Κεφάλαιο 37
Αρχές αντινεοπλασματικής
χημειοθεραπείας
Χ. Ανδρεάδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η καλή γνώση της φαρμακολογίας
των αντινεοπλασματικών φαρμάκων
θεωρείται απαραίτητο εφόδιο στην προ‐
σπάθεια του κλινικού Ογκολόγου να
μεγιστοποιήσει τα θεραπευτικά αποτε‐
λέσματα της χημειοθεραπείας, την ο‐
ποία καλείται να εφαρμόσει. Η επιλογή
των καταλλήλων και δραστικών φαρ‐
μάκων, οι δόσεις, οι πιθανές αλληλοεπι‐
δράσεις, οι αντενδείξεις, οι παρενέργειες
και συνέργειες, το πρόβλημα της αντί‐
στασης είναι μερικές μόνο από τις συνι‐
στώσες ενός συνθέτου θέματος, το οποίο
ο κλινικός Ογκολόγος‐Χημειοθεραπευ‐
τής καλείται να γνωρίζει το θεωρητικό
του υπόστρωμα σε βάθος, αλλά και να
ενημερώνεται συνεχώς προς όφελος των
ασθενών του.
Η εφαρμογή της αντινεοπλασματικής
χημειοθεραπείας συνδέεται στενά με
την γνώση της φαρμακοκινητικής και
της κυτταροκινητικής των όγκων. Ο
πολλαπλασιασμός των κυττάρων είναι
η βάση του μηχανισμού της αύξησης
των όγκων και η γνώση των παραμέ‐
τρων που τον διέπουν διευκολύνει την
κατανόηση της αντινεοπλασματικής θε‐
ραπείας. Μαθηματικές συναρτήσεις διέ‐
πουν τις καμπύλες ανάπτυξης των ό‐
γκων, μπορούν να καταγράψουν την
αύξηση ή μείωση των κυττάρων στον
χρόνο, να δώσουν ενδείξεις της κλινικής
εξέλιξης των νεοπλασματικών νοσημά‐
των και τέλος να προσδιορίσουν τις κα‐

τευθύνσεις της θεραπευτικής έρευνας.
ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ
Η κυτταροκινητική, τα δυναμικά, δη‐
λαδή, χαρακτηριστικά της εξέλιξης του
κυττάρου και των κυτταρικών πληθυ‐
σμών αποτελεί βασικό υπόστρωμα στο
οποίο στηρίχτηκαν οι έρευνες και οι ε‐
φαρμογές της αντινεοπλασματικής θε‐
ραπευτικής.
Κυτταρικός κύκλος
Κυτταρικός κύκλος είναι όλα τα βιο‐
λογικά φαινόμενα και διαδικασίες από
τη στιγμή της διαίρεσης μέχρι την επό‐
μενη διαίρεση του κυττάρου. Η διάρκεια
του φαινομένου αυτού δεν είναι ίδια για
όλα τα κύτταρα. Επί παραδείγματι, τα
επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου
του εντέρου και τα πρόδρομα κύτταρα
του αίματος στον μυελό διαιρούνται πά‐
νω από μια φορά την ημέρα, ενώ τα η‐
πατοκύτταρα διαιρούνται μια φορά πε‐
ρίπου ανά έτος. Όμως, η σειρά των φαι‐
νομένων είναι παρόμοια σε όλα τα ευ‐
καρυωτικά κύτταρα.
Ο κυτταρικός κύκλος διαιρείται σε 4
φάσεις (σχήμα 1). Η φάση Μ (M: Mitosis)
αποτελείται από τις διεργασίες της μί‐
τωσης (διαίρεση του πυρήνα) και κυττα‐
ροκίνησης (διαίρεση του κυττάρου). Η
φάση αυτή στα θηλαστικά διαρκεί περί‐
που 1 ώρα και αποτελεί μικρό κλάσμα
του συνολικού κυτταρικού κύκλου. Η
περίοδος ανάμεσα σε δύο φάσεις Μ α‐
ποτελεί την μεσόφαση, η οποία υποδιαι‐
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ρείται στις φάσεις G1, S και G2. Στη φάση
G1 (G: Gap) το κύτταρο έχει μπει πλέον

στο μιτωτικό κύκλο. Περιέχει σταθερή
ποσότητα DNA.

G2
προμιτωτικό
διάστημα
S

Μ
πρόφαση
μετάφαση
ανάφαση
τελόφαση
μίτωση

σύνθεση του DNA

G1
προσυνθετική φάση

G0
φάση ηρεμίας
Σχήμα 1. Κυτταρικός κύκλος

σηματοδοτεί το τέλος της φάσης G2 και
την έναρξη της μίτωσης1,2.
Κεντρικός «συντονιστής», με ρόλο
κλειδί στη ρύθμιση του κυτταρικού κύ‐
κλου φαίνεται ότι παίζει η πρωτεΐνη p53,
προϊόν του κατασταλτικού ογκογονιδίου
p533. Η πρωτεΐνη p53 υπό φυσιολογικές
συνθήκες βρίσκεται σε μικρή συγκέν‐
τρωση στον πυρήνα των κυττάρων, όπου
λειτουργεί ως παράγοντας ρύθμισης της
μεταγραφής. Επάγει την έκφραση του
γονιδίου για την p21, ενός αναστολέα
πολλών κυκλινο‐εξαρτωμένων κινασών
(E/Cdk2, D/Cdk4,6, A/Cdk2, A/Cdk1, κ.ά.)
και μέσω αυτού του μηχανισμού σε πε‐
ρίπτωση βλάβης επιτυγχάνεται το στα‐
μάτημα του κύκλου σε διάφορα σημεία,
για να δοθεί η ευκαιρία στο κύτταρο να
διορθώσει τη βλάβη. Όταν αυτό δεν κα‐
ταστεί δυνατό, τότε η p53 οδηγεί το
κύτταρο σε απόπτωση, μέσω επαγωγής

Σε μη πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα η
φάση G1 αντικαθίσταται από την φάση
G0, κατά την οποία το κύτταρο αναμένει
την επίδραση ειδικού ερεθίσματος (π.χ.
αυξητικού παράγοντα, ορμόνης, κλπ)
για να μπει στη φάση G1. Οι δυνητικά
αναγεννώμενοι ιστοί διατηρούν τους
κυτταρικούς πληθυσμούς τους με κύριο
μηχανισμό τη δυνατότητα ανάκλησης
κυττάρων από τη φάση G0 στην G1. Στη
φάση S (S: Synthesis) το κύτταρο αντι‐
γράφει το DNA του πυρήνα του. Ακο‐
λουθεί η φάση G2, η οποία είναι μετα‐
συνθετική και διαρκεί περίπου 6 ώρες.
Το κύτταρο περιέχει διπλή ποσότητα
DNA και φυσιολογικά οδηγείται προς τη
μίτωση, πλην των περιπτώσεων κατά τις
οποίες η φάση παρατείνεται, οπότε κα‐
λείται R2 και παραμένει πολυπλοειδικό.
Η συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων
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ταρο σε απόπτωση, μέσω επαγωγής της
έκφρασης γονιδίων κυτταρικού θανάτου
(bax, κ.ά.). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός,
ότι το μόριο της p53 ανευρίσκεται με‐
ταλλαγμένο σε πολλούς όγκους4.
Τα καρκινικά κύτταρα, μεταξύ των
άλλων δυσλειτουργιών, έχουν απολέσει
την ικανότητα του ελέγχου του κυτταρι‐
κού πολλαπλασιασμού, με αποτέλεσμα
την ανεξέλεγκτη υπερπαραγωγή τους,
την συσσώρευσή τους και τον σχηματι‐
σμό των όγκων.

pertz). Με τον πολλαπλασιασμό των
καρκινικών κυττάρων μεγαλώνει το μέ‐
γεθος του όγκου. Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι ο κυτταρικός πολλαπλασια‐
σμός προάγει όχι μόνο το μέγεθος του
όγκου, αλλά και την ετερογένεια του
όγκου με τη δημιουργία πολυκλωνικού
κυτταρικού πληθυσμού (βλέπε κατωτέ‐
ρω: μοντέλο Norton‐Simon). Υπάρχει μία
δυναμική ανάμεσα στην εμφάνιση με‐
ταλλάξεων, στο μεταστατικό δυναμικό
και την αντίσταση στα φάρμακα.

Πολλαπλασιασμός των νεοπλασματι‐
κών κυττάρων
Η βιολογική συμπεριφορά ενός κακο‐
ήθους όγκου και κατά συνέπεια η κλινι‐
κή εικόνα μιας κακοήθειας επηρεάζο‐
νται από τον κυτταρικό πολλαπλασια‐
σμό και τον τύπο της αύξησης του ό‐
γκου. Οι δύο αυτές παράμετροι σχετίζο‐
νται με βιολογικά χαρακτηριστικά όπως
είναι η διηθητικότητα, η μεταστατικότη‐
τα του όγκου και η απάντησή του στη θε‐
ραπεία5.
Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί οι οποίοι
λειτουργούν για τη διατήρηση του αριθ‐
μού των κυττάρων σε φυσιολογικούς ι‐
στούς δεν υφίστανται για τα καρκινικά
κύτταρα. Υπάρχουν δύο θεμελιώδη χα‐
ρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν τα
νεοπλασματικά κύτταρα «αθάνατα»: αυ‐
τά είναι η απουσία των βιολογικών δια‐
δικασιών της γήρανσης και της απόπτω‐
σης. Σε συνθήκες πειράματος, το σύνολο
σχεδόν των κυττάρων ενός πειραματι‐
κού όγκου βρίσκονται σε κύκλο και η
αύξηση του αριθμού τους είναι εκθετι‐
κή6,7.
Το ποσοστό των πολλαπλασιαζόμε‐
νων κυττάρων (Growth Fraction‐GF) δεν
είναι πάντα σταθερό κατά τις διαδικασί‐
ες αύξησης του μεγέθους ενός όγκου
(βλέπε κατωτέρω: Μοντέλο του Gom‐

Κυτταρικός κύκλος και κυτταροτοξικά
φάρμακα
Τα κυτταροτοξικά φάρμακα ανάλογα
με τη δράση τους ή όχι σε κάποια φάση
του κυτταρικού κύκλου διαχωρίζονται
σε δύο βασικές κατηγορίες:
1. Φάρμακα που δρουν σε μια συγκεκρι‐
μένη φάση ονομάζονται ειδικά της φά‐
σης (phase specific drugs). Τα περισσότε‐
ρα κυτταροτοξικά αυτής της ομάδος
δρουν μέσω καταστροφής του DNA. Η
τοξικότητά τους είναι μεγαλύτερη κατά
τη διάρκεια της φάσης S της σύνθεσης
του DNA. Άλλα φάρμακα, όπως οι τα‐
ξάνες, δεσμεύουν την μιτωτική άτρακτο
κατά την Μ φάση του κυτταρικού κύ‐
κλου. Παραδείγματα φαρμάκων τα ο‐
ποία είναι δραστικά σε διαφορετικές
φάσεις του κυτταρικού κύκλου είναι τα
εξής: γλυκοκορτικοειδή, στεροειδείς ορ‐
μόνες στη G0 φάση, L‐ασπαραγινάση
στη G1 φάση, αντιμεταβολίτες στην S
φάση, μπλεομυκίνη και αλκαλοειδή στη
G2 φάση, αλκαλοειδή στην M φάση.
2. Τα φάρμακα που δρουν σε οποιαδή‐
ποτε φάση του κυτταρικού κύκλου ονο‐
μάζονται μη‐ειδικά της φάσης (phase
nonspecific drugs). Τέτοια φάρμακα είναι
τα αλκυλιωτικά, νιτροζουρίες, αντιβιο‐
τικά (πλην της μπλεομυκίνης), προκαρ‐
βαζίνη, δακαρβαζίνη και σισπλατίνη8.
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ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ‐
ΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η ευαισθησία ενός όγκου είναι μεγα‐
λύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσο‐
στό των πολλαπλασιαζόμενων κυττά‐
ρων (GF). Άρα, η ευαισθησία είναι μεγά‐
λη κατά την εκθετική αύξηση του όγκου.
Οι περισσότεροι όμως όγκοι κατά τη
στιγμή της διάγνωσης βρίσκονται στην
αρχή ενός «πλατώ», γι’ αυτό και η «κυτ‐
ταροκινητική ευαισθησία» τους είναι
σχετικά χαμηλή. Έτσι, φαίνεται καθαρά
η ανάγκη περιγραφής μαθηματικών μο‐
ντέλων καταγραφής καμπυλών ανά‐
πτυξης των όγκων, οι οποίες θεωρητι‐
κώς αντικειμενοποιούν την κλινική πο‐
ρεία και εξέλιξη. Τέτοια μοντέλα τα ο‐
ποία κατά καιρούς έχουν περιγραφεί εί‐
ναι προϊόντα εργαστηριακών πειραμά‐
των σε κυτταροκαλλιέργειες, αλλά και
κλινικών δοκιμών.

παρατήρησης αυτής είναι ότι ο χρόνος
διπλασιασμού είναι μονίμως σταθερός.
Έτσι, σε γραφική παράσταση, στην ο‐
ποία ο άξονας y εμφανίζει τη λογαριθ‐
μική αρίθμηση του πληθυσμού των νεο‐
πλασματικών κυττάρων, η καμπύλη
ανάπτυξης του όγκου παίρνει τη μορφή
ευθείας γραμμής (εκθετική – exponential
– ανάπτυξη του όγκου) (σχήμα 2).
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Σχήμα 2. Μοντέλο των Skipper‐Schabel‐Wil‐
cox: εκθετική ανάπτυξη του όγκου

Μοντέλο των Skipper-Schabel-Wilcox
Το μοντέλο αυτό (log‐kill model) ανα‐
πτύχθηκε και υποστηρίχτηκε θεωρητι‐
κώς και πειραματικώς στο Southern Re‐
search Institute των ΗΠΑ. Θεωρείται ε‐
ξέχον θεωρητικό μοντέλο της κυτταρι‐
κής ανάπτυξης και της υποστροφής του
όγκου μετά από θεραπευτική παρέμβα‐
ση. Βασίστηκε στη πειραματική λευχαι‐
μία L1210 σε ποντίκια BDF1 ή DBA, τα
κύτταρα της οποίας πολλαπλασιάζονται
εκθετικά, μέχρι να φτάσουν, μετά από
30 περίπου διαιρέσεις, στον θανατηφόρο
όγκο αποτελούμενο από 109 κύτταρα και
συνολικού μεγέθους 1 cm3.
Υπό εργαστηριακές συνθήκες το 90%
των λευχαιμικών κυττάρων διαιρούνται
κάθε 12‐13 ώρες και το ποσοστό αυτό
παραμένει σταθερό σε μικροσκοπικούς,
αλλά και σε μεγάλους, δυνητικά θανα‐
τηφόρους, όγκους9,10. Αποτέλεσμα της

Με το μοντέλο του πειραματικού νεο‐
πλάσματος οι Skipper‐Schabel‐Wilcox
καθόρισαν μια σειρά βασικών βιολογι‐
κών κανόνων, οι οποίοι αποτελούν της
κατευθυντήριες αρχές της χημειοθερα‐
πείας (αρχές των Skipper‐Schabel‐Wilcox)11:
1. Ένα κακόηθες κύτταρο πολαπλασια‐
ζόμενο δίνει τελικώς μεγάλο αριθμό
κυττάρων ικανών να φονεύσουν τον ξε‐
νιστή.
2. Η επιβίωση του ξενιστή είναι αντι‐
στρόφως ανάλογη του αριθμού των νε‐
οπλασματικών κυττάρων που δέχεται.
Σε περίπτωση χημειοθεραπείας η επιβί‐
ωση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο λιγότε‐
ρα είναι τα εναπομείναντα νεοπλασμα‐
τικά κύτταρα. Η ίαση προϋποθέτει την
εκρίζωση και του τελευταίου τέτοιου
κυττάρου.
3. Οι ανοσολογικοί αμυντικοί μηχανι‐
σμοί του ξενιστή παίζουν ρόλο μόνο σε
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κυττάρων αυξάνουν γρηγορότερα, αλλά
και είναι πλέον ευαίσθητοι σε φάρμακα
που καταστρέφουν τα κύτταρα σε φάση
διαίρεσης και αντιστρόφως.
Σύμφωνα με την αρχή των Skipper‐
Schabel‐Wilcox κατά την χορήγηση ενός
χημειοθεραπευτικού φαρμάκου σε κάθε
ώση καταστρέφεται πάντα ένα συγκε‐
κριμένο ποσοστό κυττάρων, ανεξαρτή‐
τως του ολικού αριθμού των κυττάρων
του όγκου. Αυτό φαίνεται πιο εύκολα
πάλι στην πειραματική λευχαιμία L1210.
Άν, επί παραδείγματι, μια συγκεκρι‐
μένη δόση φαρμάκου μειώνει τον αριθ‐
μό των κυττάρων από 106 σε 105, η ίδια
δόση σε άλλο όγκο αποτελούμενη από
104 κύτταρα θα τα μειώσει σε 103. Αυτό
καλείται λογαριθμικός θάνατος (log
kill). Στις ίδιες μελέτες των Skipper‐
Schabel‐Wilcox φάνηκε ότι ο ρυθμός αύ‐
ξησης του υπολειμματικού νεοπλασμα‐
τικού όγκου παραμένει ίδιος και μετά
από τη χορήγηση του κυτταροτοξικού.
Ένας πειραματικός όγκος θα μπορούσε
να εξαφανιστεί με επαναλαμβανόμενες
χημειοθεραπευτικές ώσεις, αλλά όχι με
εφ’ άπαξ δόση (σχήμα 3).
Γρήγορα, επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο
λογαριθμικός θάνατος των κυττάρων
αυξάνει με την αύξηση της δόσης του
φαρμάκου και ότι κατά τον συνδυασμό
δύο ή περισσοτέρων φαρμάκων ο λογα‐
ριθμικός θάνατος πολλαπλασιάζεται
(two‐log kill, three‐log kill, κ.ο.κ.)14. Βεβαίως,
πρέπει να τονιστεί η σημασία που έχει
το μέγεθος της νεοπλασματικής μάζας
κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας
και η ανάγκη της χορήγησης των φαρ‐
μάκων στη μεγίστη δυνατή δόση, διότι
έτσι οι καμπύλες δόσης‐απάντησης λαμ‐
βάνουν τις πλέον ακραίες μορφές, επ’
ωφελεία του ξενιστού.
Τέλος, τέθηκαν οι εφαρμογές της με‐

περίπτωση μείωσης των νεοπλασματι‐
κών κυττάρων κάτωθεν ενός ελαχίστου
ορίου (για τα πειραματόζωα είναι <103
κύτταρα).
4. Τα κυτταροτοξικά δρουν ακολουθώ‐
ντας το φαινόμενο κινητικής 1ης τάξεως,
δηλαδή κάθε ώση κυτταροστατικού σκο‐
τώνει ένα ορισμένο ποσοστό κυττάρων
(fractional cell kill) (σχήμα 3). Αυτό ση‐
μαίνει ότι για να εξαλειφθεί τελείως ο
όγκος, απαιτούνται πολλαπλές και συ‐
νεχόμενες δόσεις κυτταροτοξικού και ότι
οι πιθανότητες εκρίζωσης ενός νεοπλά‐
σματος είναι μεγαλύτερος, όσο ο αριθ‐
μός των κυττάρων που το αποτελεί είναι
μικρότερος.
1012

αριθμός κυττάρων

κλινικά εμφανής νόσος
109

κλινική ύφεση της νόσου
υποτροπή του όγκου μετά
απόσυρση της θεραπείας

106

103

ώσεις χημειοθεραπείας

χρόνος

Σχήμα 3. Σχηματική αναπαράσταση του λο‐
γαριθμικού θανάτου (log kill) σε ταχέως εξε‐
λισσόμενο όγκο μετά από χημειοθεραπευτι‐
κές ώσεις. Κάθε ώση κυτταροστατικού σκο‐
τώνει ένα ορισμένο ποσοστό κυττάρων (frac‐
tional “cell kill”).

Στους ανθρωπίνους όγκους ο χρόνος
διπλασιασμού δεν είναι ίδιος12,13. Οι πλέ‐
ον χημειοευαίσθητοι όγκοι, όπως οι ό‐
γκοι του όρχεος και το χοριοκαρκίνωμα,
έχουν χρόνο διπλασιασμού μικρότερο
του ενός μηνός. Όγκοι λιγότερο χημειο‐
ευαίσθητοι, όπως οι όγκοι κεφαλής και
τραχήλου, διπλασιάζονται περίπου σε 2
μήνες, κ.ο.κ. Το φαινόμενο αυτό σχετίζε‐
ται με την χημειοευαισθησία των πολ‐
λαπλασιαζόμενων κυττάρων. Όγκοι με
μεγάλα ποσοστά πολλαπλασιαζόμενων
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τεγχειρητικής χημειοθεραπείας15. Με
βάση την υπόθεση ότι οι μικρομεταστά‐
σεις είναι πολύ μικροί όγκοι (συλλογή
κυττάρων), στους οποίους η πλειονότη‐
τα των κυττάρων βρίσκονται σε φάση
πολλαπλασιασμού, η θεωρία των Skip‐
per‐Schabel‐Wilcox θα είχε, θεωρητικώς,
ακόμη πιο δραστική εφαρμογή. Μετέ‐
πειτα κλινικές εφαρμογές δεν επιβεβαί‐
ωσαν την αισιόδοξη αυτή θεωρία, δεδο‐
μένου ότι η επικουρική χημειοθεραπεία
σε πολλούς όγκους έχει προσφέρει ση‐
μαντική βελτίωση του ελεύθερου νόσου
διαστήματος και της ολικής επιβίωσης,
όμως δεν απέτρεψε την εμφάνιση μετα‐
στατικής νόσου. Οι λόγοι είναι διάφοροι
και εν πολλοίς αναπάντητοι.
Η διάσταση της θεωρίας πάνω στην
οποία βασίστηκε το μοντέλο των Skip‐
per‐Schabel‐Wilcox και της κλινικής πρά‐
ξης απασχόλησε τους εμπνευστές της
θεμελιώδους αρχής της χημειοθεραπεί‐
ας, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρα‐
σμα ότι οφείλεται στην ανάπτυξη βιο‐
χημικής αντίστασης στα κυτταροτοξικά.
Από μελέτες που έγιναν μετέπειτα, φαί‐
νεται ότι η εμφάνιση μεταλλάξεων και η
γένεση κυττάρων με αντίσταση στα
κυτταροτοξικά διενεργείται χρονικά νω‐
ρίς στην περίοδο ανάμεσα στην έναρξη
της καρκινογένεσης και της κλινικής
εμφάνισης του όγκου και έτσι εξηγείται
η απόκλιση του θεωρητικού μοντέλου
των Skipper‐Schabel‐Wilcox και της κλι‐
νικής πράξης16.

αντίστασης δεν ερμηνεύεται με τα βιο‐
λογικά φαινόμενα της κυτταροκινητι‐
κής. Διάφοροι άλλοι μηχανισμοί μπο‐
ρούν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις.
Πρώτα, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι
πολλά νεοπλασματικά κύτταρα δυνατόν
να πολλαπλασιαστούν σε ιστούς‐κατα‐
φύγια, όπου δεν επιτυγχάνεται διάχυση
των κυτταροτοξικών ανάλογη με αυτή
που επιτυγχάνεται στους υπολοίπους
ιστούς. Τα σπουδαιότερα τέτοια διαμε‐
ρίσματα είναι οι όρχεις και το κεντρικό
νευρικό σύστημα. Γι’ αυτό, στην θερα‐
πεία των ορχικών όγκων παρά την ε‐
φαρμογή (όταν χρειάζεται) χημειοθερα‐
πείας ή ακτινοθεραπείας απαιτείται ορ‐
χεκτομή. Επίσης, στην οξεία λεμφοκυτ‐
ταρική λευχαιμία των παιδιών, η προ‐
φυλακτική θεραπεία (χημειοθεραπεία ή
ακτινοθεραπεία) του κεντρικού νευρικού
συστήματος είναι αναγκαία για την α‐
ποφυγή υποτροπής της νόσου στις μή‐
νιγγες.
Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει
να τονιστεί είναι η «ψευδοαντίσταση»,
σε περιπτώσεις μειονεκτικής αποτελε‐
σματικότητας των φαρμάκων, όταν υ‐
πάρχουν προβλήματα ατελούς απορρό‐
φησης, ταχέως μεταβολισμού, ή αποτυ‐
χίας μετατροπής των φαρμάκων στην
ενεργό μορφή τους. Εφ’ όσον υπάρξει
κλινική υπόνοια «ψευδοαντίστασης»,
αυτή υπερπηδιέται εύκολα με την αύξη‐
ση της δόσης μέχρις εμφάνισης ήπιας
τοξικότητας17.
Μακράν όμως των ανωτέρω, το κυριό‐
τερο υπόστρωμα της αποτυχίας των χη‐
μειοθεραπευτικών είναι η γενετική ή
βιοχημική διαφοροποίηση των νεοπλα‐
σματικών κυττάρων, όπως έχουν μελε‐
τηθεί από τους Goldie και Goldman.

Αντίσταση στα κυτταροστατικά
Όπως προαναφέρθηκε, ένας από τους
λόγους που το μοντέλο των Skipper‐
Schabel‐Wilcox και οι αρχές της χημειο‐
θεραπείας δεν επαληθεύονται στην κλι‐
νική πράξη είναι η αντίσταση στα κυτ‐
ταροτοξικά φάρμακα. Το φαινόμενο της

Θεωρία των Goldie και Goldman
Η γενετική βάση του φαινομένου της
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του όγκου, δηλαδή όταν ο όγκος περιέχει
107 κύτταρα, η ανάλογη πιθανότητα να
μην υπάρχουν ανθεκτικά κύτταρα μειώ‐
νεται σε 0,00004516. Καθώς η χημειοθε‐
ραπεία του όγκου συνεχίζει, το ποσοστό
των ανθεκτικών κυττάρων ανέρχεται
και ενώ με κάθε ώση καταστρέφεται
σημαντικό ποσοστό ευαίσθητων κυττά‐
ρων, τα ανθεκτικά συνεχίζουν τη κυττα‐
ροκινητική τους εξέλιξη, με συνέπεια η
μάζα τους να αυξάνει συνεχώς και τελι‐
κά να κατακυριαρχούν στον όγκο.
Το πρότυπο των Goldie και Goldman
έδειξε τον δρόμο σε δοκιμές διαφόρων
τρόπων εφαρμογής της χημειοθεραπεί‐
ας. Πρώτον, εφ’ όσον όσο μικρότερος εί‐
ναι ο όγκος, τόσο λιγότερα είναι τα κύτ‐
ταρα με φαρμακευτική αντίσταση, άρα
εφαρμογή της χημειοθεραπείας αμέσως
μετά από την χειρουργική αφαίρεση του
όγκου είναι η καλύτερη στιγμή, λόγω
του ότι ο αριθμός των πιθανών υπο‐
λειμματικών νεοπλασματικών κυττά‐
ρων είναι μικρός και επομένως η πιθα‐
νότητα παρουσίας ανθεκτικών κυττά‐
ρων μικρή. Δεύτερον, η χρήση συνδυα‐
σμένης χημειοθεραπείας με πολλά
φάρμακα που δεν παρουσιάζουν δια‐
σταυρούμενη αντίσταση (non‐cross‐resi‐
stand drugs) είναι πλέον αποτελεσματι‐
κή από την μονοθεραπεία. Τρίτον, η χο‐
ρήγηση των φαρμάκων με εναλλασσό‐
μενο τρόπο (alternated) είναι (ενδεχομέ‐
νως) πλέον αποτελεσματική από τον
διαδοχικό (sequential)20.
Το μοντέλο των Goldie και Goldman
και οι θεραπευτικές του προεκτάσεις δέ‐
χθηκαν κριτικές και αμφισβητήσεις, οι
περισσότερες από τις οποίες ξεκινούν
από την κλινική εμπειρία. Παραδείγμα‐
τα υπάρχουν πολλά: Πολλοί όγκοι, ό‐
πως το χοριοκαρκίνωμα και το λέμφωμα
του Burkitt, δύο ταχέως εξελισσόμενες

αντίστασης των φαρμάκων έχει τεκμη‐
ριωθεί σε πολλές μελέτες. Βασισμένοι σε
προηγούμενες μελέτες των Luria και
Delburg18, σύμφωνα με τις οποίες η α‐
ντίσταση των βακτηριδίων σε αντιβα‐
κτηριδιακά φάρμακα οφείλονται σε
σποραδικές μεταλλάξεις, οι Goldie και
Goldman επέκτειναν τις παρατηρήσεις
τους σε κυτταροκαλλιέργειες νεοπλα‐
σματικών κυττάρων19. Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις τους η αντίσταση των νε‐
οπλασματικών κυττάρων στα κυτταρο‐
τοξικά μπορεί να είναι πρωτογενής (πριν
από την έκθεση των κυττάρων σε φάρ‐
μακα) ή να αναπτυχθεί μετά από έκθεση
σε φάρμακα. Οι Goldie και Goldman υ‐
πολόγισαν σε κυτταροκαλλιέργειες ότι η
εμφάνιση αντίστασης στα φάρμακα εί‐
ναι σταθερό γεγονός με εμφάνιση μιας
σποραδικής μετάλλαξης ανά 106 έως 107
κύτταρα. Σύμφωνα με τη διαπίστωση
αυτή, ένας όγκος, ο οποίος τη στιγμή της
διάγνωσής του αποτελείται από 109 κύτ‐
ταρα, εμπεριέχει 102 έως 103 (109x10‐7 ως
10‐6) κύτταρα με χαρακτηριστικά αντί‐
στασης.
Μέσω μαθηματικού μοντέλου, οι Gol‐
die και Goldman μπόρεσαν να προβλέ‐
ψουν την πιθανότητα εμφάνισης ανθε‐
κτικών κυττάρων σε ένα πληθυσμό νεο‐
πλασματικών κυττάρων, με βάση την
κατωτέρω μαθηματική εξίσωση:
Ρ0=1x[eα(N‐1)]‐1
όπου, Ρ0: η πιθανότητα μη εμφάνισης
αντοχής, Ν: ο αριθμός των νεοπλασμα‐
τικών κυττάρων, α: ο ρυθμός εμφάνισης
μεταλλάξεων, e: σταθερά).
Για παράδειγμα, με ρυθμό μεταλλά‐
ξεων α=10‐6 (μία μετάλλαξη ανά 106 κύτ‐
ταρα), σε όγκο με πληθυσμό κυττάρων
105 η πιθανότητα να μην υπάρχουν αν‐
θεκτικά κύτταρα υπολογίζεται σε 0,905.
Μετά από δύο λογαριθμικές αυξήσεις
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νεοπλασίες θεραπεύονται με χημειοθε‐
ραπεία ακόμα και σε μεγέθη που ξεπερ‐
νούν το 107 κύτταρα, χωρίς να υπάρχουν
σημεία αντίστασης21,22. Σε άλλα κακοή‐
θη νοσήματα, η καθυστέρηση εφαρμο‐
γής συμπληρωματικής (adjuvant) χη‐
μειοθεραπείας δεν αποβαίνει αρνητική
στην επιβίωση των ασθενών. Κλασσικό
παράδειγμα είναι οι ασθενείς με μη‐
σεμινωματικούς όγκους του όρχεος στα‐
δίου Ι, οι οποίοι τίθενται σε παρακολού‐
θηση μετά από ορχεκτομή. Η αποτελε‐
σματικότητα της χημειοθεραπείας μετά
από εμφάνιση υποτροπής στους ασθε‐
νείς αυτούς δείχνει την απουσία de novo
φαρμακευτικής αντίστασης και το ιάσι‐
μο της νόσου23. Τέλος, σε πολλά πρωτό‐
κολλα τυχαίας κατανομής, η χορήγηση
εναλλασσόμενης χημειοθεραπείας σε
ασθενείς με διάφορες νεοπλασίες δεν
έδειξαν όφελος, διαψεύδοντας το πρό‐
τυπο των Goldie και Goldman24‐27.
Από τα ανωτέρω, φαίνεται ότι η θεω‐
ρία των Goldie και Goldman θεμελιώθη‐
κε σε βιολογικά φαινόμενα και εκφρά‐
στηκε με μαθηματικό μοντέλο. Η μετα‐
φορά του στη κλινική πράξη έδειξε ότι
είναι εφαρμόσιμο σε πολλές νεοπλασί‐
ες, αλλά όχι σε όλες. Θεωρείται ότι έδω‐
σε μεγάλη ώθηση στην έρευνα και ανά‐
πτυξη των αρχών της χημειοθεραπείας,
αλλά δεν έδωσε τελεσίδικες ερμηνείες.

θετική ανάπτυξη και δεν είναι ομοιογε‐
νείς στην ευαισθησία τους έναντι των
κυτταροτοξικών φαρμάκων. Οι ανθρώ‐
πινοι όγκοι δεν έχουν εκθετική ανάπτυ‐
ξη, διότι δεν έχουν σταθερό χρόνο δι‐
πλασιασμού. Κι αυτό, διότι ο χρόνος δι‐
πλασιασμού είναι συνισταμένη πολλών
συνιστωσών, όπως ο ιστολογικός τύπος
(κάθε ιστολογικός τύπος νεοπλάσματος
έχει διαφορετική διάρκεια κυτταρικού
κύκλου), το ποσοστό των πολλαπλασια‐
ζομένων κυττάρων (GF) και ο ρυθμός
της απώλειας κυττάρων (Cell Loss Frac‐
tion)28.

Μοντέλο του Gompertz

Το 1825 ο μαθηματικός Benjamin Gom‐
pertz (εικόνα 1) διατύπωσε τον μη εκθε‐
τικό τύπο ανάπτυξης. Ο τύπος αυτός της
ανάπτυξης τράβηξε την προσοχή των
ερευνητών οι οποίοι ασχολούνται με την
κυτταροκινητική, διότι διαφέρει σε πολ‐
λά σημεία από το μοντέλο των Skipper‐
Schabel‐Wilcox16. Στο εκθετικό μοντέλο η
σχέση του ρυθμού ανάπτυξης και του
μεγέθους του όγκου παραμένει σταθε‐

Εικόνα 1. Ο Benjamin Gompertz (1779‐
1865).

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων νεο‐
πλασματικών όγκων σπανίως παίρνει
τη μορφή του μοντέλου που καθόρισαν
οι Skipper‐Schabel‐Wilcox. Ελάχιστοι ό‐
γκοι (όπως ο πειραματικός L1210 και ί‐
σως κάποιες μεταστατικές εστίες) ακο‐
λουθούν τέτοια πρότυπα ανάπτυξης. Ο
λόγος είναι ότι σε πραγματικές συνθή‐
κες οι περισσότεροι όγκοι δεν έχουν εκ‐
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ντηση στο θέμα αυτό είναι ακόμη ανοι‐
χτή προς ερμηνεία.
Ενδεχομένως, αυτό να οφείλεται πε‐
ρισσότερο στη μείωση του αριθμού των
πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, όταν ο
όγκος αυξάνει σε μέγεθος και λιγότερο
στην απώλεια κυττάρων. Αυτό γίνεται,
διότι στους μεγάλους όγκους η αναλο‐
γία πολλαπλασιαζομένων και ολικών
κυττάρων (growth fraction) του όγκου
μειώνεται. Η αιτία που παρουσιάζεται
αυτό το φαινόμενο επιδέχτηκε διάφορες
ερμηνείες. Μέχρι πρόσφατα, ιδιαίτερα
ελκυστική ήταν η άποψη του Tannock,
ότι οι μεγάλοι όγκοι παρουσιάζουν φαι‐
νόμενα μειωμένης «τροφοδοσίας» θρε‐
πτικών υλικών, ενδεχομένως λόγω προ‐
βλημάτων αιμάτωσης και οξυγόνωσης
κατά τη διαδικασία της ανάπτυξής
τους29. Νέες όμως μελέτες έχουν αποδεί‐
ξει ότι τέτοιο φαινόμενο δεν υφίσταται.
Αντιθέτως, μάλιστα, οι όγκοι φτάνουν
σε μεγάλα μεγέθη λόγω της αυξημένης
δυνατότητάς τους να αναπτύσσουν νεο‐
αγγείωση (neovascularization)30. Νεότε‐
ρες απόπειρες ερμηνείας του Γκομπερ‐
τζιανού μοντέλου ανάπτυξης αναφέρο‐
νται περισσότερο στη σύνθετη σχέση
των καρκινικών κυττάρων με το περι‐
βάλλον τους (microanatomy, θεωρία των
fractals)31. Επίσης, πολλοί αυτοκρινείς
και παρακρινείς αυξητικοί παράγοντες
καθορίζουν διηθητικές και μεταστατικές
διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζουν τους
ρυθμούς ανάπτυξης των όγκων5.
Το Γκομπερτζιανό μοντέλο, όπως α‐
ναφέρθηκε, δεν ερμηνεύει όλα τα βιολο‐
γικά διαδραματιζόμενα της ανάπτυξης
ενός όγκου, όμως μπορεί να γίνει βάση
σημαντικών παρατηρήσεων. Μία ενδια‐
φέρουσα παρατήρηση είναι ότι οι όγκοι
στην προκλινική (προκαρκινική‐precan‐
cerous) φάση έχουν ίσως ένα μακρύ

ρή. Αντιθέτως, στο Γκομπερτζιανό μο‐
ντέλο ανάπτυξης ο χρόνος διπλασια‐
σμού αυξάνει σταθερά, όσο ο όγκος γί‐
νεται μεγαλύτερος δείχνοντας ότι ο α‐
ριθμός των κυττάρων αυξάνει με τον
χρόνο, αλλά ο σχετικός ρυθμός αύξησης
πέφτει εκθετικά, όταν η μάζα φτάνει σε
ένα «πλατώ» (σχήμα 4).
θάνατος ξενιστού

1012

σημείο κλινικής διάγνωσης

αριθμός κυττάρων

1010
108
106
104
102
χρόνος

Σχήμα 4. Η καμπύλη ανάπτυξης κατά το μο‐
ντέλο του Gompertz. Κατά το πρώιμο στάδιο
υπάρχει εκθετική ανάπτυξη. Καθώς ο όγκος
μεγαλώνει σε σημείο να δίνει συμπτώματα,
το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης έχει ο‐
λοκληρωθεί και η ανάπτυξη δεν είναι εκθε‐
τική, αλλά έχει πάρει σχήμα «πλατώ».

Ανάμεσα στα 102 κύτταρα και στα 109
κύτταρα, όπου ο όγκος έχει κλινική υ‐
πόσταση, η ανάπτυξη του όγκου παίρνει
σχήμα ημιλογαριθμικής καμπύλης (κα‐
μπύλη του Gompertz), η οποία αποκλίνει
σχηματίζοντας «πλατώ» (ασύμμετρη σι‐
γμοειδής καμπύλη), αντιθέτως με την
εκθετική καμπύλη του μοντέλου των
Skipper‐Schabel‐Wilcox, η οποία εμφανί‐
ζει ευθεία γραμμή.
Η βιολογική βάση της κατά Gompertz
ανάπτυξης του όγκου δεν είναι απο‐
λύτως γνωστή. Στην αρχική φάση της
καμπύλης υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη
του όγκου συνεπεία αυξημένων μιτώ‐
σεων, οι οποίες υπερακοντίζουν την α‐
πόπτωση. Κοντά στη φάση του «πλατώ»
αρχίζει να εμφανίζεται μια εξισορρόπη‐
ση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα. Η απά‐
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μοντέλων, τα οποία θα επέτρεπαν κα‐
λύτερες πληροφορίες στη σχέση ανά‐
πτυξης όγκου και απάντησης στη χη‐
μειοθεραπεία και ως εκ τούτου καλύτε‐
ρα αποτελέσματα ως προς τον τελικό
στόχο (μείωση υποτροπών, καλύτερες
επιβιώσεις). Το εκθετικό και το Γκο‐
μπερτζιανό μοντέλο μπορεί να ερμη‐
νεύουν αρκετούς όγκους, όχι όμως ό‐
λους.

«πλατώ», με πολύ αργή αύξηση, μέχρις
ενός ορίου‐ουδού, πέραν του οποίου (εξ
αιτίας διαφόρων βιολογικών δρώμενων,
π.χ. αυξητικοί παράγοντες) ο όγκος αυ‐
ξάνει ξαφνικά 16.

αριθμός κυττάρων

1012

109

106

1012

αριθμός κυττάρων

103

χρόνος

Σχήμα 5. Ο λογαριθμικός θάνατος (log kill)
στο μοντέλο του Gompertz. Σε κάθε χημειο‐
θεραπευτική ώση «πεθαίνει» ίδιο ποσοστό
κυττάρων και όχι ίδιος αριθμός κυττάρων.

109

106

103

χρόνος

Βασισμένοι στο Γκομπερτζιανό μοντέ‐
λο, η χορήγηση της χημειοθεραπείας
τροποποιεί την καμπύλη κατά διαφορε‐
τικό τρόπο (σχήμα 5). Όπως έχει απο‐
δειχθεί σε πειραματικές και κλινικές με‐
λέτες το τελικό αποτέλεσμα είναι η υπο‐
τροπή του όγκου, λόγω του πολλαπλα‐
σιασμού των ολίγων μη θανατουμένων
υπολειμματικών νεοπλασματικών κυτ‐
τάρων. Η προσθήκη δεύτερου φαρμάκου
ενδεχομένως μεταφέρει την καμπύλη
προς τα δεξιά (σχήμα 6), αλλά δεν φτά‐
νει πάντα στην καταστροφή όλων των
κυττάρων ενός όγκου. Το γεγονός αυτό
δείχνει το σύνθετο πρόβλημα της κυτ‐
ταροκινητικής των όγκων και συνεπεία
τούτου της θεραπείας τους.

Σχήμα 6. Ο λογαριθμικός θάνατος στο μο‐
ντέλο του Gompertz κατά τη συνδυασμένη
χημειοθεραπεία (two‐log kill).

Τα μεγάλα θεωρητικά προβλήματα
εξακολουθούν να αφορούν α) στην αδυ‐
ναμία εκρίζωσης μεμονωμένων νεο‐
πλασματικών κυττάρων που ο πολλα‐
πλασιασμός τους οδηγεί στην υποτροπή
(regrowth) του όγκου, β) στη πολυκλω‐
νικότητα των όγκων, έτσι ώστε κάθε
κλώνος θεωρητικώς έχει διαφορετική
καμπύλη ανάπτυξης και διαφορετική
ευαισθησία στα χημειοθεραπευτικά, και
γ) στην θεωρητική απόκλιση ανάμεσα
στις καμπύλες ανάπτυξης μικρών και
μεγάλων όγκων.
Οι Norton και Simon προσπάθησαν να
εξηγήσουν την αποτυχία της εφαρμο‐
σμένης χημειοθεραπείας με βάση τα
μοντέλα Skipper‐Schabel‐Wilcox και
Gompertz, με την έμφασή τους στη πο‐
λυκλωνικότητα των όγκων και ως εκ

Το μοντέλο Norton-Simon
Η αρνητική εμπειρία της υποτροπής
των όγκων μετά από χημειοθεραπείες
είναι ο κυριότερος λόγος της προσπά‐
θειας ανεύρεσης άλλων θεωρητικών
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αποδείχτηκε πλέον αποτελεσματική η
χορήγηση της μεγαλύτερης δυνατής δό‐
σης (dose‐intense therapy). Η συνεχώς
αυξανόμενη δόση όμως φτάνει σε ένα
καθοριστικό όριο στη σχέση δόσης/απο‐
τελέσματος πέραν του οποίου η χημειο‐
θεραπεία είναι τοξική χωρίς περαιτέρω
βελτίωση του αποτελέσματος.
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εγχείρηση
επικουρική
χημειοθεραπεία

τούτου την ετερογένεια στην ευαισθη‐
σία, έτσι ώστε να απαιτούνται πολλα‐
πλά φάρμακα ή πολλαπλά σχήματα. Οι
Norton και Simon μετά από εργαστηρια‐
κές και κλινικές μελέτες εξέφρασαν την
υπόθεσή τους ότι η θεραπεία προκαλεί
ένα ποσοστό ύφεσης, το οποίο είναι α‐
ναλογικό προς τον αναμενόμενο για ένα
συγκεκριμένο όγκο ρυθμό ανάπτυξης32.
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Σχήμα 8. H χορήγηση της χημειοθεραπείας
σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά
14 ή 10 μέρες) (dose‐dense χημειοθεραπεία ‐
με συνεχόμενη γραμμή) σύμφωνα με το μο‐
ντέλο των Norton‐Simon αλλάζει την Γκο‐
μπερτζιανή κυτταροκινητική των νεοπλα‐
σματικών κυττάρων.

χρόνος

Σχήμα 7. Υποτροπή της νόσου (σύμφωνα με
το Γκομπερτζιανό μοντέλο) μετά από επι‐
κουρική χημειοθεραπεία

Σύμφωνα με τους Norton και Simon η
συμβατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τα
κύτταρα ευαίσθητων κλώνων, αλλά αν‐
θεκτικά κύτταρα συνεχίζουν να πολλα‐
πλασιάζονται (σχήμα 7)16. Το μοντέλο
των Norton‐Simon υιοθετεί την άποψη
ότι ο καλύτερος τρόπος θεραπείας είναι
να εκριζωθούν πρώτα τα επικρατούντα
κύτταρα τα οποία αναπτύσσονται ταχέ‐
ως και είναι πλέον χημειοευαίσθητα, και
μετά τα πλέον αργά πολλαπλασιαζόμε‐
να κύτταρα που είναι πιο ανθεκτικά στα
κυτταροτοξικά. Αυτό μπορεί να επιτευ‐
χθεί με τη (χρονική) συμπύκνωση των
ώσεων και με την διαδοχική χορήγηση
των φαρμάκων (σχήμα 8)33.
Με το μοντέλο των Skipper‐Schabel‐
Wilcox και τις αρχές της χημειοθεραπεί‐
ας, αλλά και με την κλινική εμπειρία

Στο μοντέλο των Norton‐Simon η απο‐
τελεσματικότητα αυξάνει με την αύξη‐
ση της πυκνότητας χορήγησης των χη‐
μειοθεραπευτικών (dose‐dense therapy)
και τη διαδοχική (sequential) χορήγηση
φαρμάκων (σχήμα 9). Τα φάρμακα ή οι
συνδυασμοί που χορηγούνται στην αρχή
πρέπει να είναι τα πιο δραστικά και να
ακολουθούν φάρμακα ή συνδυασμοί με
μη διασταυρούμενη αντίσταση34.
Το μοντέλο της διαδοχικής χορήγησης
αναπτύχθηκε επιτυχώς κατ’ αρχήν σε
εργαστήρια με πειραματικούς όγκους
και αργότερα σε κλινικές μελέτες. Επί
παραδείγματι, όγκοι L1210 θεραπεύτη‐
καν με 2‐3 ώσεις κυτοσίνης αραβινοσί‐
δης και 6‐θειογουανίνης ακολουθούμε‐
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σθέτοντας αντιαγγειογενετικούς παρά‐
γοντες (π.χ. bevacizumab)42.

νοι από μία ώση κυκλοφωσφαμίδης και
BCNU35. Στην κλινική πράξη γνωστές
είναι οι μελέτες κατ’ αρχήν της ομάδας
του Μιλάνου, όπου η διαδοχική χορήγη‐
ση του συνδυασμού CMF (Cyclophospha‐
mide, Methotrexate, Fluorouracil) και της
αδριαμυκίνης σε γυναίκες με καρκίνο
μαστού αποδείχθηκε δραστικότερη της
εναλλασσόμενης χορήγησης36,37.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Παλαιότερα (π.χ. ορμόνες) και νέα
φάρμακα (π.χ. μονοκλωνικά αντισώμα‐
τα, αντιαγγειογενετικοί παράγοντες)
αλλάζουν το τοπίο των θεωρητικών μο‐
ντέλων εφαρμογής των αντινεοπλα‐
σματικών φαρμάκων δρώντας με άλ‐
λους δρόμους.
Σε πολλές νεοπλασίες, η κακοήθης
εξαλλαγή αλλοιώνει την γονιδιακή έκ‐
φραση αυξητικών παραγόντων, τους
υποδοχείς τους και τις πρωτεΐνες μετα‐
φοράς του ενδοκυττάριου σήματος. Από
την άλλη μεριά, η συνέργεια κυτταροτο‐
ξικών και μη κυτταροτοξικών φαρμά‐
κων σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδει‐
χθεί ότι βελτιώνει την αντινεοπλασμα‐
τική δράση. Έτσι, π.χ. η ενεργοποίηση
της kinase C πρωτεΐνης ενισχύει την
κυτταροτοξικότητα της σισπλατίνης,
χωρίς να αυξάνει την πρόσληψη του
φαρμάκου.
Αντισώματα έναντι του υποδοχέως
του επιδερμικού αυξητικού παράγοντος
(EGFR) δρουν συνεργατικά με τη σι‐
σπλατίνη και την αδριαμυκίνη14. Τέλος,
πολλές κλινικές μελέτες έχουν αποδεί‐
ξει μεγαλύτερη δραστικότητα όταν κυτ‐
ταροτοξικά (ανθρακυκλίνες, ταξάνες,
κλπ) συνδυάζονται με μονοκλωνικά α‐
ντισώματα (trastuzumab)43. Νέοι παρά‐
γοντες (αντισώματα, αναστολείς κινα‐
σών, αναστολείς ras) και άλλα μικρά μό‐
ρια με στόχο την μεταγωγή του σήματος
μπήκαν ή μπαίνουν στην έρευνα και την
κλινική εφαρμογή44,45. Ο δρόμος είναι
ακόμη μακρύς, αλλά η ανάλυση της κα‐
μπύλης ανάπτυξης των όγκων θα έχει
πάντα θέση στη μελέτη της φυσικής ι‐
στορίας των νεοπλασματικών νόσων,

αριθμός κυττάρων
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Σχήμα 9. Διαδοχική (sequential) και σε συχνά
χρονικά διαστήματα (dose‐dense) χορήγηση
της χημειοθεραπείας σύμφωνα με το μοντέ‐
λο των Norton‐Simon.

Μετέπειτα μεγάλες μελέτες τυχαίας
κατανομής ασθενών, με αποκορύφωμα
τη μελέτη 9741 του Cancer and Leukemia
Group B, επιβεβαίωσαν τα ανωτέρω α‐
ποτελέσματα38. Παρόμοιες μελέτες απέ‐
δειξαν την δραστικότητα της μεθόδου
και σε άλλες κακοήθειες, όπως στο ο‐
στεοσάρκωμα, στη νόσο του Hodgkin, σε
λευχαιμίες, κ.ά.39‐41.
Οι υποστηρικτές της μεθόδου πιστεύ‐
ουν ότι υπάρχει προοπτική για περαιτέ‐
ρω βελτιώσεις με διαφόρους τρόπους,
όπως:
1) μειώνοντας ακόμη περισσότερο το με‐
σοδιάστημα των ώσεων σε 10 ή 11 μέρες,
2) μακραίνοντας τη περίοδο χορήγησης
των ανθρακυλκινών και ταξανών, 3)
προσθέτοντας στη χημειοθεραπεία μη
κυτταροτοξικά φάρμακα, όπως αντι‐
HER2 αντισώματα‐trastuzumab, 4) προ‐
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την πρόγνωση και την απάντηση στα
αντινεοπλασματικά φάρμακα.
15.
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