η τιμή του Ki-67 αφορά μέτρηση που πραγματοποιήθηκε σε βιοψία πριν
την έναρξη της θεραπείας. Τα δεδομένα μεγέθους του όγκου αφορούν δύο χρονικές
στιγμές, η μία πριν την έναρξη και η δεύτερη κατά τη διάρκεια ή μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας. Τα δεδομένα έχουν ομαδοποιηθεί ως προς την έκφραση
της τοποϊσομεράσης ΙΙα. Τέλος να σημειώσουμε ότι το σύνολο των παραπάνω όγκων
χαρακτηρίζεται από βαθμό διαφοροποίησης G2 ή G3, δεν είναι δηλαδή καλά
διαφοροποιημένοι όγκοι.
Πίνακα 5-1
Πίνακας 5-1: Θεωρούμενα κλινικά δεδομένα για καρκίνο του μαστού
#

Σχήμα* Αρχική
μέγιστη
διάσταση
(mm)

Τελική
μέγιστη
διάσταση
(mm)

Σχετική
μείωση
μέγιστης
διάστασης
ως προς
την αρχική

Ki67
**

Χορήγηση Επιρουβικίνης (Epi)*** Λήψη απεικονιστικών δεδομένων (Ultrasound)

Φυσιολογική έκφραση Τοποϊσομεράσης ΙΙα
1

Τ

60

70

-17%

-

Epi (120 mg/m²): 9η, 30η μέρα
Ultra: 1η, 51η μέρα

2

Τ

25

20

20%

40%

Epi(120 mg/m²): 9η, 31η, 51η, 72η μέρα
Ultra: 1η, 79η μέρα

3

Τ

30

22

27%

60%

Epi (120 mg/m²): 15η, 38η, 59η μέρα
Ultra: 1η, 65η μέρα

4

Τ

20

8

60%

80%

Epi(100 mg/m²): 13η, 33η, 56η, 77η μέρα
Ultra: 1η, 113η μέρα

5

Τ

25

26

-4%

80%

Epi (100 mg/m²): 27η, 48η μέρα
Ultra: 1η, 51η μέρα

6

Ε

32

0

100%

50%

7

Ε

20

10

50%

-

8

Ε

34

25

26%

-

9

Ε

20

18

10%

-

10

Ε

22

18

18%

-

11

Ε

13

0

100%

50%

12

Ε

50

33

34%

60%
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Epi (100 mg/m²): 11η, 25η, 39η μέρα
Ultra: 1η, 51η μέρα
Epi (100 mg/m²): 17η, 31η, 45η, 65η, 80η, 94η μέρα
Ultra: 1η, 56η, 119η μέρα
Epi (100 mg/m²):5η, 18η, 32η, 46η, 60η, 74η μέρα
Ultra: 1η, 95η μέρα
Epi (100 mg/m²): 35η, 52η, 66η μέρα
Ultra: 1η, 78η μέρα
Epi (100 mg/m²):1η, 15η μέρα
Ultra: 1η, 25η μέρα
Epi (100 mg/m²): 8η, 23η, 37η, 51η, 65η, 79η μέρα
Ultra: 1η, 98η μέρα
Epi (100 mg/m²): 10η, 24η μέρα
Ultra: 1η, 35η μέρα
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13

Ε

27

13

52%

-

14

Ε

50

12

76%

60%

15

Τ

37

36

3%

80%

16

Τ

27

19

30%

20%

17

Τ

26

19

27%

-

18

Ε

27

68

-152%

-

Epi (100 mg/m²): 8η, 23η, 37η, 56η, 70η μέρα
Ultra: 1η, 76η μέρα
Epi(100 mg/m²): 10η, 24η, 38η, 52η, 64η, 79η μέρα
Ultra: 1η, 92η μέρα
Epi (100 mg/m²):9η, 31η μέρα
Ultra: 1η, 48η μέρα
Epi(100 mg/m²): 8η, 30η, 51η μέρα
Ultra: 1η, 58η μέρα
Epi(100 mg/m²): 20η, 41η, 64η μέρα
Ultra: 1η, 83η μέρα μέρα
Epi (100 mg/m²): 6η, 21η, 35η μέρα
Ultra: 1η, 43η μέρα

Απουσία (deleted) έκφρασης Τοποϊσομεράσης ΙΙα
19

Τ

35

15

57%

40%

20

Τ

32

17

47%

60%

21

Τ

31

31

0%

50%

Epi (120 mg/m²): 22η, 44η, 65η, 86η μέρα
Ultra: 1η, 112η μέρα
Epi (100 mg/m²): 18η, 39η μέρα
Ultra: 1η, 53η μέρα
Ultra: 1η, 62η μέρα
Epi (100 mg/m²): 9η, 31η, 51η μέρα

Υπερέκφραση Τοποϊσομεράσης ΙΙα
22

Τ

22

0

100%

70%

23

Τ

17

12

29%

50%

24

Τ

50

15

70%

40%

Epi (120 mg/m²): 45η, 66η, 87η, 108η μέρα
Ultra: 1η, 131η μέρα
Epi (100 mg/m²): 22η, 43η μέρα
Ultra: 1η, 63η μέρα
Epi (100 mg/m²): 32η, 52η, 73η, 94η μέρα
Ultra: 1η, 126η μέρα

Αδιευκρίνιστη έκφραση Τοποϊσομεράσης ΙΙα
25

Τ

25

22

12%

60%

26

Ε

60

37

38%

-

Epi (100 mg/m²): 17η, 39η μέρα
Ultra: 1η, 63η μέρα
Epi(100 mg/m²): 5η, 19η, 33η μέρα
Ultra: 1η, 44η μέρα

*Τ: Τυπικό, Ε: Εντατικοποιημένο
** Η τιμή του Ki-67 αφορά μέτρηση που πραγματοποιήθηκε σε βιοψία πριν την έναρξη της θεραπείας
***Αναγράφονται μόνο οι χρονικές στιγμές χορήγησης στο μεσοδιάστημα των λήψεων των απεικονιστικών
δεδομένων, οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη από το προσομοιωτικό μοντέλο

5.2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση
5.2.2.1

Ρυθμός ανάπτυξης

Σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση αποκάλυψε έναν σημαντικό αριθμό εργασιών
που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό του ρυθμού ανάπτυξης των μαστικών
όγκων (Πίνακας 5-2). Μπορούμε να διακρίνουμε δυο βασικές μεθοδολογίες. Η πρώτη
και πιο πρώιμη μεθοδολογία βασίζει τους υπολογισμούς της στα αποτελέσματα
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μετρήσεων (μαστογραφιών) της ίδιας νεοπλασματικής εστίας σε δυο τουλάχιστον
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η δεύτερη και πιο εξεζητημένη, επιχειρεί να
εκτιμήσει τον ρυθμό ανάπτυξης στηριζόμενη στα ετήσια περιστατικά εμφάνισης της
νόσου και στον μέσο χρόνο παραμονής της νόσου στο προσυμπτωματικό στάδιο
(mean sojourn time) (ο χρόνος που μεσολαβεί για την ανάπτυξη του όγκου από
μέγεθος απεικονιστικά ανιχνεύσιμο σε μέγεθος κλινικά ανιχνεύσιμο), όπως αυτά
προκύπτουν από τα αποτελέσματα προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου του
πληθυσμού (screening programs). Ανεξάρτητα από τη θεωρούμενη μεθοδολογία, η
πλειονότητα των μελετών έχει υιοθετήσει την υπόθεση της εκθετικής ανάπτυξης του
όγκου, μια ιδέα που πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Collins et al (1956) [3], και
εκφράζει τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου ως χρόνο διπλασιασμού του μεγέθους του.
Πιο γενικές υποθέσεις, όπως το Gompertzian ή το λογιστικό μοτίβο ανάπτυξης, έχουν
θεωρηθεί μόνο από έναν περιορισμένο αριθμό μελετών. Παρακάτω παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης.
Οι Kusama et al. (1972) [4] υπολόγισαν τον χρόνο διπλασιασμού σε 199 ασθενείς
με καρκίνο του μαστού που είχαν τουλάχιστον δυο μετρήσεις της ίδιας καρκινικής
εστίας. Στη μελέτη τους συμπεριέλαβαν πρωτοπαθείς και μεταστατικούς (τοπικά, σε
λεμφαδένες, στους πνεύμονες) όγκους. Κατέγραψαν μια διακύμανση από 0.2 έως 18
μήνες, με διάμεση τιμή τους 3.5 μήνες, ενώ μια περίπτωση δεν παρουσίασε
αξιολογήσιμη μεταβολή του μεγέθους μεταξύ των μετρήσεων. Επιπλέον, η μελέτη
τους υπέδειξε θετικό συσχετισμό μεταξύ του χρόνου διπλασιασμού και της ηλικίας,
με τον ρυθμό ανάπτυξης να τείνει να είναι πιο ραγδαίος σε νεότερες ηλικίες. Οι Steel
et al. (1977) [5] εξέτασε 17 πρωτοπαθείς μαστικούς καρκίνους και εκτίμησε έναν
μέσο χρόνο διπλασιασμού 96 ημερών με διάστημα εμπιστοσύνης 68-134 μέρες. Οι
Heuser et al. (1979) [6] εκτίμησαν τον χρόνο διπλασιασμού σε 32 πρωτοπαθείς
καρκίνους του μαστού από σειριακές μαστογραφικές λήψεις. Εννέα από τις
περιπτώσεις αυτές δεν εμφάνισαν καμία ανάπτυξη κατά το χρονικό διάστημα
παρατήρησης (από τρεις μήνες έως ένα χρόνο περίπου), ενώ για τις υπόλοιπες 23
περιπτώσεις ο χρόνος διπλασιασμού εκτιμήθηκε μεταξύ 109 και 944 ημερών, με
διάμεση τιμή τις 325 μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παραπάνω μελέτη
παραλήφθηκαν 32 επιπλέον περιπτώσεις, με ίχνη ή απουσία της νόσου στην αρχική
εξέταση, ο ρυθμός ανάπτυξης των οποίων ήταν τόσο ραγδαίος που δεν μπορούσε να
εκτιμηθεί από την εφαρμοζόμενη μέθοδο. Στην εργασία του ο Lundgren (1979) [7]
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εκτίμησε τον χρόνο διπλασιασμού 15 καρκινωμάτων του μαστού σε 13 ασθενείς και
κατέγραψε ένα εύρος από 42 έως 397 μέρες με μέσο όρο τις 211 μέρες. Οι Von
Fournier et al. (1980) [8] εξέτασαν 147 περιπτώσεις μαστικών καρκινωμάτων
(ραγδαία εξελισσόμενοι όγκοι φλεγμονώδους τύπου είχαν αποκλειστεί από τη
μελέτη) βάσει μαστογραφιών οι οποίες ελήφθησαν σε ένα χρονικό διάστημα που
εκτείνεται ανάλογα με τον ασθενή από 2 έως 11 χρόνια. Ο μικρότερος και
μεγαλύτερος χρόνος διπλασιασμού που κατέγραψαν έχουν τιμές 44 και 1869 μέρες
αντίστοιχα, ενώ η μέση τιμή είναι 212 μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 12 από τις
παραπάνω περιπτώσεις οι οποίες είχαν τουλάχιστον 5 μαστογραφίες επέδειξαν
εκθετικό μοτίβο ανάπτυξης. Στη μελέτη των Spratt et al. (1986) [9] ο ρυθμός
ανάπτυξης εκτιμάται αναλύοντας τα δεδομένα από ένα εκτενές πρόγραμμα
προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού. Βασιζόμενοι στον μέσο χρόνο παραμονής της
νόσου στο προσυμπτωματικό στάδιο και στους ετήσιους ρυθμούς εμφάνισης των
κρουσμάτων υπολόγισαν ότι ο χρόνος διπλασιασμού κυμαίνεται από 59 έως 732
μέρες για καρκίνωμα in situ, 50 έως 220 μέρες για καρκίνους χωρίς μεταστάσεις
στους μασχαλιαίους λεμφαδένες και 28 έως 221 μέρες για περιπτώσεις όπου έχει γίνει
εξάπλωση στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Επίσης η μελέτη έδειξε επιμήκυνση του
χρόνου διπλασιασμού με την αύξηση της ηλικίας της ασθενούς. Στην εργασία των
Kuroishi et al. (1990) [10], μελετήθηκαν 122 περιπτώσεις με τουλάχιστον δυο
απεικονιστικά δεδομένα της ίδιας εστίας. Έδειξαν ότι ο εκτιμώμενος χρόνος
διπλασιασμού ακολουθεί κατά προσέγγιση μια λογαριθμική κανονική κατανομή με
γεωμετρικό μέσο τις 174 μέρες. Τέσσερις περιπτώσεις δεν παρουσίασαν καμία
ανάπτυξη, ενώ ο χρόνος διπλασιασμού των υπόλοιπων κυμαινόταν μεταξύ 11 και
1293 ημερών. Βάσει μαστογραφιών, οι Arnerlöv et al. (1992) [11] βρήκαν ότι η
διάμεση και μέση τιμή του χρόνου διπλασιασμού 158 περιπτώσεων ήταν 9 και 10.9
μήνες αντίστοιχα. Ο ταχύτερα εξελισσόμενος όγκος στη μελέτη αυτή διπλασίαζε το
μέγεθός του σε 0.6 μήνες, ενώ 11 δεν παρουσίασαν αξιολογήσιμη μεταβολή του
μεγέθους τους μεταξύ των μετρήσεων. Σε μεταγενέστερη μελέτη τους οι Spratt et al.
(1993) [12] προσάρμοσαν διάφορους νόμους ανάπτυξης στα δεδομένα 113 ασθενών
με τουλάχιστον τρεις απεικονιστικές μετρήσεις (μαστογραφίες), χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Ο εκθετικός νόμος παρουσίασε τη χειρότερη
προσαρμογή, ενώ οι νόμοι επιβραδυνόμενης ανάπτυξης μοντελοποίησαν καλύτερα
την παρατηρούμενη ανάπτυξη των μαστικών όγκων. Χρησιμοποιώντας τον νόμο που
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έδωσε την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα (μια μορφή λογιστικής εξίσωσης), η
διάμεση τιμή του χρόνου διπλασιασμού, κατά την πρώτη μαστογραφική λήψη, σε μια
ομάδα 448 πρωτοπαθών ασθενών με καρκίνο του μαστού, υπολογίστηκε στις 260
μέρες. Οι Peer et al. (1993) [13] ανάλυσαν με κριτήριο την ηλικία 200 περιπτώσεις με
τουλάχιστον δύο μαστογραφίες και μετρούμενη εστία στη μαστογραφία της
διάγνωσης. Η μελέτη έδειξε μια αύξηση του χρόνου διπλασιασμού με την ηλικία. Πιο
συγκεκριμένα ο γεωμετρικός μέσος ήταν 80, 157 και 188 μέρες για γυναίκες
μικρότερες από 50 ετών, μεταξύ 50 και 70 και μεγαλύτερες από 70 ετών, αντίστοιχα.
Έξι περιπτώσεις δεν παρουσίασαν ανάπτυξη στο χρονικό διάστημα μεταξύ των
μετρήσεων (το διάστημα αυτό κυμαινόταν από 2 μήνες μέχρι 2 χρόνια). Στηριζόμενοι
στη συχνότητα εμφάνισης και στο μέγεθος 810 διηθητικών καρκίνων του μαστού,
όπως αυτά προέκυψαν από καταγεγραμμένα δεδομένα ελέγχου πληθυσμού μιας
δεκαετίας, οι Michaelson et al. (2003) [14], εκτίμησαν έναν χρόνο διπλασιασμού με
διάμεση τιμή περίπου 130 μέρες. Η μελέτη δεν μπόρεσε να καταδείξει οποιοδήποτε
συσχετισμό μεταξύ ρυθμού ανάπτυξης και ηλικίας, τα αποτελέσματα, όμως,
υποδήλωσαν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης για όγκους μικρότερους από 6mm. Οι
Fekjaer et al. (2008) [15] επιχείρησαν να εκτιμήσουν τον ρυθμό ανάπτυξης του
καρκίνου του μαστού από δεδομένα ελέγχου πληθυσμού σε γυναίκες ηλικίας 50 έως
69 ετών. Θεωρώντας λογιστικό νόμο ανάπτυξης με ρυθμούς που ακολουθούν
λογαριθμική-κανονική κατανομή και χρησιμοποιώντας μια μορφή μεθόδου εκτίμησης
πιθανότητας, έδειξαν μια αξιοσημείωτη απόκλιση του ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ των
διαφόρων περιπτώσεων. Βρήκαν ότι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται ένας όγκος να
αναπτυχθεί από 10 σε 20mm είναι 1,7 χρόνια με τυπική απόκλιση 2,2 χρόνια και ότι
αυξάνει με τα χρόνια. Χαρακτηριστικά, το 5% των περιπτώσεων θα χρειαζόταν
λιγότερο από 1,2 μήνες για να διπλασιάσει το μέγεθός του με αρχική τιμή τα 10mm,
ενώ ένα άλλο 5% θα χρειαζόταν περισσότερο από 6,3 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι
καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν κατάφερε να επαληθεύσει κάποιο συσχετισμό
μεταξύ χρόνου διπλασιασμού και βαθμού διαφοροποίησης του όγκου.
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Πίνακα 5-2

Πίνακας 5-2: Χρόνος διπλασιασμού (Td) του καρκίνου του μαστού: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη

Μέθοδος*

Θεωρούμενο
Μοτίβο
Ανάπτυξης

Πλήθος

Td (μέρες)
Μέση τιμή±σ
(διάστημα εμπιστοσύνης)

Td (μέρες)
Εύρος (μέρες)
(ποσοστό περιπτώσεων)
Διάμεσοςα/ Γεωμετρικός
μέσοςβ
(95% διάστημα εμπιστοσύνης)

Kusama et al., 1972 [4]

Α

Εκθετικό

199

-

105α

6-540

17

96 (68-134)

-

-

23
9
15 όγκοι από 13
ασθενείς

325±195
Καμία ανάπτυξη

-

211

-

Steel, 1977[5]
Heuser et al., 1979 [6]

A

Εκθετικό

Lundgren, 1979 [7]

Α

Εκθετικό

Fournier et al., 1980 [8]

Α

Εκθετικό

147

212 (191- 235)

-

Spratt et al., 1986 [9]

Β

Εκθετικό

-

-

-

Kuroishi et al., 1990 [10]

Α

Εκθετικό

Arnerlov et al., 1992 [11]

Α

Εκθετικό

118
4
158

Spratt et al., 1993 [12]

Α

Λογιστικό

448

109-944
42-397
44-1869
65-627 (95%)
in situ: 59-732
λεμφαδένες -: 50-220
λεμφαδένες+: 28-221
11-1293

10.9 months

174 β
Καμία ανάπτυξη
9.0α μήνες

-

260α

-

-

80β (44-147)
157β (121-204)
188β (120-295)

68% εύρος*
24-273
46-533
55-640

-

0.6 μήνες-∞

Peer et al., 1993 [13]

Α

Εκθετικό

<50y:26
50-70 y:130
>70 y : 44

Michaelson et al., 2003 [14]

Β

Εκθετικό

-

-

130α

-

Weedon-Fekjær et al., 2008 [15]

Β

Λογιστικό

-

1.7 years

-

-

*Μέθοδος Α: Εκτίμηση Τd από την αύξηση του μεγέθους της ίδιας νεοπλασματικής εστίας μεταξύ διαδοχικών (τουλάχιστον δύο) απεικονιστικών λήψεων (μαστογραφίες)
*Μέθοδος Β: Εκτίμηση Τd από την ετήσια συχνότητα εμφάνισης κρουσμάτων καρκίνου του μαστού, όπως προκύπτουν από δεδομένα προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού
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5.2.2.2

Κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά

Ο όρος ‘κυτταροκινητική’ (cell kinetics) περικλείει μετρήσιμα χαρακτηριστικά,
τα οποία εκφράζουν την πολλαπλασιαστική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων.
Συνήθη κυτταροκινητικά μεγέθη που απαντώνται στη βιβλιογραφία είναι οι δείκτες
σήμανσης, οι οποίοι εκφράζουν το κλάσμα επί των ζωντανών κυττάρων που έχουν
σημανθεί από τον θεωρούμενο δείκτη. Οι μέθοδοι εκτίμησης του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού βασίζονται στη χρήση ουσιών/δεικτών που σχετίζονται με τον
ενεργό κυτταρικό κύκλο, όπως η 3Η-θυμιδίνη, τα ανάλογά της βρωμοδεοξυουριδίνη
(BrdUrd) και ιωδοδεοξυουριδίνη (ΙdUrd) και πυρηνικά αντισώματα όπως το Ki-67.
Τεχνικές σήμανσης με τα ανάλογα της θυμιδίνης χρησιμοποιούνται και για τον
προσδιορισμό δυναμικών χαρακτηριστικών, όπως η διάρκεια της S φάσης, η διάρκεια
του κυτταρικού κύκλου και ο δυνητικός χρόνος πολλαπλασιασμού. Παρακάτω
παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και καταγράφονται οι
τιμές των παραπάνω κυτταροκινητικών χαρακτηριστικών που απαντώνται σε αυτή.
Διάρκεια κυτταρικού κύκλου και φάσεων
Οι τιμές της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου που έχουν καταγραφεί στη
βιβλιογραφία για τον καρκίνο του μαστού κυμαίνονται από 20h μέχρι 96h και
προέρχονται στις περισσότερες περιπτώσεις από μελέτες διαφόρων καρκινικών
σειρών (Πίνακας 5-3).
3 Πίνακα 5-3

Πίνακας 5-3: Διάρκεια κυτταρικού κύκλου και φάσεων για καρκίνο του μαστού: Βιβλιογραφική
επισκόπηση
Μελέτη

Μέση TG1
(Εύρος)

Meyer et al., 1984
[16]
Cos et al., 1996
[17]

Μέση TS
(Εύρος)

Μέση TG2
(Εύρος)

Μέση TM
(Εύρος)

Μέση ΤC
(Εύρος)

18h

(4-5h)

(1-2h)

(1-4 days)

Descamps et al.,
1998 [18]
Haustermans et al.,
1998 [19]
Thomsen et al.,
1989 [20]

20,36h±0.52

MCF-7

45h(43-48)
32h(31-33)

MCF-7
MDA-MB-231

60.4h
43h
50.5h
42.1

35 περιπτώσεις
καρκίνου μαστού
Br-10 (ER +)
MCF-7 (ER +)
T61 (ER +)
T60 (ER -)

(10-55h)
31.0h±12.5
20.1h±19.9
29.2h±14.7
23.9h±9.7
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25.5h±16.6
19.4h±10.3
17.4h±12
12.9h±12.9

6.7h±4.0
8.0h±4.0
7.1h±3.5
7.0h±3.0

Μέθοδος
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Δείκτης σήμανσης (LI)
Στη βιβλιογραφία το ποσοτικό μέγεθος ‘δείκτης σήμανσης’ (labelling index-LI)
αναφέρεται στο ποσοστό των κυττάρων επί των συνολικών που έχουν σημανθεί από
την 3Η-θυμιδίνη (3H-TdR) ή τα ανάλογά της βρωμοδεοξυουριδίνη (BrdUrd) και
ιωδοδεοξυουριδίνη (ΙdUrd). Καθώς οι παραπάνω ουσίες ενσωματώνονται στο DNA
κατά τη διάρκεια της S φάσης, το LI εκφράζει το ποσοστό των κυττάρων που
βρίσκονται στη φάση της σύνθεσης. Μέχρι τη δεκαετία του ’80 η κύρια τεχνική
μέτρησης του LI ήταν η επώαση δειγμάτων στο ραδιενεργό 3H-TdR και η επίπονη
καταμέτρηση

των

επισημασμένων

κυττάρων

σε

ραδιογραφικά

φιλμ

(autoradiography). Πλέον οι πιο διαδεδομένες τεχνικές αναφέρονται στην in vitro ή in
vivo επισήμανση των αναλόγων της θυμιδίνης και την καταμέτρηση των
επισημασμένων

κυττάρων

με

τη

μέθοδο

της

ανοσοϊστοχημείας

(immunohistochemistry) ή εκτίμηση του ποσοστού τους με κυτταρομετρία ροής (flow
cytometry).
Στη βιβλιογραφία έχει εντοπιστεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών με θέμα τη
μέτρηση του δείκτη σήμανσης και τον συσχετισμό του με μοριακά γνωρίσματα του
όγκου ή τη θεραπευτική απόκρισή του. Στον Πίνακα 5-4 αναγράφονται ενδεικτικές
τιμές του LI.
Πίνακα 5-4

Πίνακας 5-4: Δείκτης σήμανσης LI (%) για καρκίνο του μαστού: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη

Νο

Διάμεσος (Εύρος)

Rew et al., 1992 [21]

72

4.2 (0.6-15.4)

BrdUrd

Stanton et al., 1996 [22]

84

3.2

BrdUrd

Goodson et al., 1998 [23]

10.3 (0.1-34)

Gentili et al., 1981 [25]

30
8 ER+
14 ER6 ER+/541

Tubiana et al., 1981 [26]

128

Meyer et al., 1984 [16]

437

4.8 (0.05-35.6)

6.8

Kamel et al., 1989 [27]

26

4.6 (0.8-26.2)

6.8

Rudas et al., 1994 [28]

166

5.05 (0.5-28.9)

Straus et al., 1980 [24]
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2.8 (0.01-40.7)
1.04(γεωμετρικός)
(0.0-16.84)

Μέση τιμή

11.1
ER+: 3.4
ER- : 10
ER+/-: 5.7
4.8±5.5

Αντίσωμα

BrdUrd
3H-TdR
3H-TdR
3H-TdR
3H-TdR
3H-TdR
3H-TdR
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Δυνητικός χρόνος διπλασιασμού (potential doubling time - Tpot)
Ο δυνητικός χρόνος διπλασιασμού (Tpot) ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για
τον διπλασιασμό ενός κυτταρικού πληθυσμού απουσία κυτταρικών απωλειών.
Εξαρτάται από τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και το κλάσμα ανάπτυξης. Στην
πράξη ο Tpot εκτιμάται από το κλάσμα (ή τον δείκτη σήμανσης LI) και τη διάρκεια
της S φάσης [29]:
T pot  

TS
LI

Η παράμετρος λ διορθώνει για τη μη ομοιόμορφη κατανομή των κυττάρων στον
κυτταρικό κύκλο. Παίρνει τιμές μεταξύ 0.7 και 1.0. Στην πλειονότητα των μελετών
που απαντώνται στη βιβλιογραφία το λ θεωρείται ίσο με τη μονάδα.
Η πιο διαδεδομένη in vivo μέθοδος για την εκτίμηση του Tpot είναι η
κυτταρομετρία ροής (flow cytometry), η οποία επιτρέπει τη μέτρηση τόσο του χρόνου
Ts όσο και του δείκτη σήμανσης LI [30]. Η μέθοδος απαιτεί την ενδοφλέβια
χορήγηση (pulse labelling) στον ασθενή ενός εκ των αναλόγων της θυμιδίνης
(BrdUrd ή ΙdUrd). Η λήψη μιας μόνο βιοψίας είναι επαρκής για την εκτίμηση των
εμπλεκόμενων κυτταροκινητικών παραμέτρων [29], [30].
Πίνακα 5-5

Πίνακας 5-5: Τpot για καρκίνο του μαστού: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη

No

Μέση τιμήα /
Διάμεσοςβ TS(h)
(Εύρος)

Μέση τιμήα/
Μέση τιμήα/
Αντίσωμα
β
Διάμεσος LI % Διάμεσοςβ Tpot (μέρες)
(Εύρος)
(Εύρος)

Rew et al., 1992
[21]

75

8.7β (2.7-22.2)

4.2β (0.6 – 15.4)

8.2β (1.8-47.5)

BrdUrd

Stanton et al., 1996
[22]

84

12.0 β

3.2

12.5β

BrdUrd

Haustermans et al.,
1998 [19]

35

Διάμεσος μεταξύ
20-25 (10-55)

4.5β (0.6-20)

15β (4-74)

IUdR

Κλάσμα Ανάπτυξης
Το κλάσμα ανάπτυξης, μια έννοια που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον
Mendelsohn [31], εκφράζει το κλάσμα των ζωντανών κυττάρων που εμπλέκονται
ενεργά στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και έχει σαν σκοπό να διαχωρίσει τα
κύτταρα που βρίσκονται στον ενεργό κυτταρικό κύκλο από τα αδρανή (αναπαυόμεναG0 - ή τελικώς διαφοροποιημένα). Το Ki-67 είναι μια πυρηνική πρωτεΐνη στενά
συνδεδεμένη με τον κυτταρικό κύκλο. Εκφράζεται στα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα
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στα μέσα της φάσης G1, αυξάνει τα επίπεδά της διαμέσου των φάσεων S και G2, και
παρουσιάζει μέγιστο στη φάση M [32], [33]. Είναι μη ανιχνεύσιμο στη φάση ηρεμίας
(G0) και στην πρώιμη G1 φάση [32], [34]. Παρόλο που τα επίπεδα της πρωτεΐνης Ki67 παρουσιάζουν διακύμανση κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, η απουσία
έκφρασής της από τα μη πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα καθιστά την καταμέτρηση των
Ki-67 επισημασμένων κυττάρων (Immunohistochemistry) μια αξιόπιστη και εύκολη
μέθοδο για την ποσοτική εκτίμηση του κλάσματος ανάπτυξης.
Στον Πίνακα 5-6 καταγράφονται οι τιμές του δείκτη σήμανσης Ki-67, όπως αυτές
έχουν βρεθεί στη σχετική βιβλιογραφία για τον καρκίνο του μαστού. Γενικά οι
μετρήσεις Ki-67 ακολουθούν μια λογαριθμική-κανονική κατανομή [35].

Πίνακα 5-6

Πίνακας 5-6: Δείκτης σήμανσης Ki67(%) για καρκίνο του μαστού: Βιβλιογραφική
επισκόπηση
Μελέτη

Νο

Gerdes et al., 1986 [36]

160

Gerdes et al., 1987 [37]

76

Διάμεσος (Εύρος) Μέση τιμή
Grade I: 0.5-35
Grade II: 1-58
Grade III: 3-60

16.6
Grade I: 9
Grade II: 16
Grade III: 26

0-80

Lelle et al., 1987 [38]

154

1-48

Kamel et al., 1989 [27]

26

9.1(3.6-70.8)

16

120

Rudas et al., 1994 [28]

184

Tan et al., 2005 [40]

60

Aleskandaran et al.,
2010 [42]

393
320
112

(0-10)
(10-70)
(70-100)

Ki67

Ki67

31±17
Μεταστατικοί: 28±15
Μη μεταστατικοί: 37 ± 15
Ki67
Μέτρια
διαφοροποιημένοι:23±11
Αδιαφοροποίητοι:34±16

5.25(0-30)
10 (0-90)

Kristek et al., 2007 [41]
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29(5-88)

Ki67

Ki67
15.3±10.1
Grade I: 9.7±6.9
Grade II: 14.8±9.4
Grade III: 24±11.3

Vescio et al., 1990 [39]

Αντίσωμα

Ki67
22

MIB1

Πρωτοπαθείς:
21.08±20.05
Μεταστατικοί LN:
(25.43±22.84

Ki67

MIB1
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5.2.2.3

Καρκινικά βλαστικά κύτταρα

Η εργασία των Al-Hajj et al. [43] αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στην
αναγνώριση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων στην περίπτωση του μαστικού
καρκίνου. Αρχικά αναπτύχθηκε ένα αξιόπιστο μοντέλο ξενομεταμόσχευσης
(xenograft model) το οποίο επιτρέπει την έγχυση κυτταρικών εναιωρημάτων
ανθρώπινου μαστικού καρκίνου στον μαστό μη παχύσαρκων διαβητικών ποντικιών
με ανοσοανεπάρκεια (non-obese diabetic/severe combined immunodeficient mice NOD/SCID). Στην εργασία αυτή, οι συγγραφείς μελέτησαν καρκινικά κύτταρα από
εννέα ασθενείς απαλλαγμένα από φυσιολογικά ανθρώπινα λευκά αιμοσφαίρια,
ενδοθηλιακά κύτταρα, μεσοθηλιακά κύτταρα και κύτταρα συνεκτικού ιστού τα οποία
μπορεί να περιέχονται σε έναν όγκο (Lineage- καρκινικά κύτταρα). Στη συνέχεια
κατηγοριοποίησαν τα καρκινικά κύτταρα με κριτήριο την έκφραση τριών
επιφανειακών κυτταρικών δεικτών: CD44, CD24 και ESA. Σύμφωνα με την εργασία,
μόνο μερικές εκατοντάδες κύτταρα τύπου Lin-CD44+CD24-/low αρκούσαν για να
σχηματίσουν ψηλαφητούς όγκους στα ποντίκια, σε αντίθεση με μαστικά καρκινικά
κύτταρα διαφορετικών συνδυασμών έκφρασης των παραπάνω δεικτών, ακόμα και
μετά από έγχυση 10.000 ή και παραπάνω κυττάρων. Επιπλέον, σε τρεις από τις εννέα
περιπτώσεις βρέθηκε ότι μεταξύ των κυττάρων με φαινότυπο Lin-CD44+CD24-/low,
αυτά με θετική έκφραση του δείκτη ESA+ ήταν εμπλουτισμένα σε καρκινικά
βλαστικά κύτταρα σε σύγκριση με τα ESA- κύτταρα. Τέλος, η έγχυση LinCD44+CD24-/low κυττάρων παράγει κύτταρα όχι μόνο με ίδιο αλλά και διαφορετικό
φαινότυπο, υποδηλώνοντας την ικανότητα της αυτοανανέωσης των καρκινικών
βλαστικών κυττάρων αλλά και της διαφοροποίησης σε μη-καρκινογενείς κυτταρικούς
πληθυσμούς.
Στη βιβλιογραφία εκτιμάται ότι το κλάσμα των καρκινικών βλαστικών κυττάρων
στην περίπτωση του μαστικού καρκίνου είναι πολύ μικρό (Πίνακας 5-7).
Χαρακτηριστικά, στην προαναφερθείσα εργασία το πλήθος των Lin-CD44+CD24/low

ESA+ κυττάρων, υποσύνολο των οποίων αποτελούν τα καρκινογενή μαστικά

κύτταρα, εκτιμάται γύρω στο 2% του πληθυσμού των αρχικών δειγμάτων.
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Πίνακα 5-7

Πίνακας 5-7: Καρκινικά βλαστικά κύτταρα για καρκίνο του μαστού: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη

Πορίσματα

Al-Hajj et al., 2003 [43]  Το πλήθος των Lin-CD44+CD24-/lowESA+ κυττάρων εκτιμάται γύρω στο 2-4%
του πληθυσμού του αρχικού δείγματος (passage 1 T1 κύτταρα) (2.5–5% των
καρκινικών κυττάρων)
 Η συχνότητα των καρκινογενών κυττάρων υπολογίζεται με βάση
τροποποιημένη μέθοδο μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood) σε 5/105.
Το ποσοστό αυτό πιθανόν να υποεκτιμάται
Ponti et al., 2005 [44]
 Μόνο 1 με 2 κύτταρα από 10 κύτταρα με φαινότυπο CD44+/ CD24- διατηρούν
την ικανότητα της αυτοανανέωσης.
Abraham et al., 2005
 Η συχνότητα των CD44+CD24-/low κυττάρων στον καρκίνο του μαστού
[45]
εκτιμάται να είναι ≤10% στο 78% των περιπτώσεων (122 στο πλήθος) και
≥10% στις υπόλοιπες.
Huber et al., 2007 [46]
Μέσο %CD44+/CD24−/lo/ESA+/lo (95% διάστημα εμπιστοσύνης) κυτταρικών
σειρών:
 SUM149: 0.50% (0.30–0.70%)
 SUM159: 0.92% (0.66-1.19)
 SUM1315: 0.83% (0.42-1.24)

5.2.3 Το χημειοθεραπευτικό σκεύασμα επιρουβικίνη
Η επιρουβικίνη (epirubicin) είναι ένα ανθρακυκλινικό αντινεοπλασματικό
αντιβιοτικό, παράγωγο (4-επιμερές) της δοξορουβικίνης, με αντιστροφή της C-4
ρίζας υδροξυλίου στο τμήμα του σακχάρου. Χορηγείται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
με άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες στη θεραπεία διαφόρων νεοπλασιών, όπως ο
καρκίνος του μαστού, των ωοθηκών, του πνεύμονα, του γαστρεντερικού συστήματος,
της ουροδόχου κύστης, τα λεμφώματα, τα σαρκώματα και οι λευχαιμίες. Η
επιρουβικίνη άρχισε να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
στην Ευρώπη και τον Καναδά από το 1980, ενώ η επαφή του φαρμάκου με την
αμερικανική ογκολογική κοινότητα καθυστέρησε μέχρι το 1999, οπότε και εγκρίθηκε
από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. FDA).

Εικόνα 5-1: Χημική Δομή Επιρουβικίνης
Συστηματική ονομασία IUPAC: 10-(4-amino-5-hydroxy-6-methyl-oxan-2-yl) oxy-6,8,11-trihydroxy-8(2-hydroxyacetyl)- 1-methoxy-9,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione
Μοριακός τύπος: C27H29NO11
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Την τελευταία δεκαετία, κλινικές μελέτες τοξικότητας και δοσολογίας έχουν
επιδείξει καλύτερη ανοχή των ασθενών σε υψηλές δόσεις επιρουβικίνης και καλύτερη
θεραπευτική έκβαση με την αύξηση της δόσης [47]-[49], σε αντίθεση με τη
δοξορουβικίνη [50], το πρώτο ανθρακυκλινικό φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε για τη
θεραπεία του πρώιμου μαστικού καρκίνου. Εξαιτίας της μικρότερης τοξικότητάς της
και των λιγότερων παρενεργειών σε ισοδύναμες θεραπευτικές δόσεις [50]-[53],
προτιμάται

σε

συγκεκριμένες

κλινικές

περιπτώσεις

έναντι

των

άλλων

ανθρακυκλινικών φαρμάκων. Η σημαντικότερη οξεία τοξικότητα των ανθρακυκλινών
είναι η μυελοκαταστολή. Κλινικές μελέτες αλλά και μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι
σε ισοδύναμες δόσεις η επιρουβικίνη είναι λιγότερο μυελοτοξική από τη
δοξορουβικίνη [54]-[56]. Η χαμηλότερη αιματολογική τοξικότητα της επιρουβικίνης
σε συνδυασμό με τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων (όπως οι παράγοντες διέγερσης
αποικιών),

επιτρέπει

την

εντατικοποίηση

της

θεραπείας

(μείωση

του

μεσοδιαστήματος μεταξύ των χορηγήσεων και αύξηση της δόσης) [54]-[56]. Η
καρδιοτοξικότητα, η οποία κλινικά εκδηλώνεται σαν μη αντιστρέψιμη καρδιακή
ανεπάρκεια ή και καρδιομυοπάθεια, είναι η πιο σημαντική, συσσωρευτική, χρόνια
τοξικότητα των ανθρακυκλινών. Καθώς η επιρουβικίνη φαίνεται να επιφέρει
ασθενέστερες καρδιοτοξικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τη δοξορουβικίνη, η
προτεινόμενη μέγιστη αθροιστική δόση είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή της
δοξορουβικίνης,

επιτρέποντας

περισσότερους

θεραπευτικούς

κύκλους

και

μεγαλύτερες δόσεις χορήγησης [54]-[56]. Χαρακτηριστικά, ο κίνδυνος καρδιοπάθειας
αυξάνει σημαντικά για συνολικά χορηγούμενες δόσεις μεγαλύτερες των 1000mg/m2,
ενώ στην περιοχή 950-1000mg/m2 η χορήγησή της θεωρείται σχετικά ασφαλής [57],
[58]. Η μικρότερη τοξικότητά της σε σύγκριση με τη δοξορουβικίνη έχει αποδοθεί
στον διαφορετικό χωρικό προσανατολισμό της ρίζας υδροξυλίου [59]. Άλλες
παρενέργειες της επιρουβικίνης είναι η αντιστρέψιμη αλωπεκία, η ναυτία, οι εμετοί, η
βλεννογονίτιδα, δερματικές αντιδράσεις και ο πυρετός [56].
Ανακεφαλαιώνοντας, η επιρουβικίνη εμφανίζει ένα ασφαλέστερο προφίλ τόσο
ως

προς

την ενδεχόμενη πρόκληση

λευχαιμίας

όσο

και

ως

προς

την

καρδιοτοξικότητα, οι οποίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στον σχεδιασμό
της βέλτιστης θεραπείας [54]. Η δυνατότητα εντατικοποίησης της θεραπείας κάτω
από ένα ευνοϊκότερο τοξικολογικό προφίλ μακροπρόθεσμα επιφέρει καλύτερα
ποσοστά επιβίωσης απουσία δυσμενών συνεπειών [60][61] .
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Μηχανισμός δράσης: Αν και είναι γνωστή η παρεμβολή των ανθρακυκλινών σε
ορισμένες βιοχημικές και βιολογικές λειτουργίες εντός των ευκαρυωτικών κυττάρων,
ο ακριβής κυτταροτοξικός μηχανισμός της επιρουβικίνης δεν έχει αποσαφηνιστεί
πλήρως. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επιρουβικίνη, όπως και το πατρικό φάρμακο, η
δοξορουβικίνη, σχηματίζει ένα σύμπλοκο με το DNA παρεμβάλλοντας τους
επίπεδους δακτυλίους της μεταξύ των ζευγών των βάσεων των νουκλεοτιδίων, με
επακόλουθη αναστολή της αντιγραφής και μεταγραφής του DNA καθώς και την
πρόκληση θρυμματισμού του DNA [62]. Επιπλέον, η παρεμβολή αυτή μπορεί να
προκαλέσει διάσπαση του DNA από την τοποϊσομεράση ΙΙ, προκαλώντας σοβαρές
διαταραχές στην τριτοταγή δομή του DNA. Επίσης, σύμφωνα με μελέτες [63], η
επιρουβικίνη όπως και άλλες ανθρακυκλίνες, αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου
ελικάση, αποτρέποντας έτσι τον ενζυματικό διαχωρισμό των δύο κλώνων του DNA
και παρεμβαίνοντας στην αντιγραφή του γενετικού υλικού. Η παρατηρούμενη
αναστολή της DNA και RNA πολυμεράσης μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του
ελλιπούς διαχωρισμού της αλυσίδας του DNA. Είναι επίσης γνωστό ότι η
επιρουβικίνη εμπλέκεται σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και στον σχηματισμό
κυτταροτοξικών ελεύθερων ριζών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο
DNA [62], [64]. Ένα περαιτέρω σηµείο δράσης της επιρουβικίνης μπορεί να
βρίσκεται στο επίπεδο της κυτταρικής μεµβράνης: το φάρµακο μπορεί να δεσµευθεί
στα λιπίδια της κυτταρικής µεµβράνης και να επηρεάσει διάφορες λειτουργίες, όπως
τη δράση της υδρογονάσης, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της
ανάπτυξης του κυττάρου [62]. Η κυτταροτοξική δράση της επιρουβικίνης µπορεί να
είναι αποτέλεσµα οποιουδήποτε από τους µηχανισµούς που έχουν ήδη αναφερθεί ή
µπορεί να υπάρχουν και άλλοι µηχανισµοί.
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Οι φαρμακοδυναμικές ιδιότητες της επιρουβικίνης
είναι παρόμοιες με άλλα ανθρακυκλινικά αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά. Η
επιρουβικίνη φαίνεται να δρα και εντός και εκτός κυτταρικού κύκλου (μη ειδική
κυτταρικού κύκλου-cell cycle non specific) [62]. Κατά τη διάρκεια του κυτταρικού
κύκλου εμφανίζει δράση σε όλες τις φάσεις (μη ειδική φάσης κυτταρικού κύκλου-cell
cycle phase non specific) [62], αν και φαίνεται να είναι πιο ενεργή στις φάσεις S και
G2.
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση η επιρουβικίνη
κατανέμεται ραγδαία στους ιστούς. Η μεγαλύτερη συγκέντρωσή της παρατηρείται
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στο συκώτι, στον σπλήνα, στους νεφρούς και στο λεπτό έντερο. Φαρμακοκινητικές
μελέτες έχουν δείξει ότι η μεταβολή της συγκέντρωσης της επιρουβικίνης στο
πλάσμα με την πάροδο του χρόνου ακολουθεί τρεις φάσεις [55]. Η επιρουβικίνη
επιδεικνύει μια ραγδαία αρχική φάση κατανομής διάρκειας μερικών λεπτών (φάση
άλφα), η οποία ακολουθείται από μια ενδιάμεση φάση διάρκειας μερικών ωρών
(φάση βήτα) και μια πολύ πιο αργή τελική φάση εξάλειψης (φάση γάμα). Ο όγκος
κατανομής (volume of distribution) είναι υψηλός και παρουσιάζει μεγάλη
διακύμανση (13-52L/kg) [55]. Η φαρμακοκινητική της επιρουβικίνης φαίνεται να
είναι γραμμική για δόσεις μέχρι τις μέγιστες ανεκτές 150-180mg/m2 [65].
Μεταβολίζεται εκτενώς από το συκώτι αλλά και από άλλα όργανα. Στους
μεταβολίτες της επιρουβικίνης συγκαταλέγονται η epirubicinol, δύο γλυκουρονίδια
(glucuronides) και τέσσερα aglycones [65]. Ο κυριότερος μηχανισμός αποβολής
είναι μέσω του ηπατοχολικού συστήματος και σε μικρότερο βαθμό (11 με 15% της
δόσης) μέσω του ουροποιητικού συστήματος [55]. Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή
ηπατική δυσλειτουργία ή ηπατικές μεταστάσεις εμφανίζουν μειωμένη απέκκριση του
φαρμάκου και μεγαλύτερη συγκέντρωσή του στο πλάσμα [65].
Δοσολογία και Χορήγηση: Η επιρουβικίνη χορηγείται ενδοφλέβια, μεμονωμένα ή
σε συνδυασμό με άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα. Υπάρχουν διάφορα
πρωτόκολλα και η επιλογή του καταλληλότερου εξαρτάται από το είδος του καρκίνου
και την κατάσταση του ασθενούς. Σαν μονοθεραπεία σε προχωρημένο καρκίνο του
μαστού χορηγούνται συνήθως από 75 έως 90mg/m2 κάθε 3 με 4 εβδομάδες. Δόσεις
μέχρι 180 mg/m2 έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί [58]. Χαμηλότερες δόσεις, όπως 50
mg/m2 κάθε 3 με 4 εβδομάδες, είχαν αρχικά προτιμηθεί σε συνδυασμένη
χημειοθεραπεία (όπως FEC2) [55], τα τελευταία όμως χρόνια χορηγούνται και σε
αυτές τις περιπτώσεις υψηλότερες δόσεις, π.χ. από 75 έως 100mg/m2. Όμοια,
πρόσφατα προτιμούνται υψηλές δόσεις επιρουβικίνης σε περιπτώσεις συνδυασμένης
επικουρικής χημειοθεραπείας καρκίνου του μαστού πρώιμου σταδίου. Σε θεραπείες
FEC τυπική δόση θεωρούνταν τα 50mg/m2, αλλά πλέον δόσεις μέχρι 120mg/m2 κάθε
3 με 4 εβδομάδες αποτελούν μια πιο επιθετική εναλλακτική στη θεραπεία αυτού του
ενδεχομένως ιάσιμου τύπου καρκίνου, με ευνοϊκότερα μακροπρόθεσμα ποσοστά
επιβίωσης [54]. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τον καθορισμό της δόσης
είναι ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και ο κίνδυνος καρδιοπάθειας. Η
2

Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide
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δοσολογία μπορεί να μειωθεί ή να καθυστερήσει σε ασθενείς με καταστολή του
μυελού των οστών. Η μέγιστη συνολική δόση συστήνεται στα 650 mg/m2 για
ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε 900- 1000mg/m2 για ασθενείς χαμηλού κινδύνου.
5.2.4 Προσαρμογή υπολογιστικού μοντέλου
5.2.4.1

Γεωμετρία όγκου

Αν και η πλήρης έκδοση του μοντέλου υποστηρίζει μακροσκοπικά ανομοιογενείς
όγκους γενικού σχήματος, στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται η ειδική περίπτωση
μακροσκοπικά ομοιογενών όγκων σφαιρικού σχήματος, καθώς αυτή η παραδοχή
προσεγγίζει καλύτερα τα διαθέσιμα για προσομοίωση δεδομένα από την κλινική
μελέτη TOP trial. Πιο συγκεκριμένα, στην παραπάνω κλινική μελέτη δεν ελήφθησαν
τρισδιάστατα απεικονιστικά δεδομένα της πάσχουσας περιοχής, αντίθετα, σύμφωνα
με το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε, καταγράφηκε μόνο η μέγιστη διάμετρος του
όγκου πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως αυτή εκτιμήθηκε με
εξέταση υπερήχου. Λόγω, λοιπόν, της απουσίας δεδομένων που αφορούν το ακριβές
σχήμα και την εσωτερική δομή του καρκινώματος (π.χ. ύπαρξη νεκρωτικών
περιοχών), καθώς και λόγω της καταγραφής μόνο μιας εκ των διαστάσεων του όγκου,
οι όγκοι στην παρούσα μελέτη θεωρούνται ομοιογενείς, σχήματος σφαιρικού, με
διάμετρο ίση με τη μέγιστη καταγεγραμμένη διάσταση του όγκου. Η παραδοχή ενός
χωρικά απλοποιημένου όγκου αυτής της μορφής είναι μια λογική πρώτη προσέγγιση
στη μοντελοποίηση του καρκίνου του μαστού και υποστηρίζεται τόσο από τη
μηχανικά ομοιογενή φύση του φυσιολογικού μαστικού ιστού όσο και από την κλινική
εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μακροσκοπικά ομοιογενής όγκος υπονοεί ότι
οι τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους του μοντέλου αφορούν τη χωρική μέση
τιμή τους σε όλη την έκταση του όγκου.
5.2.4.2

Μοντελοποίηση επιρουβικίνης

Μηχανισμός δράσης
Στο μοντέλο που αναπτύχθηκε για την προσομοίωση της απόκρισης του όγκου
στο χημειοθεραπευτικό σκεύασμα επιρουβικίνη, τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι
απορροφούν το φάρμακο (και μεταβαίνουν στην αντίστοιχη κατηγορία hit του
κυτταροκινητικού διαγράμματος – Εικόνα 3-3) ομοιόμορφα και ανεξάρτητα από τη
φάση του ενεργού κυτταρικού κύκλου στην οποία βρίσκονται (φάρμακο μη ειδικό
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φάσης κυτταρικού κύκλου) [62]. Επιπλέον θεωρείται ότι το φάρμακο πλήττει το ίδιο
αποτελεσματικά και τα κύτταρα G0, που βρίσκονται εκτός κυτταρικού κύκλου
(φάρμακο μη ειδικό κυτταρικού κύκλου) [62]. Στο μοντέλο, τα κύτταρα που έχουν
πληγεί από την επιρουβικίνη πεθαίνουν μέσω του αποπτωτικού μηχανισμού στο
τέλος της φάσης S (δηλαδή μεταξύ των φάσεων S και G2). Η τελευταία υπόθεση
υποστηρίζεται από τις βιβλιογραφικές παρατηρήσεις ότι η μέγιστη κυτταροτοξική
επίδραση της επιρουβικίνης λαμβάνει χώρα στις φάσεις S και G2 [62].
Φαρμακοκινητική
Στη βιβλιογραφία η φαρμακοκινητική της επιρουβικίνης έχει περιγραφεί από ένα
ανοικτό μοντέλο τριών διαμερισμάτων (Εικόνα 5-2) με εξάλειψη από το κεντρικό
διαμέρισμα [67]. Το παραπάνω μοντέλο μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την περιοχή
κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης φαρμάκου – χρόνου (ΑUC – Area Under
Curve) από τις ενδοδιαμερισματικές σταθερές, για οποιαδήποτε τιμή της δόσης του
φαρμάκου και του όγκου κατανομής.

Εικόνα 5-2: Μοντέλο τριών διαμερισμάτων
Ci, Vi είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου και ο όγκος κάθε διαμερίσματος, kel είναι η σταθερά
απέκκρισης από το κεντρικό διαμέρισμα και k12, k21, k13, k31 είναι σταθερές που περιγράφουν τον
ρυθμό μεταφοράς του φαρμάκου μεταξύ των αντίστοιχων διαμερισμάτων.

Οι διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν το μοντέλο τριών διαμερισμάτων είναι
οι ακόλουθες:
dC1
 k 21C2  k12 C1  k 31C3  k13 C1 k el C1
dt
dC2
 k12 C1  k 21C2
dt
dC3
 k13 C1  k 31C3
dt
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Υποθέτουμε ότι τη χρονική στιγμή μηδέν λαμβάνει χώρα ταχεία (bolus) και
ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου, δόσης D, στο κεντρικό διαμέρισμα (πλάσμα),
ενώ η αρχική συγκέντρωση του φαρμάκου στα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι μηδέν.
Η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης στο πλάσμα (κεντρικό διαμέρισμα) είναι η
λύση των παραπάνω εξισώσεων και δίνεται από τη σχέση [69], [70]:
C1  Ae  at  Be  βt  Γe  γt

όπου
A

D   k 21     k 31 
,
V1         

Β

D   k21     k31 
,
V1         

Γ

D   k21     k31 
V1         

Η περιοχή κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης – χρόνου είναι:
AUC 

A B Γ
 
a β 

(5-1)

Οι αρνητικές τιμές των σταθερών α, β, γ είναι η πραγματικές ρίζες της παρακάτω
κυβικής εξίσωσης ως προς z:
z 3  a2 z 2  a1 z  a0  0

όπου
a2  kel  k12  k 21  k13  k31 . ,
a1  kel  k 21  kel  k31  k12  k31  k31  k 21  k 21  k13 ,

a0  kel  k 21  k31 ,

Οι ρίζες του πολυώνυμου δίνονται από [71]:
   s 1  s 2  

a2
3

,

  

a
1
s1  s 2   2  i 3 s1  s 2  ,
2
3
2

  

a
1
s1  s 2   2  i 3 s1  s 2  ,
2
3
2

όπου
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s 1  r  q 3  r 2




r



1

1
2


3
3
2
 , s 2  r  q  r







1

1
2

3



1
a1 a 2  3a0   1 a 2 3 , q  1 a1  1 a 2 2
6
3
9
27

Τιμές

των

ενδοδιαμερισματικών

σταθερών

και

των

φαρμακοκινητικών

παραμέτρων που έχουν απαντηθεί στη βιβλιογραφία καταγράφονται στον Πίνακα 5-8
και στον Πίνακα 5-9 αντίστοιχα.
Πίνακα 5-8

Πίνακας 5-8: Ενδοδιαμερισματικές σταθερές φαρμακοκινητικού μοντέλου επιρουβικίνης
(από [66])
60mg/m2

120mg/m2

75mg/m2

150mg/m2

3.5 ±2.7

2.4 ±0.8

4.5 ± 1.9

3.8 ± 2.0

k21 (h )

0.6 ± 0.5

1.2 ± 2.1

0.6 ± 0.4

0.8 ± 0.7

k13 (h-1)

4.4 + 1.9

5.7 ±3.9

3.7 ± 1.5

4.8 ± 2.1

-1

0.04 ± 0.01

0.05 ± 0.02

0.04 ± 0.01

0.05 ± 0.03

-1

5.6 ±1.2

5.3 ± 1.3

4.7 ± 1.3

5.0 ± 0.9

12.0 ± 2.4

13.0 ± 4.4

19.4 ± 8.7

14.1 ± 3.8

k12 (h-1)
-1

k31 (h )
kel (h )
V1 (l)

Όλες οι τιμές δίνονται σε μέση τιμή ± SD

Φαρμακοδυναμική
Για τη φαρμακοδυναμική της επιρουβικίνης θα υιοθετήσουμε το μοντέλο που
προτείνεται από τον Eichholtz-Wirth (1980) [72]. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό το
κλάσμα επιβίωσης (SF-survival fraction) εξαρτάται από τους ακόλουθους
παράγοντες: (α) μέση συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα (Cpav), (β) μια
σταθερά (kSF) του κλάσματος επιβίωσης η οποία εξαρτάται από τις ιδιότητες του
κυττάρου και του φαρμάκου και (γ) την έκθεση των καρκινικών κυττάρων στο
φάρμακο (TSF):

SF  e
Το γινόμενο

T ·C
SF pav

 k SF TSF C pav

είναι ισοδύναμο και αντικαθίσταται από το εμβαδόν της

περιοχής κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης φαρμάκου στο πλάσμα συναρτήσει
του χρόνου, AUC.

SF  e k SF AUC
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Πίνακα 5-9

Πίνακας 5-9: Στοιχεία φαρμακοκινητικής επιρουβικίνης
Danesi et al.,
2001 [67]

Plosker et al.,
1993 [55]

Jakobsen et al.,
1991 [68]

Robert 1994
[65]

Camaggi et al.,
1993 [66]

Camaggi et al.,
1993 [66]

Camaggi et al.,
1993 [66]

Camaggi et al.,
1993 [66]

# Ασθενών

6

-

55

-

6

6

6

6

Δόση (mg m-2)

90

-

40,60,90,135

-

60

120

75

150

Cmax (μmol l-1)

6,44±1,2

-

-

-

-

-

-

-

t1/2α (h)
μέση τιμή±σα/διάμεσοςβ
Εύρος

0,06±0,03α

0,03-0,08

0,14±0,07
0,05-0,36

0,053β

0,052±0,0105
0,042-0,069

0,5-2,6

1,79±0,66
0,69-3,46

1,2β

3,01 ±2,6
0,53-7,67

15-45

19,5±4,9
10,5-33

32β

35,34±9,13
28,5-53

-

-

-

2,966 ±0,382

46,86±10,98
18,18-73.98
l h-1 m-2

46β
l h-1 m-2

65.4±8
l/h

-

1000
l/m2

21.3±1.5
l/kg

t1/2β (h)
μέση τιμή±σα/διάμεσοςβ
Εύρος
t1/2γ (h)
μέση τιμή±σαδιάμεσοςβ
Εύρος

1,37±0,4

16±4,8

α

3,16±0,6

CL
μέση τιμή±σα/διάμεσοςβ
Εύρος

74.4±28.4
l h-1 m-2
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α

α

AUC (μmol l-1 h)

Vd (steady state)

α

α

480.1±153.5
l/m2

α

α

-

13-52
l/kg

α

α

α

α

α

α

0,055±0,014
0,029-0,069
α

2,37±1,76
0,15-4,87

33,67±4,26
28,8-38,8

α

6,203 ± 1,298

65.3±13.4
l/h
22.6±6.5
l/kg

α

α

0,054±0,008
0,0455-0,068

0,0528±0,005
0,048-0,06

α

α

3,11±2,55
0,88-7,72

32,10±5,19
23-36,3

83.4±13.5
l/h

1,89±1,76
0,33-15,33

α

3,179 ±0,593

α

31,12±5,93
20,9-35,8

α

7,640 ± 1,505

α

α

68.5±12.8 l/h

26.7±10.5
l/kg

21.2±7
l/kg
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5.2.5 Επεξεργασία κλινικών δεδομένων
Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται μια μελέτη κλινικής προσαρμογής του
χωρικού μοντέλου προσομοίωσης στα πραγματικά κλινικά δεδομένα του μαστικού
καρκίνου που παρουσιάστηκαν στην §5.2.1. Τελικός σκοπός της μελέτης είναι η
εκτίμηση ενός πιθανού εύρους τιμών του φαινομενικού κλάσματος κυτταρικής
θανάτωσης (CKR) της επιρουβικίνης, για κάθε ασθενή.
Μεθοδολογία
Η διαδικασία προσαρμογής αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο
επιχειρείται η προσαρμογή των παραμέτρων του μοντέλου που καθορίζουν την
ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου στα μακροσκοπικά κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά
του μαστικού καρκίνου (§5.3.1). Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η μείωση του
πλήθους των βιολογικά αποδεκτών υλοποιήσεων του όγκου, η καθεμία από τις οποίες
αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό συνδυασμό των τιμών των παραμέτρων του
μοντέλου. Ο περιορισμός του παραθύρου των δυνατών λύσεων, ιδανικά σε μία, είναι
καθοριστικής σημασίας στη διαδικασία προσαρμογής του μοντέλου. Στην παρούσα
μελέτη επιβλήθηκαν οι ακόλουθοι γενικοί εξωτερικοί περιορισμοί:
 Χρόνος διπλασιασμού: Τd> 30 μέρες
 Κλάσμα βλαστικών κυττάρων: < 5%
 Κλάσμα ανάπτυξης: ±10% του δείκτη Ki-67 του ασθενούς
 Διάρκεια κυτταρικού κύκλου: 24<Τc<96 ώρες
Οι

παραπάνω

περιορισμοί

αφορούν

μακροσκοπικά

κυτταροκινητικά

χαρακτηριστικά του όγκου και ορίστηκαν με βάση τα όρια των τιμών που
καταγράφονται στη βιβλιογραφία, καθώς και με βάση εξατομικευμένα δεδομένα των
ασθενών. Οι ίδιοι περιορισμοί εφαρμόστηκαν σε όλες τις κλινικές περιπτώσεις που
εξετάστηκαν.
Επιπλέον ορίστηκε:
 Το πλήθος των νεκρών κυττάρων να μην είναι μικρότερο του 30% του
συνολικού πληθυσμού και
 το ποσοστό των αναπαυόμενων κυττάρων να είναι μεγαλύτερο από αυτό των
τελικώς διαφοροποιημένων, καθώς όλοι οι όγκοι εμπίπτουν στην κατηγορία
των σχετικά αδιαφοροποίητων όγκων.
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Στο δεύτερο στάδιο, το κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης της επιρουβικίνης
προσαρμόζεται στην παρατηρούμενη μείωση του μεγέθους του όγκου, εφαρμόζοντας
το χημειοθεραπευτικό σχήμα που ακολουθήθηκε στην υπό εξέταση κλινική
περίπτωση. Η εκτιμώμενη τιμή του κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης (το
‘φαινομενικό’ CKR) είναι το CKR που οδηγεί στην ίδια σμίκρυνση του
προσομοιούμενου όγκου (ως προς τη μέγιστη διάσταση) με αυτήν που προκύπτει από
τα πραγματικά κλινικά δεδομένα. Λόγω έλλειψης δεδομένων που θα μας επέτρεπαν
την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης του όγκου, η παραπάνω διαδικασία
επαναλήφθηκε για ένα σύνολο υλοποιήσεων με ρυθμούς ανάπτυξης που καλύπτουν
το εύρος τιμών που απαντάται στη βιβλιογραφία, οδηγώντας έτσι σε ένα πιθανό
εύρος τιμών για το φαινομενικό κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης της επιρουβικίνης σε
κάθε κλινική περίπτωση. Στην παρούσα μελέτη η κάλυψη του εύρους τιμών του
ρυθμού ανάπτυξης επιτεύχθηκε με τη μεταβολή μίας εκ των παραμέτρων του
μοντέλου, η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ο ρυθμός ανάπτυξης του
όγκου παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στη μεταβολή της, (β) τα χαρακτηριστικά των
υλοποιούμενων όγκων για τις διάφορες τιμές της ικανοποιούν τους περιορισμούς που
τέθηκαν παραπάνω. Η παράμετρος που επιλέχθηκε είναι το κλάσμα συμμετρικών
διαιρέσεων Psym.
Εφαρμογή στην κλινική περίπτωση #2
Η παραπάνω μεθοδολογία κλινικής προσαρμογής εφαρμόστηκε αρχικά στην
κλινική περίπτωση #2 του Πίνακα 5-1. Καθώς η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται από
δείκτη Ki-67 ίσο με 40%, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχουν οριστεί, το
κλάσμα ανάπτυξης του προσομοιούμενου όγκου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των
τιμών 0.36–0.44. Τα αναπαυόμενα κύτταρα θεωρείται ότι αποτελούν την πλειοψηφία
των υπόλοιπων ζωντανών κυττάρων, με ένα υποθετικό ποσοστό που κυμαίνεται γύρω
στο 35% (επί των ζωντανών). Το υπόλοιπο 25% θεωρείται ότι αντιστοιχεί στα
τελικώς διαφοροποιημένα κύτταρα. Η προσαρμογή των παραμέτρων που αφορούν
την ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου στους περιορισμούς που ορίστηκαν παραπάνω
(Πίνακας 5-10) επιτεύχθηκε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Οδηγό στην
επιλογή των παραπάνω τιμών αποτέλεσαν οι τύποι που εκτιμούν το κλάσμα των
διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών (§4.2.4).
 Αρχικά αποδίδονται συγκεκριμένες τιμές στις παραμέτρους RA (=0.001h-1), Tc
(=60h), PG0toG1 (=0.01) και RADiff (=0.005h-1) και TA (=6h). Αξίζει να σημειωθεί
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ότι η επιλογή της τιμής της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου στο μέσο
περίπου του εύρους που απαντάται στη βιβλιογραφία (24-96h) βασίστηκε
στην ενδιάμεση τιμή του επιθυμητού κλάσματος κυτταρικής ανάπτυξης, χωρίς
όμως να αποκλείονται και άλλες πιθανές τιμές της παραμέτρου. Τιμές της
παραμέτρου κοντά στο κάτω όριο οδηγούν σε ιδιαίτερα βραχείς χρόνους ζωής
των λοιπών κυτταρικών κατηγοριών (αναπαυόμενα, διαφοροποιημένα και
νεκρά) και αντίστροφα, λύσεις οι οποίες δεν προτιμήθηκαν στην παρούσα
μελέτη.
 Με τη βοήθεια της σχέσης (4-53) εκτιμάται η τιμή που θα αποδοθεί στον
αριθμό των μιτωτικών διαιρέσεων που πραγματοποιούν τα προγονικά
κύτταρα πριν την τελική διαφοροποίησή τους (NLimp) και η περιοχή τιμών
στην οποία θα κυμανθεί το κλάσμα των συμμετρικών διαιρέσεων (Psym).
Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό στο κλάσμα των βλαστικών κυττάρων
(<0.05) και το θεωρούμενο κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων (40% επί των
ζωντανών), αναπαυόμενων (35% επί των ζωντανών) και νεκρών κυττάρων
( 30% επί του συνολικού πληθυσμού) προκύπτει ότι ο λόγος των βλαστικών
κυττάρων προς τα προγονικά δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 0.07. Η
επιλογή της τιμής NLimp=10, εξασφαλίζει τη δυνατότητα διακύμανσης του Psym
μέχρι την τιμή 0.5. Επιλέγεται το Psym να κυμανθεί μεταξύ των τιμών 0.4 και
0.5 περίπου, καθώς αφενός εξασφαλίζεται ο περιορισμός ως προς το κλάσμα
των βλαστικών κυττάρων, αφετέρου διευκολύνεται η επίτευξη ενός χαμηλού
ποσοστού διαφοροποιημένων κυττάρων χωρίς να απαιτείται μεγάλος ρυθμός
απομάκρυνσής τους και επομένως αρκετά μικρός χρόνος ζωής τους. Να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παραμετρική μελέτη οι δύο συνιστώσες των
βλαστικών και διαφοροποιημένων κυττάρων επηρεάζονται αντίστροφα από
την παράμετρο Psym.
 Η τιμή που αποδόθηκε στη διάρκεια της φάσης ανάπαυσης, ΤG0 (=170h)
καθορίστηκε με κριτήριο το επιθυμητό κλάσμα των αναπαυόμενων κυττάρων
(αρχική εκτίμηση από σχέση (4-20)), ενώ η τιμή που αποδόθηκε στο κλάσμα
των θυγατρικών κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0, Psleep (=0.27)
εξασφαλίζει ότι η μεταβολή του Psym στο εύρος τιμών που καθορίστηκε
παραπάνω οδηγεί στο επιθυμητό εύρος τιμών του χρόνου διπλασιασμού
(αρχική εκτίμηση από σχέση (4-15)).
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 Τέλος οι τιμές των RNDiff (=0.01h-1) και ΤΝ (=120h) καθορίστηκαν έτσι ώστε
να επιτευχθεί το επιθυμητό κλάσμα των διαφοροποιημένων και νεκρών
κυττάρων αντίστοιχα (αρχικές εκτιμήσεις από σχέσεις (4-24) και (4-32)). Να
σημειωθεί ότι οι παραπάνω παράμετροι δεν επηρεάζουν τον χρόνο
διπλασιασμού του όγκου.
Στην Εικόνα 5-3 απεικονίζεται το αποτέλεσμα της προσαρμογής του κλάσματος
κυτταρικής θανάτωσης, CKR, για διάφορες τιμές του κλάσματος συμμετρικών
διαιρέσεων, Psym, καθώς και η επίδραση της μεταβολής της παραμέτρου Psym στον
χρόνο διπλασιασμού του όγκου, Td, και στο κλάσμα των διαφόρων κυτταρικών
κατηγοριών που απαρτίζουν τον όγκο. Παρατηρούμε ότι η μεταβολή του Psym, για το
θεωρούμενο εύρος τιμών και συνδυασμό τιμών των υπόλοιπων παραμέτρων, έχει
αμελητέα επίδραση στην κυτταρική σύσταση του όγκου (ικανοποιώντας τους
περιορισμούς), επιφέρει όμως δραματική μεταβολή στον ρυθμό ανάπτυξης του
όγκου, με τον χρόνο διπλασιασμού να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 43 και 2562
μέρες (7 χρόνια). Παρατηρούμε, επίσης, ότι η υλοποίηση με τον μικρότερο χρόνο
διπλασιασμού (μεγαλύτερο Psym) απαιτεί μεγαλύτερη τιμή του CKR για την επίτευξη
της ίδια συρρίκνωσης του όγκου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το φαινομενικό
CKR της επιρουβικίνης για την εξεταζόμενη κλινική περίπτωση (δόση χορήγησης
120 mg/m2) και τους περιορισμούς και υποθέσεις που τέθηκαν βρίσκεται στο
διάστημα 0.17–0.41.
Πίνακα 5-10
Πίνακας 5-10: Αποτελέσματα προσαρμογής των παραμέτρων
ελεύθερης ανάπτυξης του μοντέλου στην κλινική περίπτωση #2 του
καρκίνου του μαστού
Τιμή
Tc (h)

60h

TG0 (h)

170h

TN (h)

120h

TA (h)

6h

NLIMP

10

RA (h )

0.001h-1

RADiff (h-1)

0.005h-1

RNDiff (h-1)

0.01 h-1

-1

PG0toG1

0.01

Psleep

0.27

Psym

0.451-0.51
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Εικόνα 5-3: Προσαρμογή κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης της Επιρουβικίνης (κλινική
περίπτωση #2 καρκίνου του μαστού)
Η μεταβολή του κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης (CKR), του χρόνου διπλασιασμού του όγκου και
του κλάσματος διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών συναρτήσει του κλάσματος συμμετρικών
διαιρέσεων (Psym), για το θεωρούμενο εύρος τιμών της τελευταίας. Οι τιμές που έχουν αποδοθεί στις
παραμέτρους του μοντέλου καταγράφονται στον Πίνακα 5-11.

Εφαρμογή στο σύνολο των κλινικών περιπτώσεων
Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε στο σύνολο των διαθέσιμων από το ΤΟΡ
trial

κλινικών

περιπτώσεων

(Πίνακας

5-1).

Οι

κλινικές

περιπτώσεις

κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τον δείκτη Ki-67 και για κάθε κατηγορία
καθορίστηκε διαφορετική υλοποίηση όγκου ως προς τις παραμέτρους ελεύθερης
ανάπτυξης του μοντέλου, ακολουθώντας τα ίδια βήματα με την κλινική περίπτωση #2
παραπάνω. Τα αποτελέσματα της προσαρμογής των παραμέτρων ελεύθερης
ανάπτυξης καταγράφονται στον Πίνακα 5-11. Για τις κλινικές περιπτώσεις όπου δεν
είχαν καταγεγραμμένο Ki-67, θεωρήθηκε η διάμεσος των περιπτώσεων με
καταγεγραμμένη τιμή του δείκτη (=60%).
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Πίνακα 5-11

Πίνακας 5-11: Αποτελέσματα προσαρμογής των παραμέτρων ελεύθερης ανάπτυξης του
μοντέλου στα διαθέσιμα δεδομένα του ΤΟΡ trial
Ki-67
20%

40%

50%

60%

70%

80%

90

100

Παράμετροι ελεύθερης ανάπτυξης
Tc (h)

24

60

60

80

TG0 (h)

180

170

120

120

93

60

TN (h)

100

120

80

120

120

110

TA (h)

6

6

6

6

6

6

NLIMP

10

10

10

10

10

10

-1

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

-1

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

-1

RNDiff (h )

0.014

0.01

0.02

0.02

0.03

0.055

PG0toG1

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.313

0.27

0.27015

0.245

0.232

0.219

RA (h )
RADiff (h )

Psleep

0.486-0.51 0.451-0.51 0.451-0.51 0.432-0.51 0.4222-0.51 0.4129-0.51

Psym
Χαρακτηριστικά όγκου
Τd

8y - 43d

7y - 43d

8y - 43d

7y - 43d

7y - 43d

7y - 43d

Κλάσμα βλαστικών

0.04-0.05

0.03-0.05

0.03-0.05

0.03-0.05

0.03-0.05

0.03-0.06

Κλάσμα προγονικών

0.74-0.73

0.73-0.74

0.79

0.81

0.85

0.90-0.88

Κλάσμα ανάπτυξης

0.20-0.21

0.40-0.43

0.49-0.51

0.58-0.6

0.68-0.70

0.80-0.81

Κλάσμα αναπαυόμενων

0.58-0.57

0.36

0.33

0.26

0.20

0.13

0.22

0.24-0.21

0.18-0.16

0.16-0.14

0.12-0.10

0.07-0.06

0.39-0.37

0.35-0.32

0.34-0.31

0.39-0.35

0.41-0.36

0.41-0.36

Κλάσμα διαφοροποιημένων
Κλάσμα νεκρών

Όλα τα κλάσματα των κυτταρικών πληθυσμών εκτός από τα νεκρά κύτταρα είναι εκφρασμένα ως προς τα
ζωντανά κύτταρα του όγκου. Το κλάσμα των νεκρών κυττάρων είναι εκφρασμένο ως προς τον συνολικό
πληθυσμό. Όλα τα κλάσματα είναι στρογγυλοποιημένα στο 2 ο δεκαδικό ψηφίο.

Στην Εικόνα 5-4 απεικονίζεται το εκτιμώμενο εύρος του φαινομενικού CKR της
επιρουβικίνης, σύμφωνα με τους θεωρούμενους περιορισμούς και υποθέσεις.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η απόδοση της επιρουβικίνης φαίνεται να κυμαίνεται
σημαντικά μεταξύ των περιπτώσεων, με την πλειονότητα να χαρακτηρίζεται από
φαινομενικό CKR < 0.7 (21/26) (Πίνακας 5-12). Τρεις περιπτώσεις (#5, 10, 24)
χαρακτηρίζονται από πλήρη απόκριση στη χημειοθεραπευτική αγωγή, χωρίς
ανιχνεύσιμο όγκο μετά το πέρας της θεραπείας, η οποία σύμφωνα με το μοντέλο μας
μπορεί να προέλθει από ένα πολύ υψηλό κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης (0.9-1.0).
Αντίθετα, καθόλου απόκριση στη θεραπεία φαίνεται να παρουσιάζει ο ασθενής #18.
Στην περίπτωση αυτή ο τελικός όγκος είναι αρκετά μεγαλύτερος του αρχικού. Στις
περιπτώσεις # 1, 4 και 21 ο τελικός όγκος είναι ίσος ή ελαφρά μεγαλύτερος του
αρχικού, μεταβολή που τουλάχιστον για τις περιπτώσεις #1 και 21, μπορεί να
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εμπίπτει στα όρια του σφάλματος εκτίμησης του μεγέθους του όγκου. Ανάλογα με
τον θεωρούμενο χρόνο διπλασιασμού του όγκου, το φαινομενικό CKR μπορεί να
πάρει πολύ χαμηλή τιμή ακόμα και μηδέν. Τέλος, αν και στις περιπτώσεις #1, 2, 14,
19, 24 η χορηγούμενη δόση ανά συνεδρία ήταν 120 mg/m², έναντι 100 mg/m² των
υπόλοιπων, δεν παρατηρείται στατιστικά αυξημένο CKR (μεγαλύτερη δόση,
τουλάχιστον στον ίδιο ασθενή, θεωρητικά συνεπάγεται μεγαλύτερο CKR).
Από τα αποτελέσματα δεν φαίνεται κάποιος συσχετισμός μεταξύ της έκφρασης
της Τοποϊσομεράσης ΙΙα και της απόκρισης στη θεραπεία με επιρουβικίνη. Καθώς
όμως το πλήθος των κλινικών περιπτώσεων είναι μικρό, δεν μπορούν να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα.

Πίνακα 5-12
Πίνακας 5-12: Συχνότητα κλάσματος
κυτταρικής θανάτωσης της Επιρουβικίνης
Εύρος CKR
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Συχνότητα

Μικρότερο από 0.4

9/26

Γύρω από 0.4

5/26

Μεταξύ 0.4 και 0.7

7/26

Γύρω από 0.7

2/26

Μεγαλύτερο από 0.9

3/26
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Εικόνα 5-4: Εύρος τιμών του φαινομενικού κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης της
Επιρουβικίνης
Δόσεις χορήγησης: 120mg/m2 για ασθενείς #1, 2, 3, 19, 22 και 100mg/m2 για τους υπολοίπους.
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Εκτίμηση φαρμακοδυναμικής επιρουβικίνης
Σχετικά με τη φαρμακοκινητική της επιρουβικίνης θεωρήθηκαν τυπικές τιμές των
ενδοδιαμερισματικών σταθερών και του όγκου του κεντρικού διαμερίσματος βάσει
της εργασίας των Camaggi et al. (1993) [66]. Καθώς, σύμφωνα με τα πορίσματα της
μελέτης, δεν παρατηρείται στατιστική διαφορά στις τιμές των παραπάνω παραμέτρων
μεταξύ διαφορετικών δόσεων, θεωρήθηκαν για όλες τις κλινικές περιπτώσεις
(D=120mg/m-2 και 100mg/m-2) οι μέσες τιμές που καταγράφηκαν για D=120mg/m-2
(Πίνακας 5-14). Σύμφωνα με τις τιμές αυτές και τους τύπους της §5.2.4.2, μπορεί να
εκτιμηθεί ένα μέσο AUC για οποιαδήποτε δόση χορήγησης. Καθώς οι δόσεις έχουν
δοθεί σε mg/m2, για τη μετατροπή τους σε μmol θεωρείται ένα μέσο εμβαδόν
επιφάνειας σώματος ίσο με 1.76m2, ενώ η μετατροπή σε mol έγινε σύμφωνα με τον
τύπο μάζα/ΜΒ, όπου ΜΒΕΠΙ=543.5193. Οι τιμές του AUC που προκύπτουν (Πίνακας
5-14) για τις δόσεις χορήγησης των δεδομένων βρίσκονται στο εύρος τιμών που
έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία (Πίνακας 5-9).
Πίνακα 5-13
Πίνακας 5-13: Τιμές που έχουν αποδοθεί στις φαρμακοκινητικές
παραμέτρους της επιρουβικίνης
Παράμετρος

Τιμή

Αναφορά

-1

2.4

[66]

-1

1.2

[66]

-1

5.7

[66]

-1

0.05

[66]

-1

5.3

[66]

13.0

[66]

AUC (μmol l h) για
D=100 mg/m2

4.7

[66] και εξίσωση
(5-1)

AUC (μmol l-1 h) για
D=120 mg/m2

5.6

[66] και εξίσωση
(5-1)

k12 (h )
k21 (h )
k13 (h )
k31 (h )
kel (h )
V1 (l)
-1

Σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθήσαμε (§5.2.4.2), η φαρμακοδυναμική
της επιρουβικίνης εκφράζεται μέσω της σταθεράς του κλάσματος επιβίωσης, kSF, το
οποίο δίνεται από τον τύπο :
(5-2)  k SF   ln( SF )
AUC

k SF  
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όπου SF το κλάσμα επιβίωσης και CKR το κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης. Στην
Εικόνα 5-5 απεικονίζεται το εύρος τιμών της σταθεράς για κάθε κλινική περίπτωση,
όπως προκύπτει από το εύρος τιμών του CKR στην Εικόνα 5-4. Αξίζει να σημειωθεί
ότι για τον ασθενή #5 όπου το CKR είναι ίσο με 1 το kSF τείνει στο άπειρο.

Εικόνα 5-5: Εύρος τιμών της σταθεράς του κλάσματος επιβίωσης, kSF, για την Επιρουβικίνη
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Οι τιμές των CKR και kSF ουσιαστικά συνοψίζουν και εκφράζουν εκείνους τους
γενετικούς παράγοντες που καθορίζουν την απόκριση ενός ασθενή σε μια
θεραπευτική αγωγή. Ανάλογα με την έκφραση σημαντικών γονιδίων, όπως η
τοποϊσομεράση ΙΙα, το p53, το HER-2/neu κλπ, αναμένεται η διακύμανση
φαρμακοδυναμικών παραμέτρων γύρω από μια μέση τιμή. Μέσω των τιμών που
αποδίδονται σε φαρμακοδυναμικές παραμέτρους του μοντέλου, όπως οι παραπάνω,
είναι δυνατή η ενσωμάτωση του μοριακού ή γενετικού προφίλ ενός ασθενούς για την
εγκυρότερη πρόβλεψη της θεραπευτική έκβασης σε εξατομικευμένη βάση. Επίσης,
μελέτες σαν και αυτή που παρουσιάστηκε στη παρούσα παράγραφο θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για τον ποσοτικό συσχετισμό των φαρμακοδυναμικών παραμέτρων
ενός σκευάσματος με το μοριακό προφίλ του ασθενούς. Στη παρούσα μελέτη
επιχειρήθηκε ως παράδειγμα ο συσχετισμός της έκφρασης της τοποϊσομεράσης ΙΙα με
τη φαρμακοδυναμική της επιρουβικίνης. Παρόλα αυτά, εξαιτίας του μικρού πλήθους
των δεδομένων και των αβεβαιοτήτων στη φαρμακοκινητική του σκευάσματος και
στα κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά του όγκου, δεν μπορούν να εξαχθούν γενικά
συμπεράσματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι μια τέτοια μελέτη είναι έξω από το
αντικείμενο της παρούσας διατριβής.

5.3 Καρκίνος του πνεύμονα
5.3.1 Κλινικά δεδομένα
Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ContraCancrum (Clinically
Oriented Translational Cancer Multilevel Modelling, FP7-ICT-2007-2-223979), το
χωρικό μοντέλο προσομοίωσης που παρουσιάστηκε στην §3.4.1, προσαρμόστηκε
στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα με
διάφορους συνδυασμούς των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων σισπλατίνη,
γεμσιταβίνη, βινορελβίνη και δοσεταξέλη. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στα κλινικά
δεδομένα 13 ασθενών με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα: 9 περιπτώσεις
πλακώδους καρκινώματος και 4 περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος (Πίνακας 5-14). Τα
δεδομένα διατέθηκαν από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του ιδρύματος USAAR
(Universitat des Saarlandes, Γερμανία). Τα εξατομικευμένα δεδομένα που
αξιοποιήθηκαν είναι το εφαρμοζόμενο χημειοθεραπευτικό σχήμα (φάρμακα και
χρονικές στιγμές χορήγησης) και οι τρισδιάστατες ανακατασκευασμένες εικόνες της
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περιοχής του όγκου, οι οποίες προήρθαν μετά από κατάλληλη επεξεργασία των
απεικονιστικών δεδομένων υπολογιστικής τομογραφίας (computed tomography, CT)
του ασθενούς. Η επεξεργασία των αρχικών εικόνων και η μετατροπή τους σε μορφή
συμβατή με το μοντέλο προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Philips
Technologie GmbH (PFL-H, Γερμανία). Τα απεικονιστικά δεδομένα αφορούν δύο
χρονικές στιγμές, η μία πριν και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (ή
κατά τη διάρκεια). Τα απεικονιστικά δεδομένα που διατέθηκαν από το πρόγραμμα για
την προσαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης περιλαμβάνουν πληροφορία μόνο για
το εξωτερικό όριο του όγκου, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε πληροφορία για τυχόν
εσωτερικές υποπεριοχές διακριτής μεταβολικής δραστηριότητας.
Πίνακα 5-14

Πίνακας 5-14: Θεωρούμενα κλινικά δεδομένα για καρκίνο του πνεύμονα
Ασθενής #

Ιστολογικός Αρχικός
τύπος*
όγκος
(mm3)

Τελικός
όγκος
(mm3)

% Σχετική
μείωση του
όγκου ως προς
τον αρχικό

Χορήγηση Γεμσιταβίνης (ΓΕΜ), Σισπλατίνης
(ΣΙΣ), Βινορελβίνης (ΒΙΝ), Δοσεταξέλης
(ΔΟΣ)** Λήψη απεικονιστικών δεδομένων (CT)

1

ΠΚΚ

100264

46824

53.30

ΓΕΜ (1250 mg/m²): 6η, 13η, 27η, 34η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 6η, 27η μέρα
CT: 1η, 48η μέρα

2

ΠΚΚ

568264

168048

70.43

ΓΕΜ (1250 mg/m²): 5η, 12η, 26η, 33η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 5η, 26η μέρα
CT: 1η, 47η μέρα

3

ΠΚΚ

101216

26336

73.98

ΓΕΜ (1250 mg/m²): 5η, 12η, 26η, 34η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 5η, 26η μέρα
CT: 1η, 46η μέρα

4

ΠΚΚ

41376

18352

55.65

ΔΟΣ (75 mg/m²): 28η, 49η μέρα
ΣΙΣ (75 mg/m²): 28η, 49η μέρα
CT: 1η, 68η μέρα

5

ΑΔΚ

45160

8544

81.08

ΒΙΝ (30 mg/m²):28η, 35η, 49η, 56η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 28η, 49η μέρα
CT: 1η, 70η μέρα

6

ΠΚΚ

20760

5824

71.95

ΒΙΝ (30 mg/m²): 48η, 55η, 69η, 76η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 48η, 69η μέρα
CT: 1η, 91η μέρα

7

ΠΚΚ

41056

23416

42.97

ΒΙΝ (30 mg/m²):15η, 22η, 36η, 43η, 57η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 15η, 36η, 57η μέρα
CT: 1η, 64η μέρα

8

ΠΚΚ

39776

15840

60.18

ΒΙΝ (30 mg/m²):0η, 22η, 29η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 0η, 22η μέρα
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CT: 1η, 43η μέρα
9

ΑΔΚ

63136

20632

67.32

ΒΙΝ (30 mg/m²):1η, 8η, 26η, 33η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 1η, 26η μέρα
CT: 1η, 47η μέρα

10

ΠΚΚ

133864

29816

77.73

ΒΙΝ (30 mg/m²):6η, 13η, 27η, 34η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 6η, 27η μέρα
CT: 1η, 48η μέρα

11

ΑΔΚ

99872

51752

48.18

ΒΙΝ (30 mg/m², τελευταία δόση 80 mg/m²):19η,
26η, 40η, 47η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 19η, 40η μέρα
CT: 1η, 61η μέρα

12

ΠΚΚ

123016

131160

-6.62

ΒΙΝ (30 mg/m²):28η, 35η, 56η, 63η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 28η, 56η μέρα
CT: 1η, 84η μέρα

13

ΑΔΚ

111744

29264

73.81

ΒΙΝ (30 mg/m²):22η, 29η, 57η, 64η, 85η, 92η μέρα
ΣΙΣ (80 mg/m²): 22η, 57η, 85η μέρα
CT: 1η, 105η μέρα

*ΠΚΚ: Πλακώδες καρκίνωμα, ΑΔΚ: Αδενοκαρκίνωμα
**Αναγράφονται μόνο οι χρονικές στιγμές χορήγησης στο μεσοδιάστημα των λήψεων των απεικονιστικών δεδομένων,
οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη από το προσομοιωτικό μοντέλο

5.3.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση
Στην παρούσα παράγραφο, η βιβλιογραφική αναζήτηση επικεντρώθηκε στον
ρυθμό ανάπτυξης και στο κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, όπως αυτός
εκτιμάται μέσα από τον δείκτη Ki-67, για την περίπτωση του μη μικροκυτταρικού
καρκίνου του πνεύμονα (non small cell lung cancer) και ειδικότερα (όπου εφικτό) για
τους

ιστολογικούς

τύπους

του

αδενοκαρκινώματος

και

του

πλακώδους

καρκινώματος. Επίσης πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με
την ύπαρξη καρκινικών βλαστικών κυττάρων στον καρκίνο του πνεύμονα.
5.3.2.1

Κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά

Στον Πίνακα 5-15 καταγράφεται ο χρόνος διπλασιασμού του μεγέθους μη
μικροκυτταρικού, πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα, όπως έχει εκτιμηθεί στη
σχετική βιβλιογραφία. Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ενδεικτικών
μελετών. Ο Steel (1977) [73] αναφέρει ότι ο μέσος χρόνος διπλασιασμού 85
πλακωδών καρκινωμάτων είναι 85 μέρες και 64 αδενοκαρκινωμάτων 148 μέρες.
Βασισμένος σε ακτινογραφίες θώρακος, ο Geddes (1979) [74] εκτίμησε έναν μέσο
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χρόνο διπλασιασμού 88 ημερών σε 111 πλακώδη καρκινώματα και 161 ημερών σε 60
αδενοκαρκινώματα. Οι Quint et al. (2008) [75] εξέτασαν τα απεικονιστικά δεδομένα
33 πρωτοπαθών αλλοιώσεων (CT λεπτής τομής) και κατέγραψαν ένα εύρος τιμών του
χρόνου διπλασιασμού του όγκου μεταξύ 23 και 2239 ημερών. Οι Honda et al. (2009)
[76] εξέτασαν 40 περιστατικά αδενοκαρκινώματος και 11 περιστατικά πλακώδους
καρκινώματος, βάσει τουλάχιστον δύο αξονικών τομογραφιών (CT) οι οποίες
ελήφθησαν πριν από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Η διάμεσος του χρόνου
διπλασιασμού του όγκου, υπολογισμένη με τη βοήθεια ενός κατάλληλου
τρισδιάστατου ογκομετρικού λογισμικού, εκτιμήθηκε στις 131 και 258 μέρες για το
πλακώδες καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα, αντίστοιχα. Η μελέτη κατέγραψε για
το πλακώδες καρκίνωμα χρόνο διπλασιασμού πάντα μικρότερο από 400 μέρες, ενώ
για το αδενοκαρκίνωμα καταγράφηκαν ακόμα και αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης.
Σχετικά με τη διακύμανση του χρόνου διπλασιασμού μεταξύ των διαφόρων
περιστατικών τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποκαλύπτουν ένα
μεγάλο εύρος τιμών και εμφανίζουν συσχετισμό μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης και
του ιστολογικού τύπου του καρκινώματος, με τον χρόνο διπλασιασμού του
πλακώδους καρκινώματος μικρότερο από αυτόν του αδενοκαρκινώματος.
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Πίνακα 5-15
Πίνακας 5-15: Χρόνος διπλασιασμού (Td) του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη

Πλήθος

Td (μέρες)
Μέση τιμή±σ

Spratt et al., 1963 [77]

ΠΚΚ:6, ΑΔΚ:7

ΠΚΚ:93, ΑΔΚ:269

Steel, 1977 [73]

ΠΚΚ:85, ΑΔΚ:64

ΠΚΚ:85, ΑΔΚ:148

Geddes, 1979 [74]

ΠΚΚ:111, ΑΔΚ:60

ΠΚΚ:88, ΑΔΚ:161

Kerr and Lamb, 1984 [78]

ΠΚΚ:7, ΑΔΚ:4

Usuda et al.,1994 [79]

ΠΚΚ:67, ΑΔΚ:86

ΠΚΚ:105, ΑΔΚ:223

Hasegawa et al., 2000 [80]

ΠΚΚ:8, ΑΔΚ:49

ΠΚΚ:129±97, ΑΔΚ:533

Winner-Muram et al., 2002 [81]

ΠΚΚ16, ΑΔΚ:15

Lindell et al., 2007 [82]

ΠΚΚ:8, ΑΔΚ:22

ΠΚΚ:103, ΑΔΚ:746

Quint et al., 2008 [75]

ΠΚΚ:11, ΑΔΚ:15

Honda et al., 2009 [76]

ΠΚΚ:11, ΑΔΚ:40

Td (μέρες)
Διάμεσος

Εύρος (μέρες)

Min: ΠΚΚ:14, ΑΔΚ:32, Max: ΠΚΚ:-325

ΠΚΚ:146, ΑΔΚ:72

ΠΚΚ:20-382, ΑΔΚ:23-110

ΠΚΚ:119, ΑΔΚ:157

ΠΚΚ:30-1004, ΑΔΚ:64-(-26711)

ΠΚΚ:128, ΑΔΚ:127

ΠΚΚ:139, ΑΔΚ: 181

ΠΚΚ:79 -901, ΑΔΚ:58-2239,

ΠΚΚ:126±58, ΑΔΚ:976±3134

ΠΚΚ:131, ΑΔΚ: 258

ΠΚΚ:39–221, ΑΔΚ:69-18678

*ΠΚΚ: Πλακώδες καρκίνωμα, ΑΔΚ: Αδενοκαρκίνωμα
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Στον

Πίνακα

5-16

καταγράφονται

ενδεικτικές

τιμές

του

δείκτη

πολλαπλασιαστικής ικανότητας του όγκου Ki-67 στην περίπτωση του μη
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Οι τιμές του δείκτη παρουσιάζουν
ιδιαίτερα μεγάλη διακύμανση, όπως αντικατοπτρίζεται και στις αποκλίσεις μεταξύ
των επιπέδων διαχωρισμού των ομάδων χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού Ki-67 που
υιοθετούνται από διάφορες μελέτες [83]. Στις μελέτες που συνολικά εξετάστηκαν η
μέτρηση του δείκτη πραγματοποιήθηκε είτε σε αρχική βιοψία είτε στον ίδιο τον όγκο
μετά από χειρουργική αφαίρεση, με την πλειονότητα να εμπίπτει στη δεύτερη
κατηγορία. Σε συγκριτικές μελέτες έχει παρατηρηθεί απόκλιση μεταξύ των δύο
παραπάνω μετρήσεων στον ίδιο όγκο (η βιοψία γενικά χαρακτηρίζεται από μικρότερη
τιμή του Κi-67 σε σύγκριση με τον όγκο που έχει αφαιρεθεί χειρουργικά), η οποία
έχει αποδοθεί σε διαφορές στη μεθοδολογία δειγματοληψίας και χειρισμού των
δειγμάτων καθώς και στην ποιότητα των δειγμάτων [84].
Πίνακα 5-16
Πίνακας 5-16: Δείκτης σήμανσης Ki-67(%) για μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα:
Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη

Πλήθος

Rudolph et al., 1998 [85]
Kaira et al., 2008 [86]

Dingemans et al., 2001 [87]

Διάμεσος

ΠΚΚ: 44
ΜΜΚΠ:23
Σύνολο: 321 32
ΑΔΚ:200
ΑΔΚ:18
ΠΚΚ:100
ΠΚΚ:56
36

Hommura et al,. (2000) [88] 215

Ramnath et al., 2001 [89]

Han et al., 2009 [90]
Demarchi et al., 2000 [91]

221
Σύνολο: 33
ΑΔΚ:22
ΠΚΚ:11
ΑΔΚ:64

22.22

Μέση τιμή

Εύρος
(πλήθος)

ΠΚΚ: 53.4±11.7
ΜΜΚΠ:38.3±17.8
35±24
ΑΔΚ:23±20
5-92
ΠΚΚ:54±17
<30 (20)
31–60 (11)
>60 (5)
0–93
36.7 ± 27.3
>30 (116)
<25 (95)
25–49 (66)
50–74 (41)
≥75 (12)
<50 (9)
50–75 (14)
≥75 (10)

Δείγμα
Από χειρουργική
αφαίρεση
Από χειρουργική
αφαίρεση*
Διαγνωστική
βιοψία
Από χειρουργική
αφαίρεση**

*
Από χειρουργική
αφαίρεση*

Σύνολο: 62
Από χειρουργική
Takahashi et al., 2002 [92] ΑΔΚ:36
24.5
αφαίρεση**
ΠΚΚ:26
ΜΜΚΠ: Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, ΠΚΚ: Πλακώδες καρκίνωμα, ΑΔΚ: Αδενοκαρκίνωμα
*Δεν εφαρμόστηκε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία πριν ή μετά το χειρουργείο
**Εφαρμόστηκε σε ένα ποσοστό των ασθενών μετεγχειρητική θεραπεία
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5.3.2.2

Καρκινικά βλαστικά κύτταρα

Ο επιφανειακός κυτταρικός δείκτης CD133 έχει σχετιστεί με τα καρκινικά
βλαστικά κύτταρα και εκφράζεται σε ένα πλήθος κακοηθειών, μεταξύ των οποίων και
ο καρκίνος του πνεύμονα [93]. Αν και η ακριβής δράση του δείκτη είναι άγνωστη,
φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην ενεργοποίηση και διατήρηση των βλαστικών
κυττάρων, ενώ έχει διατυπωθεί και η πιθανή ρυθμιστική του δράση στην επικοινωνία
μεταξύ των κυττάρων. Πρόσφατα δείχθηκε ότι σε αδενοκαρκινώματα, κύτταρα που
εκφράζουν τον δείκτη CD166 είναι πλούσια σε κύτταρα ανάπτυξης της νόσου [94].
Επίσης προτάθηκε ότι το γονίδιο Oct-4 μπορεί να παίζει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο
στις ιδιότητες των CD133+ καρκινικών κυττάρων [94].
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φαινότυπος των καρκινικών κυττάρων διαφέρει όχι
μόνο μεταξύ διαφορετικών τύπων καρκίνων αλλά και μεταξύ όγκων του ίδιου τύπου,
κάνοντας επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης και άλλων μεθόδων ταυτοποίησης
καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε συνδυασμό με την έκφραση των επιφανειακών
δεικτών. Το ένζυμο αλδεϋδική αφυδρογονάση (Aldehyde dehydrogenase - ALDH)
μεταβολίζει μια μεγάλη ποικιλία ενδογενών και εξωγενών αλδεΰδων. Αυξημένη
δράση της ALDH έχει ανιχνευθεί σε βλαστικά και προγονικά κύτταρα αρκετών
σειρών υποδηλώνοντας ότι η δράση του ενζύμου αυτού μπορεί να αξιοποιηθεί για την
ταυτοποίηση καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε μία γκάμα κακοηθειών, όπως ο
καρκίνος του πνεύμονα [93].
Επίσης μελέτες έχουν δείξει ότι κυτταρικοί υποπληθυσμοί που παρουσιάζουν
μειωμένη επισήμανση στη χρωστική Hoechst 33342 (side populations-SP) είναι
εμπλουτισμένοι σε ενήλικα βλαστικά κύτταρα. Ο φαινότυπος αυτός έχει αποδοθεί
στην αυξημένη έκφραση του ABCG2, ενός μεταφορέα ATP-binding cassette (ABC),
ο οποίος απομακρύνει την πλεονάζουσα χρωστική από το εσωτερικό του κυττάρου. Ο
παραπάνω μεταφορέας έχει συσχετιστεί και με την ανθεκτικότητα των βλαστικών
κυττάρων σε χημειοθεραπεία. Η ύπαρξη υποπληθυσμών με φαινότυπο SP έχει
διαπιστωθεί σε ένα πλήθος καρκινικών τύπων, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα,
καθιστώντας τη μέθοδο ελπιδοφόρα στην ανίχνευση καρκινικών βλαστικών
κυττάρων [95].
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Πίνακα 5-17

Πίνακας 5-17: Καρκινικά βλαστικά κύτταρα για καρκίνο του πνεύμονα: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Μελέτη
Κυτταρικές σειρές
Ho et al., 2007 [95]

Μεθοδολογία*

Φαινότυπος‡

Χαμηλή
επισήμανση στη
χρωστική
Hoechst
33342

ABCG2
Χαμηλή
επισήμανση
Hoechst

Levina et al., 2008
[96]

Χημειοανθεκτικ
ότητα

Jiang et al., 2009
[97]

Μέτρηση
ενεργότητας του
ενζύμου
ALDH1

Πορίσματα

 Όλες οι κυτταρικές σειρές καρκίνου του πνεύμονα
που εξετάστηκαν (H460, H23, HTB-58, A549,
H441, and H2170) περιέχουν κύτταρα με φαινότυπο
SP σε ποσοστό που ποικίλει από 1.5% (H23) μέχρι
6.1% (H441).
 Το πλήθος των κυττάρων που απαιτήθηκαν για την
ανάπτυξη όγκων σε ποντίκια με πιθανότητα 100%
είναι:
H460 SP: 5*104, Non-SP: >105
A549 SP: 5*104, Non-SP: 105
H441 SP: μεταξύ 5*103 και 5*104, Non-SP: 5*104
Έκφραση CD133,  Ο πληθυσμός των CD133+ κυττάρων στην αρχική
CD117, SSEA-3,
κυτταρική σειρά καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)
TRA1-81, Oct-4
H460 είναι 1.8%.
και πυρηνική β-  Απαιτούνται 5*105 κύτταρα της αρχικής κυτταρικής
κατενίνη.
σειράς για την ανάπτυξη όγκων σε SCID mice με
Απώλεια
πιθανότητα 100%.
έκφρασης του
 Το ποσοστό των κυττάρων στον αρχική σειρά H460
δείκτη
με φαινότυπο SP εκτιμάται στο 5,2%
διαφοροποίησης
κυτοκερατίνης
8/18 (CK 8/18).
ALDH1 CD133  Οι κυτταρικές σειρές NSCLC H460, H125, H322 και
H358 χαρακτηρίζονται από ένα μέσο πληθυσμό
ALDH1+ κυττάρων 2% (διακύμανση 0.6% (H322)
έως 2.9% (H125))
 Ένα πλήθος ALDH1+ κυττάρων ίσο με 103 ήταν
ικανό να αναπτύξει όγκους σε όλα τα ποντίκια που
εξετάστηκαν (πέντε), σε αντίθεση με τον πληθυσμό
των ALDH1- κυττάρων

Δείγματα πρωτοπαθών κλινικών όγκων
 Έγχυση 104 CD133+ κυττάρων καρκίνου του
πνεύμονα σε ποντίκια παρήγαγαν όγκους
παρόμοιους με τους αρχικούς, σε αντίθεση με την
έγχυση 10 φορές μεγαλύτερου αριθμού CD133κυττάρων
+
Chen et al., 2008
 Το ποσοστό των CD133 σε δείγματα 10 ασθενών
Έκφραση CD133 Oct4 enriched
[99]
ΜΜΚΠ κυμαινόταν μεταξύ 0.3-5.9%
ABCG2
4
 10 CD133 κύτταρα δεν είχαν την ικανότητα να
αναπτύξουν όγκους σε ποντίκια σε αντίθεση με 3.000
CD133+ κύτταρα. Δείγματα από 10 ασθενείς και 4
κυτταρικές σειρές
Bertolini et al., 2009 Έκφραση

Μέσο ποσοστό CD133+/ESA+ κυττάρων σε ένα
CD133+/ESA+
[100]
πλήθος 60 δειγμάτων ήταν 5%
CD133/ESA
ABCG2+
 Σε 47 δείγματα ο πληθυσμός των CD133+/ESA+
CXCR4+
κυμαίνεται μεταξύ 0.02-35% με το 60% των
περιπτώσεων να χαρακτηρίζεται από ποσοστό
CD133+ ≤2%
*Μεθοδολογία απομόνωσης κυτταρικών πληθυσμών εμπλουτισμένων με βλαστικά κύτταρα
‡
Κυτταρικοί δείκτες καρκινικών βλαστικών κυττάρων που έχουν ταυτοποιηθεί από τη συγκεκριμένη μελέτη
Eramo et al., 2008
[98]

Ικανότητα
ανάπτυξης
μικροσφαιριδίων
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5.3.3 Μοντελοποίηση

σισπλατίνης,

γεμσιταβίνης,

βινορελβίνης

και

δοσεταξέλης
Σισπλατίνη
Η σισπλατίνη (cisplatin), ανάλογο της πλατίνης, είναι σύμπλοκο βαρέως
μετάλλου που περιλαμβάνει ένα κεντρικό άτομο λευκόχρυσου περιβαλλόμενο από 2
άτομα χλωρίου και 2 μόρια αμμωνίας, cis-PtCl2(NH3)2. Χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία διαφόρων νεοπλασιών, όπως όρχεων, ωοθηκών, τραχήλου της μήτρας,
ουροδόχου κύστης και εγκεφάλου. Επίσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στον
μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων και στον καρκίνο του προστάτη σε
συνδυασμό με άλλα κυτταροστατικά φάρμακα. Η πιο σοβαρή παρενέργεια της
σισπλατίνης είναι η νεφροτοξικότητα [101]. Για τον λόγο αυτό η σισπλατίνη
χορηγείται ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη λήψη νερού.
Μηχανισμός δράσης: Η δράση της σισπλατίνης φαίνεται ότι οφείλεται στην
αναστολή της σύνθεσης του DNA. Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, το χλώριο στο
μόριο της σισπλατίνης αντικαθίσταται από μόρια ύδατος, [PtCl(H2O)(NH3)2]+, λόγω
της χαμηλότερης συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου και της υψηλότερης
συγκέντρωσης του νερού στο κυτταρόπλασμα. Το σύμπλοκο στη συνέχεια
δεσμεύεται από το DNA, μετά από αντικατάσταση του μορίου του νερού από τη
βάση κυρίως της γουανίνης. Δεύτερη υδρόλυση οδηγεί στην αντικατάσταση και του
δεύτερου χλωρίου από μόριο του νερού και τελικά τη δέσμευση της σισπλατίνης από
δεύτερη νουκλεοτιδική βάση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διασταυρώσεων (crosslinks). Πιστεύεται ότι οι μάταιες προσπάθειες του κυττάρου να επισκευάσει τις
παραπάνω βλάβες στο DNA οδηγούν στην ενεργοποίηση του αποπτωτικού
μηχανισμού [102]. Επίσης, θεωρείται ότι στην πυροδότηση της απόπτωσης
συμβάλουν και εμπλεκόμενες πρωτεϊνικές βλάβες, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό τη
σισπλατίνης δεσμεύεται από διάφορες πρωτεΐνες του κυττάρου.
Μοντελοποίηση: Η σισπλατίνη είναι ένα σκεύασμα μη ειδικό του κυτταρικού
κύκλου [103]. Στο μοντέλο, τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι απορροφούν το
φάρμακο σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου, καθώς και στη φάση ηρεμίας
G0. Τα κύτταρα που έχουν πληγεί πεθαίνουν μέσω του αποπτωτικού μηχανισμού
μετά τη διέλευση της φάσης S.
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Γεμσιταβίνη
Η γεμσιταβίνη (gemcitabine) είναι αντιμεταβολίτης της πυριμιδίνης και
μεταβολίζεται ενδοκυτταρικά από νουκλεοτιδικές κινάσες σε ενεργά διφωσφορικά
(dFdCDP) και τριφωσφορικά (dFdCTP) νουκλεοτίδια. Χορηγείται ως μονοθεραπεία
στην περίπτωση ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος και σε συνδυασμό με άλλα
σκευάσματα στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο της
ουροδόχου κύστης και στον καρκίνο του μαστού. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί με
επιτυχία στον καρκίνο των ωοθηκών, κεφαλής και λαιμού και στο μεσοθηλίωμα.
Μηχανισμός δράσης [104]: Η κύρια κυτταροτοξική δράση της γεμσιταβίνης
οφείλεται στην αναστολή της σύνθεσης του DNA μέσω δύο μηχανισμών δράσης των
dFdCDP και dFdCTP. Ο μεταβολίτης dFdCTP ανταγωνίζεται το τριφωσφορικό
δεοξυνουκλεοτίδιο dCTP κατά τη σύνθεση του DNA, ενσωματώνεται στο
νεοσυντιθέμενο DNA και οδηγεί στη διακοπή της διαδικασίας (μετά την προσθήκη
ενός επιπλέον νουκλεοτιδίου στους αναπτυσσόμενους κλώνους του DNA), καθώς
διαφεύγει της εποπτείας των επιδιορθωτικών μηχανισμών. Επιπλέον, οι μεταβολίτες
της γεμσιταβίνης αναστέλλουν τη δράση διάφορων ενζύμων απαραίτητων για τη
σύνθεση του DNA, με αποτέλεσμα την επαγωγή της απόπτωσης. Χαρακτηριστικά, ο
μεταβολίτης dFdCDP αναστέλλει το ένζυμο αναγωγάση των ριβονουκλεοτιδίων, με
αποτέλεσμα την ελάττωση της συγκέντρωσης των δεοξυνουκλεοτιδίων και
ειδικότερα του dCTP, απαραίτητα για τη σύνθεση του DNA. Τέλος, ο μεταβολίτης
dFdCTP ενσωματώνεται στο RNA αλλοιώνοντας τη φυσιολογική λειτουργία και
μετάφρασή του.
Μοντελοποίηση: Η γεμσιταβίνη είναι ένα σκεύασμα ειδικό του κυτταρικού
κύκλου [103] [105]. Στο μοντέλο, τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι απορροφούν
το φάρμακο σε όλες τις φάσεις του ενεργού κυτταρικού κύκλου. Τα κύτταρα που
έχουν πληγεί πεθαίνουν μέσω του αποπτωτικού μηχανισμού μετά τη διέλευση της
φάσης S.
Βινορελβίνη
Η Βινορελβίνη είναι ένα ημισυνθετικό αλκαλοειδές της vinca, προερχόμενο από
το φυτό Catharanthus roseus. Δομικά διαφέρει από τα φυσικά αλκαλοειδή της,
καθώς ο δακτύλιός της αποτελείται από 8, έναντι 9, δομικά μέλη [106].
Χαρακτηρίζεται από μειωμένη νευροτοξικότητα σε σύγκριση με άλλα αλκαλοειδή
της vinca. Χορηγείται ενδοφλέβια ή από το στόμα κυρίως για τη θεραπεία του
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προχωρημένου καρκίνου του μαστού και του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα. Καθώς έχει ήπιες καυστικές ιδιότητες, η ενδοφλέβια χορήγηση της
βινορελβίνης προκαλεί ερεθισμό ή φλεγμονή της φλέβας όπου έγινε η χορήγηση
(φλεβίτιδα) [107]. Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες είναι η ουδετεροπενία, η
αναιμία, η ναυτία και οι εμετοί [106].
Μηχανισμός δράσης: Η βινορελβίνη αναστέλλει τον πολυμερισμό της
τουμπουλίνης και διαταράσσει τη συναρμολόγηση των μικροσωλινίσκων και τον
σχηματισμό της μιτωτικής ατράκτου. Η δράση της αυτή παρεμποδίζει την κυτταρική
διαίρεση προκαλώντας τον θάνατο του κυττάρου στη μετάφαση μέσω του
αποπτωτικού μηχανισμού [105]. Επίσης το φάρμακο ενδέχεται να αναστέλλει τη
σύνθεση των DNA και RNA καθώς και διάφορων πρωτεϊνών [105].
Μοντελοποίηση: Η βινορελβίνη είναι ένα σκεύασμα ειδικό του κυτταρικού
κύκλου [103] [105]. Στο μοντέλο, τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι απορροφούν
το φάρμακο σε όλες τις φάσεις του ενεργού κυτταρικού κύκλου. Τα κύτταρα που
έχουν πληγεί πεθαίνουν μέσω του αποπτωτικού μηχανισμού μετά την ολοκλήρωση
της μίτωσης.
Δοσεταξέλη
Η δοσεταξέλη είναι δεύτερης γενιάς ταξάνη, ημισυνθετικό παράγωγο των
βελονών του Ευρωπαϊκού κωνοφόρου Taxus Baccata. Πρώιμες in vitro μελέτες
αποκάλυψαν την ευρεία αντικαρκινική δράση της δοσεταξέλης και έναν αριθμό
ευνοϊκότερων χαρακτηριστικών σε σύγκριση με άλλες ταξάνες, όπως η πακλιταξέλη.
Για παράδειγμα in vitro μελέτες με διάφορες καρκινικές κυτταρικές σειρές έχουν
επιδείξει από 1.3 έως και 12 φορές μεγαλύτερη κυτταροτοξικότητα σε σύγκριση με
την πακλιταξέλη [108]. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από μελέτες in vivo
[108], [109]. Η δοσεταξέλη είναι ιδιαίτερα αποδοτική τόσο σαν μονοθεραπεία όσο
και σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα σε μια ποικιλία καρκινωμάτων (μαστός,
πνεύμονας, ωοθήκες, προστάτης, γαστρικός, κεφαλή και λαιμός)
Μηχανισμός δράσης [108]: Ο κύριος μηχανισμός δράσης της δοσεταξέλης είναι η
προώθηση της συναρμολόγησης της τουμπουλίνης σε σταθερούς μικροσωληνίσκους
και η παράλληλη αναστολή της αποσυναρμολόγησής τους. Η δράση αυτή έχει σαν
αποτέλεσμα τη διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας των μικροσωληνίσκων, την
αναστολή της μίτωσης και τον κυτταρικό θάνατο. Παρ' ότι τόσο η πακλιταξέλη όσο
και η δοσεταξέλη δεσμεύονται από το ίδιο σημείο του μικροσωληνίσκου, η δέσμευση
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της δοσεταξέλης είναι ισχυρότερη και πιθανόν να σχετίζεται και με χαμηλά επίπεδα
έκφρασης

συγκεκριμένων πρωτεϊνών

που

σχετίζονται

με

τη δράση των

μικροσωλινίσκων. Επιπλέον η δοσεταξέλη φαίνεται να προάγει την απόπτωση στα
καρκινικά κύτταρα προκαλώντας αδρανοποίηση του Bcl-2 μέσω της φωσφορυλίωσής
του. Η οικογένεια γονιδίων Bcl-2 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του
αποπτωτικού μηχανισμού. Αναστολή του Bcl-2 προάγει την απόπτωση του κυττάρου,
ενώ υπερέκφρασή του καθυστερεί ή αποτρέπει τον αποπτωτικό θάνατο, παράγοντας
που έχει συσχετιστεί με την ανθεκτικότητα των καρκινικών κυττάρων στη
χημειοθεραπεία.
Μοντελοποίηση: Η δοσεταξέλη είναι ένα σκεύασμα ειδικό του κυτταρικού κύκλου
[103]. Στο μοντέλο, τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι απορροφούν το φάρμακο σε
όλες τις φάσεις του ενεργού κυτταρικού κύκλου. Τα κύτταρα που έχουν πληγεί
πεθαίνουν μέσω του αποπτωτικού μηχανισμού μετά την ολοκλήρωση της μίτωσης.
5.3.4 Επεξεργασία κλινικών δεδομένων
5.3.4.1

Προσαρμογή κλάσματος θανάτωσης στα κλινικά δεδομένα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του κυτταρικού κλάσματος
θανάτωσης των εμπλεκομένων χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων. Λόγω παροχής
από τους κλινικούς μόνο του εξωτερικού ορίου του όγκου και απουσίας ορισμού
τυχόν εσωτερικών υποπεριοχών διακριτής μεταβολικής δραστηριότητας, θεωρείται
ομοιογενής όγκος σχήματος που καθορίζεται από τα ανακατασκευασμένα
απεικονιστικά δεδομένα. Η διαδικασία προσαρμογής που ακολουθήθηκε είναι
παρόμοια με την περίπτωση της προσαρμογής του μοντέλου στον μαστικό καρκίνο
(§5.2.5) και αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την επιλογή των
τιμών των παραμέτρων που καθορίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου. Λόγω της
μη διαθεσιμότητας, την περίοδο επεξεργασίας των δεδομένων, κυτταροκινητικών
δεικτών (π.χ. Ki67, TLI) ή άλλων δεδομένων που θα μας επέτρεπαν την εκτίμηση της
κυτταρικής σύστασης και του ρυθμού ανάπτυξης του όγκου σε κάθε κλινική
περίπτωση, βασιστήκαμε στη βιβλιογραφική επισκόπηση των κυτταροκινητικών που
παρουσιάστηκε στην §5.3.2, για την επιλογή βιολογικά αποδεκτών τιμών των
χαρακτηριστικών αυτών. Στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε σαν εξωτερικός
περιορισμός ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου και το κλάσμα ανάπτυξης, και
επιλέχθηκε μια τιμή για το καθένα η οποία να εμπίπτει μέσα στα όρια των τιμών που
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καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Οι τιμές αυτές θεωρήθηκαν ίδιες για όλες τις
κλινικές περιπτώσεις που εξετάστηκαν:
 Χρόνος διπλασιασμού: Τd 200 μέρες
 Κλάσμα ανάπτυξης: 60%
Τα παραπάνω μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του όγκου επιτεύχθηκαν μετά από
προσαρμογή των παραμέτρων που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου
ακολουθώντας την παρακάτω μεθοδολογία:
 Αρχικά αποδίδονται συγκεκριμένες τιμές στις παραμέτρους Tc, TG0, TA, TN,
NLIMP, RA, RADiff, PG0toG1 και Psym (Πίνακας 5-18). Αξίζει να σημειωθεί ότι η
επιλογή μιας σχετικά μεγάλης διάρκειας κυτταρικού κύκλου (90 ώρες)
υπαγορεύεται από το υψηλό θεωρούμενο κλάσμα ανάπτυξης.
 Στη συνέχεια καθορίζεται η τιμή της παραμέτρου Psleep, έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος διπλασιασμού του όγκου (Πίνακας 5-18).
 Τέλος καθορίζεται η τιμή του RNDiff, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό
κλάσμα ανάπτυξης (Πίνακας 5-18). Να σημειωθεί ότι η παράμετρος αυτή δεν
επηρεάζει τον χρόνο διπλασιασμού του όγκου.
Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, επιχειρείται η προσαρμογή του κλάσματος
κυτταρικής θανάτωσης των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων έτσι ώστε να
επιτευχθεί ταύτιση μεταξύ των κλινικών ογκομετρικών δεδομένων και του
αποτελέσματος της προσομοίωσης, εφαρμόζοντας το χημειοθεραπευτικό σχήμα που
ακολουθήθηκε στην υπό εξέταση κλινική περίπτωση. Η εκτιμώμενη τιμή του
κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης για κάθε χημειοθεραπευτικό σκεύασμα (το
‘φαινομενικό’ CKR) είναι το CKR που οδηγεί στην ίδια σμίκρυνση του
προσομοιούμενου όγκου με αυτήν που προκύπτει από τα πραγματικά κλινικά
δεδομένα. Στον Πίνακα 5-19 καταγράφονται για κάθε ασθενή τα αποτελέσματα της
προσαρμογής του μοντέλου και η εκτίμηση του CKR των φαρμάκων για τη δόση
χορήγησης βάσει των περιορισμών - υποθέσεων που τέθηκαν παραπάνω ως προς τα
κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά του όγκου του σε συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε υποθέσει έναν
ενδιάμεσο χρόνο διπλασιασμού και ένα σχετικά υψηλό κλάσμα ανάπτυξης για όλες
τις περιπτώσεις, η απόδοση των φαρμάκων φαίνεται να είναι μικρή. Ελάχιστη ή και
καθόλου απόκριση στη θεραπεία φαίνεται να παρουσιάζει ένας μόνο ασθενής (#12),
καθώς ο τελικός όγκος είναι ελαφρά μεγαλύτερος του αρχικού, μεταβολή που μπορεί
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να εμπίπτει στα όρια του σφάλματος εκτίμησης του όγκου από τα απεικονιστικά
δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή η δράση των φαρμάκων φαίνεται να επιτυγχάνει
μόνο μια μικρή μείωση του ρυθμού αύξησης του όγκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν
θεωρούσαμε ελαφρώς μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης του όγκου, το συνολικό CKR θα
προέκυπτε μηδέν. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το συνολικό κλάσμα κυτταρικής
θανάτωσης κυμαίνεται μεταξύ 0.19 και 0.49 με την πλειονότητα των περιπτώσεων να
εμπίπτει μέσα στο πεδίο τιμών 0.3-0.49 (9/12).

Πίνακα 5-18
Πίνακας 5-18: Αποτελέσματα προσαρμογής των παραμέτρων
ελεύθερης ανάπτυξης του μοντέλου στα κλινικά δεδομένα του
καρκίνου του πνεύμονα
Παράμετροι ελεύθερης ανάπτυξης
Tc (h)
TG0 (h)
TN (h)
TA (h)
NLIMP
RA (h-1)
RADiff (h-1)
RNDiff (h-1)
PG0toG1
Psleep
Psym

90
96
100
6
7
0.001
0.001
0.022
0.01
0.31
0.6

Χαρακτηριστικά όγκου
200
Τd (d)
0.12
Κλάσμα βλαστικών
0.46
Κλάσμα προγονικών
0.40
Κλάσμα πολλαπλασιαζόμενων
0.18
Κλάσμα αναπαυόμενων
0.07
Κλάσμα διαφοροποιημένων
0.35
Κλάσμα νεκρών
0.61
Κλάσμα ανάπτυξης
Όλα τα κλάσματα των κυτταρικών πληθυσμών εκτός από το κλάσμα
ανάπτυξης είναι εκφρασμένα ως προς τα συνολικά κύτταρα του όγκου.
Το κλάσμα ανάπτυξης είναι εκφρασμένο ως προς τα ζωντανά κύτταρα.
Τα κλάσματα είναι στρογγυλοποιημένα στο 2ο δεκαδικό ψηφίο.
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Πίνακα 5-19

Πίνακας 5-19: Αποτελέσματα προσαρμογής κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης ,CKR, στα κλινικά δεδομένα του καρκίνου του πνεύμονα
Ασθενής #

CKRΣΙΣ (80mg/m²)

1

2

3

0.15

0.2

0.22

CKRΣΙΣ (75mg/m²)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.24

0.24

0.11

0.21

0.19

0.23

0.14

0.05

0.18

0.25

0.2

0.08

0.17

0.18

0.22

0.12

0.03

0.15

0.2

CKRΓΕΜ (1250 mg/m²)

0.13

0.19

0.2

CKRΔΟΣ (75mg/m²)

0.21

CKRΒΙΝ (30mg/m²)
Συνολικό CKR
Αρχικός όγκος βάσει DICOM (mm3)

0.28

0.39

0.42

0.41

0.49

0.44

0.19

0.38

0.37

0.45

0.26

0.08

0.33

100264

568264

101216

41376

45160

20760

41056

39776

63136

133864

99872

123016

111744

3

46824

168048

26336

18352

8544

5824

23416

15840

20632

29816

51752

131160

29264

3

Τελικός όγκος προσομοίωσης (mm )

46890

168894

25976

18224

8546

5743

23823

15318

20451

29662

52260

133109

29849

Σχετική μείωση του όγκου βάσει DICOM
(% του αρχικού)

53.30

70.43

73.98

55.65

81.08

71.95

42.97

60.18

67.32

77.73

48.18

-6.62

73.81

Σχετική μείωση του όγκου βάσει
προσομοίωσης (% του αρχικού)

53.23

70.28

74.34

55.96

81.08

72.33

41.98

61.49

67.61

77.84

47.67

-8.20

73.29

Σχετική απόκλιση μεταξύ πραγματικής
και προβλεπόμενης συρρίκνωσης (% της
πραγματικής)

0.12

0.21

-0.48

-0.56

0.01

-0.54

2.31

-2.18

-0.43

-0.15

1.06

-23.93

0.71

Τελικός όγκος βάσει DICOM (mm )

ΣΙΣ: Σισπλατίνη, ΓΕΜ: Γεμσιταβίνη, ΔΟΣ:Δοσεταξέλη, ΒΙΝ:Βινορελβίνη
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Εικόνα 5-6: Εύρος τιμών του φαινομενικού κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης της
σισπλατίνης, γεμσιταβίνης, δοσεταξέλης και βινορελβίνης

Καθώς η αγωγή αποτελείται από δύο αντινεοπλασματικά φάρμακα, δεν είναι
δυνατή η ακριβής εκτίμηση του κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης για κάθε φάρμακο
από τα διαθέσιμα δεδομένα, ακόμα και στην ιδανική περίπτωση που είναι γνωστοί
όλοι

οι

απαιτούμενοι

δείκτες

πολλαπλασιασμού

και

τα

κυτταροκινητικά

χαρακτηριστικά, οι οποίοι θα επέτρεπαν την ακριβή προσαρμογή όλων των
παραμέτρων που σχετίζονται με την ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου στην υπό μελέτη
κλινική περίπτωση. Όπως πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω μελέτη, αυτό που είναι
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δυνατό είναι η εκτίμηση ενός ‘φαινομενικού’ συνδυασμού των CKR των φαρμάκων
που εμπλέκονται. Στην Εικόνα 5-6 επιχειρείται η εκτίμηση του μέγιστου CKR για
κάθε φάρμακο, η οποία προκύπτει θεωρώντας την απουσία του δεύτερου φαρμάκου.
Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή του CKR για το φάρμακο Α καθορίζεται θέτοντας
την τιμή του CKR για το φάρμακο Β ίση με το μηδέν και εφαρμόζοντας το
πραγματικό χημειοθεραπευτικό σχήμα που ακολουθήθηκε στην υπό εξέταση κλινική
περίπτωση. Η παραπάνω προσέγγιση συστηματικά φαίνεται να υπερεκτιμά το
φάρμακο που χορηγείται τις λιγότερες φορές (Σισπλατίνη), μια και πρέπει να
πετύχουμε την ίδια συρρίκνωση του όγκου πραγματοποιώντας τις μισές χορηγήσεις
σε σύγκριση με το άλλο. Τέλος, από τα αποτελέσματα δεν είναι δυνατή η συσχέτιση
μεταξύ φαινομενικού CKR και δόσης χορήγησης.
5.3.4.2

Επίδραση των κινητικών χαρακτηριστικών του όγκου στην εκτίμηση

του κλάσματος θανάτωσης

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η αβεβαιότητα που επιφέρει στον
προσδιορισμό του CKR η απουσία δεδομένων που επιτρέπουν την ποσοτική
εκτίμηση των κινητικών χαρακτηριστικών του όγκου για την υπό εξέταση κλινική
περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στην κλινική περίπτωση #4 του
καρκίνου του πνεύμονα και θα υπολογίσουμε το φαινομενικό CKR των
εμπλεκόμενων φαρμάκων υλοποιώντας εικονικούς όγκους που χαρακτηρίζονται από
διαφορετικούς συνδυασμούς του χρόνου διπλασιασμού και του κλάσματος
ανάπτυξης. Οι συνδυασμοί αυτοί καλύπτουν το εύρος τιμών των θεωρούμενων
μακροσκοπικών χαρακτηριστικών που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία
(§5.3.2.1). Για κάθε εικονικό όγκο θα υπολογίσουμε μια δυνατή λύση του
φαινομενικού CKR των φαρμάκων ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία με την
προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ποιοτικά την επίδραση της
χημειοανθεκτικότητας των βλαστικών κυττάρων στην εκτίμηση του CKR.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης (§5.3.2), θωρήθηκαν
δύο ‘ακραίες’ τιμές του χρόνου διπλασιασμού του όγκου, Td = 30 και 900 μέρες, και
δύο ‘ακραίες’ τιμές του κλάσματος ανάπτυξης ΚΑ=0.1 και 0.8. Επίσης θεωρήθηκε
ένα ιδιαίτερα μικρό κλάσμα καρκινικών βλαστικών κυττάρων της τάξης των 10-5 10-4. Στον Πίνακα 5-20 καταγράφονται οι τιμές των παραμέτρων ελεύθερης
ανάπτυξης του όγκου, όπως προέκυψαν μετά τη διαδικασία προσαρμογής στους
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παραπάνω περιορισμούς για τους τέσσερις θεωρούμενους εικονικούς όγκους. Οι
τιμές των ‘φαινομενικών’ CKR των φαρμάκων (Σισπλατίνη, Δοσεταξέλη), όπως
προκύπτουν μετά την προσαρμογή στα ογκομετρικά δεδομένα για κάθε εικονικό
όγκο, καταγράφονται στον Πίνακα 5-20. Παρατηρούμε ότι η διακύμανση στα
μακροσκοπικά κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά του όγκου μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική διακύμανση στο εκτιμώμενο CKR (συνολικό CKR κυμαίνεται από 0.35
έως 0.78). Όπως αναμενόταν, η μεγαλύτερη τιμή του CKR προκύπτει για τον όγκο
που παρουσιάζει την πιο ραγδαία ανάπτυξη και χαρακτηρίζεται από το μικρότερο
κλάσμα ανάπτυξης.

Πίνακα 5-20

Πίνακας 5-20: Αποτελέσματα προσαρμογής των παραμέτρων ελεύθερης ανάπτυξης του
μοντέλου για την κλινική περίπτωση #4 του καρκίνου του πνεύμονα
Td=30d
ΚΑ=0.1

Td=900d
ΚΑ=0.1

Td=30d
ΚΑ=0.8

Td=900d
ΚΑ=0.8

Παράμετροι ελεύθερης ανάπτυξης
Tc (h)

24

24

90

90

TG0 (h)

120

96

92

49

TN (h)

235

144

95

72

TA (h)

6

6

6

6

20

20

20

20

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.0026

0.0036

0.052

0.055

PG0toG1

0.01

0.01

0.01

0.01

Psleep

0.195

0.21342

0.117

0.189

Psym

0.3

0.3

0.35

0.35

29.63

906

29.95

922

Κλάσμα βλαστικών

0.000044

0.000044

0.00035

0.00035

Κλάσμα προγονικών

0.243

0.242

0.902

0.901

Κλάσμα ανάπτυξης

0.122

0.122

0.803

0.802

Κλάσμα αναπαυόμενων

0.121

0.120

0.099

0.099

Κλάσμα διαφοροποιημένων

0.757

0.757

0.098

0.099

Κλάσμα νεκρών

0.363

0.363

0.35

0.35

NLIMP
RA (h-1)
RADiff (h-1)
-1

RNDiff (h )

Χαρακτηριστικά όγκου
Τd (d)

Όλα τα κλάσματα των κυτταρικών πληθυσμών εκτός από τα νεκρά κύτταρα είναι εκφρασμένα ως προς
τα ζωντανά κύτταρα του όγκου. Το κλάσμα των νεκρών κυττάρων είναι εκφρασμένο ως προς τον
συνολικό πληθυσμό. Τα κλάσματα είναι στρογγυλοποιημένα στο 3ο δεκαδικό ψηφίο.
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Σύμφωνα με τη μελέτη των Chen et al (2008) [99], οι κυτταρικοί πληθυσμοί που
φαίνεται να είναι εμπλουτισμένοι σε καρκινικά βλαστικά κύτταρα παρουσιάζουν
σημαντική αντοχή στη δράση αντινεοπλασματικών σκευασμάτων, όπως της
σισπλατίνης και της δοσεταξέλης. Στην Εικόνα 5-7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
προσομοιώσεων θεωρώντας στη μία περίπτωση την ίδια χημειοευαισθησία μεταξύ
των βλαστικών και προγονικών κυττάρων (CKRΒλαστικών=CKRπρογονικών) και στη
δεύτερη περίπτωση σημαντικά μικρότερη χημειοευαισθησία των βλαστικών
κυττάρων έναντι των προγονικών (CKRΒλαστικών=0.6 CKRπρογονικών). Θεωρήθηκαν οι
τέσσερις εικονικοί όγκοι του Πίνακα 5-20. Οι τιμές των CKR των φαρμάκων που
εφαρμόστηκαν

στα

προγονικά

κύτταρα

θεωρήθηκαν

ίσες

με

αυτές

που

καταγράφονται στον Πίνακα 5-20. Παρατηρούμε ότι παρότι το ποσοστό των
βλαστικών κυττάρων είναι σημαντικά μικρό (της τάξης των 10-5 - 10-4) μετά το πέρας
της θεραπείας η χημειοαντοχή αυτής της κατηγορίας του κυτταρικού πληθυσμού
οδηγεί σε σημαντικά αυξημένο ρυθμό επαναποίκισης του όγκου και απόκλιση από
την πραγματική μείωση του όγκου, ιδίως για υλοποιήσεις με μικρό χρόνο
διπλασιασμού και μικρό κλάσμα ανάπτυξης.

Πίνακα 5-21

Πίνακας 5-21: Αποτελέσματα προσαρμογής του κλάσμα κυτταρικής θανάτωση σισπλατίνης
και δοσεταξέλης για την κλινική περίπτωση #4 του καρκίνου του πνεύμονα
Td=30d
ΚΑ=0.1
Δόση

Td=900d
ΚΑ=0.1

Td=30d
ΚΑ=0.8

Td=900d
ΚΑ=0.8

Κλάσμα κυτταρικής θανάτωσης

Σισπλατίνη

75 mg/m²

CKRΣΙΣ

0.40

0.20

0.352

0.18

Δοσεταξέλη

75 mg/m²

CKRΔΟΣ

0.38

0.18

0.34

0.17

CKRTotal

0.78

0.38

0.692

0.35
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Εικόνα 5-7: Ποιοτική μελέτη της επίδρασης της χημειοανθεκτικότητας των βλαστικών κυττάρων.
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5.4 Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
5.4.1 Κλινικά δεδομένα
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ContraCancrum (Clinically Oriented
Translational Cancer Multilevel Modelling - FP7-ICT-2007-2-223979), το χωρικό
μοντέλο προσομοίωσης που παρουσιάστηκε στην §3.4.1, προσαρμόστηκε στη
χημειοθεραπεία του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος με τεμοζολομίδη σε συνδυασμό
με ακτινοθεραπεία. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στην κλινική περίπτωση ενός ασθενούς
(παιδί). Τα εξατομικευμένα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν είναι το εφαρμοζόμενο
θεραπευτικό σχήμα (τύποι και σχήμα θεραπείας, δόσεις θεραπείας) και οι
τρισδιάστατες ανακατασκευασμένες εικόνες της περιοχής του όγκου, οι οποίες
προήρθαν μετά από κατάλληλη επεξεργασία των απεικονιστικών δεδομένων
μαγνητικής τομογραφίας (Magnetic Resonance Imaging, MRI (T2 flair)) του
ασθενούς (Εικόνα 5-8 και Εικόνα 5-9). Το θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνει την
ημερήσια χορήγηση ακτινοβολίας δόσης 2 Gy (60Gy συνολικά στην περιοχή του
όγκου) και Τεμοζολομίδης δόσης 100mg/m2, εκτός Σαββατοκύριακου. Λίγο μετά την
έναρξη

της

θεραπείας

ανακατασκευασμένες

εικόνες

πραγματοποιήθηκε
αφορούν

δύο

μερική
χρονικές

ογκοεκτομή.
στιγμές

πριν

Οι
την

πραγματοποίηση του χειρουργείου, η μία πριν και η δεύτερη κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Η προσομοίωση αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο διαθέσιμων
επεξεργασμένων απεικονιστικών δεδομένων του όγκου. Τα επεξεργασμένα
απεικονιστικά δεδομένα που διατέθηκαν από το πρόγραμμα για την προσαρμογή του
μοντέλου προσομοίωσης περιλαμβάνουν πληροφορία για το εξωτερικό όριο του
όγκου και για το όριο εσωτερικών κυστών. Απουσιάζει οποιαδήποτε πληροφορία για
τυχόν εσωτερικές υποπεριοχές του όγκου διακριτής μεταβολικής δραστηριότητας. Τα
δεδομένα διατέθηκαν από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του ιδρύματος USAAR
(Universitat des Saarlandes, Γερμανία). Ο ορισμός του όγκου πραγματοποιήθηκε από
κλινικό του USAAR με τη βοήθεια του εργαλείου DrEye, μιας εφαρμογής
επεξεργασίας Dicom εικόνων η οποία αναπτύχθηκε από το ίδρυμα FORTH
(Foundation for Research and Technology Hellas, Ελλάδα) και αξιοποιήθηκε/
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του προγράμματος. Η επεξεργασία των δεδομένων και
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η

μετατροπή

τους

σε

μορφή

συμβατή

με

το

μοντέλο

προσομοίωσης

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του ίδιου λογισμικού.
Δόση ανά συνεδρία:
Ακτινοβολία: 2 Gy
Τεμοζολομίδη: 100 mg/m2

Σχήμα Χορήγησης:

20 21

24

20 21

24

Ακτινοβολία (μέρες)
Τεμοζολομίδη (μέρες)
Λήψη Απεικονιστικών δεδομένων (μέρες)
Χειρουργείο (μέρες)

0

Εβδομάδα 1

24
27

2

3

4

Αρχικός όγκος βάσει DICOM δεδομένων: 85440 mm3
Τελικός όγκος βάσει DICOM δεδομένων: 70848 mm3

Εικόνα 5-8: Δεδομένα πολύμορφου γλοιοβλαστώματος
Ως χρόνος αναφοράς έχει οριστεί η ημερομηνία λήψης του πρώτου απεικονιστικού δεδομένου.

(α)
Αρχή

Συνέχεια
(β)
Εικόνα 5-9: Απεικονιστικά δεδομένα πολύμορφου γλοιοβλαστώματος
(α) Αρχικές DICOM εικόνες και (β) αρχικές εικόνες μετά την επεξεργασία (η γκρι περιοχή αντιστοιχεί σε κύστη/ες
εσωτερικά ή και εξωτερικά του όγκου).
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5.4.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση
Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα είναι η πιο κακοήθης μορφή γλοιώματος,
αποτελούμενο από ένα ετερογενές μείγμα φτωχά διαφοροποιημένων νεοπλασματικών
αστροκυτωμάτων.

Παρακάτω

καταγράφονται

τα

πορίσματα

ενδεικτικών

κυτταροκινητικών μελετών που απαντήθηκαν στη βιβλιογραφία, καθώς και μελετών
που αφορούν την ύπαρξη καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε αυτόν τον τύπο
καρκίνου.
5.4.2.1

Κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά

Χρόνος διπλασιασμού
Βασιζόμενοι σε τομογραφίες CT, οι Tsuboi et al. (1986) [111] εκτίμησαν τον
χρόνο διπλασιασμού περιοχών του όγκου χαμηλής και υψηλής πυκνότητας σε 8
περιπτώσεις γλοιοβλαστώματος. Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης τους, οι
μέσοι χρόνοι διπλασιασμού των περιοχών υψηλής και χαμηλής πυκνότητας
σχετίζονται μεταξύ τους και εκτιμήθηκαν σε 48.1±20.9 και 50.5±14.7 μέρες
αντίστοιχα. Οι Blankenberg et al. (1995) [112] εξέτασαν τα απεικονιστικά δεδομένα
(CT υψηλής αντίθεσης ή MR τομές) 25 ασθενών με ενδοκρανιακά αστροκυτώματα
(βαθμού Ι-ΙV) και υπολόγισαν τον χρόνο διπλασιασμού του όγκου αξιοποιώντας
τουλάχιστον δύο (ή και περισσότερα) δεδομένα μεγέθους τοποθετημένα σε
ημιλογαριθμικούς άξονες. Κατέγραψαν μέσους χρόνους διπλασιασμού 110.3 ημερών
για όλους τους ασθενείς και 69.7 ημερών για τους ασθενείς με βαθμού IV
αστροκύτωμα. Τέλος, οι Burnet et al. (2006) [113], μετά την προσαρμογή ενός
προτεινόμενου μοντέλου στα CT δεδομένα 154 ασθενών με γλοιοβλάστωμα,
εκτίμησαν

ένα

μέσο

Ανακεφαλαιώνοντας,

τα

χρόνο

διπλασιασμού

αποτελέσματα

της

ίσο

με

24.1±17.6

βιβλιογραφικής

μέρες.

επισκόπησης

αποκαλύπτουν έναν ιδιαίτερα ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης για αυτή την επιθετική
μορφή εγκεφαλικής κακοήθειας (Πίνακας 5-22).
Διάρκεια κυτταρικού κύκλου (Τc)
Οι τιμές της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου που έχουν καταγραφεί στη
βιβλιογραφία για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα κυμαίνονται στο ίδιο εύρος τιμών με
άλλους τύπους καρκίνου (Πίνακας 5-22).
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Κλάσμα ανάπτυξης (ΚΑ)
Στον Πίνακα 5-22 καταγράφονται ενδεικτικές τιμές του κλάσματος ανάπτυξης για
το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, όπως έχει εκτιμηθεί, στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, βάσει του δείκτη πολλαπλασιαστικής ικανότητας Ki-67. Όπως και στην
περίπτωση άλλων τύπων καρκίνου, έχει καταγραφεί ένα μεγάλο εύρος τιμών της
παραμέτρου.
Πίνακα 5-22

Πίνακας 5-22: Κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα: Βιβλιογραφική
επισκόπηση
Μελέτη

Tsuboi et al., 1986 [111]

Πλήθος

Td (μέρες)
ΤC (h)
ΚΑ
Σχόλιο
Μέση τιμή±σ Μέση τιμή± σ Μέση τιμή± σ
(Εύρος)
(Εύρος)
(Εύρος)

8 ΓΒΜ

48.1±20.9
50.5±14.7

Περιοχές του όγκου:
Χαμηλής πυκνότητας
Υψηλής πυκνότητας

110.3
69.7

Όλοι ασθενείς
ΓΜ βαθμού ΙV

Blankenberg et al, 1995 [112] 25 ΓΜ
Burnet et al, 2006 [113]

154 ΓΒΜ

Crafts et al., 1977 [114]

-

48-72

(0.1-0.3)

Hoshino and Wilson, 1979
[115]

24 ΓΜ

75.6±45.7

0.31±0.1
(0.14-0.44)

Pertuiset et al., 1985 [116]

5 ΓΒΜ

53 (1-2.5 d)

0.65-0.96

24.1±17.6

Giangaspero et al., 1987 [117] 6 ΓΒΜ

ΓΒΜ και πιο
διαφοροποιημένα ΓΜ

(0.1-0.4)

Hoshino et al, 1992 [118]

29

(24-48)

Hegedues et al, 2000 [119]

ΓΒΜ

26.2±5.6

ΓΒΜ: Γλοιοβλάστωμα, ΓΜ: Γλοίωμα

5.4.2.2

Καρκινικά βλαστικά κύτταρα

Ενδείξεις για την ύπαρξη καρκινικών βλαστικών κυττάρων στο ανθρώπινο
γλοιοβλάστωμα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε in vitro μελέτες, [120]-[122],
όπου

διαχωρισμένα

γλοιοβλαστώματος

κύτταρα

εμφάνισαν

από
την

πρόσφατα
ικανότητα

απομονωμένους
σχηματισμού

όγκους

αιωρούμενων

νευροσφαιριδίων σε συνθήκες ανάπτυξης φυσιολογικών νευρικών βλαστικών
κυττάρων (απουσία ορού και στρώματος επικάλυψης και παρουσία EGF, FGF2 και
B27 παραγόντων). Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κύτταρα αυτά, εξέφραζαν αρκετούς από
τους δείκτες των φυσιολογικών βλαστικών κυττάρων, όπως τους δείκτες
CD133/PROMININ-1, τα ενδιάμεσα ινίδια NESTIN, τους παράγοντες μεταγραφής
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SOX2 και BMI1 και τη δεσμευτική πρωτεΐνη του RNA MUSASHI [122]. Σε
μεταγενέστερες μελέτες χρησιμοποιήθηκε ο επιφανειακός δείκτης CD133 για να
απομονώσει και να χαρακτηρίσει καρκινικά βλαστικά κύτταρα από δείγματα
γλοιοβλαστώματος. Σύμφωνα με τα πορίσματα των μελετών, φαίνεται ότι τα
CD133+, αλλά όχι τα CD133- κύτταρα, διατηρούν την ικανότητα δημιουργίας
νευροσφαιριδίων σε συνθήκες ανάπτυξης φυσιολογικών νευρικών βλαστικών
κυττάρων, ενώ κάτω από συνθήκες διαφοροποίησης παράγουν νευρογλοιακά
κύτταρα και νευρώνες [121], [123], [124]. Η ικανότητα των CD133+ κυττάρων να
αναπτύσσουν όγκους παρόμοιους με τους γονεϊκούς, σε αντίθεση με τα CD133κύτταρα, επιβεβαιώθηκε και σε μελέτες ξενομεταμόσχευσης, [125], [126],
υπονοώντας την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού καρκινικών βλαστικών κυττάρων στους
υποπληθυσμούς που εκφράζουν τον δείκτη αυτό [122]. Τα CD133+ κύτταρα σε
όγκους του εγκεφάλου έχουν συχνότητα η οποία κυμαίνεται από 1% σε όγκους
χαμηλού βαθμού μέχρι και 30% σε ιδιαίτερα επιθετικά γλοιοβλαστώματα [127]. Στην
περίπτωση του γλοιοβλαστώματος, η συχνότητα εμφάνισης του δείκτη αυτού
παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (5 έως 30%) μεταξύ των ασθενών [127].
5.4.3 Προσαρμογή υπολογιστικού μοντέλου
5.4.3.1

Ακτινοθεραπεία

Καθώς η κλινική περίπτωση που εξετάζεται αφορά κλασική ακτινοθεραπεία
εξωτερικής δέσμης, το ποσοστό επιβίωσης S(d) των καρκινικών κυττάρων μετά από
κάθε κλάσμα χορήγησης θεωρείται ότι είναι (μοντέλο LQ - §3.3.5):
S (d )  e d  d

2



όπου d (Gy) η δόση κάθε ημερήσιου κλάσματος. Οι παράμετροι α (Gy-1) και β (Gy-2)
είναι

οι

παράμετροι

ακτινοευαισθησίας

του

μοντέλου

LQ

(§3.3.5).

Η

ακτινοευαισθησία των κυττάρων εξαρτάται από τη φάση του κυτταρικού κύκλου
στην οποία βρίσκονται κατά τη στιγμή της ακτινοβόλησης [29], [128]. Εντός του
κυτταρικού κύκλου η φάση S θεωρείται ως η πιο ακτινοάντοχη, ενώ όλες οι φάσεις
του κυτταρικού κύκλου θεωρούνται πιο ακτινοευαίσθητες από τη φάση ηρεμίας G0.
Σύμφωνα με τις παραπάνω ραδιοβιολογικές παρατηρήσεις, το μοντέλο θεωρεί
διαφορετικές τιμές των παραμέτρων του LQ μοντέλου για τη φάση S (αs,βs), για τις
υπόλοιπες φάσεις G1, G2, M (αp,βp) του ενεργού κυτταρικού κύκλου και για τη φάση
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ηρεμίας G0 (αG0, βG0). Οι τιμές των αs, βs και αG0, βG0 θεωρείται ότι προκύπτουν ως
διαταραχή των τιμών που αποδίδονται στις (αp,βp) παραμέτρους, π.χ.: αG0= αp /OER,
βG0= βp /OER2, αs = 0.6 αp + 0.4αG0, βs = 0.6βp + 0.4βG0, όπου OER είναι ο λόγος
επαυξήσεως

οξυγόνου

(Oxygen

Enhancement

Ratio)

[128].

Η

παραπάνω

αντιμετώπιση της μεταβλητής ακτινοευαισθησίας του κυττάρου ανάλογα με τη φάση
στην οποία βρίσκεται, είχε υιοθετηθεί και σε παλιότερες εργασίες της ομάδας για την
In Silico Ογκολογία [129], [130]. Τυπικές τιμές του OER που απαντώνται στη
βιβλιογραφία κυμαίνονται μεταξύ 2.1-3.7 [128], [131], [132]. Ομοίως, το εύρος τιμών
για τις παραμέτρους α και β που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι 0.017-0.61
Gy-1 και 0.003-0.06 Gy-2 αντίστοιχα [133]-[138].
5.4.3.2

Μοντελοποίηση τεμοζολομίδης

Η Τεμοζολομίδη (TMZ; Temodar, Temodal), ένα μικρό (194 Da) λιποφιλικό
μόριο, είναι μια δεύτερης γενιάς τριαζένη και ανήκει στην κατηγορία των
χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων που ονομάζονται αλκυλιούντες παράγοντες.
Αποτελεί παράγωγο του παράγοντα δακαρβαζίνη (dacarbazine). Η Τεμοζολομίδη έχει
επιδείξει αντινεοπλασματική δράση σε μια γκάμα συμπαγών καρκινωμάτων [139],
[140]. Λόγω του μικρού μοριακού της βάρους, η τεμοζολομίδη διαπερνά
αποτελεσματικά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και χρησιμοποιείται ευρύτατα στην
αντιμετώπιση

επιθετικών

εγκεφαλικών

όγκων,

όπως

του

πολύµορφου

γλοιοβλαστώµατος ή του αναπλαστικού αστροκυτώµατος, καθώς και σε περιπτώσεις
ασθενών με δευτερεύουσα κακοήθεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, ιδίως στο
μεταστατικό μελάνωμα [139], [140].
Μηχανισμός δράσης
Η τεμοζολομίδη δεν έχει άμεση κυτταροτοξική δράση. Σε ελαφρώς αλκαλικό pH
(pH>7)

υπόκειται

σε

ταχεία

υδρόλυση

προς

το

δραστικό

μονομεθυλ-

τριαζενοϊμιδαζολο-καρβοξαμίδιο (MTIC). Η κυτταροτοξικότητα του MTIC οφείλεται
κυρίως στην αλκυλίωση (μεθυλίωση) του DNA στη θέση Ο6 της γουανίνης (5% των
συνολικών συμπλόκων που προκαλεί), μέσω του κατιόντος του μεθυλδιαζονίου στο
οποίο διασπάται [140], [141]. Ο σχηματισμός της Ο6-μεθυλογουανίνης εμποδίζει τη
σωστή αντιγραφή του DNA, λόγω μη φυσιολογικής διόρθωσης της μεθυλίωσης,
οδηγώντας σε ρήξεις στους θυγατρικούς κλώνους του DNA. Η παραπάνω δράση των
παράγωγων της τεμοζολομίδης προκαλεί τη ‘σύλληψη’ του κυτταρικού κύκλου
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μεταξύ G2 και M φάσης στον επόμενο κυτταρικό κύκλο και επάγει τον θάνατο του
κυττάρου μέσω της ενεργοποίησης του αποπτωτικού μηχανισμού [140], [141].
Η τεμοζολομίδη είναι ένα σκεύασμα μη ειδικό του κυτταρικού κύκλου [103]. Στο
μοντέλο, τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι απορροφούν το φάρμακο σε όλες τις
φάσεις του κυτταρικού κύκλου, καθώς και στη φάση ηρεμίας G0. Τα κύτταρα που
έχουν πληγεί επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν μια μιτωτική διαίρεση και πεθαίνουν
μέσω του αποπτωτικού μηχανισμού στον δεύτερο κυτταρικό κύκλο μετά τη διέλευση
της φάσης G2.
Φαρμακοκινητική
Στη βιβλιογραφία η φαρμακοκινητική της τεμοζολομίδης (χορήγηση δια
στόματος 50-250mg/m2) περιγράφεται από ένα ανοικτό μοντέλο ενός διαμερίσματος
[140] με απορρόφηση και απέκκριση πρώτου βαθμού (Εικόνα 5-10).
Απορρόφηση
kα
(πλάσμα)

Cp, Vd
Απέκκριση
kel

Εικόνα 5-10: Μοντέλο ενός διαμερίσματος
Cp, Vd είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα και ο όγκος κατανομής, αντίστοιχα, kα είναι η
σταθερά απορρόφησης και kel είναι η σταθερά απέκκρισης

Πιο συγκεκριμένα, η συγκέντρωση Cp του σκευάσματος στο πλάσμα προκύπτει
από τη λύση διαφορικής εξίσωσης πρώτου βαθμού [103], [105], [142], [143] και
δίνεται από την σχέση:
Cp 

F  D  ka
(e kelt  e kat )
Vd (k a  k el )

όπου D η δόση χορήγησης, F η βιοδιαθεσιμότητα, Vd ο όγκος κατανομής, kα η
σταθερά απορρόφησης και kel η σταθερά απέκκρισης.
Η Τεμοζολομίδη απορροφάται ραγδαία μετά από χορήγηση από το στόμα και η
βιοδιαθεσιμότητά της φτάνει σχεδόν το 100% [142]. Η απορρόφησή της μειώνεται
μόνο κατά 9% περίπου όταν χορηγείται μαζί με φαγητό. Ο μέσος χρόνος tmax που
απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης συγκέντρωσης στο πλάσμα είναι περίπου 1h,
ενώ ο μέσος χρόνος ημιζωής είναι περίπου 1.8h (1.7-1.9h) [142], [139]. Τα μεγέθη
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Cmax και AUC αυξάνουν γραμμικά με τη δόση. Η μέση κάθαρση CL αυξάνει με το
εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος (Body Surface Area) και εμφανίζει ιδιαίτερα
μικρή διακύμανση μεταξύ του πληθυσμού (15%). Η μικρή αυτή διακύμανση
αποδίδεται στην κύρια μεταβολική οδό της τεμοζολομίδης δηλαδή στην μη
ενζυματική και pH-εξαρτώμενη διάσπασή της.
Μελέτη φαρμακοκινητικής σε παιδιά και εφήβους [144] (19 παιδιά 4 έως 19
ετών) έδειξε ότι οι μετρήσιμες ποσότητες φαρμακοκινητικής είναι παρόμοιες με
αυτές των ενηλίκων. Στη μελέτη αυτή χορηγήθηκε τεμοζολομίδη δόσης 100240mg/m2 για 5 συνεχόμενες μέρες, κάθε 4 εβδομάδες. Η τεμοζολομίδη παρουσίασε
ραγδαία απορρόφηση (η tmax κυμάνθηκε μεταξύ 1.27 και 1.9h), ενώ τα μεγέθη Cmax
και AUC παρουσίασαν αναλογική αύξηση με τη δόση. Ο όγκος κατανομής Vd και η
κάθαρση CL κυμάνθηκαν μεταξύ 10.4 έως 13.9L και 4.32 έως 5.58L/h/m2 αντίστοιχα.
Φαρμακοδυναμική
Όμοια με την επιρουβικίνη, η μοντελοποίηση της φαρμακοδυναμικής της
τεμοζολομίδης βασίστηκε στο μοντέλο που προτάθηκε από τον Eichholtz-Wirth
(1980) [72]. Πιο συγκεκριμένα, το κλάσμα επιβίωσης (SF-survival fraction) των
καρκινικών κυττάρων θεωρείται ότι δίνεται από τη σχέση (5-2):

SF  e k SF AUC
όπου kSF η σταθερά κλάσματος επιβίωσης και AUC το εμβαδόν της περιοχής κάτω
από την καμπύλη συγκέντρωσης φαρμάκου στο πλάσμα συναρτήσει του χρόνου.
5.4.4 Επεξεργασία κλινικών δεδομένων – Αποτελέσματα
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του κυτταρικού κλάσματος
θανάτωσης της τεμοζολομίδης και των παραμέτρων ακτινοευαισθησίας του μοντέλου
για την υπό εξέταση κλινική περίπτωση. Λόγω παροχής από τους κλινικούς μόνο του
εξωτερικού ορίου του όγκου και απουσίας ορισμού τυχόν εσωτερικών υποπεριοχών
διακριτής μεταβολικής δραστηριότητας, θεωρείται ομοιογενής όγκος σχήματος που
καθορίζεται από τα ανακατασκευασμένα απεικονιστικά δεδομένα. Η διαδικασία
προσαρμογής που ακολουθήθηκε είναι παρόμοια με την περίπτωση της προσαρμογής
του μοντέλου στον μαστικό καρκίνο (§5.2.5) και αποτελείται από δύο στάδια. Το
πρώτο στάδιο αφορά την επιλογή των τιμών των παραμέτρων που καθορίζουν την
ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου. Λόγω της μη διαθεσιμότητας κυτταροκινητικών
δεικτών (π.χ. Ki67) ή άλλων δεδομένων που θα μας επέτρεπαν την εκτίμηση της
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κυτταρικής σύστασης και του ρυθμού ανάπτυξης του όγκου, βασιστήκαμε στη
βιβλιογραφική επισκόπηση των κυτταροκινητικών που παρουσιάστηκε στην §5.3.2,
για την επιλογή βιολογικά ρεαλιστικών τιμών των χαρακτηριστικών αυτών. Στην
παρούσα μελέτη θεωρήθηκε σχετικά επιθετική μορφή γλοιοβλαστώματος με τους
ακόλουθους εξωτερικούς περιορισμούς:
 Διάρκεια κυτταρικού κύκλου: Tc = 48h
 Χρόνος διπλασιασμού: Τd 70 μέρες
 Κλάσμα βλαστικών κυττάρων 30%
Στον Πίνακα 5-23 καταγράφονται οι τιμές των παραμέτρων ελεύθερης ανάπτυξης
του όγκου, όπως προέκυψαν μετά τη διαδικασία προσαρμογής στους παραπάνω
περιορισμούς.
Σχετικά με τις παραμέτρους φαρμακοκινητικής της τεμοζολομίδης και το λόγο
επαυξήσεως οξυγόνου στην περίπτωση της ακτινοθεραπείας θεωρήθηκαν τυπικές
τιμές από τη βιβλιογραφία, ενώ η σταθερά του κλάσματος επιβίωσης, kSF, και οι
παράμετροι ακτινοευαισθησίας α, β του LQ μοντέλου προσαρμόστηκαν στα κλινικά
δεδομένα (Πίνακας 5-24), έχοντας σαν γνώμονα την επίτευξη σύγκλισης μεταξύ της
πραγματικής και προσομοιούμενης μείωσης τους μεγέθους του όγκου.
Στην Εικόνα 5-11 απεικονίζονται ενδεικτικά προσομοιωτικά αποτελέσματα για
την κλινική περίπτωση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος που εξετάστηκε. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η σχετική απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και προβλεπόμενης
συρρίκνωσης του όγκου είναι μόλις 0.02%.
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Πίνακα 5-23
Πίνακας 5-23: Αποτελέσματα προσαρμογής των παραμέτρων ελεύθερης
ανάπτυξης του μοντέλου για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
Παράμετροι ελεύθερης ανάπτυξης
48
96
120
6
7
0.001
0.3
0.5
0.01
0.37
0.69

Tc (h)
TG0 (h)
TN (h)
TA (h)
NLIMP
RA (h-1)
RADiff (h-1)
RNDiff (h-1)
PG0toG1
Psleep
Psym
Χαρακτηριστικά όγκου

69.83
Τd (d)
0.306
Κλάσμα βλαστικών
0.689
Κλάσμα προγονικών
0.482
Κλάσμα ανάπτυξης
0.513
Κλάσμα αναπαυόμενων
0.005
Κλάσμα διαφοροποιημένων
0.445
Κλάσμα νεκρών
Τα κλάσματα των κυτταρικών πληθυσμών εκτός από τα νεκρά εκφράζονται ως προς
τα ζωντανά κύτταρα του όγκου. Το κλάσμα των νεκρών κυττάρων εκφράζεται ως
προς τον συνολικό πληθυσμό. Τα κλάσματα είναι στρογγυλοποιημένα στο 2ο
δεκαδικό ψηφίο.

Πίνακα 5-24

Πίνακας 5-24: Αποτελέσματα προσαρμογής των παραμέτρων
φαρμακοκινητικής, φαρμακοδυναμικής και ακτινοευαισθησίας του μοντέλου
για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
Παράμετρος

Τιμή

Αναφορά

Φαρμακοκινητική
Vd (l)
F
-1

ka(h )
-1

10.5

[144]

1

[142]

3.75

[145]

kel (h )

0.358
Φαρμακοδυναμική

[145]

kSF ((h*mg/l)-1)

0.043
Ακτινοευαισθησία

Από προσαρμογή μοντέλου

α (Gy-1)
-2

β (Gy )
ΟΕR
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0.15

Από προσαρμογή μοντέλου

0.016

Από προσαρμογή μοντέλου

3

[128], [131], [132]
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Ογκομετρικά μεγέθη
Αρχικός όγκος (mm3)

85440

Τελικός όγκος βάσει DICOM δεδομένων
(mm3)

70848

Τελικός όγκος προσομοίωσης (mm3)

71072

Σχετική μείωση του όγκου βάσει DICOM
δεδομένων (% του αρχικού όγκου)
Σχετική μείωση του όγκου βάσει
προσομοίωσης (% του αρχικού όγκου)
Σχετική απόκλιση μεταξύ πραγματικής και
προβλεπόμενης συρρίκνωσης (% της
πραγματικής συρρίκνωσης)

17.08*
16.77*
0.02*

*Τιμές στρογγυλοποιημένες στο 2ο δεκαδικό

Αρχικός όγκος

Προσομοιούμενος όγκος την
24η μέρα

Πραγματικός όγκος την
24η μέρα

21

Εικόνα 5-11: Ενδεικτικά προσομοιωτικά αποτελέσματα για την κλινική περίπτωση του πολύμορφου
γλοιοβλαστώματος που εξετάστηκε
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5.5 Συζήτηση
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε μια αρχική προσαρμογή του μοντέλου σε
πραγματικά κλινικά δεδομένα τριών τύπων καρκίνου (καρκίνος του μαστού, καρκίνος
του πνεύμονα, πολύμορφο γλοιοβλάστωμα). Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν ο
‘εξατομικευμένος’ καθορισμός του παραθύρου των πιθανών λύσεων, δηλαδή ο
καθορισμός του/των σετ των τιμών των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου που
αντιστοιχούν στην υπό εξέταση κλινική περίπτωση (τύπος καρκίνου, ασθενής,
θεραπεία). Η μεθοδολογία προσαρμογής που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε δύο
στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την προσαρμογή των παραμέτρων του μοντέλου που
καθορίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου. Όπως έχει γίνει φανερό από τις
αναλύσεις των δύο τελευταίων κεφαλαίων, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος εικονικών
υλοποιήσεων του όγκου, η καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό
συνδυασμό των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου. Ο περιορισμός αυτού του
παραθύρου των δυνατών λύσεων, ιδανικά σε μία λύση, για την υπό εξέταση κλινική
περίπτωση είναι καθοριστικής σημασίας στη διαδικασία προσαρμογής του μοντέλου
και μετέπειτα στη δυνατότητα πρόβλεψης της απόκρισης του ασθενή στο
προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα. Ο καθορισμός της πιο κατάλληλης τιμής ή του
εύρους τιμών που μπορεί να πάρει μια παράμετρος του μοντέλου έγινε είτε άμεσα
αξιοποιώντας πραγματικές μετρήσεις της παραμέτρου από τα κλινικά δεδομένα ή τη
βιβλιογραφία (π.χ. διάρκεια κυτταρικού κύκλου) είτε έμμεσα από την προσαρμογή
των παραμέτρων σε μακροσκοπικά κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά του υπό
εξέταση καρκινικού τύπου/ασθενή, όπως είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και οι δείκτες
πολλαπλασιαστικής ικανότητας του όγκου. Είναι φανερό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το
πλήθος των διαθέσιμων κυτταροκινητικών δεδομένων για την υπό εξέταση κλινική
περίπτωση τόσο λιγότερες δυνατές λύσεις προκύπτουν.
Το δεύτερο στάδιο αφορά την προσαρμογή των φαρμακοκινητικών και
φαρμακοδυναμικών παραμέτρων του μοντέλου στην περίπτωση της χημειοθεραπείας
ή των παραμέτρων που σχετίζονται με την ακτινοευαισθησία του όγκου στην
περίπτωση της ακτινοθεραπείας. Οδηγός στη διαδικασία αυτή είναι η επίτευξη
ταύτισης

μεταξύ

των

κλινικών

ογκομετρικών

δεδομένων,

δηλαδή

της

παρατηρούμενης σμίκρυνσης του όγκου, και του αποτελέσματος της προσομοίωσης,
εφαρμόζοντας το θεραπευτικό σχήμα που ακολουθήθηκε στην υπό εξέταση κλινική
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περίπτωση. Στην περίπτωση της χημειοθεραπείας ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις.
Στην πρώτη προσέγγιση οι φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των
θεωρούμενων αντινεοπλασματικών σκευασμάτων συνοψίστηκαν κάτω από την
ομπρέλα μιας παραμέτρου, του ‘φαινομενικού’ κλάσματος κυτταρικής θανάτωσης.
Σκοπός της διαδικασίας προσαρμογής ήταν η εκτίμηση ενός εύρους τιμών της
παραπάνω παραμέτρου για την υπό εξέταση κλινική περίπτωση (σχήμα θεραπείας,
δόση, ασθενής) βάσει των αποτελεσμάτων της προσαρμογής του πρώτου σταδίου και
της καταγραφόμενης μεταβολής του μεγέθους του όγκου εξαιτίας της θεραπείας. Στη
δεύτερη

προσέγγιση

φαρμακοκινητικών

και

πραγματοποιήθηκε
φαρμακοδυναμικών

αναλυτική
ιδιοτήτων

μοντελοποίηση
των

των

θεωρούμενων

αντινεοπλασματικών σκευασμάτων και προσαρμογή των σχετικών παραμέτρων του
μοντέλου αξιοποιώντας, επιπλέον των απεικονιστικών δεδομένων, τα πορίσματα
φαρμακοκινητικών μελετών σε ασθενείς από τη βιβλιογραφία. Προφανώς, αν ήταν
εφικτή η γνώση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων για τον υπό εξέταση ασθενή, η
διαδικασία προσαρμογής θα επικεντρωνόταν στις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
του/των φαρμάκων, με αποτέλεσμα τον καλύτερο προσδιορισμό των τελευταίων.
Από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται
αντιληπτό ότι η απόκριση σε μια θεραπευτική αγωγή εξαρτάται τόσο από την
ακτινοευαισθησία και τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των
αντινεοπλασματικών σκευασμάτων, όσο και από τα κυτταροκινητικά χαρακτηριστικά
του όγκου. Η ακρίβεια των συμπερασμάτων για τη δράση της θεραπείας που
επιχειρήθηκε στο παρόν κεφάλαιο εξαρτήθηκε από τις αβεβαιότητες σχετικά με την
κυτταροκινητική του όγκου. Καθώς το πλήθος των διαθέσιμων δεδομένων ήταν το
ελάχιστο δυνατό για την προσαρμογή του μοντέλου, στην πλειονότητα των
περιπτώσεων αξιοποιήθηκαν μέσες τιμές ή εύρος τιμών που απαντήθηκαν στη
βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα στη συντριπτική πλειοψηφία
περιορίζονταν στην εκτίμηση του μεγέθους του όγκου σε δυο χρονικές στιγμές (η μια
πριν και η δεύτερη μετά ή κατά τη διάρκεια) και σε πληροφορίες για τη θεραπεία, ενώ
απουσίαζαν ή ήταν πολύ περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τα κυτταροκινητικά
γνωρίσματα του όγκου. Τυχόν σφάλματα στην εκτίμηση του μεγέθους του όγκου δεν
συνυπολογίστηκαν, καθώς εκτιμάται ότι η αβεβαιότητα που μπορεί να εισάγουν είναι
πολύ μικρότερη από τη μη γνώση των χαρακτηριστικών της ελεύθερης ανάπτυξης
του όγκου. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν για τη
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συλλογή των δεδομένων, είτε στα πλαίσια της κλινικής δοκιμής είτε στα πλαίσια της
πρακτικής του νοσοκομείου από όπου προήλθαν τα δεδομένα, δεν σχεδιάστηκαν με
γνώμονα την αξιολόγηση και προσαρμογή μοντέλων σαν και αυτό που αναπτύχθηκε
στη παρούσα διατριβή. Έτσι απουσίαζαν δεδομένα για την εκτίμηση του ρυθμού
ανάπτυξης του όγκου (π.χ. απεικονιστικά δεδομένα σε τουλάχιστον δύο χρονικές
στιγμές πριν την έναρξη της θεραπείας ακόμα και δεδομένα κατά τη διάρκεια της
θεραπείας), δείκτες πολλαπλασιαστικής ικανότητας του όγκου, ή παράμετροι
φαρμακοκινητικής για τον κάθε ασθενή.
Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης
προσαρμογής του μοντέλου μπορεί να συνεισφέρει η αξιοποίηση δεδομένων που
αφορούν το μοριακό και γονιδιακό προφίλ του ασθενούς. Για το σκοπό αυτό θα
μπορούσαν να επιστρατευθούν π.χ. μοντέλα από τη Συστημική Βιολογία ή διάφορα
στατιστικά μοντέλα (gene expression models, pathway enriched models) κλπ., τα
οποία ασχολούνται με βιολογικά φαινόμενα σε υποκυτταρικό επίπεδο και δίνουν τη
δυνατότητα ανεξάρτητης εκτίμησης παραμέτρων του μοντέλου, όπως η διάρκεια του
κυτταρικού κύκλου, οι φαρμακοδυναμικές ιδιότητες του χορηγούμενου σκευάσματος
ή η ακτινοευαισθησία του όγκου.
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Κεφάλαιο 6

Τεχνολογίες ΟγκοΠροσομοιωτή

6.1 Εισαγωγή - Ο ΟγκοΠροσομοιωτής
H έννοια του ΟγκοΠροσομοιωτή αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα
προσομοίωσης της in vivo απόκρισης καρκίνων σε διάφορες θεραπευτικές μεθόδους,
μέσα από το πρίσμα της κλινικής εφαρμογής. Είναι μια οντότητα που ενσωματώνει τη
βιολογία του καρκίνου, εξεζητημένα αλγοριθμικά μοντέλα και βιοϊατρικές
τεχνολογίες σε μια κοινή πλατφόρμα, με κύριο στόχο την αξιόπιστη και
ολοκληρωμένη

υποστήριξη

κλινικών

στο

πεδίο

της

εξατομίκευσης

και

βελτιστοποίησης της θεραπείας, μέσω της διεξαγωγής πειραμάτων in silico, δηλαδή,
στον υπολογιστή [1], [2]. Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την
προσομοίωση, μελέτη και καλύτερη κατανόηση του φυσικού φαινομένου του
καρκίνου, την ανάλυση αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών και την εκπαίδευση
γιατρών, ερευνητών και λοιπών ενδιαφερόμενων (π.χ. ασθενών).
Η λειτουργία του ΟγκοΠροσομοιωτή περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές
διεργασίες (Εικόνα 6-1): (α) εισαγωγή δεδομένων στην πρωτογενή τους μορφή
(απεικονιστικών, ιστοπαθολογικών, μοριακών, κλινικών και θεραπείας), (β)
προεπεξεργασία των δεδομένων αυτών και μετατροπή τους σε μορφή κατάλληλη για
το μοντέλο προσομοίωσης, (γ) περιγραφή του σεναρίου προσομοίωσης (π.χ.
υποψήφιο θεραπευτικό σχήμα ή παραμετρική μελέτη), (δ) εκτέλεση προσομοίωσης
και (ε) παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πυρήνα του ΟγκοΠροσομοιωτή αποτελεί το
μοντέλο προσομοίωσης, όπως, για παράδειγμα, το μοντέλο που παρουσιάστηκε στα
προηγούμενα κεφάλαια. Επιπλέον, ένα ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να περιέχει
μια πληθώρα εργαλείων και υπομονάδων τα οποία να υποστηρίζουν επαρκώς κάθε
πτυχή της λειτουργίας του προσομοιωτή σε ένα φιλικό για τον χρήστη γραφικό

περιβάλλον. Μια πρώτη προσπάθεια υλοποίησης και αξιολόγησης ενός πρότυπου
ΟγκοΠροσομοιωτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος ACGT (FP6-2005-IST-026996). Οι τεχνολογικές υπομονάδες που
υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν επεξεργασία εικόνας, εκτέλεση μοντέλου μέσω μιας
έξυπνης πύλης (“RecipeSheet”), εκτέλεση του κώδικα σε συστοιχία (cluster) ή
πλέγμα (grid) υπολογιστών, συλλογή, επεξεργασία και οπτικοποίηση των
αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Στο παρόν κεφάλαιο δίνεται μια σύντομη
περιγραφή των παραπάνω τεχνολογιών.

Ασθενής
Ιστοπαθολογικά δεδομένα
• Τύπος

Μοριακά δεδομένα

Απεικονιστικά δεδομένα

•Εκφράσεις γονιδίων

Προεπεξεργασία

ΟγκοΠροσομοιωτής

• MRI, PET, CT

Προεπεξεργασία

Προεπεξεργασία

Θεραπευτική αγωγή
• Σχήμα, δόση

Προεπεξεργασία

Μοντέλο
προσομοίωσης
Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων
Πρόβλεψη απόκρισης Επιλογή βέλτιστου σχήματος

Αποτίμηση Βελτιστοποίηση

Χορήγηση, Απόκριση
Ασθενής

Εικόνα 6-1: Ο ΟγκοΠροσομοιωτής
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6.2 Αρχιτεκτονική GRID
Οι τεχνολογίες υπολογιστικών συστημάτων πλέγματος (grid) κάνουν εφικτή την
αξιοποίηση της επεξεργαστικής ισχύος και του χώρου αποθήκευσης μεγάλου αριθμού
υπολογιστών, που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.
Επιπλέον, επιτρέπουν την πρόσβαση πολλαπλών χρηστών σε υπηρεσίες και
δεδομένα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια του προγράμματος ACGT3
αναπτύχθηκε μια υποδομή επεξεργασίας και συμμερισμού (sharing) δεδομένων
βασιζόμενη στη φιλοσοφία του πλέγματος, η οποία στοχεύει στη συνεργασία πόρων
κατανεμημένων σε διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες [3]. Το παραπάνω
περιβάλλον

πλέγματος

εφαρμόστηκε

στην

περίπτωση

του

πρότυπου

ΟγκοΠροσομοιωτή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.
Οι πιο σημαντικές συνιστώσες της υποδομής πλέγματος που συμμετέχουν στην
εκτέλεση του ΟγκοΠροσομοιωτή είναι οι ακόλουθες: το GRMS (Grid Resource
Management Service – Υπηρεσία Διαχείρισης Πόρων του Πλέγματος), ένα σύστημα
μετα-χρονοπρογραμματισμού (meta-scheduling) ανοιχτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει
την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πόρων σε μεγάλης κλίμακας κατανεμημένες
υπολογιστικές υποδομές, και το DMS (Data Management System – Υπηρεσία
Διαχείρισης Δεδομένων), ένα αποθηκευτικό σύστημα πλέγματος. Ο κύριος σκοπός
του GRMS είναι η διαχείριση της απομακρυσμένης υποβολής εργασίας (remote job
submission) και η ανάθεσή της σε διάφορους πόρους. Μεταξύ των λειτουργιών του
GRMS είναι η υποβολή της εργασίας, ο έλεγχος της εργασίας (αναστολή, συνέχιση
από το σημείο διακοπής και ακύρωση), επιλογή του βέλτιστου πόρου για την
εκτέλεση της εργασίας βάσει

αλγορίθμων πολλαπλών κριτηρίων, παροχή

υποστήριξης για τον έλεγχο του σταδίου προόδου της εργασίας, αποθήκευση
πληροφορίας για την εκτέλεση της εργασίας, παροχή υποστήριξης ενημέρωση
χρήστη, παροχή υποστήριξης ροής εργασιών κλπ.

3

Αποτέλεσμα της συνεργασίας των πακέτων εργασίας (Work Package): WP4 – Biomedical GRID
technology layer, WP5 – Distributed data access and applications, WP6 – Data Mining and knowledge
discovery Tools και WP7 – Ontologies and semantic mediation tools. Κύριος υπεύθυνος υλοποίησης το
ινστιτούτο PSNC (Poznan Supercomputing and Networking Cente).
Η προσαρμογή των επαφών του ΟγκοΠροσομοιωτή (υπεύθυνος ICCS – Ομάδα για την In Silico
Ογκολογία) στο περιβάλλον του GRID πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση του ινστιτούτου INRIA
(Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique)
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Εικόνα 6-2: Συνιστώσες υποδομής πλέγματος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
ΑCGT (από [3])

Το DMS επιτρέπει την οικοδόμηση κατανεμημένων συστημάτων υπηρεσιών για
τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Βασίζεται στο μοτίβο των αυτόματων
πρακτόρων και αξιοποιεί τη διαθέσιμη υποδομή του δικτύου για την επικοινωνία
μεταξύ τους. Το DMS μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα εικονικό σύστημα αρχείων, το
οποίο οργανώνει τα δεδομένα σε μια δομή δέντρου. Οι βασικές μονάδες του DMS
είναι οι μετα-κατάλογοι (metadirectories), οι οποίοι επιτρέπουν τη δημιουργία
ιεραρχίας μεταξύ των αντικειμένων και των μετα-φακέλων (metafiles). Το DMS
αποτελείται από τρία λογικά επίπεδα: τον ‘Μεσίτη δεδομένων’ (Data Broker), ο
οποίος αποτελεί τη διεπαφή πρόσβασης στο σύστημα του DMS και ‘μεσιτεύει’ τους
πόρους αποθήκευσης, τον ‘Αποθηκευτικό χώρο Μεταδεδομένων’ (Metadata
Repository), ο οποίος αποθηκεύει την πληροφορία για τα δεδομένα που διαχειρίζεται
το σύστημα και τον ‘Κλωβό Δεδομένων’ (Data Container), ο οποίος είναι υπεύθυνος
για τη φυσική αποθήκευση των δεδομένων. Επιπλέον, το DMS περιλαμβάνει
επιπρόσθετες λειτουργίες όπως μια διαδικτυακή διεπαφή διαχειριστή (administrator
interface) και έναν Διαμεσολαβητή (Proxy) σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων. Ο
Διαμεσολαβητής παρέχει μια διεπαφή βασιζόμενη στο πρωτόκολλο SOAP (Simple
Object Access Protocol).
Σημαντική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής αποτελεί η υπηρεσία εξουσιοδότησης,
η οποία επιτρέπει ή όχι, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, την πρόσβασή του
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στην υποδομή. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία: τον χρήστη, το αντικείμενο
και τη λειτουργία. Η αίτηση ρωτάει αν ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει τη λειτουργία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στα πλαίσια του
προγράμματος ACGT επιλέχτηκε το σύστημα ‘Gridge Authorization Service’ (GAS)
για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της υποδομής. Το σύστημα GAS είναι
ιδανικό για εφαρμογές πλέγματος καθώς μπορεί εύκολα να ενοποιηθεί με το εργαλείο
Globus Toolkit το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία υποδομών
πλέγματος.
Η λειτουργία του ΟγκοΠροσομοιωτή χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική
πλέγματος του ACGT (Εικόνα 6-2) γίνεται ως εξής. Ο χρήστης, μετά την απαραίτητη
επεξεργασία (δες §6.3), ανεβάζει από το μηχάνημά του τα αρχεία/εικόνες στο DMS
χρησιμοποιώντας έναν ‘πελάτη ιστού’ (web client). Τα αρχεία αυτά τα διαχειρίζεται
στη συνέχεια το DMS και μπορούν να προσπελαστούν από άλλους χρήστες ή
υπηρεσίες. To GMRS συντονίζει τη ροή εργασίας και επιτρέπει τον σχεδιασμό της
σειράς των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν ή μετά την υλοποίηση μιας
προσομοίωσης. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών είναι το κατέβασμα αρχείων ή η
μεταγλώττιση του κώδικα του προσομοιωτή. Για την εκτέλεση μιας προσομοίωσης
στο πλέγμα του ACGT, είναι απαραίτητη η υποβολή της περιγραφής της στο GRMS
σε μορφή κατάλληλου XML εγγράφου. Η περιγραφή αυτή καθορίζει το σύνολο των
αποστολών και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους: παράμετροι προσομοίωσης,
αρχεία/φάκελοι εισόδου και εξόδου, εκτελέσιμο αρχείο κλπ. Η περιγραφή εργασίας
παράγεται έμμεσα από τον χρήστη μέσω εφαρμογών πελάτη, όπως αυτή που
περιγράφεται στην §6.5.

6.3 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
Σημείο εκκίνησης του μοντέλου προσομοίωσης αποτελούν τα απεικονιστικά
δεδομένα του ασθενούς. Για να είναι αξιοποιήσιμα, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να
δίνονται σε μορφή τρισδιάστατων ανακατασκευασμένων εικόνων σε ισοτροπικό
κυβικό πλέγμα, όπου έχουν οριστεί η περιοχή του όγκου καθώς και άλλες δομές
ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια του ACGT αναπτύχθηκε κατάλληλη μέθοδος
επεξεργασίας DICOM δισδιάστατων τομών, για τον μετασχηματισμό των
πρωτογενών δεδομένων εικόνας σε μορφή κατάλληλη για τον προσομοιωτή [3], [4].
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Ο ορισμός του όγκου και των δομών ενδιαφέροντος στις διαδοχικές τομές των
απεικονιστικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα, με τη χρήση
σχετικού υπολογιστικού εργαλείου (δημιουργία περιγράμματος από τον κλινικό), ή
(ημι)αυτόματα με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων κατάτμησης εικόνας. Στα
πλαίσια του ACGT4 αναπτύχθηκε μια καινοτόμα ημιαυτόματη «μέθοδος φιδιών»
(snakes) [4], όπου η χωρική προσαρμογή του φιδιού στο περίγραμμα του όγκου
επιτυγχάνεται με την ελάχιστη δυνατή αλληλεπίδραση του χρήστη. Η μέθοδος αυτή
επιτυχώς αποφεύγει τον εγκλωβισμό του φιδιού σε τοπικά μέγιστα και δίνει καλύτερα
αποτελέσματα από παραδοσιακές τεχνικές φιδιών λόγω της δυνατότητας τοπικής
κάμψης του φιδιού που επιτρέπει.

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 6-3: Εφαρμογή της μεθόδου κατάτμησης της εικόνας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια
του προγράμματος ACGT σε MRI εικόνα νεφροβλαστώματος.
(α) ορισμός όγκου από κλινικό (β) εφαρμογή κλασσικών μεθόδων φιδιών (γ) εφαρμογή προτεινόμενης
μεθόδου (Εικόνα από [4])

Καθώς οι αποστάσεις των διαδοχικών τομών είναι διαφορετικές από τις
διαστάσεις του στοιχείου εικόνας (pixel) κάθε τομής, το στοιχείο όγκου (voxel) της
ανακατασκευασμένης τρισδιάστατης εικόνας είναι μη ισοτροπικό δηλαδή οι
4

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του WP8 – Technologies and tools for in-silico oncology από το ίδρυμα
FORTH (Foundation for Research and Technology Hellas).
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διαστάσεις του διαφέρουν στις τρεις x, y, z κατευθύνσεις. Για τη σωστή
προσομοίωση της ανάπτυξης του όγκου είναι απαραίτητη η μετατροπή του πλέγματος
σε ισοτροπικό με την πραγματοποίηση νέας δειγματοληψία (resampling) [3].
Επιπλέον, απαιτείται η πραγματοποίηση μιας διαδικασίας παρεμβολής (interpolation),
ώστε να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση από τομή σε τομή [3]. Καθώς οι εικόνες που
προκύπτουν μετά την κατάτμηση είναι δυαδικές (ασπρόμαυρες) και δεν περιέχουν
επαρκή πληροφορία για την εφαρμογή της παρεμβολής, εφαρμόζεται ένας
μετασχηματισμός ‘απόστασης’, ο οποίος μετατρέπει την εικόνας σε γκρι (grey level).
Τέλος για τη μείωση του υπολογιστικού κόστους, αξιοποιείται μόνο το κομμάτι
της εικόνας (cropping) που περιέχει τον όγκο και λοιπές δομές ενδιαφέροντος,
αφήνοντας όμως επαρκές περιθώριο γύρω από τον όγκο για την προσομοίωση της
ανάπτυξής του χωρίς να ‘χτυπήσει’ στα όρια του πλέγματος της εικόνας [3]5.

Νέο πλέγμα

Παλιό πλέγμα

Παρεμβολή

Εικόνα 6-4: Παρεμβολή μεταξύ δύο τομών σε ένα νέο κυβικό πλέγμα μεγαλύτερης
διακριτικής ικανότητας (από [3])

6.4 Οπτικοποίηση
Ο ΟγκοΠροσομοιωτής έχει τη δυνατότητα να δώσει σαν έξοδο χωροχρονική
πρόβλεψη της σύστασης και της μορφολογίας του όγκου καθ' όλη τη διάρκεια της
προσομοίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος σε κάθε χρονικό βήμα της
προσομοίωσης (κάθε μία ώρα) περιλαμβάνει (α) την ανανεωμένη εικόνα του όγκου
σε πλέγμα ίδιων διαστάσεων με το αρχικό, (β) καταμέτρηση του πλήθους κάθε
θεωρούμενης

κυτταρικής

κατηγορίας.

Γραφικές

μέθοδοι

παρουσίασης

της

πληροφορία εικόνας περιλαμβάνουν 2Δ απεικονίσεις, όπως ισοϋψή περιγράμματα
5

Οι μέθοδοι cropping, resampling και interpolation υλοποιήθηκε στα πλαίσια του WP8 – Technologies
and tools for in-silico oncology από το ινστιτούτο FhG (Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der
angewandten Forschung E.V).
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(isocontours), διαγράμματα σημείων (scatter plots) και επιφάνειες κόψης (cutting
planes), 3Δ απεικονίσεις όπως ισοεπιφάνειες (isosurface) και φωτορεαλιστική
απεικόνιση (volume rendering) και κινούμενες εικόνες (animated views) οι οποίες
δείχνουν τη χρονική εξέλιξη του όγκου. Η πληροφορία της κυτταρικής σύστασης
μπορεί να απεικονιστεί σε 2Δ διαγράμματα του αριθμού των κυττάρων σε συνάρτηση
με τον χρόνο. Αρχικά, στα πλαίσια του προγράμματος ACGT6, υλοποιήθηκε ένα
τοπικό περιβάλλον απεικόνισης, το οποίο μέσω μιας γραφικής διεπαφής (graphical
user interface), φορτώνει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και αναπαράγει οπτικά
τη χρονική εξέλιξη του προσομοιωμένου όγκου [3]. Η εφαρμογή επιτρέπει την
εξαγωγή και ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών έγχρωμων ισοεπιφανειών από την
έξοδο της προσομοίωσης. Μπορεί, επίσης, να απεικονίσει

ταυτόχρονα τα

αποτελέσματα της προσομοίωσης με την ανακατασκευασμένη εικόνα του αρχικού
όγκου (από τα DICOM απεικονιστικά δεδομένα), επιτρέποντας έτσι την οπτική
σύγκριση του όγκου πριν και μετά τη θεραπεία. Τέλος, ένα αλληλεπιδρών επίπεδο
κόψης (cutting plane) επιτρέπει τον τεμαχισμό μιας 3Δ απεικόνισης όγκου σε
οποιοδήποτε σημείο και την αποκάλυψη της εσωτερικής δομής σε μορφή 2Δ
επιπέδου.
Στη συνέχεια, για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαθεσιμότητας και ευκαμψίας
του συστήματος, υλοποιήθηκε μια αρχιτεκτονική η οποία παρέχει την εφαρμογή με
τη μορφή υπηρεσιών, δηλαδή με τη μορφή πόρων προσπελάσιμων μέσω ενός δικτύου
(Εικόνα 6-5). Στην κορυφή της αρχιτεκτονικής βρίσκεται η οπτική γωνία του χρήστη:
μια συλλογή υπηρεσιών οπτικοποίησης οι οποίες επιστρέφουν πληροφορία σε
ανταπόκριση ενός ή περισσοτέρων αιτημάτων. Οι υπηρεσίες οπτικοποίησης
συμβουλεύονται μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει μια πλήρη εγγραφή των
τρεξιμάτων του ΟγκοΠροσομοιωτή: (α) τις παραμέτρους εισόδου για κάθε
τρέξιμο/προσομοίωση, (β) την κατάσταση ολοκλήρωσης κάθε τρεξίματος και (γ)
πληροφορίες για την έξοδο που έχει παραχθεί. Οι καταγραφές αυτές παράγονται από
ένα προεπεξεργαστή ο οποίος (α) παρακολουθεί την κατάσταση και έκβαση κάθε
προσομοίωσης που έχει πραγματοποιηθεί στο δίκτυο (grid), (β) μεταφέρει τα
δεδομένα εξόδου του ΟγκοΠροσομοιωτή από το DMS σε περίπτωση επιτυχώς

6

Yλοποιήθηκε στα πλαίσια του WP8 – Technologies and tools for in-silico oncology από το
πανεπιστήμιο UvA (Universiteit van Amsterdam).

Κεφάλαιο 6

301

ολοκληρωμένης προσομοίωσης και (γ) προεπεξεργάζεται τα δεδομένα εξόδου σε
μορφή αξιοποιήσιμη από τις υπηρεσίες οπτικοποίησης.
Οι υπηρεσίες οπτικοποίησης είναι προσβάσιμες μέσω του πρότυπου πρωτοκόλλου
ιστού (web protocol) HTTP. Κάθε υπηρεσία οπτικοποίησης μπορεί να θεωρηθεί σαν
ένας εξυπηρετητής ιστού (web server) στον οποίο ο τελικός χρήστης αιτείται μια ή
περισσότερες εικόνες χρησιμοποιώντας συμβατές διευθύνσεις URL. Η υπηρεσία
οπτικοποίησης επιστέφει την έξοδο σε μορφή εικόνας (σε περίπτωση υπηρεσίας
οπτικής απόδοσης – rendering service), κειμένου (σε περίπτωση υπηρεσίας
πρόσβασης πληροφορίας – data access service) ή ρεύματος byte (byte stream) (σε
περίπτωση υπηρεσίας προσομοίωσης κίνησης - animation service). Κάθε υπηρεσία
υλοποιείται σαν μια εφαρμογή ‘tiny’, η οποία αποτελείται από δύο μέρη: το ένα
μέρος πραγματοποιεί αυτή καθ’ αυτή την οπτικοποίηση και το άλλο χειρίζεται τις
αιτήσεις μέσω του ΗΤΤΡ.
Η

πλειονότητα

των

λειτουργιών

οπτικοποίησης

έχουν

υλοποιηθεί

χρησιμοποιώντας τις κλάσεις που παρέχονται από το πακέτο ‘Visualization Toolkit’
[5] καθώς και άλλες βιβλιοθήκες. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί και οι βιβλιοθήκες
OpenGL. Για την πλοήγηση του χρήστη στην εικόνα, δηλαδή τη δυνατότητα αλλαγής
της οπτικής γωνίας από την οποία εξετάζει μια 3Δ εικόνα (πανοραμική κίνηση,
περιστροφή και αλλαγή κλίμακας) χρησιμοποιείται μια μορφή προγραμματισμού
AJAX (Asynchronous Javascript).

Εικόνα 6-5: Αρχιτεκτονική υπηρεσιών οπτικοποίησης (από [3])
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Η παραπάνω αρχιτεκτονική επιτρέπει την εφαρμογή των υπηρεσιών είτε τοπικά
είτε μέσω ιστοθύρας (web portal) είτε σε συσκευές εικονικής πραγματικότητας. Η
απόδοση των παραπάνω υπηρεσιών εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του χρήστη
και της υλοποιούμενης αρχιτεκτονικής. Η απόκριση των υπηρεσιών οπτικοποίησης
είναι σχετικά γρήγορη σε τοπικά ή περιφερειακά περιβάλλοντα (της τάξης του ενός ή
ολίγων λεπτών), επιβραδύνεται όμως σημαντικά σε ευρέως κατανεμημένα
περιβάλλοντα.

Εικόνα 6-6: Υπηρεσία οπτικοποίησης μέσω θύρας ιστού.
Σύγκριση δύο προσομοιώσεων: ελεύθερης ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (αριστερά) και απόκρισης
σε θεραπευτική αγωγή με το σκεύασμα επιρουβικίνη (δεξιά) (εικόνα από [3])

6.5 Πύλη Διεπαφής Χρήστη
Ιδανικά όλες οι υπηρεσίες και εφαρμογές του ΟγκοΠροσομοιωτή που
παρουσιάστηκαν στις προηγoύμενες παραγράφους θα πρέπει να παρέχονται στον
χρήστη μέσω μιας φιλικής διεπαφής, η οποία να επιτρέπει τόσο την αναζήτηση και
την εμφάνιση αποθηκευμένων τρεξιμάτων, όσο και την αίτηση και υλοποίηση νέων.
Στα πλαίσια του προγράμματος ACGT7 υλοποιήθηκε μια πρότυπη διεπαφή
βασισμένη στο περιβάλλον προγραμματισμού ‘RecipeSheet’ [6], [7]. Το περιβάλλον
αυτό

επιτρέπει

στον

χρήστη

τη

δημιουργία

επεξεργαστών

πληροφορίας,

7

Yλοποιήθηκε στα πλαίσια του WP8 – Technologies and tools for in-silico oncology από το
πανεπιστήμιο UHok (Hokkaido University).
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ονομαζόμενων ‘recipes’ (συνταγές), των οποίων η είσοδος και η έξοδος μπορεί να
ποικίλει σε μορφή π.χ. κείμενο, ιστοσελίδα ή ΧΜL. Η επεξεργασία η οποία
εκτελείται από τη συνταγή μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας γλώσσα
μακροεντολών (macro language) ή ερωταποκρίσεων (query language), όπως Rexx,
Smalltalk και XQuery, ή αξιοποιώντας μια εφαρμογή ή υπηρεσία ιστού. Στο φύλλο
εργασίας του ‘RecipeSheet’, η πληροφορία εμφανίζεται μέσα σε κυψελίδες, η
αλληλεξάρτηση των οποίων καθορίζεται από συνταγές. Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να παρέμβει χειροκίνητα για τον έλεγχο της ροής πληροφορίας μεταξύ
των κυψελίδων. Το ‘RecipeSheet’ υποστηρίζει τον ορισμό πολλαπλών σεναρίων
ταυτόχρονα, την εμφάνιση των σεναρίων το ένα δίπλα στο άλλο και τον παράλληλο
χειρισμό τους [7]. Οι κυψελίδες που παρέχουν την είσοδο για την έναρξη μιας ροής
εργασιών (π.χ. τις παραμέτρους εισόδου του μοντέλου προσομοίωσης) μπορούν να
‘κρατήσουν’ πολλαπλές τιμές ταυτόχρονα και επιτρέπουν στον χρήστη να χτίσει
εναλλακτικά σενάρια, βάσει επιλεγμένων συνδυασμών των τιμών αυτών. Οι
κυψελίδες εξόδου έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν τα αποτελέσματα των
σεναρίων ταυτόχρονα, είτε αξιοποιώντας χρωματικό κώδικα είτε διευθετώντας τα
χωρικά σε διαφορετικές θέσεις. Το ‘OncoRecipeSheet’ (ORS) που υλοποιήθηκε για
τις ανάγκες του ACGT, υποστηρίζει τον καθορισμό 12 ανεξάρτητων σεναρίων τη
φορά (Εικόνα 6-7). Κάθε σενάριο αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό συνδυασμό τιμών
παραμέτρων εισόδου του μοντέλου προσομοίωσης. Αν ένα σενάριο έχει ήδη
προσομοιωθεί, η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων ανακτάται από εξυπηρετητή
(server) και εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας. Σε περίπτωση που το σενάριο δεν έχει
προσομοιωθεί, το ORS περιλαμβάνει κατάλληλο εργαλείο για την υποβολή του στο
GRID.
Οι βασικές ‘συνταγές’ του ORS είναι: η ‘συνταγή’ καθορισμού τρεξιμάτων το
οποίο δέχεται σαν είσοδο τις παραμέτρους που καθορίζουν μια προσομοίωση και
αναζητά το αναγνωριστικό της μεταξύ των αποθηκευμένων προσομοιώσεων (αν
περιέχεται) και οι ΄συνταγές’ οπτικοποίησης οι οποίες βάσει του αναγνωριστικού της
προσομοίωσης αιτούνται την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.
Στη περίπτωση απουσίας της προσομοίωσης, μια επιπλέον ‘συνταγή’ απευθύνεται σε
ένα εργαλείο υποβολής τρεξιμάτων, το οποίο έχει υλοποιηθεί εξωτερικά του ΟRS.
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Εικόνα 6-7: Στιγμιότυπο της διεπαφής ‘OncoRecipeSheet’
Εμφάνιση αποτελεσμάτων για έναν ασθενή και εννέα εναλλακτικές τιμές της παραμέτρου ‘κλάσμα
νεογεννηθέντων κυττάρων που εισέρχονται στη φάση G0’ (εικόνα από [3], [7]).

Εικόνα 6-8: Στιγμιότυπο της διεπαφής ‘OncoRecipeSheet’
Μενού για την επιλογή των παραμέτρων της προσομοίωσης και της οπτικοποίησης των
αποτελεσμάτων (εικονα από [3])
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Η επικοινωνία του ΟRS με την αρχιτεκτονική του ACGT πραγματοποιείται ως
ακολούθως. Ο χρήστης, υποστηριζόμενος από το ORS, δημιουργεί έμμεσα την
περιγραφή της αιτούμενης εργασίας σε μορφή XML εγγράφου. Το ORS υποβάλλει
την περιγραφή αυτή στο GMRS και παρακολουθεί την εκτέλεση της εργασίας. Βάσει
των παρεχόμενων πληροφοριών το GMRS αναζητεί τους κατάλληλους πόρους στο
δίκτυο (grid), μεταφέρει τα δεδομένα εισόδου από το DMS στον επιλεγμένο κόμβο
του δικτύου και εκκινεί την εργασία. Σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της,
μεταφέρει τα δεδομένα εξόδου στο DMS, από όπου το ORS μπορεί να τα κατεβάσει.
Μέσω της διεπαφής του ORS, ο χρήστης μπορεί να δει τα αποτελέσματα και να
υποβάλει την εκτέλεση νέων προσομοιώσεων.

6.6 Σύστημα διαχείρισης ροής εργασίας
Ένας εναλλακτικός τρόπος για την ενσωμάτωση του ΟγκοΠροσομοιωτή στην
αρχιτεκτονική του ACGT είναι μέσω υπηρεσίας. Σε αυτή την προσέγγιση η εκτέλεση
του προσομοιωτή στο πλέγμα τυλίγεται (wrap) σε μια υπηρεσία και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από το περιβάλλον διαχείρισης ροής εργασίας (workflow) του
ACGT8 [10]. Το σύστημα διαχείρισης ροής εργασίας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών και
εργαλείων που επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει ‘επιστημονικά πειράματα’
ενώνοντας διαφορετικές οντότητες σε μια κοινή ροή ενεργειών.
Ο Συντάκτης ροής εργασίας (Workflow Editor) του ACGT (Εικόνα 6-9) είναι μια
εφαρμογή τελικού χρήστη (end-user application) για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση
ροών εργασίας. Οι διάφορες οντότητες, οι οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν
δεδομένα ή εργαλεία/εφαρμογές, συνδυάζονται με γραφικό τρόπο. Η συντακτική
αντιπροσώπευση (syntactic representation) των δεδομένων και ο σχολιασμός
(annotation) των υπηρεσιών με σημασιολογική περιγραφή (semantic metadata
description) δίνει μεγάλη ευελιξία στον συντάκτη ροής εργασιών, φιλικότητα στον
χρήστη και ευφυΐα στο σύστημα. Αν ο σχολιασμός είναι σωστός, μη συμβατές
υπηρεσίες δεν μπορούν να συνδυαστούν άμεσα καθώς δεν θα υπάρχει συμβατότητα
μεταξύ των δεδομένων εισόδου της μιας υπηρεσίας με τα δεδομένα εξόδου της άλλης
ούτε στο συντακτικό επίπεδο, ούτε στο επίπεδο σημασιολογίας. Η παρουσίαση του

8

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του WP9 – The Integrated ACGT environment με υπεύθυνο το ίδρυμα
FORTH (Foundation for Research and Technology Hellas).
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ΟγκοΠροσομοιωτή σαν υπηρεσία επιτρέπει την ενσωμάτωσή του σε τέτοιες
εξεζητημένες ροές εργασιών.

Εικόνα 6-9: O Συντάκτης Pοής Eργασίας (Workflow Editor) του προγράμματος ACGT (από [10])
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Κεφάλαιο 7

Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, αναπτύχθηκε ένα διακριτό μοντέλο
προσομοίωσης της ελεύθερης ανάπτυξης όγκων κατά την κλινική φάση τους και της
απόκρισής τους σε δύο βασικές μεθόδους αντικαρκινικής θεραπείας, τη
χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Η εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της
ομάδας για την In Silico Ογκολογία, εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές που διέπουν
τη στρατηγική πολιτική της. Αναπτύχθηκαν δύο εκδοχές του μοντέλου, η χωρική και
η μη χωρική προσέγγιση. Η χωρική προσέγγιση αφορά τη χωροχρονική
προσομοίωση της εξελικτικής πορείας συμπαγών όγκων και υλοποιήθηκε βασισμένη
σε βασικές μεθοδολογίες οι οποίες είχαν αναπτυχθεί σε προγενέστερες εργασίες της
ομάδας. Η μη χωρική προσέγγιση πρωτοαναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσης
διατριβής, αγνοεί τη χωρική προσομοίωση της εξέλιξης ενός όγκου και δίνει έμφαση
στη λεπτομερέστερη μοντελοποίηση του κυτταρικού κύκλου. Βρίσκει εφαρμογή
στην περίπτωση μη συμπαγών όγκων, καθώς και συμπαγών όγκων, όταν δεν δίνεται
έμφαση στη χωρική εξέλιξή τους. Και οι δύο προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από
κρίσιμα καινοτόμα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με προγενέστερες εργασίες της
ομάδας: (α) το κυτταροκινητικό μοντέλο έχει επεκταθεί βάσει της τεκμηριωμένης
υπόθεσης ότι η διατήρηση του όγκου οφείλεται στην ύπαρξη μιας συγκεκριμένης
κατηγορίας καρκινικών κυττάρων, των καρκινικών βλαστικών κυττάρων, (β) έχουν
διακριθεί τρεις κατηγορίες καρκινικών κυττάρων ως προς το αναπαραγωγικό
δυναμικό τους (τα βλαστικά, τα προγονικά και τα τελικώς διαφοροποιημένα), (γ) έχει
ενσωματωθεί ο μηχανισμός της σταδιακής κυτταρικής διαφοροποίησης και (δ) έχει
αναπτυχθεί μια νέα αυτοματοποιημένη μεθοδολογία αρχικοποίησης των κυτταρικών

πληθυσμών, η οποία προσαρμόζει το κλάσμα των θεωρούμενων κυτταρικών
κατηγοριών στην αρχή της προσομοίωσης στις παραμέτρους ελεύθερης ανάπτυξης
του μοντέλου, και ουσιαστικά ‘συνοψίζει’ την προγενέστερη της προσομοίωσης
εξελικτική περίοδο του όγκου. Το μοντέλο επίσης ενσωματώνει τους θεμελιώδεις
βιολογικούς μηχανισμούς του κυτταρικού κύκλου, της εξόδου από αυτόν στη φάση
ανάπαυσης και των κυτταρικών απωλειών. Ανάλογα με τη χωροχρονική κατανομή
των τιμών που αποδίδονται στις παραμέτρους του, το μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα
προσομοίωσης διαφορετικών μοτίβων καρκινικής ανάπτυξης.
Το μοντέλο υποβλήθηκε σε μια εκ βαθέων παραμετρική μελέτη με σκοπό τον
εντοπισμό πιθανών βιολογικά μη αποδεκτών συμπεριφορών του, τον περιορισμό του
εύρους τιμών των παραμέτρων του, τον συσχετισμό των παραμέτρων αυτών με
κινητικές και δυναμικές μεταβλητές καταγεγραμμένες στη βιβλιογραφία (π.χ. χρόνος
διπλασιασμού, κλάσμα ανάπτυξης κλπ.) και τέλος τον προσδιορισμό της ευαισθησίας
του μοντέλου σε αβεβαιότητες της εισόδου. Μια τέτοια ανάλυση διευκολύνει την
εξαγωγή μιας πιο αποτελεσματικής μεθοδολογίας για την προσαρμογή του μοντέλου
σε κλινικά και εξατομικευμένα δεδομένα και εξασφαλίζει την αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων του. Παραδείγματα πορισμάτων της μελέτης που πραγματοποιήθηκε
είναι η εξαγωγή της συνθήκης που πρέπει να ικανοποιούν οι παράμετροι του
μοντέλου για τη διατήρηση της ελεύθερης ανάπτυξης και αναλυτικές σχέσεις που
εκτιμούν τον ρυθμό και την κυτταρική σύσταση του όγκου. Τα παραπάνω μπορούν
να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την προσαρμογή του
μοντέλου στην εκάστοτε εξεταζόμενη κλινική περίπτωση και στην αποσαφήνιση της
επίδρασης και αλληλεξάρτησης των παραμέτρων του μοντέλου στην έκβαση της
προσομοίωσης, διευκολύνοντας έτσι τον αποτελεσματικότερο χειρισμό τους.
Τέλος πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ποσοτική αξιολόγηση και προσαρμογή του
μοντέλου στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ACGT και
ContraCancrum

μέσω

της

αξιοποίησης

πραγματικών

κλινικών

δεδομένων

(μονοθεραπεία πρώιμου καρκίνου του μαστού με το σκεύασμα επιρουβικίνη,
χημειοθεραπεία πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα με διάφορους συνδυασμούς
των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων σισπλατίνη, γεμσιταβίνη, βινορελβίνη και
δοσεταξέλη

και

θεραπεία

πολύμορφου

γλοιοβλαστώματος

με

συνδυασμό

χημειοθεραπείας με τεμοζολομίδη και ακτινοθεραπείας). Προς την κατεύθυνση της
εξατομικευμένης μοντελοποίησης αξιοποιήθηκαν τα διαθέσιμα απεικονιστικά,
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μοριακά δεδομένα και δεδομένα θεραπείας σε συνδυασμό με τα πορίσματα της
βιβλιογραφικής επισκόπησης των κυτταροκινητικών ιδιοτήτων του εκάστοτε
καρκινικού τύπου και των ιδιοτήτων των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων ή και
των

λοιπών

θεραπευτικών

προσεγγίσεων.

Οι

μελέτες

προσαρμογής

που

πραγματοποιήθηκαν αξιοποίησαν τα πορίσματα της παραμετρικής μελέτης που
προηγήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, κατά την διάρκεια συγγραφής της διατριβής,
ήταν σε εξέλιξη κλινική προσαρμογή του μοντέλου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
ερευνητικού

προγράμματος

P-medicine

(θεραπεία

οξείας

λεμφοβλαστικής

λευχαιμίας).
Μετά την ολοκλήρωση μιας εκτενούς διαδικασίας κλινικής προσαρμογής,
βελτιστοποίησης και αξιολόγησης, η τελική χρήση ενός μοντέλου όπως αυτό που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής είναι η αξιόπιστη υποστήριξη ιατρών στη
λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των καταλληλότερων θεραπευτικών
σχημάτων και την εξατομικευμένη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αγωγής.
Επιπλέον, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο επιστημονικό ερώτημα στα πλαίσια της
εξατομικευμένης ιατρικής αποτελεί ο τρόπος αξιοποίησης του συσσωρευμένου
πλήθους των πειραματικών και κλινικών δεδομένων και παρατηρήσεων. Τα μοντέλα
προσομοίωσης της δυναμικής των καρκινικών όγκων αποτελούν ένα επιβεβλημένο
εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, διάφορες εκδόσεις του μοντέλου έχουν
αξιοποιηθεί για ‘την επάνδρωση’ της ευρωπαϊκής βάσης μοντέλων για τον καρκίνο,
που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TUMOR.
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Κεφάλαιο 8

Σημεία που προάγεται η επιστήμη

Η εργασία που παρουσιάστηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί
συνέχεια της πολύχρονης ερευνητικής δουλειάς της ομάδας για την In Silico
Ογκολογία στην περιοχή της διακριτής μοντελοποίησης του καρκίνου. Εδώ πρέπει να
σημειωθεί ότι στη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν βασικούς άξονες της
μεθοδολογίας μοντελοποίησης της ομάδας συμμετείχαν όλα τα μέλη που απάρτιζαν
την ομάδα την περίοδο εκείνη, όπως φαίνεται στις εργασίες [1]-[3]. Η συμβολή της
παρούσας διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της μοντελοποίησης της απόκρισης ενός
καρκινικού συστήματος σε διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορεί να
συνοψιστεί στα παρακάτω σημεία:
 Ανάπτυξη μεθοδολογίας διακριτής μοντελοποίησης συμπαγών όγκων κατά την
κλινική φάση της ύπαρξής τους, βασισμένη στην υπόθεση των καρκινικών
βλαστικών κυττάρων.
 Ανάπτυξη μεθοδολογίας διακριτής μοντελοποίησης μη συμπαγών όγκων κατά την
κλινική φάση της ύπαρξής τους, βασισμένη στην υπόθεση των καρκινικών
βλαστικών κυττάρων.
 Μελέτη της συμπεριφοράς ενός μακροσκοπικά ομοιογενούς καρκινικού
συστήματος κάτω από σταθερές συνθήκες.
 Ανάπτυξη μεθοδολογίας μελέτης κλινικών δεδομένων και προσαρμογής
μοντέλων προσομοίωσης στα κλινικά δεδομένα.
 Εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών σε πραγματικά κλινικά δεδομένα
μονοθεραπείας καρκίνου του μαστού με επιρουβικίνη.

 Εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών σε πραγματικά κλινικά δεδομένα
χημειοθεραπείας

πρωτοπαθούς

καρκίνου

του

πνεύμονα

με

διάφορους

συνδυασμούς των χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων σισπλατίνη, γεμσιταβίνη,
βινορελβίνη και δοσεταξέλη.
 Εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών σε πραγματικό κλινικό δεδομένο
θεραπείας πολύμορφου γλοιοβλαστώματος με συνδυασμό χημειοθεραπείας με
τεμοζολομίδη και ακτινοθεραπείας.
Παρακάτω παρουσιάζεται η συμβολή της διατριβής στη διαμόρφωση της
παρούσας μεθοδολογίας για τη διακριτή μοντελοποίηση της εξέλιξης ενός καρκινικού
συστήματος στα πλαίσια της ομάδας για την In Silico Ογκολογία σε σύγκριση με
παλαιότερες εργασίες της ομάδας. Προγενέστερες μεθοδολογίες της ομάδας οι οποίες
προσαρμόστηκαν και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής είναι οι ακόλουθες
(παρατίθενται ενδεικτικές εργασίες):
 Κυτταροκινητικό μοντέλο βασιζόμενο στον κυτταρικό κύκλο [4]-[16].
 Αντιστοίχηση Γεωμετρικής Κυψελίδας του διακριτού πλέγματος σε σύνολο
βιολογικών κυττάρων [6], [8]-[16].
 Μεθοδολογία χειρισμού της παραπάνω Γεωμετρικής Κυψελίδας - Κανόνες
χωρικής συρρίκνωσης και εξάπλωσης του όγκου [6], [8]-[16].
 Χρήση του αντικειμενοστρεφούς προτύπου προγραμματισμού για την υλοποίηση
των αλγορίθμων (C++). Αξιοποιήθηκε η δομή των κλάσεων που προτάθηκε στην
εργασία [14].
Πέραν

των

εκτεταμένων

πραγματοποιήθηκαν
χαρακτηριστικά

που

στα

παραμετρικών

πλαίσια

εισείχθησαν

της
ως

και

παρούσης
προς

την

κλινικών
διατριβής,

μελετών

που

τα

καινοτόμα

μεθοδολογία

διακριτής

μοντελοποίησης της ομάδας περικλείουν τα ακόλουθα:
 Επέκταση του κυτταροκινητικού μοντέλου βάσει της τεκμηριωμένης υπόθεσης
των καρκινικών βλαστικών κυττάρων.
 Διάκριση τριών κατηγοριών καρκινικών κυττάρων ως προς το αναπαραγωγικό
δυναμικό τους (τα βλαστικά, τα προγονικά και τα τελικώς διαφοροποιημένα).
 Ενσωμάτωση του μηχανισμού της κυτταρικής διαφοροποίησης.
 Εισαγωγή και ανάπτυξη αυτοματοποιημένης μεθοδολογίας αρχικοποίησης των
κυτταρικών πληθυσμών.
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 Εισαγωγή

και

ανάπτυξη

αυτοματοποιημένης

μεθοδολογίας

ελέγχου

συμπεριφοράς προσομοιούμενου όγκου κατά την ελεύθερη ανάπτυξή του και
αποκλεισμού συνδυασμού τιμών παραμέτρων που οδηγούν σε βιολογικά μη
αποδεκτή συμπεριφορά του.
 Ανάπτυξη μη χωρικού μοντέλου με λεπτομερέστερη μοντελοποίηση του
κυτταρικού κύκλου.
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Κεφάλαιο 9

Μελλοντική Έρευνα

Προτάσεις μελλοντικής επέκτασης του προτεινόμενου μοντέλου και της μελέτης
που παρουσιάστηκαν στη παρούσα διατριβή περιλαμβάνουν:
 Πραγματοποίηση
ακριβέστερων

εκτενέστερων
και

κλινικών

πολυπληθέστερων

ελέγχων

κλινικών

βάσει

πληρέστερων,

δεδομένων

για

την

αποτελεσματικότερη κλινική προσαρμογή, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση του
μοντέλου. Η συμμετοχή στον σχεδιασμό νέων κλινικών δοκιμών στα πλαίσια
ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.
 Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης μεθόδου προσαρμογής του μοντέλου στα κλινικά
δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνικές βελτιστοποίησης, όπως είναι τα τεχνητά
νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks), οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic
algorithms), μέθοδος αναζήτησης μοτίβου (pattern search), η πολυκριτηριακή
βελτιστοποίηση (multiobjective optimization), η προσομοιωμένη ανόπτηση
(simulated annealing), η μέθοδος μεγίστης πιθανότητας (maximum likelihood)
κλπ. Οι σχέσεις που προέκυψαν από την αναλυτική μελέτη του μοντέλου και
εκτιμούν τον ρυθμό ανάπτυξης και την κυτταρική σύσταση του όγκου μπορούν
να αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό του αρχικού σημείου αναζήτησης των
παραπάνω μεθόδων.
 Θεώρηση υποξικών και νεκρωτικών μεταβολικών περιοχών. Αν και το μοντέλο
παρέχει

τη

δυνατότητα

θεώρησης

περιοχών

διακριτής

μεταβολικής

δραστηριότητας, δεδομένης της έλλειψης σχετικών κλινικών δεδομένων για την
εξέταση των σχετικών υποθέσεων, η μελέτη που παρουσιάστηκε στην παρούσα
διατριβή περιορίστηκε, σε πρώτη προσέγγιση, στην περίπτωση μακροσκοπικά

ομοιογενών όγκων. Καθοριστικός παράγοντας της χρονικής εξέλιξης του όγκου
είναι η επιλογή του κανόνα για τη χωρική ανάπτυξη των περιοχών διακριτής
μεταβολικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, αναμένεται ένα διαφορετικό
αποτέλεσμα όταν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης θεωρείται εσωτερικός
νεκρωτικός πυρήνας σταθερών διαστάσεων ή διαστάσεων που αυξομειώνονται
ομοιόμορφα με το εξωτερικό όριο του όγκου. Η θεώρηση περιοχών με διακριτή
μεταβολική δραστηριότητα (νεκρωτική, αναπαυόμενων ή πολλαπλασιαζόμενων
κυττάρων) θα επιτρέψει τη μελέτη και προσομοίωση καρκινικών όγκων που
χαρακτηρίζονται από μοτίβο ανάπτυξης μη εκθετικό, όπως Gompertzian.
 Θεώρηση της μορφολογίας και των μηχανικών ιδιοτήτων των παρακείμενων
φυσιολογικών ιστών στη χωρική εξέλιξη του όγκου. Οι μορφολογικοί κανόνες
που εφαρμόστηκαν στην παρούσα διατριβή έχουν σαν αποτέλεσμα η συρρίκνωση
ή επέκταση του όγκου να είναι σύμμορφη με το αρχικό σχήμα του. Αυτή η
προσέγγιση είναι ικανοποιητική σε περίπτωση παρακείμενων φυσιολογικών
ιστών με ομοιογενείς μηχανικές ιδιότητες, όπως στην περίπτωση του καρκίνου
του μαστού, μπορεί όμως να εισάγει σφάλματα στην πρόβλεψη της χωρικής
εξέλιξης

σε

ανομοιόμορφο

περιβάλλον,

όπως

στην

περίπτωση

του

γλοιοβλαστώματος. Επομένως μια δυνατή επέκταση του μοντέλου είναι η
αξιοποίηση της μορφολογίας και των μηχανικών ιδιοτήτων των παρακείμενων
φυσιολογικών ιστών στον καθορισμό της προτιμητέας κατεύθυνσης εξάπλωσης
των καρκινικών κυττάρων.
 Συνυπολογισμός της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο μεγάλος
αριθμός γενετικών και επιγενετικών μεταλλάξεων που λαμβάνει χώρα κατά την
ανάπτυξη του όγκου, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αντιγόνων, ικανών να
πυροδοτήσουν την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος [1]. Τυπική
προσδοκία της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια του καρκίνου
αναφέρεται στην εξάλειψη καρκινικών συσσωματωμάτων της τάξης των 105
κυττάρων [2]. Καθώς η παρούσα εργασία αναφέρεται σε κλινικούς όγκους
σχετικά μεγάλων διαστάσεων (της τάξης των 109 κυττάρων και πάνω), η
δημιουργία των οποίων υποδηλώνει την ανάπτυξη μηχανισμών οι οποίοι
επιφέρουν ανοσολογική ανοχή, η δράση του ανοσολογικού συστήματος έχει
αγνοηθεί σε πρώτη προσέγγιση.
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 Μοντελοποίηση και ενσωμάτωση του φαινομένου της νεοαγγείωσης του όγκου
π.χ. μέσω της έκκρισης του παράγοντα VEGF από υποξικές περιοχές του όγκου.
Μια

τέτοια

επέκταση

θα

επιτρέπει

τη

μοντελοποίηση

της

δράσης

χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων που αναστέλλουν τη νεοαγγείωση, π.χ
μπεβασιζουμάμπη. Ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή
από την ομάδα για την In Silico Ογκολογία [3].
 Θεώρηση χωρικών κατανομών κυτταροκινητικών παραμέτρων του μοντέλου. Στη
μελέτη που παρουσιάστηκε, τα κυτταροκινητικά γνωρίσματα του όγκου (π.χ.
διάρκειες φάσεων) είχαν την ίδια τιμή (μια υποθετική μέση τιμή) σε όλη την
έκταση του όγκου. Σε ένα πραγματικό, όμως, βιολογικό σύστημα, τα
κυτταροκινητικά γνωρίσματα των κυττάρων του ίδιου τύπου και κάτω από τις
ίδιες συνθήκες ακολουθούν κατανομή και εμφανίζουν απόκλιση από κύτταρο σε
κύτταρο. Η υλοποίηση κατανομής των κυτταροκινητικών γνωρισμάτων είναι
αλγοριθμικά απλή και έχει ήδη εφαρμοστεί από την ομάδα στην περίπτωση της
διάρκειας των κυτταρικών φάσεων σε παλαιότερες μελέτες, που αφορούσαν πιο
απλουστευμένα κυτταροκινητικά διαγράμματα και πλέγματα [4].
 Θεώρηση χρονικά μη σταθερών μέσων τιμών των κυτταροκινητικών παραμέτρων
του μοντέλου. Στη μελέτη που παρουσιάστηκε, τα κυτταροκινητικά γνωρίσματα
του όγκου (π.χ. διάρκειες φάσεων) διατηρούσαν σταθερή τιμή σε όλη τη διάρκεια
της προσομοίωσης, οδηγώντας έτσι σε εκθετικό μοτίβο ανάπτυξης. Η θεώρηση
και ο ανεξάρτητος χειρισμός διακριτών μεταβολικών υποπεριοχών είναι μια
έμμεση προσέγγιση υλοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κυτταροκινητικών
χαρακτηριστικών με τη μεταβολή του μεγέθους του όγκου.
 Στην προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής,
θεωρείται ότι τα κύτταρα περνούν στη φάση G0, όταν υπάρχει έλλειψη σε
θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο. Σε συνθήκες έλλειψης τροφοδοσίας τα
αναπαυόμενα, G0, κύτταρα μπορούν να επιβιώσουν γενικά για ένα περιορισμένο
χρονικό διάστημα. Το κυτταροκινητικό μοντέλο θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε
να θεωρεί και την περίπτωση της φυσιολογικής μετάβασης στη φάση ανάπαυσης.
 Εκτενής μελέτη της επίδρασης της πιθανής ανθεκτικότητας των βλαστικών
κυττάρων και της πιθανής διαφοροποίησής τους ως προς τα κυτταροκινητικά τους
γνωρίσματα (από τις υπόλοιπες κατηγορίες των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων)
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στην έκβαση της θεραπευτικής αγωγής. Στη βιβλιογραφία, τα βλαστικά κύτταρα
πιστεύεται ότι παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα στην εφαρμογή των
κλασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, μεγάλο δε ποσοστό τους θεωρείται ότι
βρίσκεται στη φάση ανάπαυσης. Αν και το μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα
αντιμετώπισης αυτής της κατηγορίας κυττάρων ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα
πολλαπλασιαζόμενα

κύτταρα,

στην

πλειονότητα

των

μελετών

που

παρουσιάστηκαν στην παρούσα διατριβή όλα τα κύτταρα αναπαραγωγικής
ικανότητας αντιμετωπίστηκαν ενιαία.
 Διεξοδική μελέτη της επίδρασης του γονιδιακού και μοριακού προφίλ του ασθενή
τόσο σε κυτταροκινητικά γνωρίσματα του όγκου όσο και στην απόκρισή του σε
συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.
 Μελέτη και ενσωμάτωση των φαινομένων της διήθησης των καρκινικών
κυττάρων στους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς και της μετάστασής τους
σε απομακρυσμένες περιοχές.
 Μοντελοποίηση της απόκρισης των φυσιολογικών ιστών στη θεραπεία.
 Μοντελοποίηση

και

ενσωμάτωση

της

δράσης

νεώτερων

θεραπευτικών

προσεγγίσεων π.χ. στοχευμένες θεραπείες.
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