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Κυτταρικός κύκλος,
φαρμακευτική αντίσταση
και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53
Δ. Μουρατίδου
Α. Μπούτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ανάμεσα σε όλα τα φαινόμενα που
σχετίζονται με τη διατήρηση ενός κυτ‐
ταρικού πληθυσμού, το σπουδαιότερο,
όπως είναι ευνόητο, είναι ο πολλαπλα‐
σιασμός του κυττάρου και σ’ αυτή την
πολύπλοκη διεργασία, η μορφολογική
και αριθμητική έκφανση συνοψίζεται
στον κυτταρικό κύκλο. Ο κυτταρικός κύ‐
κλος αποτελεί ένα από τα κεντρικά φαι‐
νόμενα της ζωής. Οι παράγοντες που
συμμετέχουν στον έλεγχο και τη ρύθμι‐
ση των διεργασιών του κυτταρικού κύ‐
κλου αποτελούν έναν από τους κύριους
στόχους της βιολογικής έρευνας. Η
γνώση της διαδικασίας του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την κατανόηση των
βασικών αρχών κυτταροκινητικής.

ή προμιτωτική) και Μ (μιτωτική) (Εικόνα
1). Ο κύκλος ζωής σε κύτταρα θηλαστι‐
κών με ταχεία διαίρεση διαρκεί περίπου
24 ώρες, ενώ ολόκληρη η φάση Μ διαρ‐
κεί περίπου μία ώρα, δηλαδή καταλαμ‐
βάνει μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα στο
σύνολο του κυτταρικού κύκλου1. Η περί‐
οδος που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε
δύο φάσεις Μ λέγεται μεσόφαση.
Στη μίτωση, δηλαδή στη διαίρεση του
πυρήνα, κάθε χρωμόσωμα έχει αντι‐
γραφεί και αποτελείται από δύο ταυτό‐
σημες (αδελφές) χρωματίδες ή χρωματί‐
δια. Οι αδελφές χρωματίδες είναι συνε‐
νωμένες σε όλο τους το μήκος με αλλη‐
λεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών που βρί‐
σκονται στην επιφάνειά τους και οι ο‐
ποίες διασπώμενες επιτρέπουν το δια‐
χωρισμό των χρωματίδων, ώστε να με‐
τατρέπονται σε ανεξάρτητα χρωμοσώ‐
ματα που έλκονται προς τους πόλους
του κυττάρου. Η μίτωση διαιρείται σε
πέντε στάδια:
1. Πρόφαση: συμπύκνωση των αντι‐
γραμμένων χρωμοσωμάτων και έναρξη
σχηματισμού της ατράκτου ανάμεσα
στα δύο κεντροσώματα.
2. Προμετάφαση: αποδόμηση πυρηνικού
περιβλήματος μέσω φωσφορυλίωσης
των λαμινών και πρόσδεση των χρωμο‐
σωμάτων στους μικροσωληνίσκους της
ατράκτου μέσω των κινητοχώρων τους.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ο κυτταρικός κύκλος, δηλαδή ο κύ‐
κλος διπλασιασμού και διαίρεσης του
κυττάρου, αποτελεί το βασικό μηχανι‐
σμό με τον οποίο αναπαράγονται όλα
τα έμβια όντα και, στα ευκαρυωτικά
κύτταρα, περιλαμβάνει τη διαίρεση του
πυρήνα (μίτωση) και τη διαίρεση του
κυτταροπλάσματος (κυτταροκίνηση). Οι
δύο μαζί αυτές διεργασίες αποτελούν τη
φάση Μ του κυτταρικού κύκλου, ο οποί‐
ος διαιρείται στις φάσεις G1 (προσυνθε‐
τική), S (συνθετική), G2 (μετασυνθετική
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χυνσης των μικροσωληνίσκων, ενώ οι
πόλοι της ατράκτου απομακρύνονται
μεταξύ τους. Έτσι τα χρωμοσώματα
διαχωρίζονται.
5. Τελόφαση: οι δύο ομάδες των θυγα‐
τρικών χρωμοσωμάτων φτάνουν στους
πόλους της ατράκτου. Γύρω από την κά‐
θε ομάδα σχηματίζεται ένα νέο πυρηνι‐
κό περίβλημα μέσω αποφωσφορυλίωσης
των λαμινών και έτσι ολοκληρώνεται το
τέλος της μίτωσης.

3. Μετάφαση: παράταξη των χρωμοσω‐
μάτων στον ισημερινό της ατράκτου,
στο μέσο της απόστασης ανάμεσα στους
πόλους της. Οι ζευγαρωμένοι μικροσω‐
ληνίσκοι των κινητοχώρων πάνω σε κά‐
θε χρωμόσωμα συνάπτονται στους α‐
ντίθετους πόλους της ατράκτου.
4. Ανάφαση:οι ζευγαρωμένες χρωματίδες
διαχωρίζονται συγχρονισμένα και σχη‐
ματίζονται δύο θυγατρικά χρωμοσώμα‐
τα. Κάθε χρωματίδη έλκεται προς το σύ‐
στοιχο πόλο της ατράκτου μέσω βρά‐

Εικόνα 1. Κυτταρικός κύκλος. Διακρίνονται οι φάσεις του κύκλου και τα αντίστοιχα συμπλέγ‐
ματα κυκλινών‐κυκλινοεξαρτώμενων κινασών καθώς και οι αναστολείς των CDKs.

Κάθε διπλοειδής πυρήνας, με εξαίρεση
τα φυλετικά χρωμοσώματα (sex chromo‐
somes) τα οποία καθορίζουν το φύλο,
περιέχει δύο παραλλαγές κάθε χρωμο‐
σώματος, μία από τον αρσενικό γονέα
και μία από το θηλυκό. Κατ’ αυτό τον
τρόπο οι δύο παραλλαγές κάθε χρωμο‐
σώματος (πατρικό και μητρικό) δεν είναι
ταυτόσημες και αποκαλούνται ομόλογα

Η κυτταροκίνηση ακολουθεί τη μίτω‐
ση. Το κυτταρόπλασμα διαιρείται στα
δύο από το συσταλτικό δακτύλιο ακτί‐
νης και μυοσίνης που περισφίγγει το
κύτταρο για να δημιουργήσει δυο θυγα‐
τρικά κύτταρα το καθένα με το δικό του
πυρήνα. Οι μικροσωληνίσκοι επαναδια‐
τάσσονται όπως διατάσσονται στη με‐
σόφαση.
664

5. Αποτυχία ολοκλήρωσης του κυτταρι‐
κού κύκλου ή βλάβη του DNA οδηγεί σε
αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης ή
θάνατο του κυττάρου δια απόπτωσης.
Ρυθμιστικές οδοί που αποτελούν τα
«σημεία ελέγχου» (checkpoints) ελέγ‐
χουν τη μετάβαση μεταξύ των φάσεων
του κυτταρικού κύκλου και εξασφαλί‐
ζουν την ολοκλήρωσή του. Η μεταγωγή
του σήματος που οδηγεί στην ανάπτυξη
ενεργοποιεί επίσης τους αποπτωτικούς
μηχανισμούς. Τα κύτταρα μάλιστα που
πολλαπλασιάζονται είναι πιο ευάλωτα
στην απόπτωση από ότι τα κύτταρα της
G0 φάσης.
6. Ο κυτταρικός κύκλος παρουσιάζει υ‐
ψηλή εξελικτική διατήρηση ανάμεσα σε
όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα.
Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί του κυττα‐
ρικού κύκλου διακρίνονται στους μηχα‐
νισμούς ελέγχου του ίδιου του κύκλου
και στους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης
ανάμεσα στα κύτταρα που εκτός των
άλλων ελέγχουν τον αριθμό των κυττά‐
ρων στο σύνολο κάθε ιστού προκειμένου
περί πολυκυττάρων οργανισμών (κυτ‐
ταροκινητική, οργανογένεση κτλ).
Το σύστημα ελέγχου του κυτταρικού
κύκλου ενεργοποιεί κατά καθορισμένη
τάξη και ακολουθία τις απαιτούμενες
πρωτεΐνες που διεκπεραιώνουν την κάθε
διεργασία και στη συνέχεια, πάλι κατά
καθορισμένη τάξη και ακολουθία, τις
απενεργοποιεί μόλις τελειώσει η αντί‐
στοιχη διεργασία. Όλα αυτά μάλιστα γί‐
νονται κάτω από τη δεδομένη επήρεια
συνθηκών και σημάτων ενδοκυττάριων
και εξωκυττάριων τόσο σε πολυκύττα‐
ρους οργανισμούς όσο και στις καλλιέρ‐
γειες.
Η «καθοδήγηση» του κυτταρικού κύ‐
κλου βασίζεται στη φωσφορυλίωση κρί‐
σιμων πρωτεϊνών που επάγουν, ανα‐

χρωμοσώματα (homologous chromoso‐
mes).
Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου
Για την εύρυθμη ανάπτυξη του ευκα‐
ρυωτικού κυττάρου και τη διατήρηση
όλων των λειτουργιών του σε φυσιολο‐
γικές συνθήκες απαιτείται η ρύθμιση
και ο έλεγχος του κυτταρικού κύκλου σε
όλα τα επίπεδα.
Ο κυτταρικός κύκλος διέπεται από ο‐
ρισμένες βασικές και απαραβίαστες αρ‐
χές που εξασφαλίζουν το φυσιολογικό
πολλαπλασιασμό των κυττάρων2,3:
1. Τα αδρανή κύτταρα βρίσκονται στη
φάση G0 (φάση ανάπαυσης) του κυττα‐
ρικού κύκλου. Στην πραγματικότητα τα
κύτταρα αυτά βρίσκονται στη φάση G1,
αλλά λόγω αδράνειας ορισμένων μηχα‐
νισμών του κυτταρικού κύκλου απαιτεί‐
ται περισσότερος χρόνος για τη μετά‐
πτωση στη φάση S από ότι για τα κύττα‐
ρα της G1 φάσης.
2. Κάθε φάση S ακολουθείται από μία
φάση Μ και το αντίστροφο. Το κύτταρο
δεν μπορεί να αρχίσει καινούρια φάση
σύνθεσης DNA, αν δεν προηγηθεί μίτω‐
ση ούτε μπορεί να υποστεί δεύτερη μί‐
τωση χωρίς την ολοκλήρωση της φάσης
S.
3. Ο
κυτταρικός
πολλαπλασιασμός
στους πολυκύτταρους οργανισμούς ε‐
ξαρτάται από εξωκυττάρια σήματα που
ελέγχουν την ανάπτυξη και την τροφική
κατάσταση του κυττάρου ανάλογα με
τις συνολικές ανάγκες του οργανισμού.
4. Κάθε κύτταρο που εισέρχεται αμετά‐
κλητα στον κυτταρικό κύκλο και ξεπερ‐
νά ένα ορισμένο «σημείο περιορισμού»
(restriction point) της G1 φάσης θα ολο‐
κληρώσει αυτόν ή θα υποστεί απόπτω‐
ση. Το σημείο αυτό ονομάζεται και «ση‐
μείο χωρίς επιστροφή» (point of no re‐
turn).
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κυκλινών δεν είναι σταθερό αλλά κυ‐
μαίνεται κατά τη διάρκεια του κυτταρι‐
κού κύκλου. Στο σύμπλοκο, η κυκλίνη
παίζει το ρόλο του ρυθμιστή και η κυ‐
κλινοεξαρτώμενη κινάση ή κινάση εξαρ‐
τώμενη από τις κυκλίνες (cyclin‐dependent
kinase, CDK) το ρόλο του μιτωτικού κα‐
ταλύτη. Για να είναι δραστική η CDK
απαιτείται:
i) σύζευξη με την αντίστοιχη κυκλίνη
και
ii) φωσφορυλίωση και αποφωσφορυλίω‐
ση σε συγκεκριμένα σημεία του κυττα‐
ρικού κύκλου, διεργασία που ελέγχεται
από τις κινάσες που ενεργοποιούν τις
CDKs (CDK‐Activating kinases, CAKs).
Η πρωτεολυτική αποδόμηση των κυ‐
κλινών ή η ανασταλτική φωσφορυλίωση
των CDKs συνήθως σηματοδοτούν τη
μετάβαση στην επόμενη φάση του κυτ‐
ταρικού κύκλου ή την αναστολή αυτού
αντίστοιχα6‐11.
Σε πολλούς όγκους παρατηρείται α‐
πορύθμιση των CDKs και μάλιστα δια‐
φόρων μορφών απορύθμιση. Για παρά‐
δειγμα, η καταστολή του p16 ή αλλοιώ‐
σεις του p53 μπορεί να σημαίνουν απώ‐
λεια της λειτουργικής ικανότητας ενδο‐
γενών κυκλινών. Από την άλλη μεριά,
είναι δυνατό να προκληθεί υπερέκφρα‐
ση της κυκλίνης D ή εξαλλαγή του γονι‐
δίου Rb.
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη
διάρκεια της φάσης G1 δεν έχουν διευ‐
κρινιστεί. Η μετάπτωση από τη φάση G1
στη φάση S κατευθύνεται από τις CDK4
και CDK6 σε συνεργασία με την κυκλίνη
D. Το σύμπλεγμα CDK‐κυκλίνη φωσφο‐
ρυλιώνει ένα παράγωγο του ογκοκατα‐
σταλτικού γονιδίου Rb (Rb=ρετινοβλά‐
στωμα) το οποίο αναστέλλει τη δράση
του E2F που είναι ένας σημαντικός με‐
ταγραφικός παράγοντας12‐13. Αυτή η

στέλλουν ή ρυθμίζουν την αντιγραφή
του DNA, τη μίτωση και την κυτταροκί‐
νηση. Η φωσφορυλίωση και αποφωσφο‐
ρυλίωση πρωτεϊνών αποτελούν έναν
από τους πιο κοινούς μηχανισμούς που
χρησιμοποιούν τα κύτταρα για τη μετα‐
βολή της δραστικότητας μιας πρωτεΐνης.
Οι αντιδράσεις φωσφορυλίωσης επιτε‐
λούνται από ειδικές ομάδες πρωτεϊνικών
κινασών που καταλύουν τη μεταφορά
μίας φωσφορικής ομάδας από το ATP
στην πλευρική άλυσο ενός συγκεκριμέ‐
νου αμινοξέος της πρωτεΐνης‐στόχου. Η
αποφωσφορυλίωση γίνεται από άλλη
ομάδα πρωτεϊνών, τις πρωτεϊνικές φω‐
σφατάσες. Τα πλεονεκτήματα των αντι‐
δράσεων αυτών αποτελούν η ταχύτητα
διεξαγωγής τους καθώς και η αφθονία
του ATP στο κύτταρο4.
Κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες
Το σύστημα ελέγχου στηρίζεται σε
«μοριακά φρένα» που σταματούν τον
κύκλο στα σημεία ελέγχου (checkpoints)5.
Με τον τρόπο αυτό, η μετάβαση από την
G1 και είσοδος στη φάση S ελέγχει την
επάρκεια σε μέγεθος του κυττάρου, την
καταλληλότητα του περιβάλλοντος σε
θρεπτικές ουσίες και την παρουσία βλα‐
βών στο DNA, ενώ η μετάβαση από την
G2 στην Μ φάση ελέγχει την επάρκεια
σε μέγεθος του κυττάρου και την ολο‐
κλήρωση της αντιγραφής του DNA.
Το σύστημα ελέγχου λειτουργεί με
«όργανα» τα λειτουργικά συμπλέγματα
κυκλίνης‐κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης.
Οι κυκλίνες (cyclins) αποτελούν ομάδα
πρωτεϊνών του συστήματος ελέγχου που
ευθύνεται για την ενεργοποίηση και α‐
πενεργοποίηση της ενζυμικής δραστη‐
ριότητας των πρωτεϊνικών κινασών στις
κατάλληλες χρονικές στιγμές του κυτ‐
ταρικού κύκλου. Το όνομά τους προέρ‐
χεται από το γεγονός ότι το επίπεδο των
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λουν μόνο το σύμπλεγμα κυκλίνη
D/CDK4 ή CDK6, p16INK4a, p15INK4b,
p18INK4c και p19INK4d (Εικόνα 1).

δράση του συμπλέγματος κυκλίνης‐CDK
αποτελεί την αντίδραση‐κλειδί. Ο E2F
δρα σε γονίδια που ωθούν το κύτταρο να
προχωρήσει στη φάση S. Τέτοιοι μετα‐
γραφικοί παράγοντες όπως ο E2F υπάρ‐
χουν συνολικά 6. Υπάρχουν όμως και ει‐
δικοί αναστολείς των CDKs που δρουν
αντίθετα κυρίως από το p53 αλλά και
άλλα γονίδια7,9.
Στη φάση S γίνεται διπλασιασμός του
DNA. Η μηχανική του διπλασιασμού εί‐
ναι εξαιρετικό φαινόμενο, καθώς κάθε
ζεύγος από αυτά πρέπει να διπλασια‐
στεί μία και μοναδική φορά σε κάθε κύ‐
κλο. Τα ένζυμα που ρυθμίζουν το δι‐
πλασιασμό είναι οι DNA‐πολυμεράσες,
η δε τελομεράση ρυθμίζει την ασφάλεια
του άκρου του DNA. Όταν ολόκληρο το
γονιδίωμα έχει διπλασιαστεί, το κύτταρο
μπαίνει πάλι σε μία ενδιάμεση φάση, τη
φάση G2. Τότε αρχίζει η δράση του συ‐
μπλέγματος κυκλίνης Β με CDK1 που
μέσω φωσφορυλιώσεων οδηγεί στη μί‐
τωση. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των
διεργασιών παραμένει άγνωστο11.

ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙ‐
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑ‐
ΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙ‐
ΣΤΑΣΗ
Η κυτταροκινητική εξετάζει την κινη‐
τική της αύξησης των κυτταρικών πλη‐
θυσμών. Η γνώση της είναι απαραίτητη
για την κατανόηση του πώς πορεύεται
ένας πληθυσμός φυσιολογικών ή νεο‐
πλασματικών κυττάρων υπό χημειοθε‐
ραπεία ή ακτινοθεραπεία. Μάλιστα με
τη γνώση της κυτταροκινητικής είναι
δυνατό να γίνουν κατανοητά φαινόμενα
που δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει μόνο
με τα βιοχημικά και φαρμακολογικά δε‐
δομένα14.
Καθώς τα κύτταρα ενός όγκου πολ‐
λαπλασιάζονται, το μέγεθος του όγκου
μεγαλώνει ακολουθώντας μία ασύμμε‐
τρη σιγμοειδή καμπύλη που έχει σχέση
με τον αριθμό τους και που λέγεται κα‐
μπύλη του Gompertz15 (Εικόνα 2). Αυξά‐
νονται προοδευτικά ο χρόνος διπλασια‐
σμού και το ποσοστό των κυττάρων που
θνήσκουν, ενώ ελαττώνονται προοδευ‐
τικά το κλάσμα των πολλαπλασιαζομέ‐
νων κυττάρων, το ποσοστό των κλωνο‐
γόνων κυττάρων και ο μιτωτικός δεί‐
κτης16. Για την ολοκλήρωση των σχέσε‐
ων κυτταροκινητικής και χημειοθερα‐
πείας χρειάζεται αφενός η γνώση του
σημείου δράσης του κυτταροστατικού
στον κύκλο και αφετέρου η γνώση για
το πού και πώς ισχύουν οι κανόνες του
Skipper17‐18, το μοντέλο των Goldie και
Coldman19‐20 και το πρότυπο του
Norton21. Το μοντέλο των Goldie και
Coldman είναι ένα μαθηματικό πρότυπο
που συσχετίζει την ευαισθησία των ό‐
γκων στα κυτταροστατικά με το ρυθμό

Αναστολείς των κυκλινοεξαρτώμενν κι‐
νασών
Οι CDKs είναι δυνατό να διατηρούνται
σε ανενεργό μορφή όταν βρίσκονται
συνδεδεμένες με αναστολείς αυτών (cy‐
clin‐dependent kinase inhibitors, CKIs). Οι
αναστολείς των CDKs είναι μικρές πρω‐
τεΐνες που ελέγχουν τη δραστηριότητα
των CDKs, τη μετατόπισή τους στον πυ‐
ρήνα και αποτελούν παράγοντες ελέγ‐
χου βλαβών του DNA και του σημείου
ελέγχου της G19. Διακρίνουμε δύο είδη
αναστολέων των κυκλινοεξαρτώμενων
κινασών, τους γενικούς αναστολείς, που
αναστέλλουν πολλαπλά συμπλέγματα
κυκλίνης/CDK και τέτοιοι αναστολείς
είναι οι p21WAFI/CIP1, p27KIP1 και p57KIP2 και
τους ειδικούς αναστολείς, που αναστέλ‐
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των αυτομάτων μεταλλάξεων που οδη‐
γούν σε δευτερογενή αντίσταση. Τέλος

το πρότυπο του Norton έχει σχέση με
την ετερογένεια των όγκων.

Εικόνα 2. Μεταβολές των κυρίων κυτταροκινητικών παραμέτρων (σχηματικά) κατά την εξέλι‐
ξη ενός όγκου. Ο αριθμός των νεοπλασματικών κυττάρων αρχικά αυξάνεται εκθετικά, μετά
επιβραδύνεται και τέλος φθάνει σε πλατώ (καμπύλη Gompertz). Ο χρόνος διπλασιασμού, ο ο‐
λικός χρόνος κυτταρικού κύκλου και ο παράγοντας απώλειας των κυττάρων, συνεχώς αυξά‐
νονται. Το κλωνογόνο κλάσμα, το κλάσμα των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων και ο δείκτης
σήμανσης συνεχώς μειώνονται.

Φαρμακευτική αντίσταση
Η πρόοδος στον τομέα της θεραπευτι‐
κής των κακοήθων νεοπλασιών είναι
συνεχής, ωστόσο οι περιπτώσεις οριστι‐

κής επιτυχούς αντιμετώπισης (ίασης) με
τη χημειοθεραπεία είναι ελάχιστες. Ως
κυριότερος λόγος αποτυχίας της χη‐
μειοθεραπείας θεωρείται η ανάπτυξη
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που βρίσκονται σε κατάσταση αδρά‐
νειας (φάση G0). Στην τελευταία περί‐
πτωση το πρόβλημα μπορεί να αρθεί με
διατήρηση υψηλής συγκέντρωσης φαρ‐
μάκου, ώσπου το κύτταρο να βρεθεί
στην ευαίσθητη φάση του κύκλου, ή με
την επιλογή φαρμάκων ειδικών για συ‐
γκεκριμένη φάση του κυτταρικού κύ‐
κλου24.

φαρμακευτικής αντίστασης (drug resis‐
tance)22. Σε συνθήκες εργαστηρίου η διά‐
κριση μεταξύ ευαισθησίας (sensitivity)
και αντίστασης σε ένα ή περισσότερα
φάρμακα είναι ευχερής, αφού ως μέτρο
σύγκρισης χρησιμοποιείται η κυτταρική
σειρά προέλευσης.
Ωστόσο σε in vivo συνθήκες υπεισέρ‐
χονται ενδογενείς και εξωγενείς παρά‐
γοντες που δυσχεραίνουν την εκτίμηση
του φαινομένου, με αποτέλεσμα ως α‐
ντίσταση να χαρακτηρίζεται η αύξηση ή
η μη συρρίκνωση του μεγέθους του ό‐
γκου μεταξύ των κύκλων χημειοθερα‐
πείας. Συχνά γίνεται διάκριση μεταξύ
ενδογενούς (intrinsic) και επίκτητης (ac‐
quired) αντίστασης. Ενδογενής αντίσταση
παρατηρείται λόγω αυτόματων μεταλ‐
λάξεων πριν την έκθεση σε αντινεο‐
πλασματικό φάρμακο, ενώ επίκτητη α‐
ντίσταση εμφανίζεται μετά από επανει‐
λημμένη έκθεση στο φάρμακο και αφού
προηγήθηκε αρχική περίοδος χημειοευ‐
αισθησίας.
Η έννοια της πρωτογενούς φαρμακευ‐
τικής αντίστασης στη χημειοθεραπεία
του καρκίνου περιγράφηκε το 1979 από
τους Goldie και Coldman19. Λίγες δεκαε‐
τίες νωρίτερα οι Luria και Delbrück23 εί‐
χαν προσδιορίσει τη βάση του φαινομέ‐
νου με την παρατήρηση της εμφάνισης
ανθεκτικότητας λόγω αυτόματων με‐
ταλλάξεων σε βακτηρίδια Escherichia
Coli χωρίς την προηγούμενη έκθεση σε
βακτηριοφάγους.
Έκτοτε προστέθηκε πληθώρα γνώσε‐
ων όσον αφορά τους μηχανισμούς φαρ‐
μακευτικής αντίστασης. Η βιολογική
βάση του φαινομένου επικεντρώνεται
στο ρόλο του γονιδίου p53 (βλέπε αντί‐
στοιχη ενότητα), ενώ ο ρόλος της κυττα‐
ρικής κινητικής συνοψίζεται στην ανθε‐
κτικότητα στη θεραπεία των κυττάρων

Πίνακας 1. Βιοχημικές οδοί φαρμακευτικής
αντίστασης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διαταραχή μεταφοράς φαρμάκου διαμέ‐
σου της κυτταρικής μεμβράνης
Ελάττωση ενδοκυττάριας ενεργοποίησης
Μεταβολή ή αύξηση της ποσότητας του
ενδοκυττάριου στόχου
Αύξηση της ενδοκυττάριας
απενεργοποίησης του φαρμάκου
Αυξημένη επιδιόρθωση
Φαινότυπος πολυφαρμακευτικής
αντίστασης

Οι βιοχημικοί μηχανισμοί που ενοχο‐
ποιούνται για την ανάπτυξη φαρμακευ‐
τικής αντίστασης είναι οι εξής (Πίνακας
1):
1. Διαταραχή μεταφοράς φαρμάκου
διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης
Η είσοδος των φαρμάκων στα νεο‐
πλασματικά κύτταρα επιτυγχάνεται εί‐
τε με παθητική διάχυση είτε με διευκο‐
λυνόμενη μεταφορά25. Η διαδικασία αυ‐
τή προϋποθέτει τη σύνδεση με πρωτεΐ‐
νη‐υποδοχέα της κυτταρικής μεμβράνης,
μετακίνηση του συμπλόκου υποδοχέα‐
φαρμάκου και απελευθέρωση του φαρ‐
μάκου στο εσωτερικό του κυττάρου.
Αλλαγές στη δομή ή τον αριθμό των
μορίων της πρωτεΐνης‐υποδοχέα οδηγεί
σε ελαττωμένη ενδοκυττάρια συγκέ‐
ντρωση του φαρμάκου. Έχει διαπιστω‐
θεί σε πειραματικά μοντέλα φαρμακευ‐
τικής αντίστασης ότι η απώλεια της
πρωτεΐνης FBP (folate binding protein)
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και η μειωμένη έκφραση του αντίστοι‐
χου γονιδίου σχετίζονται με μειωμένη
ενδοκυττάρια συγκέντρωση πλατίνης26.
Η ανακάλυψη πρωτεϊνών‐μεταφορέ‐
ων, σχετιζόμενων με την πολυφαρμα‐
κευτική αντίσταση (multidrug resistance
protein, MRP) έδωσε εξήγηση σε μηχα‐
νισμούς αντίστασης σε διάφορα φάρμα‐
κα, όπως στη μεθοτρεξάτη και τους α‐
ζωθυπερίτες24, όχι όμως και στην πλατί‐
νη.
Το μόριο cMOAT (canallicular multis‐
pecific organic anion transporter), που
αποτελεί ομόλογο των MRP, υπερεκ‐
φράζεται σε καρκινικές σειρές ανθεκτι‐
κές στην πλατίνη, ενώ επιμόλυνση των
σειρών αυτών με αντινοηματικό (an‐
tisense) ολιγονουκλεοτίδιο cMOAT αύ‐
ξησε στο πενταπλάσιο την ευαισθησία
στην πλατίνη27.
Διαταραχή της ενδοκυττάριας μετα‐
φοράς του φαρμάκου μπορεί να οφείλε‐
ται και σε ενεργοποίηση μηχανισμών
αποβολής του μετά την είσοδό του στο
κύτταρο. Η διαδικασία αυτή παρατηρεί‐
ται σε κύτταρα με το φαινότυπο της πο‐
λυφαρμακευτικής αντίστασης (βλέπε
παρακάτω).

ταραβίνη και 5‐φθοριουρακίλη. Ευνόητο
είναι, ότι στις περιπτώσεις αυτές, η αύ‐
ξηση της συγκέντρωσης του φαρμάκου
δεν μπορεί να ανατρέψει το μηχανισμό
της φαρμακευτικής αντίστασης24.

2. Ελάττωση ενδοκυττάριας ενεργοποί‐
ησης του φαρμάκου
Ορισμένοι χημειοθεραπευτικοί παρά‐
γοντες χορηγούνται ως προφάρμακα και
μεταβολίζονται σε κυτταροτοξικά πα‐
ράγωγα εντός του κυττάρου. Απώλεια
ενός ή περισσοτέρων από τα ένζυμα που
φωσφορυλιώνουν και ενεργοποιούν το
προφάρμακο, οδηγεί σε σημαντική ε‐
λάττωση της δραστικότητας και εμφά‐
νιση φαρμακευτικής αντίστασης.
Κλασικό παράδειγμα ελαττωμένης
ενδοκυττάριας ενεργοποίησης αποτελεί
η αντίσταση στους αντιμεταβολίτες 6‐
μερκαπτοπουρίνη, 6‐θειογουανίνη, κυτ‐

4. Αύξηση της ενδοκυττάριας απενερ‐
γοποίησης του φαρμάκου
Τα κυτταροτοξικά φάρμακα εισερχό‐
μενα στο κύτταρο αλληλεπιδρούν με
πληθώρα ηλεκτρικά φορτισμένων μορί‐
ων. Η γλουταθειόνη (GSH) αποτελεί τον
κύριο εκπρόσωπο της ομάδας αυτής.
Πρόκειται για τριπεπτίδιο με μία ελεύ‐
θερη σουλφυδρυλική ομάδα κυστεΐνης, η
οποία αντιδρά και απενεργοποιεί τους
κυτταροτοξικούς παράγοντες.
Αυξημένη δραστικότητα των ενζύμων
της ομάδας S‐τρανσφεράσης της γλου‐
ταθειόνης (glutathione S‐transferase, GST)

3. Μεταβολή ή αύξηση της ποσότητας
του ενδοκυττάριου στόχου
Πολλά αντινεοπλασματικά φάρμακα
δρουν με αναστολή ενός φυσιολογικού
ενζύμου και διαταραχή της αντίστοιχης
βιοσυνθετικής οδού. Ορισμένα κύτταρα
παρουσιάζουν ικανότητα υπερπαραγω‐
γής του ενζύμου‐στόχου, με αποτέλεσμα
την ανεπάρκεια του χορηγούμενου
φαρμάκου, ή παράγουν παραλλαγμένο
ένζυμο, το οποίο δεν προσβάλλεται από
το φάρμακο. Με τον τρόπο αυτό, κύττα‐
ρα ανθεκτικά στη μεθοτρεξάτη, έχουν
τη δυνατότητα παραγωγής αυξημένης
ποσότητας διυδροφολικής αναγωγάσης
ή παραλλαγής του ενζύμου που δεν α‐
ναστέλλεται από το φάρμακο28. Με τον
ίδιο τρόπο ποσοτικές και ποιοτικές αλ‐
λαγές της θυμιδυλικής συνθετάσης και
της τοποϊσομεράσης ενοχοποιούνται για
την αντίσταση στις φθοριοπυριμιδίνες
και τους αναστολείς της τοποϊσομερά‐
σης ΙΙ.
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δο‐πυριμιδινο‐DNA‐γλυκοσυλάση απο‐
σχετίζεται με φαρμακευτική αντίσταση
κόπτει 8‐υδροξυγουανινο‐τροποποιημέ‐
στους αλκυλιούντες παράγοντες και την
νες (8oxoG) βάσεις συνήθως σε κύτταρα
πλατίνη. Απενεργοποίηση μπορεί να
που υποβλήθηκαν σε ιονίζουσα ακτινο‐
επέλθει και μέσω σύνδεσης με τις με‐
βολία ή οξειδωτικό stress.
ταλλοθειονίνες (metallothioninein, MT),
μία οικογένεια πρωτεϊνών μικρού μο‐ iii. Επιδιόρθωση με αποκοπή νουκλεοτιδίου
(nucleotide excision repair, NER) στην περί‐
ριακού βάρους, που σχετίζεται με την
πτωση μαζικών τροποποιήσεων του
αντίσταση στη χλωραμβουκίλη, τη μελ‐
DNA όπως από την επίδραση της σι‐
φαλάνη, τη δοξορουβικίνη και τη σι‐
σπλατίνη29.
σπλατίνης (CDDP). Οι μελέτες του μη‐
χανισμού αυτού έδειξαν ότι δεν είναι
5. Αυξημένη επιδιόρθωση
απαραίτητος για την επιβίωση στον άν‐
Κατόπιν επίδρασης φαρμακευτικών
θρωπο. Έτσι, βρέθηκε ότι στην κληρο‐
παραγόντων βλαπτικών για το DNA
νομική πάθηση μελαχρωματική ξηρο‐
ανακύπτουν μεταξύ άλλων οι ακόλου‐
δερμία (xeroderma pigmentosum, XP) η
θοι οδοί αντιμετώπισης των βλαβών
NER ανεπαρκεί σε άλλοτε άλλο βαθμό
στην αλληλουχία του DNA30‐31:
(ομάδες A‐G). Οι κλασικές βλάβες που
i. Επιδιόρθωση με αποκοπή σφάλματος
διορθώνονται
με το μηχανισμό αυτό εί‐
(mismatch excision repair, MMR). Με τον
ναι κυκλοβουτανο‐πυριμιδινικά διμερή
τρόπο αυτό διορθώνονται σφάλματα
(T‐C, C‐C, T‐T, C‐T) και βλάβες πυριμιδί‐
που έγιναν κατά την αντιγραφή του
νης/πυριμιδόνης. Οι πρωτεΐνες XPA και
DNA ή και από ορισμένους εξωγενείς
UV‐DDB (human damage DNA‐binding
παράγοντες. Κριτήριο επιλογής της βά‐
protein) αναγνωρίζουν και δεσμεύονται
σης που θα διορθωθεί αποτελεί η κατά‐
σε τέτοιες βλάβες. Η XPA σχηματίζει
σταση μεθυλίωσης του DNA. Η απώλεια
σύμπλοκο με την πρωτεΐνη RPA που δε‐
δραστικότητας του συστήματος επιδιόρ‐
σμεύεται σε μονές έλικες DNA. Το σύ‐
θωσης με αποκοπή σφάλματος προκα‐
μπλοκο αυτό φαίνεται πως δεσμεύεται
λεί αστάθεια του γονιδιώματος (genomic
στο DNA και ανοίγει τις έλικες αυτού.
instability) και σχετίζεται με χαμηλού
Στη
συνέχεια ξετυλίγονται οι έλικες με
βαθμού αντίσταση στην πλατίνη.
πρωτεïνες του TFIIH συμπλόκου. Συ‐
ii. Επιδιόρθωση με αποκοπή βάσης (base
στατικά του συμπλόκου TFIIH είναι οι
excision repair, BER) στην περίπτωση τρο‐
πρωτεΐνες XPB και XPD που έχουν ιδιό‐
ποποίησης του DNA από αλκυλιούντες
τητες ελικάσης και ξεκινούν τις διαδι‐
παράγοντες. Η αποκοπή της τροπο‐
κασίες αποκοπής. Η 5’ αποκοπή γίνεται
ποιημένης βάσης γίνεται από διάφορες
από τις XPF και ERCC1 (exision repair
γλυκοσυλάσες. Η ACH γλυκολάση δια‐
cross‐complementing), ενώ η 3’ αποκοπή
σπά το Ν‐γλυκοσυλικό δεσμό μεταξύ
από
την XPG. Η αποκατάσταση της
της βάσης και της δεοξυριβόζης. Η ου‐
έλλειψης τελικά γίνεται με την DNA‐
ρακιλ‐DNA‐γλυκοσυλάση (UNG1 πρω‐
πολυμεράση
δ ή ε και τη συμμετοχή της
τεΐνη στον άνθρωπο) απομακρύνει ου‐
DNA
λιγκάσης
και του PCNA (proliferat‐
ρακίλη από το DNA, η οποία συνήθως
ing cell nuclear antigen). Αυξημένη έκ‐
προέρχεται από την απαμίνωση της κυ‐
φραση
των γονιδίων XPA και ERCC1 έ‐
τοσίνης, ενώ διορθώνει και την ενσωμά‐
χει
διαπιστωθεί
σε ιστούς ασθενών με
τωση της 5‐φθοριουρακίλης. Η φορμαμι‐
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μακευτική αντίσταση, η P‐γλυκοπρω‐
τεΐνη βρίσκεται κυρίως στην κυτταρική
μεμβράνη και τη συσκευή Golgi και πα‐
ρουσιάζει αυξημένα επίπεδα είτε με αυ‐
ξημένο ρυθμό παραγωγής είτε με ενί‐
σχυση (amplification) των υπεύθυνων
γονιδίων για την παραγωγή της.
Το γονίδιο mdr‐1 είναι υπεύθυνο για
την παραγωγή της P‐γλυκοπρωτεΐνης
που σχετίζεται με την πολυφαρμακευτι‐
κή αντίσταση, καθώς και για μία μεγά‐
λη ομάδα γλυκοπρωτεϊνών‐μεταφορέων
(ATP‐binding cassette proteins) με σημα‐
ντικού βαθμού ομολογία μεταξύ τους24.
Πρόσφατα περιγράφηκε και η πρωτεΐνη
της πολυφαρμακευτικής αντίστασης (mu‐
ltidrug‐resistance protein, MRP), μία πρωτε‐
ΐνη μοριακού βάρους 190 kd, υπεύθυνη
για την απομάκρυνση πολλών αντινεο‐
πλασματικών φαρμάκων από το κύττα‐
ρο και σχετιζόμενη με το φαινότυπο της
πολυφαρμακευτικής αντίστασης35‐36.
Η «κλασική» πολυφαρμακευτική αντί‐
σταση (classic MDR) ή εξαρτώμενη από
την P‐γλυκοπρωτεΐνη φαρμακευτική α‐
ντίσταση αναφέρεται στην πλειοτροπι‐
κή αντίσταση, όπως αυτή περιγράφηκε
παραπάνω, σε αντιδιαστολή με τη «μη
κλασική» ή «άτυπη» MDR (nonclassic ή
atypical MDR), που περιλαμβάνει διάφο‐
ρους κυτταρικούς φαινοτύπους, με δια‐
φορετικού βαθμού πλειοτροπική αντί‐
σταση. Στην τελευταία περίπτωση προ‐
τείνεται ο προσδιορισμός της πρωτεΐνης
που προκαλεί τη φαρμακευτική αντί‐
σταση, π.χ. «πλειοτροπική αντίσταση
τοποϊσομεράσης ΙΙ», για τη διάκριση από
την κλασική MDR.

ανθεκτικότητα στην πλατίνη.
iv. Απομεθυλίωση του DNA με την Ο6‐
μεθυλ‐γουανινο‐DNA‐μεθυλοτρανσφερά‐
ση (Ο6‐methylguanine DNA methyltrans‐
ferase, MGMT). Η MGMT είναι «ένζυμο
αυτοκτονίας» που μεταφέρει μία μεθυ‐
λομάδα από μεθυλιωμένες γουανίνες σε
υπόλειμμα κυστεΐνης πάνω στην πρωτε‐
ΐνη. Με τον τρόπο αυτό διορθώνονται
βλάβες από απλούς αλκυλιούντες πα‐
ράγοντες όπως οι νιτροζουρίες.
6. Φαινότυπος πολυφαρμακευτικής α‐
ντίστασης (multidrug‐resistance pheno‐
type, MDR)
Μελέτες που έγιναν στις αρχές της δε‐
καετίας του ’70 κατέδειξαν πως κυτταρι‐
κές σειρές που παρουσίαζαν ανθεκτικό‐
τητα σε μία ομάδα χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων (αλκαλοειδή της vinca) εμ‐
φάνιζαν στη συνέχεια αντίσταση και σε
άλλες ομάδες φαρμάκων χωρίς εμφανή
συσχέτιση (ανθρακυκλίνες, επιποδοφυλ‐
λοτοξίνες)32. Το φαινόμενο αυτό ονομά‐
στηκε πλειοτροπική φαρμακευτική αντί‐
σταση (pleiotropic resistance). Οι Juliano
και Ling το 1976 33 περιέγραψαν μία γλυ‐
κοπρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης,
μοριακού βάρους 170 kd, ως υπεύθυνη
για το φαινόμενο αυτό. Η πρωτεΐνη αυ‐
τή, γνωστή ως P‐γλυκοπρωτεΐνη (P‐
glycoprotein, P‐gp), λειτουργεί ως κυττα‐
ρική αντλία για την εξώθηση τοξικών
μορίων από το εσωτερικό προς το εξω‐
τερικό του κυττάρου34.
Η P‐γλυκοπρωτεΐνη βρίσκεται στα
φυσιολογικά ανθρώπινα κύτταρα σε
χαμηλά επίπεδα. Σχετικά αυξημένα ε‐
πίπεδα ανιχνεύονται στα επιθηλιακά
κύτταρα του εντέρου, στο φλοιό των ε‐
πινεφριδίων, στα ηπατικά κύτταρα και
στα ενδοθηλιακά κύτταρα των εγκεφα‐
λικών τριχοειδών. Σε νεοπλασματικά
κύτταρα που παρουσιάζουν πολυφαρ‐

Μηχανισμοί αντίστασης έναντι αναστο‐
λέων τοποϊσομεράσης
Οι τοποϊσομεράσες Ι και ΙΙ είναι ενδο‐
πυρηνικά ένζυμα αποκατάστασης των
ρήξεων της διπλής έλικας του DNA. Οι
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Πίνακας 3. Μηχανισμοί φαρμακευτικής α‐
ντίστασης στην πλατίνη.

μηχανισμοί αντίστασης έναντι των α‐
ναστολέων της τοποϊσομεράσης Ι δεν
έχουν μελετηθεί εκτενώς και αναφέρο‐
νται επιγραμματικά στον Πίνακα 2.

1.
2.

Πίνακας 2. Μηχανισμοί αντίστασης έναντι
αναστολέων της τοποϊσομεράσης Ι.
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Μειωμένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση
φαρμάκου
Μειωμένη μετατροπή του φαρμάκου σε
ενεργά παράγωγα
Αυξημένη έξοδος φαρμάκου από το κύτ‐
ταρο
Μειωμένη έκφραση ή δραστηριότητα της
τοποϊσομεράσης Ι
Μειωμένη ευαισθησία υποδοχέων το‐
ποϊσομεράσης Ι

Μειωμένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση
Αυξημένη απενεργοποίηση (αδρανοποί‐
ηση από τη γλουταθειόνη)
Αυξημένη επιδιόρθωση DNA ‐ αυξημένη
αντοχή σε βλάβες του DNA

Μηχανισμοί αντίστασης στις ταξάνες
Ο κυριότερος μηχανισμός αντίστασης
στις ταξάνες είναι ο φαινότυπος της πο‐
λυφαρμακευτικής αντίστασης (βλ. πα‐
ραπάνω). Τα προϊόντα MDR1 και MDR2
του γονιδίου MDR1 ενοχοποιούνται για
τη διαταραχή μεταφοράς των ταξανών,
ενώ οι MRP1 και MRP2 σχετίζονται με
την αντίσταση στα αλκαλοειδή της
vinca, όχι όμως και στις ταξάνες40. Γενε‐
τικές ανωμαλίες στη δομή της α‐ και β‐
τουμπουλίνης έχουν ως αποτέλεσμα
διαταραχές στον πολυμερισμό των μι‐
κροσωληνίσκων. Έτσι περιγράφονται
«υποσταθερά» (hypostable) μικροσωλη‐
νάρια με ευαισθησία στα αλκαλοειδή
της vinca και ανθεκτικότητα στις ταξά‐
νες και «υπερσταθερά» (hyperstable) μι‐
κροσωληνάρια με αντίθετα χαρακτηρι‐
στικά. Τέλος η ακεραιότητα γονιδίων
όπως το p53 και το bcl‐2 σχετίζονται με
την ευαισθησία στις ταξάνες41.

Δράση αναστολέων τοποϊσομεράσης ΙΙ
έχουν διάφορα χημειοθεραπευτικά, ό‐
πως οι επιποδοφυλλοτοξίνες (ετοποσίδη,
τενιποσίδη), οι ανθρακυκλίνες (δοξο‐
ρουβικίνη, επιρουβικίνη), η μιτοξαντρό‐
νη και η ακτινομυκίνη‐D. Η φαρμακευ‐
τική αντίσταση στις ουσίες αυτές δε σχε‐
τίζεται με την P‐γλυκοπρωτεΐνη, αν και
αποτελεί μέρος του φαινότυπου της
MDR. Ενοχοποιούνται μεταβολές στην
έκφραση ή τη δραστηριότητα της τοποϊ‐
σομεράσης ΙΙ, καθώς και γενετικές ανω‐
μαλίες του γονιδίου που την κωδικο‐
ποιεί37. Με τους μηχανισμούς αυτούς ε‐
ξηγείται εν μέρει η διασταυρούμενη α‐
ντίσταση σε φάρμακα‐δηλητήρια της το‐
ποϊσομεράσης ΙΙ.

Γονίδιο p53
Το γονίδιο p53 αποτελεί το σημαντικό‐
τερο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που
σχετίζεται με τον καρκίνο στον άνθρω‐
πο. Εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17p13.1
και κωδικοποιεί ένα μόριο mRNA μεγέ‐
θους 2,2‐25 kb. Η σημασία του έγκειται
στο γεγονός ότι παρουσιάζει υψηλή εξε‐
λικτική διατήρηση και υπολογίζεται πως
τουλάχιστον 50% των νεοπλασιών στον
άνθρωπο παρουσιάζουν μετάλλαξη του
γονιδίου αυτού24,42. Η πρωτεΐνη p53 απο‐
τελεί μείζονα ενεργοποιητή της μετα‐
γραφής και ευθύνεται για την αναστολή

Μηχανισμοί αντίστασης στην πλατίνη
Η κυτταροτοξική δράση της σισπλατί‐
νης και των αναλόγων αυτής στηρίζεται
στη δημιουργία συμπλόκων με το DNA
(adducts), με αποτέλεσμα την αναστολή
του κυτταρικού κύκλου και την από‐
πτωση. Οι μηχανισμοί φαρμακευτικής
αντίστασης στα ανάλογα της πλατίνης
έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω και
συνοψίζονται στον πίνακα 338‐39.
673

βλαβείς παράγοντες, όπως η ακτινοβο‐
λία και η χημειοθεραπεία, οδηγεί σε αύ‐
ξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης p53.
Η πρωτεΐνη αυτή αναστέλλει τη συνέχι‐
ση του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1,
γεγονός που επιτρέπει την επιδιόρθωση
του DNA πριν περάσει στη φάση S44. Με
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο μη δι‐
πλασιασμός μεταλλαγμένου DNA, για
το λόγο αυτό το γονίδιο p53 ονομάζεται
και «φρουρός του γονιδιώματος». Πρέπει
να σημειωθεί ότι οι μεταλλαγμένες
μορφές του p53 κωδικοποιούν πρωτεΐνες
με αλλοιωμένη λειτουργικότητα, οι ο‐
ποίες μπορούν να αδρανοποιήσουν τη
φυσική (wild‐type) πρωτεΐνη. Το φαινό‐
μενο αυτό ονομάζεται «κυρίαρχη αρνη‐
τική δράση» (dominant negative effect),
εξαιτίας του γεγονότος ότι η αδρανο‐
ποίηση της μίας από τις δύο ογκοκατα‐
σταλτικές θέσεις φαίνεται να λειτουργεί
ως κυρίαρχη, αφού η μεταλλαγμένη
πρωτεΐνη αναστέλλει το προϊόν του δεύ‐
τερου φυσιολογικού αλληλόμορφου γο‐
νιδίου.
Το DNA μπορεί να υποστεί βλάβες
καθ’ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύ‐
κλου, για το λόγο αυτό είναι απαραίτη‐
τα περισσότερα σημεία ελέγχου (check‐
points) που θα εξασφαλίζουν τη δυνατό‐
τητα αναστολής του κυτταρικού κύκλου
στις διάφορες φάσεις αυτού46‐47. Ωστόσο
ορισμένα μόρια «αισθητήρες» ελέγχουν
περισσότερα από ένα σημεία. Έτσι, η
p21, ισχυρός αναστολέας των κυκλινοε‐
ξαρτώμενων κινασών, μπορεί να ανα‐
στείλει τον κύκλο στη μετάπτωση G1/S
αλλά και στην περίπτωση εκτρωτικής
μίτωσης (ανίχνευση βλάβης κατά τη
διάρκεια της δημιουργίας της ατράκτου
στη μετάφαση, σημείο ελέγχου ανευ‐
πλοειδίας). Η φωσφορυλίωση από την
ATM κινάση (ataxia‐telangiectasia mu‐

του κυτταρικού κύκλου στις φάσεις G1
και G2 κατόπιν έκθεσης του κυττάρου σε
παράγοντες βλαπτικούς για το DNA.
Παράλληλα με τη δράση της στα σημεία
ελέγχου, η p53 πρωτεΐνη επάγει την α‐
πόπτωση μετά από μη επανορθώσιμη
βλάβη του DNA. Αν και δεν έχει διευ‐
κρινιστεί ο ακριβής μηχανισμός επιλο‐
γής ενός εκ των δύο οδών για το κύττα‐
ρο, φαίνεται πως ενοχοποιούνται συνυ‐
πάρχουσες γενετικές ανωμαλίες, καθώς
και εξωγενείς παράγοντες. Ορισμένοι
κυτταρικοί τύποι, όπως τα λεμφοκύττα‐
ρα και τα γεννητικά κύτταρα, παρου‐
σιάζουν υψηλότερους τίτλους p53‐
mRNA, και οι όγκοι οι προερχόμενοι από
τα κύτταρα αυτά φαίνεται πως παρου‐
σιάζουν ευχερέστερη πρόσβαση στους
αποπτωτικούς μηχανισμούς σε σχέση με
τους περισσότερους όγκους επιθηλιακής
προέλευσης43‐44.
Μεταλλάξεις του γονιδίου p53 παρα‐
τηρούνται σε όγκους του παχέος εντέ‐
ρου, του πνεύμονος, του εγκεφάλου, του
μαστού και άλλων οργάνων45. Οι βλάβες
αφορούν στο 75‐80% ελλείψεις, ενώ δεύ‐
τερη σε συχνότητα είναι η μη νοηματική
εστιακή μετάλλαξη, η οποία οδηγεί στην
παραγωγή μίας άτυπης πρωτεΐνης. Με‐
λέτες σε διαγονιδιακά πειραματόζωα
“knock out”, στα οποία είχαν αδρανο‐
ποιηθεί και τα δύο γονίδια p53, έδειξαν
ότι η απωλεσθείσα λειτουργικότητα του
p53 οδήγησε σε αντίσταση στη χημειο‐
και ακτινοθεραπεία46. Η δυνατότητα
ωστόσο ευαισθητοποίησης κυτταρικών
σειρών με διαταραγμένη λειτουργία του
p53 σε διαφόρους αντινεοπλασματικούς
παράγοντες απέδειξε ότι η σχετιζόμενη
με το p53 χημειοανθεκτικότητα εξαρτά‐
ται από πληθώρα άλλων ενδογενών και
εξωγενών παραγόντων.
Η έκθεση του κυτταρικού DNA σε επι‐
674

στη μεμβράνη του μιτοχονδρίου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επίδραση
του p53 στο mdr‐1 γονίδιο. Το φυσιολο‐
γικό p53 φαίνεται πως καταστέλλει τον
προαγωγέα (promoter) του mdr‐1 γονιδί‐
ου, ενώ το μεταλλαγμένο p53 τον διε‐
γείρει. Επομένως διαταραχές του p53
σχετίζονται με την υπερπαραγωγή
προϊόντων υπεύθυνων για την είσοδο
στη φάση S και την ταχεία κυτταρική
ανάπτυξη, άρα και με τη φαρμακευτική
αντίσταση. Ο μηχανισμός αυτός ενοχο‐
ποιείται για την αντίσταση στη μεθο‐
τρεξάτη, την υδροξυουρία, τη φλουντα‐
ραμπίνη, την κυτταραβίνη και την 5‐
φθοριουρακίλη (5‐FU)24.

tated) και ενεργοποίηση των κινασών
CHK1 και CHK2 στη φάση S αναστέλλει
τις φωσφατάσες που είναι απαραίτητες
για τη μετάπτωση της φάσης G1 στην S
και της G2 στην M46. Στους περισσότε‐
ρους κυτταρικούς πληθυσμούς της φά‐
σης S η βλάβη του DNA προκαλεί μέσα
σε λίγα λεπτά αύξηση του p53, αλλά έ‐
ναρξη των μηχανισμών της απόπτωσης
σε λίγες ώρες. Το p53 επάγει πρωτεΐνες
ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου, όπως
είναι η p21, η GADD‐45, η 14‐3‐3σ πρωτε‐
ΐνη, το bax, η CD95, η DR5 κ.ά. Η 14‐3‐3σ
πρωτεΐνη αναστέλλει τη CDK1 και προ‐
καλεί έτσι αναστολή του κυτταρικού κύ‐
κλου στη φάση G2. Μία άλλη σημαντική
πρωτεΐνη που επάγεται από το p53 είναι
η MDM2. Αυτή συνοδεύει το p53 από τον
πυρήνα και επιτρέπει την αποδόμησή
του στο πρωτεάσωμα, διασφαλίζοντας
έτσι τον έλεγχο και τον παροδικό χαρα‐
κτήρα του μηνύματος του p53.
Άλλος σημαντικός παράγων που συμ‐
μετέχει στους μηχανισμούς απόπτωσης
είναι ο μεταγραφικός παράγων E2F‐1. Ο
E2F‐1, που απελευθερώνεται από το Rb
κατά τη φωσφορυλίωσή του στη φάση
G1, δεσμεύεται και απενεργοποιείται
από την hDM2 (η πρωτεΐνη MDM2 στον
άνθρωπο). Φαίνεται πως η hDM2 πρωτε‐
ΐνη μπορεί να δράσει ως παράγων επι‐
βίωσης του κυττάρου μέσω της δέσμευ‐
σης του E2F και ανεξάρτητα από την
παρουσία του p53. Τέλος η c‐abl πρωτεΐ‐
νη, που αποτελεί τυροσινική κινάση, υ‐
φίσταται ATM‐εξαρτώμενη φωσφορυ‐
λίωση και εμποδίζει τόσο την απόπτωση
όσο και την αναστολή του κυτταρικού
κύκλου48. Μείζονα ρόλο στην απάντηση
του κυττάρου στη βλάβη του DNA φαί‐
νεται πως διαδραματίζει η ισορροπία
μεταξύ αποπτωτικών (bax) και αντια‐
ποπτωτικών μηνυμάτων (bcl‐2) πάνω

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡ‐
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Η βασική έρευνα στο χώρο της ογκο‐
λογίας έχει επικεντρωθεί τα τελευταία
χρόνια στην ανακάλυψη μεθόδων αντι‐
στροφής της φαρμακευτικής αντίστασης
(drug resistance reversal therapy, DRRT) είτε
με τη χρήση νέων ουσιών τροποποιητών
είτε με την κατάλληλη τροποποίηση των
θεραπευτικών σχημάτων. Οι κυριότερες
μέθοδοι αντιστροφής της φαρμακευτι‐
κής αντίστασης αναφέρονται συνοπτικά
στον πίνακα 4.
Η απλούστερη μέθοδος παράκαμψης
της φαρμακευτικής αντίστασης είναι η
επιλογή κατάλληλων χημειοθεραπευτι‐
κών παραγόντων με το μέγιστο δυνατό
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στην περί‐
πτωση αυτή δεν εξετάζεται η χημειοαν‐
θεκτικότητα των νεοπλασματικών κυτ‐
τάρων, αλλά μόνο η γνώση των μηχανι‐
σμών δράσης του κάθε φαρμάκου. Ο
συνδυασμός φαρμάκων επιτρέπει15:

• Μέγιστη επίτευξη κυτταρικού θανά‐
του

• Αποφυγή αύξησης της τοξικότητας με
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δυνατή η επιλογή συνδυασμών χωρίς
καθόλου διασταυρούμενη αντίσταση.
Έτσι αποδείχτηκε και σε επακόλουθες
μελέτες η υπεροχή της διαδοχικής ένα‐
ντι της εναλλασσόμενης χορήγησης των
δραστικών φαρμάκων.

χρήση φαρμάκων χωρίς αλληλοεπικα‐
λυπτόμενη τοξικότητα

• Θανάτωση κυτταρικών κλώνων με
διαφορετικές γενετικές ανωμαλίες εντός
ενός ετερογενούς νεοπλασματικού κυτ‐
ταρικού πληθυσμού

• Πρόληψη ή επιβράδυνση της ανάπτυ‐

Εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας
Η εισαγωγή της έννοιας της έντασης
δόσης (dose intensity) στη χημειοθεραπεία
έγινε από τον Hryniuk to 198451, ως η χο‐
ρηγούμενη ποσότητα του φαρμάκου στη
μονάδα του χρόνου (μετρούμενη σε
mg/m2/εβδομάδα). Φαίνεται πως η α‐
θροιστική ένταση δόσης σχετίζεται άμε‐
σα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε
μία σειρά νεοπλασιών15. Η εντατικοποί‐
ηση της χημειοθεραπείας επιτυγχάνε‐
ται:
1. με αύξηση της χορηγούμενης δόσης,
2. με ελάττωση των μεσοδιαστημάτων
χορήγησης των φαρμάκων και
3. με τη διαδοχική χορήγηση ενός ή πε‐
ρισσοτέρων φαρμάκων
Με τη μέθοδο αυτή προλαμβάνεται η
ταχεία ανάπτυξη των νεοπλασματικών
κυττάρων στα μεσοδιαστήματα της θε‐
ραπείας και αυξάνεται η πιθανότητα ο‐
ριστικού ελέγχου του όγκου με την κα‐
ταστροφή και του τελευταίου νεοπλα‐
σματικού κυττάρου σύμφωνα με την
κυτταροκινητική τύπου Gompertz.
Η λογική της χρησιμοποίησης υψηλών
δόσεων χημειοθεραπείας (high‐dose chemo‐
therapy) με αιματολογική υποστήριξη βα‐
σίζεται στο γεγονός ότι νεοπλασματικά
κύτταρα ανθεκτικά στη συμβατική δόση
ενός ή περισσοτέρων φαρμάκων γίνο‐
νται ευαίσθητα σε υψηλότερες δόσεις εί‐
τε λόγω απόλυτης αύξησης της ενδο‐
κυττάριας συγκέντρωσης του φαρμάκου
είτε λόγω επαγωγής κυτταρικού θανά‐
του ακόμη και σε περιπτώσεις ελαττω‐
ματικού p53 52. Η χημειοθεραπεία υψη‐

ξης φαρμακευτικής αντίστασης
Πίνακας 4. Μέθοδοι αντιστροφής της φαρμα‐
κευτικής αντίστασης.
1. Επιλογή κατάλληλου χημειοθεραπευτικού
σχήματος
2. Χορήγηση εναλλασσόμενων χημειοθερα‐
πευτικών σχημάτων χωρίς διασταυρούμε‐
νη αντίσταση
3. Εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας
4. Χρήση βιολογικών τροποποιητών
5. Παράκαμψη της P‐gp σχετιζόμενης φαρ‐
μακευτικής αντίστασης
6. Χρήση λιποσωμιακών χημειοθεραπευτι‐
κών
7. Χρήση νέων χημειοθεραπευτικών φαρμά‐
κων με αντινεοπλασματική δράση μη ε‐
ξαρτώμενη από την P‐gp

Ιδιαίτερη σημασία από άποψη φαρμα‐
κοκινητικής έχει η επιλογή της σειράς
χορήγησης των χημειοθεραπευτικών
για την παράκαμψη της σχετιζόμενης με
τον κυτταρικό κύκλο φαρμακευτικής
αντίστασης49.
Η χορήγηση εναλλασσόμενων χη‐
μειοθεραπευτικών σχημάτων εφαρμό‐
στηκε από τα μέσα της δεκαετίας του
1980 με βάση τις πρωτοποριακές εργασί‐
ες των Goldie και Goldman. Εφόσον η
τοξικότητα δεν επέτρεπε την ταυτόχρο‐
νη χορήγηση όλων των δραστικών φαρ‐
μάκων, προτιμήθηκε η εναλλασσόμενη
χορήγηση θεραπευτικών συνδυασμών
χωρίς διασταυρούμενη αντίσταση. Ω‐
στόσο σε μεταγενέστερες μελέτες21,50
φάνηκε ότι λόγω της μη απόλυτης ε‐
φαρμογής του μοντέλου των Goldie και
Goldman στην κλινική πράξη δεν ήταν
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πακλιταξέλης53, εξηγώντας με τον τρό‐
πο αυτό την ευαισθητοποίηση προς την
πακλιταξέλη που προκαλεί η χορήγηση
trastuzumab και την καλή συνέργεια των
δύο φαρμάκων in vivo. Αυτά τα δεδομέ‐
να συμφωνούν με τη θεωρία ότι η συ‐
γκράτηση του κυτταρικού κύκλου συμ‐
βαίνει για να δοθεί χρόνος στους επι‐
διορθωτικούς μηχανισμούς ώστε να
διορθώσουν τις βλάβες και να αποτρα‐
πεί η απόπτωση54‐55.
Άλλη ομάδα πρωτεϊνικών αναστολέ‐
ων που ερευνάται είναι οι αναστολείς
των CDKs, που φαίνεται σε προκλινικά
μοντέλα να αναστέλλουν τη σχετιζόμε‐
νη με τον κυτταρικό κύκλο φαρμακευτι‐
κή αντίσταση, όταν συγχορηγούνται με
χημειο‐ ή ακτινοθεραπεία49,56‐57. Οι ουσί‐
ες αυτές έχουν ήδη εισέλθει σε κλινικές
μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ συνδυασμού με
κλασικά κυτταροτοξικά φάρμακα58.
Ως μέθοδος παράκαμψης της αντί‐
στασης που οφείλεται στο σύστημα της
γλουταθειόνης έχει χρησιμοποιηθεί μία
ουσία αναστολέας της συνθετάσης της
γ‐γλουταμυλ‐κυστεΐνης, η μπουθειονίνη‐
σουλφοξιμίνη
(buthionine
sulfoximine,
BSO)59. Η BSO προκαλεί ένδεια γλουτα‐
θειόνης στο κύτταρο, με αποτέλεσμα
την αύξηση της ευαισθησίας κυτταρι‐
κών σειρών στη σισπλατίνη και αλκυ‐
λιούντες παράγοντες. Τα περισσότερα
δεδομένα προέρχονται από in vitro με‐
λέτες, ενώ ήδη διεξάγονται κλινικές με‐
λέτες σε ανθεκτικό καρκίνο του πνεύ‐
μονα και των ωοθηκών29.
Η συγχορήγηση φυλλικού οξέος με
την 5‐φθοριουρακίλη χρησιμοποιείται
ευρέως για την αύξηση του θεραπευτι‐
κού αποτελέσματος. Σε περιπτώσεις α‐
ντίστασης στην 5‐FU έχει βρεθεί μειω‐
μένος βαθμός συγγένειας της θυμιδυλι‐
κής συνθετάσης με τα παράγωγα της 5‐

λών δόσεων με αυτόλογη μεταμόσχευση
μυελού των οστών χρησιμοποιείται κυ‐
ρίως σε κατ’ εξοχήν χημειοευαίσθητα
νεοπλάσματα (λευχαιμίες, λεμφώματα,
όγκοι από γεννητικά κύτταρα) και απο‐
δίδει περισσότερο σε περιπτώσεις με κα‐
τά το δυνατό μικρότερο νεοπλασματικό
φορτίο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό
από το φαινόμενο του λογαριθμικού
θανάτου (log kill) στην καμπύλη ανά‐
πτυξης κατά Gompertz24.
Χρήση βιολογικών τροποποιητών
Μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους
παράκαμψης της φαρμακευτικής αντί‐
στασης και βελτίωσης του θεραπευτικού
αποτελέσματος είναι η χρήση νέων ου‐
σιών με δράση βιολογικού τροποποιητή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ομάδα των
αναστολέων των πρωτεϊνικών κινασών.
Πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη φαρ‐
μακευτική αντίσταση, όπως η P‐gp και η
τοποϊσομεράση ΙΙ, υφίστανται μετα‐
μεταφραστική τροποποίηση από πρω‐
τεϊνικές κινάσες. Η αναστολή των οδών
αυτών με μικρομοριακές ουσίες επιτρέ‐
πει την παρέμβαση στο μηχανισμό της
φαρμακευτικής αντίστασης και με τον
τρόπο αυτό επίταση της δράσης των χη‐
μειοθεραπευτικών.
Η συγχορήγηση αναστολέων των πρω‐
τεϊνικών τυροσινικών κινασών με χη‐
μειοθεραπευτικά έχει ήδη μπει στην
κλινική πράξη, τουλάχιστον σε μερικές
μορφές νεοπλασμάτων, όπως για παρά‐
δειγμα ο συνδυασμός trastuzumab (Her‐
ceptin®) με πακλιταξέλη ή με βινορελ‐
μπίνη στον καρκίνο του μαστού. Στην
πρώτη περίπτωση με την προσθήκη του
trastuzumab, η μη συγκράτηση του κυτ‐
ταρικού κύκλου παρά τη βλάβη της μι‐
τωτικής ατράκτου που προκαλείται από
την πακλιταξέλη, φαίνεται ότι επάγει
την απόπτωση και ενισχύει τη δράση της
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μεθαζόνης (VAD), με αποτέλεσμα την
αύξηση των επιπέδων της P‐γλυκοπρω‐
τεΐνης και εμφάνιση 3 αντικειμενικών
ανταποκρίσεων μεταξύ 8 ασθενών63.

FU. Φαίνεται λοιπόν ότι η αφθονία φυλ‐
λικού οξέος μπορεί μερικώς να μετριά‐
σει το φαινόμενο και με τον τρόπο αυτό
να αυξήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα
της 5‐FU.
Μια διαφορετική μέθοδος αντιστρο‐
φής της αντίστασης είναι η παρέμβαση
στην οικογένεια πρωτεϊνών bcl‐2. Πρό‐
κειται για ισχυρούς αναστολείς της α‐
πόπτωσης που προκαλείται από εξωγε‐
νείς παράγοντες, όπως η υπεριώδης α‐
κτινοβολία και τα κυτταροστατικά60. Η
bcl‐2 πρωτεΐνη υπερεκφράζεται σε πολ‐
λές νεοπλασματικές νόσους, όπως ο
καρκίνος του μαστού, ο μη μικροκυττα‐
ρικός καρκίνος του πνεύμονα, τα μη
Hodgkin λεμφώματα και το μελάνωμα.
Χορήγηση bcl‐2 αντινοηματικού ολιγο‐
νουκλεοτίδιου (antisense oligonucleotide)
σε κυτταρικές σειρές λευχαιμίας και
λεμφώματος ανέστρεψε τη χημειοαντο‐
χή των σειρών αυτών, ωστόσο τα ενθαρ‐
ρυντικά αποτελέσματα δεν έχουν μετα‐
φραστεί σε αντίστοιχα κλινικά οφέλη
στις έως τώρα γνωστές κλινικές μελέτες
συνδυασμού με χημειοθεραπεία61.

Πίνακας 5. Τροποποιητές της φαρμακευτικής
αντίστασης που σχετίζεται με την P‐
γλυκοπρωτεΐνη.

• Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου
o Βεραπαμίλη
o Διλτιαζέμη

• Ορμονικοί παράγοντες
o Ταμοξιφαίνη
o Προγεστερόνη

• Κυκλοσπορίνη Α και ανάλογα (PSC‐833)
• Αναστολείς καλμοδουλίνης
o Χλωροπρομαζίνη
o Τριφθοριοπεραζίνη

• Αντιισταμινικά
• Υπερθερμία
• Κινίνη, κινιδίνη
• Λονιδαμίδη
Ωστόσο τα αρχικά ενθαρρυντικά απο‐
τελέσματα δεν επαληθεύτηκαν σε με‐
γαλύτερη μελέτη από τους ίδιους ερευ‐
νητές64. Εξάλλου η δράση της βεραπαμί‐
λης ως τροποποιητή προϋποθέτει χορή‐
γηση σε δόσεις που ενέχουν κίνδυνο το‐
ξικότητας από το καρδιαγγειακό, όπως
κολποκοιλιακό αποκλεισμό, συμφορητι‐
κή καρδιακή ανεπάρκεια και υπόταση.
Άλλες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν
είναι άλλοι αποκλειστές διαύλων ασβε‐
στίου, όπως η διλτιαζέμη, ανταγωνιστές
της καλμοδουλίνης, όπως η χλωροπρο‐
μαζίνη και η τριφθοριοπεραζίνη, ορμο‐
νικοί παράγοντες όπως η ταμοξιφαίνη
και η προγεστερόνη και το ανοσοκατα‐
σταλτικό κυκλοσπορίνη και ανάλογά
της65.

Παράκαμψη της P‐gp σχετιζόμενης
φαρμακευτικής αντίστασης
Πληθώρα φαρμάκων έχουν χρησιμο‐
ποιηθεί για την αντιστροφή της φαρμα‐
κευτικής αντίστασης που σχετίζεται με
την P‐γλυκοπρωτεΐνη (πίνακας 5).
Η βεραπαμίλη, που δρα ως αποκλει‐
στής διαύλων ασβεστίου, χορηγούμενη
in vitro σε θεραπευτικές συγκεντρώσεις,
φάνηκε να απενεργοποιεί την αντλία
της P‐γλυκοπρωτεΐνης, εμποδίζοντας
την ελάττωση της ενδοκυττάριας συ‐
γκέντρωσης του φαρμάκου62. Η βεραπα‐
μίλη χορηγήθηκε συγχρόνως με τη χη‐
μειοθεραπεία σε ασθενείς με πολλαπλό
μυέλωμα, ανθεκτικό στο συνδυασμό
βινκριστίνης, δοξορουβικίνης και δεξα‐

Χρήση λιποσωμιακών χημειοθεραπευτι‐
κών
Η σύζευξη χημειοθεραπευτικών φαρ‐
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μάκων με λιποσώματα αποτελεί μέθοδο
αύξησης της συγκέντρωσης του φαρμά‐
κου στα κύτταρα‐στόχους. Τα λιποσώ‐
ματα συγκεντρώνονται στους συμπα‐
γείς όγκους εξαιτίας της αυξημένης
διαπερατότητας των αγγείων του όγκου
και της πτωχής λεμφαγγειακής αποχέ‐
τευσης65‐66. Με τον τρόπο αυτό προσ‐
λαμβάνονται και εγκλωβίζονται στον
όγκο έως και αρκετές ημέρες μετά την
ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου, με
αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται έως και
δεκαπλάσια συγκέντρωση του φαρμά‐
κου στον ιστό‐στόχο66.

5.

6.
7.

8.

9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύγχρονη έρευνα στο χώρο της ο‐
γκολογίας επικεντρώνεται στην ανεύ‐
ρεση νεότερων μηχανισμών αντιστρο‐
φής του φαινομένου της φαρμακευτικής
αντίστασης. Η εισαγωγή στη θεραπευ‐
τική νέων ουσιών που εκλεκτικά στο‐
χεύουν συγκεκριμένους δρόμους της με‐
ταγωγής σήματος, ανοίγει νέους δρό‐
μους στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
Ωστόσο παραμένουν αντικειμενικά
προβλήματα η αναγνώριση των μηχα‐
νισμών φαρμακευτικής αντίστασης με
κλινική σημασία στη θεραπευτική και η
επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων
και τροποποιητών για βελτιστοποίηση
του θεραπευτικού αποτελέσματος με
σύγχρονη ελαχιστοποίηση της τοξικότη‐
τας.
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