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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Aντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος 

τετραδιάστατων υπολογιστικών µοντέλων της απόκρισης καρκινικών όγκων και 

φυσιολογικών ιστών in vivo σε ακτινοθεραπευτικά σχήµατα καθώς και της απόκρισης 

καρκινικών όγκων in vivo σε χηµειοθεραπευτικά σχήµατα. Στόχος είναι η χρήση των 

µοντέλων για τη βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση της βιολογίας του καρκίνου και 

κυρίως για την εξατοµικευµένη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής µε τη 

διεξαγωγή πειραµάτων in silico (=στον υπολογιστή). Τα εν λόγω πειράµατα 

βασίζονται στα ατοµικά απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά, γενετικά και ιστορικά 

δεδοµένα του ασθενούς.    

Τα µοντέλα δοµούνται µε τη χρήση κατάλληλου κυβικού πλέγµατος το οποίο 

διακριτοποιεί την ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και µε ένα πλήθος 

καινοτόµων αλγορίθµων που αποδίδουν υπολογιστικά τα επί µερους βιολογικά 

φαινόµενα.  Σε κάθε κυψελίδα του πλέγµατος προσοµοιώνονται οι βασικοί βιολογικοί 

«νόµοι» των κυττάρων όπως ο εξαρτώµενος από την τοπική παροχή οξυγόνου και 

θρεπτικών ουσιών µεταβολισµός, η υπό συνθήκες διέλευση του κυτταρικού κύκλου, 

ο υπό συνθήκες κυτταρικός θάνατος (δια της νέκρωσης ή της απόπτωσης), η 

επιβίωση των κυττάρων µετά από την ακτινοβόληση ή την επίδραση 

χηµειοθεραπευτικού φαρµάκου, οι µηχανισµοί γεωµετρικής διόγκωσης και 

συρρίκνωσης του όγκου, η ενεργοποίηση των βλαστικών κυττάρων σε περίπτωση 

νέκρωσης φυσιολογικού ιστού κτλ. Το πλέγµα σαρώνεται χωροχρονικά και 

προσοµοιώνονται οι αλλαγές καταστάσεων των υποοµάδων κυττάρων που 
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βρίσκονται σε κάθε κυψελίδα. Επίσης προσοµοιώνεται η διαφορική συρρίκνωση ή η 

αύξηση του καρκινικού όγκου η οποία οδηγεί στη µακροσκοπική και απεικονιστικά 

ορατή αυξοµείωση του µεγέθους του.  

Από πλευράς µαθηµατικών «εργαλείων» χρησιµοποιούνται η έννοια των 

κυτταρικών αυτοµάτων, η γενική τεχνική Monte Carlo για την προσοµοίωση 

στοχαστικών φαινοµένων καθώς και ένα πλήθος νέων προτεινόµενων  αλγορίθµων 

για τη διακριτή περιγραφή επί µέρους φαινοµένων / µηχανισµών. Για λόγους µείωσης 

του υπολογιστικού κόστους έτσι ώστε αυτό να είναι συµβατό µε την κλινική πράξη, 

προτείνεται και εφαρµόζεται µια σειρά από προσεκτικές κβαντοποιήσεις σε διάφορες 

παραµέτρους. 

Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν προσαρµόστηκαν στην περίπτωση του 

εγκεφαλικού όγκου πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος και της γύρω από αυτό 

φυσιολογικής λευκής και φαιάς ουσίας. Ως χηµειοθεραπευτικό φάρµακο θεωρήθηκε 

η τεµοζολοµίδη (temodal © ή temodar © ). Καταρχή τα µοντέλα ελέχθηκαν 

σχολαστικά τόσο από πλευράς αριθµητικής ευστάθειας (π.χ. διαφορετικές σειρές 

σάρωσης του πλέγµατος, χρήση διαφορετικών «σπόρων» στις γεννήτριες τυχαίων 

αριθµών  κτλ.) όσο και από πλευράς ποιοτικής βιολογίας. Ακολούθησε η διεξαγωγή 

παραµετρικών µελετών η οποία επιβεβαίωσε ηµιποσοτικά τη συµφωνία τους µε την 

πειραµατική και κλινική συσσωρευµένη γνώση. Η διαδικασία ελέγχου συνεχίστηκε 

µε την προσοµοίωση πραγµατικών κλινικών µελετών (clinical studies) για 

συγκεκριµένες περιπτώσεις και µε τη συνακόλουθη διαπίστωση συµφωνίας µεταξύ 

αυτών και των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων. Αν και οι κλινικοί έλεγχοι 

συνεχίζονται, τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα συγκροτούν µια σηµαντική βάση 

αξιοπιστίας των µοντέλων. Τονίζεται πάντως ότι λόγω του ηµιστοχαστικού 

χαρακτήρα αλλά και της εξαιρετικής πολυπλοκότητας του καρκίνου είναι πρακτικά 
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απίθανο το αποτέλεσµα µιας προσµοίωσης να συµπίπτει απόλυτα µε τα πραγµατικά 

κλινικά δεδοµένα. 

Το κεντρικό συµπέρασµα της διατριβής είναι ότι τα αναπτυχθέντα προσοµοιωτικά 

µοντέλα είναι ικανά να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός αξιόπιστου εικονικού 

συστήµατος διεξαγωγής ογκολογικών πειραµάτων και εξατοµικευµένης 

βελτιστοποίησης της ακτινοθεραπευτικής και χηµειοθεραπευτικής στρατηγικής.  
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ABSTRACT 

 

Considerable research efforts have focused on the mathematical / computer 

modeling of the response of tumors and normal tissues to various therapeutic 

modalities but, unfortunately, current models of such dynamic processes need 

substantial improvement due to the complexity of the problems addressed and the 

paucity of large series of clinical data. 

This thesis presents an effort to overcome a number of current modeling 

shortcomings by addressing the actual clinical tumor and the surrounding normal 

tissue in vivo. Therefore, the proposed model simulates the spatiotemporal response 

of a tumor under different radiotherapeutic and chemotherapeutic fractionation 

schemes. Modeling of the in vivo response of slowly responding normal tissues to 

radiotherapy is also addressed. The special case of glioblastoma multiforme (GBM) 

has been considered as an application paradigm. Concerning chemotherapy, the effect 

of the temozolomide agent has been computer modeled.  

The salient points of the model are the following. The imaging data of the patient 

(e.g. MRI T1 slices), the exact histopathologic type of the malignancy as well as 

pertinent genetic (e.g. p53 gene status) data are appropriately collected and introduced 

into the simulation software. The proposed 4-D simulation model which refers 

predominantly to the cell – tissue level is based on the cell cycle, the oxygen and 

nutrient supply (as estimated form the imaging data), the cell loss factor, the alpha and 

beta radiobiological parameters of the linear quadratic (LQ) model and the 

pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of the drug. Especially for the 

normal tissues, the tissue homeostatic tendency has been primarily taken into account.  
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All parameters used in the model have already been defined and can in principle 

be determined either experimentally or clinically. Therefore new mathematics dictated 

parameters of ambiguous physical meaning are avoided. The chiefly discrete 

mathematics employed include the generic stochastic Monte Carlo technique, cellular 

automata constructs, Euclidean geometry metrics etc. Visualization of the simulation 

predictions has been achieved using virtual reality techniques.  

The model predictions have shown good agreement with both reason and clinical 

experience. An at least semi-quantitative agreement of the simulation predictions with 

the outcome of the RTOG Study 83-02 has strengthened the potential of the model. 

Long term quantitative testing and adaptation are ongoing.  

Therefore, after completion of the necessary long term tests and eventual 

improvements the proposed modeling platform could serve as a patient individualized 

decision-support system. In this way the medical doctor could make his or her final 

decision on the selection of the most promising therapeutic scheme by taking into 

account both, the predicted outcomes of all simulated regimens as well as his or her 

own medical knowledge and expertise.  

It is noted, however, that such a computational platform does not intend to replace 

the medical doctor’s input but to add the possibility to investigate the impact of 

specific treatment-induced perturbations. Such a system could also serve as an 

educational platform for professionals and patients by means of virtual reality 

demonstrations of the likely natural development and treatment responsiveness of 

specific cancers so that all groups might positively contribute to the discussion about 

treatment procedure. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:    ΕΙΣΑΓΩΓΗ     

1.1.     Ο καρκίνος 

Λίγες λέξεις προκαλούν τόσο έντονα συναισθήµατα ψυχολογικής φόρτισης όσο η 

λέξη «καρκίνος». Συχνά αποφεύγεται η χρήση της και στη θέση της χρησιµοποιείται 

η αναφορά σε “αυτό”. Πριν µερικές δεκαετίες οι καρκινοπαθείς συχνά φάνταζαν σαν 

απόλυτα δυστυχισµένοι άνθρωποι. Η ασθένεια τους ήταν κάτι που δεν αναφερόταν, η 

θεραπεία ήταν “µυστηριώδης” και συνήθως αναποτελεσµατική και το µέλλον τους 

αντιµετωπιζόταν συχνά µε τρόµο µέχρις ότου να επέλθει ο θάνατος. Ακόµη, και στην 

περίπτωση της πλήρους ίασης θεωρούνταν ανήµποροι να ζήσουν οποιοδήποτε είδος 

φυσιολογικής ζωής [1], [2].  

Στη σύγχρονη εποχή  περίπου το 50% των ασθενών που διαγιγνώσκονται µε 

καρκίνο είναι δυνατό να ιαθούν. Σηµειώνεται ότι στο δυτικό κόσµο µετά τις 

καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου 

προκαλώντας πάνω από 500.000 θανάτους ανά έτος µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής. H χειρουργική, η ακτινοθεραπεία και η χηµειοθεραπεία παραµένουν 

ως οι κλασικές µέθοδοι αντιµετώπισής του αν και άλλες πιο εξειδικευµένες ή 

πειραµατικές µέθοδοι έχουν προστεθεί στο θεραπευτικό οπλοστάσιο τα τελευταία 

χρόνια µε ουσιαστικά αποτελέσµατα σε ορισµένες περιπτώσεις.  Τα θεραπευτικά 

αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά εάν υπάρξει πρόωρη διάγνωση της νόσου και 

δεν έχουν δηµιουργηθεί µεταστάσεις. Σηµειώνεται ότι τόσο η χειρουργική όσο και η 

ακτινοθεραπεία θωρούνται τοπικές θεραπευτικές τεχνικές λόγω της περιορισµένης 

ανατοµικής περιοχής στην οποία απευθύνονται. Αντιθέτως η χηµειοθεραπεία 

θεωρείται συστηµική τεχνική δεδοµένου ότι επηρεάζει άµεσα ολόκληρα συστήµατα 

του ανθρώπινου οργανισµού (π.χ. το αιµοποιητικό). Ειδικά στις περιπτώσεις όπου 
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θεωρείται πιθανός ή είναι ήδη επιβεβαιωµένος ο σχηµατισµός µεταστάσεων, η 

χορήγηση χηµειοθεραπείας - ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε χειρουργική,  

ακτινοθεραπεία ή/και άλλες τεχνικές - αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη πρακτική. [2], 

[3].             

1.2.     Τα βασικά στοιχεία της νόσου 

Η γεωγραφική κατανοµή και η συµπεριφορά συγκεκριµένων τύπων καρκίνου 

σχετίζονται µε πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων του φύλου, της ηλικίας, 

της φυλής, της γενετικής προδιάθεσης, της έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία 

(υπεριώδης, Χ, γ κτλ), της έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες κτλ. Από αυτούς τους 

παράγοντες ο τελευταίος φαίνεται να είναι και ο αριθµητικά σηµαντικότερος.  Εχει 

αποδειχθεί τόσο σταστικά όσο και βιοχηµικά ότι τα χηµικά καρκινογόνα και ειδικά 

αυτά που βρίσκονται στα φύλλα του καπνού καθώς και άλλοι χηµικοί παράγοντες 

όπως είναι τα αζωχρώµατα και το βενζόλιο είναι κύριες αιτίες καρκινογένεσης [2], 

[4], [5]. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα έντονος είναι ο προβληµατισµός και για την 

πιθανή συµβολή της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας στην καρκινογένεση (π.χ. 

ηλεκτροµαγνητικά πεδία από µετασχηµατιστές, εγκαταστάσεις κεραιών , καλώδια 

υψηλής τάσης κτλ.). 

Οποιαδήποτε και εάν είναι η αιτία ανάπτυξης του καρκίνου, πρόκειται κατά βάση 

για µια κυτταρική νόσο που χαρακτηρίζεται από γενετικές ανωµαλίες στο µηχανισµό 

ελέγχου του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της διαφοροποίησης των κυττάρων. 

Πρώτο και κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα λοιπόν των καρκινικών κυττάρων 

είναι οι µη ελεγχόµενες κυτταρικές διαιρέσεις. Σε αυτή τη συµπεριφορά µεταξύ 

άλλων παραγόντων σηµαντικό ρόλο παίζουν η µείωση της επικοινωνίας µε τα 

γειτονικά κύτταρα, η έλλειψη συνάφειας µε το υπόστρωµα, η αλλαγή κυτταρικού 
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σκελετού µε συνέπεια την αλλαγή του σχήµατος, οι αλλαγές που σχετίζονται µε τα 

συστατικά της πλασµατικής µεµβράνης και της εξωκυττάριας ουσίας κ.ά. Τα 

καρκινικά κύτταρα δεν διαφοροποιούνται πλήρως ενώ σε αυτά παρατηρούνται 

διαταραχές του κυτταρικού σκελετού, υψηλός µεταβολικός ρυθµός, µεγάλες 

συγκεντρώσεις Na+, K+ και Ca2+, καθώς επίσης και υψηλό pH.  Συχνά παρατηρούνται 

χρωµοσωµικές ανωµαλίες ενώ ο πυρήνας παρουσιάζει διαφορετικό µέγεθος και 

σχήµα σε σχέση µε τα φυσιολογικά κύτταρα. 

Τέτοια κύτταρα πολλαπλασιάζονται συνεχώς και σχηµατίζουν τοπικούς όγκους 

που µπορούν να συµπιέσουν ή να εισβάλουν σε γειτονικούς φυσιολογικούς ιστούς. 

Ένας µικρός υποπληθυσµός των καρκινικών κυττάρων είναι τα καρκινικά 

βλαστοκύτταρα (tumor stem cells) [3], [6], [7], [8].  Ο πληθυσµός των εν λόγω 

ακαθόριστων, πολύ ισχυρών κυττάρων φαίνεται να αποτελεί την κινητήρια δύναµη 

για την ανάπτυξη των νεοπλασιών. Στο µικροσκόπιο τα καρκινικά βλαστοκύτταρα 

φαίνονται όµοια προς άλλα καρκινικά κύτταρα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν καρκινικές νεοπλασίες µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο µε τον οποίο τα 

φυσιολογικά βλαστοκύτταρα µπορούν να αναγεννούν τους υγιείς ιστούς του 

οργανισµού. Φαίνεται επίσης ότι αντέχουν στα συνηθισµένα αντικαρκινικά φάρµακα, 

πράγµα που εξηγεί γιατί µερικοί ασθενείς µπορούν να φαίνονται ότι έχουν γιατρευτεί 

από ορισµένους καρκίνους, οι οποίοι όµως υποτροπιάζουν. 

Η διηθητική (invasive) και µεταστατική (metastatic) δράση των καρκινικών 

κυττάρων καθώς και µια σειρά µεταβολικών ανωµαλιών ως αποτέλεσµα της νόσου 

προκαλεί ασθένεια και ενδεχoµένως το θάνατο εκτός και εάν το νεόπλασµα 

εξαλειφθεί µε κάποια ή κάποιες θεραπευτικές τεχνικές [2]. ∆εδοµένου ότι η παρούσα 

διατριβή εστιάζεται κυρίως σε νεοπλάσµατα του εγκεφάλου ακολουθεί µια συνοπτική 

εισαγωγή στο  αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο. 
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1.3.     Όγκοι του εγκεφάλου 

Επειδή τα προσοµοιωτικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν εξειδικεύτηκαν στην 

περίπτωση του πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος, σε αυτό το υποκεφάλαιο δίνονται 

ορισµένα γενικά εισαγωγικά στοιχεία για τους όγκους του εγκεφάλου.  

Η ίαση των όγκων του εγκεφάλου, του οργάνου δηλαδή µε την πλέον 

χαρακτηριστική λειτουργία του ανθρώπου, τη νόηση, αποτελεί ένα από τα 

ασθενέστερα σηµεία της επινοητικότητας του ανθρώπου στον τοµέα της 

θεραπευτικής του καρκίνου. Πρόσφατες στατιστικές ασθενών µε κακοήθη γλοιώµατα 

και ιδίως ασθενών µε πολύµορφο γλοιοβλάστωµα δεν διαφέρουν ουσιωδώς ως προς 

τα αποτελέσµατα, εκείνων της δεκαετίας του 1970, ακόµη και των στατιστικών της 

δεκαετίας του 1950 ή και του 1940! [9]. 

Κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα έλαβαν χώρα καταλυτικές εξελίξεις στην 

ακτινοδιαγνωστική και στα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα. Ηδη επιστρατεύονται κατά 

του καρκίνου νέες ακτινοδιαγνωστικές µέθοδοι όπως είναι ο αξονικός (CT) και ο 

µαγνητικός τοµογράφος (MRI) και η τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET). Έτσι 

αναδεικνύονται ευκρινώς η θέση και το µέγεθος των χωροεκτατικών εξεργασιών του 

εγκεφάλου αλλά παρέχονται και πληροφορίες για το βαθµό κακοήθειας και των 

πιθανοτήτων υποτροπής τους µετά τη θεραπεία. Παράλληλες εξελίξεις στη 

νευροχειρουργική και την αναισθησιολογία είχαν ως αποτέλεσµα τη µακροσκοπική 

εξαίρεση των όγκων του εγκεφάλου στο 70% των περιπτώσεων. Η ακτινοθεραπεία 

σηµείωσε παράλληλη πρόοδο µέσω του γραµµικού επιταχυντή καθώς και άλλων 

επιταχυντών ιονίζουσας ακτινοβολίας. Επίσης σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε µέσω 

της συµµόρφου  (conformal) ακτινοβόλησης, της στερεοτακτικής ακτινοβόλησης και 
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της τεχνικής της διαµόρφωσης της έντασης (IMRT). Η χηµειοθεραπεία και η 

βιοθεραπεία (ανοσοθεραπεία, γονιδιακή θεραπεία) καθώς και άλλες µέθοδοι µε 

µοριακούς στόχους εξελίχθηκαν σηµαντικά. Ωστόσο οι εξελίξεις αυτές δεν 

µεταφράστηκαν σε άνοδο της βιωσιµότητας, αντίθετα παραµένει θεραπευτικό 

αδιέξοδο. Πλέον παράδοξη  είναι η περίπτωση των πρωτοπαθών λεµφωµάτων του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ). Οι όγκοι αυτοί µετά από 

ακτινοχηµειοθεραπεία υφίστανται σε σηµαντικό ποσοστό πλήρη ύφεση. Οι υφέσεις 

αυτές όµως δεν διατηρούνται και οι ασθενείς υποτροπιάζουν και µάλιστα στο ΚΝΣ 

[10]. 

Έτσι για τους όγκους του εγκεφάλου χρησιµοποιείται η βραχυθεραπεία 

(brachytherapy), η ραδιοχειρουργική (radiosurgery), η φωτοδυναµική θεραπεία 

(photodynamic therapy) και η θεραπεία µέσω της αντιδράσεως Βορονίου-Νετρονίων 

(Boron-Neutron Therapy). Τελευταίες προσπάθειες στην κλινική ακτινοθεραπεία 

αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας του Βιολογικού Μεγέθους Στόχου (Biological 

Target Volume), της χωροεκτατικής δηλαδή εντόπισης εντός του όγκου περιοχών 

αυξηµένης ακτινοαντοχής µε επόµενο στόχο την κατάλληλη διαµόρφωση (αύξηση) 

της ακτινικής δόσεως στις εν λόγω περιοχές. Η επισήµανση των περιοχών αυτών µε 

υποπληθυσµούς νεοπλασµατικών κυττάρων, πλέον ακτινοαντόχων (κυρίως 

υποξαιµικών), κατέστη εφικτή µέσω της µαγνητικής µεθόδου διάχυσης (Diffusion 

Weighted Imaging), και της Τοµογραφίας Εκποµπής Ποζιτρονίων µε τη χρήση της 

F18 δεοξυγλυκόζης (FDG-PET). ∆υστυχώς όµως δεν είναι δυνατόν η χειρουργική και 

η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία να εξοστρακίσουν όγκους ασαφώς ορίων, 

σφηνωµένους µέσα σε πολύ ευαίσθητες ανατοµικές δοµές σηµαντικής λειτουργικής 

σηµασίας. ∆εν είναι δυνατόν η χειρουργική µε τη βοήθεια της ακτινοθεραπείας, µία 

φυσικοµηχανική δηλαδή προσπέλαση, να επιλύσει ένα καθαρώς βιολογικό 
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πρόβληµα, όπως το πρόβληµα της θεραπείας των γλοιωµάτων και γενικώς του 

καρκίνου. Το πιθανότερο σενάριο άρσεως του ζοφερού θεραπευτικού αδιεξόδου 

θεραπείας των γλοιωµάτων και λεµφωµάτων του εγκεφάλου έχει ως εξής. Μέσω της 

µοριακής βιολογίας γίνεται επισήµανση των γονιδιακών αλλοιώσεων γενετικών 

ανωµαλιών και βλάβης, που προκαλούν το κάθε συγκεκριµένο τύπο γλοιώµατος, 

έγκαιρη διάγνωση της βλάβης µέσω πρωτεωµικών δεικτών, ανεύρεση αναστολέων ή 

άλλων µηχανισµών παρεµβάσεως προς επιδιόρθωση της βλάβης, µεταφορά των 

πορισµάτων της έρευνας στο κλινικό επίπεδο και εφαρµογή τους είτε αµιγώς είτε σε 

συνδυασµό µε συµβατικές µεθόδους, πιθανώς βάσει προγνωστικών δεικτών, 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων - κλινικών κυρίως - πολυκεντρικών 

µελετών [9], [11].       

1.4.     Γλοιώµατα 

Οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου εµφανίζονται στο δυτικό κόσµο 

µε τη συχνότητα των 10-12 περιπτώσεων ανά 100.000 άτοµα ανά έτος. Παρόλο ότι 

εµφανίζονται ακόµη και στη νηπιακή ηλικία, η συχνότητά τους είναι µεγαλύτερη για 

τα µεν γλοιοβλαστώµατα στην ηλικία των 65 ετών και άνω, ενώ για τα αναπλαστικά 

γλοιώµατα στην πέµπτη δεκαετία. Οι µεταστατικοί όγκοι του εγκεφάλου είναι οι 

πλέον συχνοί των πρωτοπαθών όγκων και συναντώνται µέχρι και στις 30% των 

περιπτώσεων καρκίνου, ενώ συνιστούν το 13% των αιτιών θανάτου καρκινοπαθών 

ασθενών  [9], [10], [12]. 

Τα γλοιοβλαστώµατα και τα αναπλαστικά αστροκυττώµατα αποτελούν το 38% 

των πρωτοπαθών όγκων των ενηλίκων. Χαρακτηρίζονται παθολογοανατοµικά από 

την παρουσία µιτώσεων, κυτταρικής ατυπίας και τριχοειδικής ενδοθηλιακής 

υπερπλασίας (αναπλαστικό γλοίωµα - βαθµός ΙΙΙ) ή και επιπροσθέτως νέκρωσης 
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(πολύµορφο γλοιοβλάστωµα – βαθµός IV). Σπανιότερα είναι τα 

ολιγοδενδρογλοιώµατα ως και τα επενδυµώµατα [9], [12]. 

Η αιτιολογία της δηµιουργίας των γλοιωµάτων δεν είναι γνωστή. Έχουν 

ενοχοποιηθεί (χωρίς να έχει ωστόσο να έχει αποδειχθεί αδιάσειστα η ενοχή τους) η 

χρήση βαφών των µαλλιών, η λήψη ορισµένων χηµικών ενώσεων, η κινητή 

τηλεφωνία και η έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων 

(µετασχηµατιστές, ηλεκτρικά σύρµατα υψηλής τάσης κτλ.) [9], [10]. 

Απεναντίας, είναι βέβαιο ότι η ιονίζουσα ακτινοβολία προκαλεί ανάπτυξη 

γλοιωµάτων. Μετά από ακτινοβολία τριχωτού της κεφαλής για φθειρίαση, 

ακτινοβολία αιµαγγειωµάτων ή και ακτινοβολία ολόκληρου του κρανίου στην 

παιδική λευχαιµία έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη γλοιωµάτων ή µηνιγγιωµάτων µετά 

παρέλευση αρκετών ετών [11].  

1.5.     Πολύµορφο γλοιοβλάστωµα 

Το πολύµορφο γλοιοβλάστωµα (ΠΓΒ ή GBM ή glioblastoma multiforme) είναι ο 

πιο επιθετικός όγκος από τα γλοιώµατα. Σηµειώνεται ότι κλινικά τα γλοιώµατα 

χωρίζονται σε τέσσερις βαθµούς. Ο πιο επιθετικός από αυτούς είναι το γλοίωµα 

τετάρτου βαθµού ή το πολύµορφο γλοιοβλάστωµα (ΠΓΒ ή GBM). Το ΠΓΒ είναι ένας 

όγκος µε ιδιαίτερη αντοχή στις υπάρχουσες θεραπευτικές επεµβάσεις. Ένας από τους 

λόγους είναι η ίδια η πολυπλοκότητα του ΠΓΒ. Όπως δηλώνει και το όνοµα του, το 

ΠΓΒ χαρακτηρίζεται από πολυµορφία έχοντας περιοχές νεκρώσεων και αιµορραγιών, 

πλειοµορφικούς πυρήνες, πολυµορφία στις γονιδιακές ανωµαλίες  (ελλείψεις, 

προσθήκες, σηµειακές µεταλλάξεις κτλ.).   Έχει παρατηρηθεί ότι τα ΠΓΒ περιέχουν 

έντονα γονιδιακά ετερογενείς κλώνους µέσα στον ίδιο κυτταρικό πληθυσµό [10], 

[12], [13], [14]. 
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(α) 

 

(β) 

 

Σχήµα 1. (α) ∆ιήθηση πολύµορφου γλοιοβλαστώµατος στο εγκεφαλικό ηµισφαίριο. 

(β) Εντονες αιµορραγούσες και νεκρωτικές περιοχές χαρακτηρίζουν τον όγκο. Τα 

περισσότερα από τα καρκινικά κύτταρα είναι επιµηκυµένα και µερικά από αυτά 

έχουν περισσότερο από ένα πυρήνες [13],[15]. 
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Εχει εκτιµηθεί ότι καλλιεργούµενα νεοπλαστικά κύτταρα και κύτταρα µε 

ελαττωµατική δράση του p53 είναι δυνατό να παρουσιάζουν µεταλλαγές σε κάθε 

γονίδιο µε πιθανότητα  που φτάνει το 1 στα 1000 κύτταρα [14], [16]. Εάν αυτό είναι 

προσεγγιστικά ακριβές για ένα ΠΓΒ in vivo, τότε θα αναµενόταν ένας όγκος µε 109 

κύτταρα να περιέχει 106 κύτταρα µε µεταλλαγές σε κάθε δεδοµένο γονίδιο.  

Ένας από τους λόγους που το ΠΓΒ δεν θεραπεύεται χειρουργικά είναι η 

τοπογραφικά διάχυτη φύση της νόσου. Πέραν της προαναφερθείσας γενετικής 

διακύµανσης µέσα στον όγκο, η θέση των κυττάρων του όγκου εντός του εγκεφάλου 

είναι επίσης έντονα κυµαινόµενη. Αυτή η κατάσταση οδηγεί εν γένει σε αδυναµία 

πλήρους εξαίρεσης του όγκου. [9], [11], [14]. 

Παρά το γεγονός ότι τα ΠΓΒ οπτικοποιούνται στις σαρώσεις MRI σαν µάζες που 

παρουσιάζουν σηµαντική αντίθεση µε τους παρακείµενους ιστούς -ειδικά όταν 

χορηγείται και σκιαγραφικό- τα νεόπλαστα κύτταρα εκτείνονται αρκετά πιο πέρα από 

την απεικονιστικά οριοθετούµενη περιοχή. Ακόµα και µε επαναλαµβανόµενες 

επεµβάσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων  ο ασθενής καταλήγει από 

την εξάπλωση του όγκου σε ζωτικές περιοχές του εγκεφάλου. Ο καθιερωµένος 

τρόπος αντιµετώπισης του ΠΓΒ δεν έχει αλλάξει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η 

πρακτικά ατελής χειρουργική εξαίρεση του όγκου συνήθως ακολουθείται από 

ακτινοθεραπεία και χηµειοθεραπεία. Με τις καθιερωµένες µεθόδους θεραπείας η 

επιβίωση του ασθενούς κυµαίνεται πρακτικά από 2-3 µήνες  έως 1.5 χρόνο [14]. 

Αναφέρεται ότι από τη δεκαετία του 1960  [17] µέχρι σήµερα δεν έχουν σηµειωθεί 

ιδιαίτερα εντυπωσιακές πρόοδοι στο προσδόκιµο επιβίωσης. 
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Σχήµα 2. Τοµές MRI  ασθενούς µε δεξί κροταφικό ΠΓΒ που δείχνει τη διάχυση της 

νόσου. (Α) Προεγχειρητική σάρωση. Το ΠΓΒ (βέλος) περιβάλλεται από οίδηµα. (Β) 

Μετεγχειρητική και µετακτινοθεραπευτική σάρωση. ∆ιαπιστώνεται η αφαίρεση του 

απεικονιστικά ορατού όγκου (gross tumour) καθώς και η κοιλότητα της εξαίρεσης.(C)  

Σάρωση µετά από 6 µήνες που δείχνει υποτροπή όχι µόνο στο περιθώριο της εξαίρεσης 

(βέλος) αλλά και µια νέα εστία ΠΓΒ που εκτείνεται πέραν από την πλάγια  σχισµή του 

Sylvius στον µετωπικό λοβό (βέλος). (D) Μετεγχειρητική σάρωση και των δύο υποτροπών. 

(Ε) Σάρωση µετά πάροδο 3 µηνών όπου διακρίνεται ο εκ νέου υποτροπιάζων όγκος στο 

περιθώριο εξαίρεσης ο οποίος έχει περάσει  το µεσολόβιο και εκτείνεται στο άλλο 

ηµισφαίριο. ) [14]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ AKTINOBΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

2. 1.     Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια αρκετά εκτεταµένη παράθεση βασικών εννοιών 

και πειραµατικών παρατηρήσεων που αφορούν την ακτινοβιολογία µε σκοπό την 

εξοικείωση  του αναγνώστη µε το έντονα διεπιστηµονικό αντικείµενο της διατριβής. 

Σηµειώνεται ότι επιλέχθηκε να παρουσιαστεί πολύ πιο εκτεταµένα (σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο) το υπόβαθρο της θεραπευτικής ακτινοβόλησης των όγκων, δεδοµένου ότι 

η προσοµοίωση της απόκρισής τους στην ακτινοθεραπεία  υπήρξε η βάση για την 

ανάπτυξη των µοντέλων για τη χηµειοθεραπεία και την απόκριση των φυσιολογικών 

ιστών στην ακτινοθεραπεία. Ωστόσο οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες 

υποβάθρου για τα δύο τελευταία αντικείµενα περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα 

κεφάλαια. Με ανάλογο σκεπτικό τα κεφάλαια 3 και 4 αποτελούν ιδιαίτερα 

εκτεταµένη παρουσίαση τόσο της σχετικής βιβλιογραφίας (κεφάλαιο 3) όσο και 

ορισµένων θεµελιωδών αλγορίθµων (κεφάλαιο 4) που σχετίζονται µε ή αναφέρονται 

στο προτεινόµενο ακτινοθεραπευτικό µοντέλο.  Η ολοκληρωµένη παρουσίαση του 

µοντέλου της ακτινοθεραπείας γίνεται στο κεφάλαιο 5. 

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί µια από τις κλασσικές µεθόδους αντιµετώπισης του 

καρκίνου. Αναµφισβήτητα όµως η χειρουργική έχει την πλέον µακρά ιστορία και 

αποτελεί την εναρκτήρια µέθοδο αντιµετώπισης πολλών καρκίνων µε επιτυχή 

αποτελέσµατα σε αρκετούς ασθενείς ιδίως όταν οι όγκοι βρίσκονται σε πρώιµο 

στάδιο και δεν έχει ξεκινήσει το φαινόµενο της µετάστασης. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις η ακτινοθεραπεία έχει αντικαταστήσει τη χειρουργική όπως π.χ. στο 

µακροπρόθεσµο έλεγχο πολλών µορφών καρκίνου στο κεφάλι, το λαιµό, τον τράχηλο 
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της µήτρας, την ουροδόχο κύστη, τον προστάτη, το δέρµα κ.ά. µε αξιοσηµείωτη 

πιθανότητα ελέγχου του όγκου και ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσµατα. 

Επιπρόσθετα η ακτινοθεραπεία χρησιµοποιείται ανακουφιστικά σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε πολύ προχωρηµένο στάδιο της νόσου [1]-[5].  

2. 2.     Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας  

Η ακτινοβόληση οποιουδήποτε βιολογικού συστήµατος δηµιουργεί µια σειρά από 

γεγονότα τα οποία διαφέρουν πολύ µεταξύ τους χρονικά. Αυτό αποτυπώνεται στο 

εικόνα 1 όπου αυτή η διαδικασία χωρίζεται σε τρεις φάσεις [1], [4]-[6].   

Η φυσική φάση περιλαµβάνει αντιδράσεις µεταξύ σωµατιδίων ή φωτονίων της 

θεραπευτικής ακτινοβολίας και ατόµων από τα οποία αποτελείται ο ιστός. Ένα 

ηλεκτρόνιο µεγάλης ταχύτητας χρειάζεται περίπου 10-18 δευτερόλεπτα για να 

διασχίσει ένα µόριο DNA (δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος) και περίπου 10-14 

δευτερόλεπτα για να περάσει µέσα από ένα κύτταρο θηλαστικού. Κατά τη διάρκεια 

αυτή, αλληλεπιδρά κυρίως µε τροχιακά ηλεκτρόνια, εκτινάσσοντας κάποια από αυτά 

σε γειτονικά άτοµα και ανεβάζοντας άλλα σε υψηλότερες ενεργειακά τροχιές µέσα σε 

ένα άτοµο ή µόριο. Εάν υπάρχει αρκετή ενέργεια, αυτά τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια 

πιθανόν να διεγείρουν ή να ιονίσουν άλλα άτοµα δίπλα από τα οποία περνάνε, 

έχοντας σαν αποτέλεσµα µια σειρά από διαδοχικά συµβάντα ιονισµού. Για 1 Gy 

απορροφούµενης δόσης ακτινοβολίας λαµβάνου χώρα µέχρι και 105 ιονισµοί µέσα σε 

έναν τυπικό  όγκο κυττάρου διαµέτρου 10 µm [1], [4]-[6]. 
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Εικόνα 1. Χρονική κλίµακα των αποτελεσµάτων της έκθεσης των βιολογικά 

συστήµατα στην ιονίζουσας ακτινοβολία. 

 

Η χηµική φάση αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία τα άτοµα και µόρια που 

έχουν υποστεί βλάβη αντιδρούν µε άλλα κυτταρικά στοιχεία µε τη µορφή χηµικών 

αντιδράσεων. Η διαδικασία ιοντισµού και διέγερσης οδηγεί στη ρήξη των χηµικών 

δεσµών και στο σχηµατισµό «σπαραγµάτων» µορίων, τα οποία ονοµάζονται 

“ελεύθερες ρίζες” (free radicals). Αυτά είναι αντιδρούν έντονα και εµπλέκονται σε 

διαδοχικές αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του 

ηλεκτρονικού φορτίου. Οι αντιδράσεις των ελευθέρων ριζών ολοκληρώνονται σε 

χρόνους της τάξης του 1 ms [4]-[6]. 
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Η βιολογική φάση περιλαµβάνει όλα τα επόµενα στάδια. Ξεκινά µε ενζυµατικές 

αντιδράσεις οι οποίες ενεργοποιούνται από την εναποµείνασα χηµική βλάβη. Οι 

περισσότερες βλάβες στο DNA επιδιορθώνονται επιτυχώς. Ωστόσο µερικές από 

αυτές δεν είναι εφικτό να επιδιορθωθούν και εφόσον είναι κρίσιµες το κύτταρο 

οδηγείται στο θάνατο. Ο κυτταρικός θάνατος δεν επέρχεται αµέσως. Απαιτείται 

κάποιος χρόνος. Μετά  την απορρόφηση µικρών δόσεων ακτινοβολίας το κύτταρο 

εισέρχεται στη διαδικασία της µίτωσης η οποία επαναλαµβάνεται λίγες φορές µέχρις 

ότου τα τελικά θυγατρικά κύτταρα να θανατωθούν µέσω του φαινοµένου της 

απόπτωσης ή µέσω του φαινοµένου της νέκρωσης.  

Από τους φυσιολογικούς ιστούς οι όψιµα αντιδρώντες (late responding) µε 

εύκαµπτη λειτουργική οργάνωση εκδηλώνουν τις πιθανές βλάβες από την 

ακτινοβόληση πολύ αργότερα από τους πρώιµα αντιδρώντες (early responding) µε 

ιεραρχική οργάνωση. Ο θάνατος δε των βλαστικών κυττάρων και οι συνεπαγόµενες 

κυτταρικές απώλειες µπορεί να εκδηλωθούν ιδιαίτερα έντονα. Σαν αντίδραση στην 

απώλεια των φυσιολογικών κυττάρων λαµβάνει χώρα έντονος κυτταρικός 

πολλαπλασιασµός ώστε να αποκατασταθούν έστω και µερικά αυτές οι απώλειες. 

Επίσης επιτάχυνση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού συχνά συµβαίνει και στα 

κύτταρα του όγκου δεδοµένου ότι απώλεια καρκινικών κυττάρων µπορεί να οδηγήσει 

σε καλύτερη οξυγόνωση των ενεποµεινάντων καρκινικών κυττάρων που βρίσκονται 

σε κατάσταση ύπνου (G0).  

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες µακροπρόθεσµες επιπλοκές της ακτινοβόλησης 

στους φυσιολογικούς ιστούς όπως η ίνωση, βλάβες στα αιµοφόρα αγγεία και βλάβες 

στο νωτιαίο µυελό. Μια ακόµα πιο µακροπρόθεσµη επιπλοκή είναι η καρκινογένεση 

λόγω της ακτινοβόλησης δηλαδή η ανάπτυξη νέων καρκινικών όγκων. Συνεπώς τα 
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αποτελέσµατα της ακτινοβόλησης µπορεί να επεκταθούν αρκετά χρόνια µετά την 

έκθεση σε αυτή [4]-[6]. 

2. 3.     Απόκριση φυσιολογικών ιστών και καρκινικών όγκων  

Τα προαναφερθέντα φαινόµενα τα οποία γίνονται αισθητά στους ογκολόγους και 

τους ασθενείς παρατηρούνται σε διάστηµα εβδοµάδων, µηνών ή και ετών µετά την 

ακτινοθεραπεία. [1]-[5]. Η απόκριση του καρκινικού όγκου συνήθως χαρακτηρίζεται 

από µια υποτροπή (regression) η οποία συχνά ακολουθείται από επαναύξηση 

(regrowth) του όγκου. Αλλες φορές ο καρκινικός όγκος αποτυγχάνει να επαναυξηθεί 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς µε αποτέλεσµα τον τοπικό έλεγχο (local 

control) ή ακόµη και την ίαση. Η κυτταρική βάση της απόκρισης του καρκινικού 

περιγράφεται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια [1]-[5]. 

Η σοβαρότητα της απόκρισης των φυσιολογικών ιστών στην ακτινοθεραπεία 

ποικίλει από ενοχλητικές παρενέργειες έως σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς 

και είναι ισχυρή συνάρτηση της απορροφώµενης δόσης. Γενικά οι παρενέργειες της 

ακτινοβόλησης εκδηλώνονται στα αιµοποιητικά κύτταρα και στον επιθηλιακό ιστό 

µέσα σε διάστηµα εβδοµάδων από την έκθεση στην ακτινοβολία ενώ η βλάβη στο 

συνδετικό ιστό γίνεται εµφανής σε αρκετά µεγαλύτερη χρονική περίοδο. Mια 

σηµαντική δαπίστωση που έγινε στη δεκαετία του 1980 σχετικά µε την απόκριση των 

φυσιολογικών ιστών στην ακτινοθεραπεία είναι ότι οι αργά και οι γρήγορα 

αποκρινόµενοι φυσιολογικοί ιστοί αντιδρούν διαφορετικά σε αλλαγές στην 

κλασµατοποίηση (fractionation) της δόσης. Αυτή η διαπίστωση  υπήρξε το έναυσµα 

για τη µελέτη και τη χρήση του υπερκλασµατοποιηµένου σχήµατος 

(hyperfractionation) ακτινοθεραπείας [1]- [5]. 
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2.3.1.    Κυτταρικός πολλαπλασιασµός και ρυθµός αύξησης του όγκου 

Στη γενική περίπτωση η ταχύτητα ανάπτυξης της νόσου εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τον αυξητικό ρυθµό του πρωτογενούς και του µεταστατικού καρκινικού 

όγκου. Η ταχύτητα ανάπτυξης του όγκου εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: 

το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων που εισέρχονται στο κυτταρικό κύκλο, το 

ποσοστό των καρκινικών κυττάρων που βρίσκονται ήδη στον κυτταρικό κύκλο και το 

ποσοστό της κυτταρικής απώλειας (cell loss) του καρκινικού όγκου. Τα 

προαναφερόµενα χαρακτηριστικά καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από το γενετικό 

προφίλ των καρκινικών κυττάρων, το οποίο προσδιορίζεται από τον ιστό προέλευσης 

και τις αλλαγές που προκαλούνται από την κακοήθη τροποποίηση (malignant 

transformation) [7]-[11]. 

Παρατηρείται εκθετική αύξηση του χώρου που καταλαµβάνει ο καρκινικός όγκος 

στη φάση κατά την οποία αυτός αυξάνει κατά τον ίδιο παράγοντα σε ίσα χρονικά 

διαστήµατα. Για την περιγραφή της ταχύτητας αύξησης του όγκου έχει εισαχθεί το 

µέγεθος «χρόνος διπλασιασµού του γεωµετρικού όγκου» (Td, volume doubling time). 

Η εξίσωση της εκθετικής αύξησης της ανάπτυξης του όγκου είναι: 

 

 

)/693.0exp( dTtimeV ⋅=  εξίσωση 1 

 

 

(0.693~ln2). Την περίοδο κατά την οποία ο καρκινικός όγκος είναι ανιχνεύσιµος ή 

παρουσιάζονται τα πρώτα συµπτώµατα της νόσου έχει συνήθως µέγεθος από 1 έως 

50 gr [7]-[11].    
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 Ωστόσο σπάνια διατηρείται η εκθετική ανάπτυξη του όγκου για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα. Αντ’ αυτής συνήθως παρατηρείται το Td να αυξάνει 

προοδευτικά καθώς ο καρκινικός όγκος αυξάνεται. Οι καµπύλες ανάπτυξης του 

καρκινικού όγκου (σε  λογαριθµική κλίµακα του γεωµετρικού όγκου) παρατηρούνται 

να παρουσιάζουν κυρτή άνοδο. Μια τέτοια εξέλιξη µε επιβραδυνόµενο ρυθµό 

ανάπτυξης περιγράφεται µε την εξίσωση του Gompertz: 
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Εικόνα 2. Σχέση ανάµεσα στον αριθµό των κυτταρικών διπλασιασµών που 

ξεκινούν από ένα µόνο κύτταρο, στον αριθµό των κυττάρων του όγκου και στο 

βάρος του όγκου.    
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)]1()/exp[(0
BteBAVV −−⋅⋅=  εξίσωση 2 

 

   

όπου V0 είναι ο γεωµετρικός όγκος στο «χρόνο 0»  και το Α και Β είναι παράµετροι 

που καθορίζουν το ρυθµό αύξησης [7]-[11]. Συγκεκριµένα το Α είναι ο αρχικός 

ρυθµός αύξησης και Β η σταθερά επιβράδυνσης.  

2. 4.     Η κυτταρική επιβίωση και η απόκριση του όγκου 

2.4.1.    Η έννοια των κλωνογόνων κυττάρων 

Ένας όγκος είναι δυνατό να επαναυξηθεί µετά από ανεπιτυχή εξαίρεσή του ή µετά 

από άλλη θεραπευτική αντιµετώπισή του εφόσον ορισµένα κλωνογόνα 

νεοπλασµατικά κύτταρα δεν έχουν θανατωθεί. Το “κλειδί” για την 

αποτελεσµατικότητα µιας θεραπευτικής επέµβασης είναι ο αριθµός των κλωνογόνων 

κυττάρων του όγκου που έχουν ενδεχοµένως αποµείνει. Εάν θανατωθεί και το 

τελευταίο κλωνογόνο κύτταρο ο όγκος δεν αυξάνει πλέον. Μετά την ακτινοβόληση 

τα κύτταρα που έχουν υποστεί σοβαρές και µη επιδιορθώσιµες βλάβες συνήθως δεν 

οδηγούνται άµεσα στον κυτταρικό θάνατο αλλά υφίστανται έναν µικρό αριθµό 

διαιρέσεων πριν τα κύτταρα-απόγονοι  θανατωθούν [12]-[17]. 

2.4.2.    Η σχέση των επιβιούντων καρκινικών κυττάρων και της ολικής 

απόκρισης του όγκου  

Σκοπός της µελέτης των κλωνογόνων κυττάρων είναι η κατανόηση των 

µηχανισµών συµπεριφοράς ενός καρκινικού όγκου και η πρόγνωση της απόκρισής 
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του σε θεραπευτικές επεµβάσεις. Βασικά ζητούµενα είναι η καθυστέρηση της  

ανάπτυξης του όγκου (tumour growth delay) και η ίαση της νόσου (cure). Η 

καθυστέρηση της ανάπτυξης του όγκου ορίζεται ως η διαφορά στο χρόνο που 

απαιτείται ώστε ένας όγκος χωρίς τη χορήγηση κάποιας θεραπευτικής αγωγής και ο 

ίδιος όγκος όταν υποστεί δεδοµένη θεραπευτική αγωγή να φτάσουν σε ένα σταθερό 

πολλαπλάσιο του µεγέθους που είχαν πριν ακριβώς πριν την έναρξη της αγωγής. Η 

καθυστέρηση της ανάπτυξης του όγκου ποσοτικοποιείται συνήθως από το µέγεθος 

ειδική καθυστέρηση αύξησης (specific growth delay) SPD: 

 

controlcontroltreated TD / )TD-(TD=SPD  εξίσωση 3 

 

όπου τα TDtreated και TDcontrol  αναφέρονται στους χρόνους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω (treated: µε θεραπευτική αγωγή, control: χωρίς θεραπευτική αγωγή). 

Η ανεπαρκής αντιµετώπιση του όγκου οδηγεί συνήθως σε προσωρινή ύφεση 

(regression) που ακολουθείται από υποτροπή του όγκου (recurrence). Η ύφεση 

οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στο θάνατο και την  ενδεχόµενη εξαφάνιση (π.χ. λόγω 

φαγοκύττωσης) ενός αριθµού καρκινικών κυττάρων από την ακτινοβόληση.  Η 

επανανάπτυξη του όγκου οφείλεται στα επιβιούντα κλωνογόνα κύτταρα [1], [12]-

[17].  

 

Η θανάτωση και του τελευταίου κλωνογόνου καρκινικού κυττάρου ενός 

καρκινικού όγκου, όπως έχει προαναφερθεί, οδηγεί σε πλήρη ίαση. Πρόκειται δηλαδή 

για µια ικανή συνθήκη ίασης.  Ωστόσο η πιθανότητα για να συµβεί κάτι τέτοιο συχνά 

δεν είναι ικανοποιητική.  Κάθε γραµµάριο του όγκου περιέχει αριθµό κυττάρων της 
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τάξης του 109. Από αυτά  το 1% µπορεί να είναι κλωνογόνα κύτταρα. Ένας 

ανθρώπινος όγκος ζυγίζει συνήθως από µερικές δεκάδες έως εκατοντάδες 

γραµµαρίων, και συνεπώς ο αριθµός των κλωνογόνων κυττάρων µπορεί να ξεπερνάει 

τα 109. Με την ακτινοθεραπεία ή τη χηµειοθεραπεία η θανάτωση των καρκινικών 

κυττάρων είναι κατά προσέγγιση εκθετική συνάρτηση της δόσης. 

Για τυπικά θεραπευτικά σχήµατα επιτυγχάνεται πράγµατι µείωση των 

επιβιούντων κυττάρων του όγκου κατά ορισµένες τάξεις µεγέθους. Οµως παράλληλα 

η πράξη έχει επιβεβαιώσει τον ισχυρισµό των ακτινοβιολόγων ότι «θανάτωση του 

99% των κλωνογόνων κυττάρων είναι πλήρης αποτυχία». Κατά συνέπεια σε πολλές 

περιπτώσεις είναι δυνατό για την επίτευξη ίασης να απαιτηθεί µείωση του αριθµού 

των κλωνογόνων κυττάρων κατά περισσότερες τάξεις µεγέθους από αυτές που είναι 

δυνατό να προκαλέσει ένα τοξικολογικά αποδεκτό θεραπευτικό σχήµα.  Αυτό 

προφανώς είναι πολύ περισσότερο  αναµενόµενο σε έναν µεγάλο παρά σε έναν µικρό 

όγκο. Εάν είναι όµως απαραίτητο ή όχι να εξολοθρευτεί και το τελευταίο κλωνογόνο 

κύτταρο για να υπάρξει πλήρης ίαση αποτελεί ακόµα και σήµερα θέµα έντονης 

επιστηµονικής συζήτησης [1], [12]-[17]. Είναι δηλαδή αµφίβολο αν η εξάλειψη και 

του τελευταίου κλωνογόνου καρκινικού κυττάρου αποτελεί αναγκαία συνθήκη ίασης. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η συνεισφορά στην πιθανή ίαση και του 

ανοσοποιητικού συστήµατος το οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να θανατώσει 

έναν µικρό αριθµό καρκινικών κυττάρων. 

2.4.3.    Επιδιόρθωση (repair) και ανάκαµψη  (recovery) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των βλαβών που προκαλούνται  στο κύτταρο από την 

ακτινοβόληση επιδιορθώνεται ικανοποιητικά. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί µε µελέτες της  

ρήξης των αλυσίδων του DNA (DNA strand break) όπου έχει διαπιστωθεί ότι η 
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πλειοψηφία των βλαβών αποκαθίσταται µέσα στις επόµενες ώρες µετά την 

ακτινοβόληση. Η επιδιόρθωση περιλαµβάνει όλες τις µοριακές διαδικασίες που 

οδηγούν σε αυτή την αποκατάσταση. Ωστόσο η αποκατάσταση είναι δυνατό όµως να 

µην είναι ορθή. Ετσι επανασύνδεση των αλυσίδων του DNA δεν σηµαίνει 

απαραίτητα ότι επανακτάται και η ορθή λειτουργία των εµπλεκόµενων γονιδίων.  Η 

ανάκαµψη (recovery) του κυττάρου αναφέρεται στην αύξηση της πιθανότητας 

επιβίωσής του όταν υπάρχει επαρκής χρόνος µεταξύ των κλασµάτων ακτινοβόλησης 

ώστε να επιτευχθεί  επιδιόρθωση των βλαβών. [12]-[17]. 

2.4.4.    ∆ιακύµανση της κυτταρικής θανάτωσης (cell killing) κατά τη διάρκεια 

του κυτταρικού κύκλου 

Η ακτινευαισθησία των κυττάρων µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου. Έχει παρατηρηθεί ότι η S φάση είναι η πιο ακτινανθεκτική (radioresistant) 

φάση του κυτταρικού κύκλου, ενώ οι φάσεις  G2 καθώς και µίτωση (M) είναι οι 

περισσότερο ακτινευαίσθητες (radiosensitive). Η υψηλότερη ακτινοαντοχή του 

κυττάρου στην S φάση θεωρείται ότι προέρχεται από τη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα 

αβλαβών αδελφών µητρών που οδηγούν σε επανάκτηση της χαµένης πληροφορίας 

καθώς επίσης και από τις σύµµορφες (conformational) αλλαγές στο DNA οι οποίες 

διευκολύνουν τη διαδικασία της επιδιόρθωσης. Η υψηλότερη ακτινευασθησία στη 

φάση G2 θεωρείται ότι προέρχεται από τον περιορισµένο χρόνο που διαθέτουν τα 

κύτταρα για να επιδιορθώσουν τις βλάβες τους πριν το κύτταρο φτάσει στο σηµείο να 

διαιρεθεί [15]-[17]. 
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Εικόνα 3. Tυπικές καµπύλες κυτταρικής επιβίωσης για κύτταρα τα οποία 

ακτινοβολήθηκαν σε κυτταροκαλλιέργεια. (Α) γραµµική κλίµακα (Β) λογαριθµική 

κλίµακα [17].    

 

2.4.5.    Τα πέντε Rs(Ε)  της ακτινοθεραπείας 

  Ηδη από τη δεκαετία του 1970 έγιναν συστηµατικές προσπάθειες για τον 

εντοπισµό των βασικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την απόκριση των 

φυσιολογικών και νεοπλασµατικών ιστών στην κλασµατική ακτινοθεραπεία. Το 1975  

οι τότε γνωστοί παράγοντες συνοψίστηκαν από τον Withers [18] ως τα “τέσσερα Ε (ή 

R) της ακτινοθεραπείας” . Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

 

i)  Επιδιόρθωση (Repair): επιδιόρθωση της (µη θανατηφόρας) βλάβης λίγες ώρες 

µετά την ακτινοβόληση. 
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ii) Επανακατανοµή (Reassortment): µετάβαση των επιβιούντων κυττάρων από 

ακτινανθεκτικές σε ακτινευαίσθητες φάσεις και αντίστροφα καθώς διαβαίνουν τον 

κυτταρικό κύκλο.  

iii) Επαναποκισµός (Repopulation): πολλαπλασιασµός των επιβιούντων κυττάρων 

στα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των ακτινοθεραπευτικών συνεδριών και συνακόλουθη 

«αναγέννηση» του ιστού. 

iv) Επανοξυγόνωση (Reoxygenetion): αύξηση της παροχής οξυγόνου στα υποξικά 

(G0) κύτταρα µετά την αποµάκρυνση των προϊόντων αποσύνθεσης των νεκρών 

κυττάρων του όγκου µε συνακόλουθη αύξηση της ακτινευαισθησίας. 

Σηµειώνεται ότι η επιδιόρθωση και ο επαναποικισµός οδηγούν σε αύξηση της 

ακτινανθεκτικότητας του ιστού σε µια επόµενη ακτινοθεραπευτική συνεδρία. Η 

επανακατανοµή και η επανοξυγόνωση µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της 

ακτινευαισθησίας του ιστού.  

Σχετικά πρόσφατα προστέθηκε και ένα πέµπτο «Ε» στους εν λόγω παράγοντες: η 

ευαισθησία στην ακτινοβολία (ακτινευαισθησία). Έτσι για παράδειγµα σε ένα 

συγκεκριµένο σχήµα ακτινοθεραπείας το αιµοποιητικό σύστηµα µπορεί να αντιδρά 

περισσότερο έντονα από τους νεφρούς [1], [18]. 

2.4.6.    Υφεση (remission) και υποτροπή (relapse) 

Εάν ο συνολικός αριθµός των καρκινικών κυττάρων µειωθεί αισθητά τότε 

θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί µερική ύφεση (partial remission). Εάν ο όγκος δεν είναι 

πλέον ανιχνεύσιµος µε απεικονιστικές τεχνικές τότε θεωρείται  ότι έχει επιτευχθεί 

ολική ύφεση (partial remission). Εάν η θεραπευτική αγωγή οδηγήσει σε αφαίρεση 

των κλωνογόνων κυττάρων τότε θεωρείται ότι η νόσος έχει ελεγχθεί. Εάν όµως δε 

συµβεί αυτό, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπάρξει µία περίοδος ύφεσης 
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που θα ακολουθηθεί από υποτροπή. Η διάρκεια της ύφεσης θα εξαρτηθεί σηµαντικά 

από τον αριθµό των των καρκινικών κυττάρων που θανατώθηκαν µε τη θεραπεία 

[19]. 

 

2.4.7.    Γονιδιακός έλεγχος της κυτταρικής απόκρισης στην ιονίζουσα 

ακτινοβολία και σχετική ορολογία  

Η κατανόηση των µηχανισµών που είναι σηµαντικοί για την πρόκληση της 

κυτταρικής βλάβης από την ακτινοβολία καθώς και του ρόλου των γονιδίων που 

εµπλέκονται έχει προχωρήσει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια  [7], [12], [20]-[23]. Oι 

ακόλουθοι όροι είναι βασικοί για την περιγραφή των εν λόγω µηχανισµών και  για το 

λόγο αυτό  παρατίθεται σύντοµος σχολιασµός τους.   

Πρόκληση βλάβης (Damage induction).  Η βλάβη στο DNA που προκαλείται  από την 

ακτινοβόληση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του κυττάρου να 

εξουδετερώσει τα ενεργά προϊόντα των ενδιάµεσων διαδικασιών. Σε αυτή τη 

διαδικασία εµπλέκεται µια σειρά από ένζυµα που αποτελούν εκφράσεις κρισίµων για 

τις εν λόγω διεργασίες γονιδίων [7], [12], [20]-[23].  

Ελεγχος του κυτταρικού κύκλου (cell cycle control). Η ακτινοβόληση των κυττάρων 

προκαλεί κάποια καθυστέρηση στη διέλευσή τους µέσα από τις φάσεις G1, S και G2 

του κυτταρικού κύκλου. Πρόσφατες θεωρίες αναφέρουν ότι αυτές οι 

“καθυστερήσεις” αφήνουν χρονικό περιθώριο στα κύτταρα να επιδιορθώσουν τις 

βλάβες στο DNA, καθιστώντας τα περισσότερο ακτινανθεκτικά. Ωστόσο καθώς 

αυξάνεται η γνώση σχετικά µε τον µηχανισµό ελέγχου του κυτταρικού κύκλου η 

σχέση µεταξύ ακτινευαισθησίας των κυττάρων και καθυστέρησης στη διέλευση του 

κυτταρικού κύκλου φαίνεται να είναι όλο και πολυπλοκότερη  [7], [12], [20]-[23].  



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                                             39

Επιδιόρθωση του DNΑ. Κάθε τύπου βλάβη που προκαλείται στο  DNA υπόκειται σε 

ενδεχόµενη αναστροφή της κυρίως στα σηµεία ελέγχου (checkpoints) του κυτταρικού 

κύκλου. Aπό τα πλέον κρίσιµα σηµεία είναι η επιδιόρθωση της πλήρους ρήξης της  

διπλής αλυσίδας του DNA.  

Σύνδροµο ακτινευαισθησίας (radiosensitivity syndrome). H αύξηση της 

ακτινευαισθησίας των φυσιολογικών ιστών σαν αντίδραση στην ακτινοβόλησή τους 

έχει συχνά και γονιδιακή βάση. [7], [12], [20]-[23].  

Γενετική προδιάθεση για την  ανάπτυξη καρκίνου.   Εχει διαπιστωθεί ότι ασθενείς µε 

ορισµένα σύνδροµα παρουσιάζουν αυξηµένη ευαισθησία σε καρκινογόνους 

παράγοντες. Για παράδειγµα ασθενείς µε µελαγχρωµατική ξηροδερµία (xeroderma 

pigmentosum) παρουσιάζουν εξαιρετική ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία και 

έχουν µεγαλύτερη ροπή προς την ανάπτυξη καρκίνου του δέρµατος  [7], [12], [20]-

[23].  

Απόπτωση. H απόπτωση µαζί µε τη νέκρωση αποτελούν τους δύο βασικούς τρόπους 

κυτταρικού θανάτου. Ενώ η νέκρωση είναι µια παθητική διαδικασία και µπορεί να 

προέλθει π.χ. από την ανεπαρκή παροχή οξυγόνου και γλυκόζης στο κύτταρο, η 

απόπτωση είναι µια ενεργητική διαδικασία που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας από το 

κύτταρο και ενεργοποίηση συγκεκριµένων βιοχηµικών διαδικασιών σαν αντίδραση 

σε κάποιο καταστροφικό ερέθισµα. Η πιθανότητα απόπτωσης ενός κυττάρου είναι 

ισχυρή συνάρτηση του τύπου του και µπορεί να προέλθει µεταξύ άλλων αιτίων και 

από ακτινοβόληση ή χηµειοθεραπευτική αγωγή. Τα βιοχηµικά µονοπάτια που 

οδηγούν στην απόπτωση έχουν µελετηθεί σε σηµαντικό βαθµό και έχει διερευνηθεί 

σε έκταση ο ρόλος της στην απόκριση του κυττάρου σε βλάβες του DNA. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 το οποίο κωδικοποιεί την 

πρωτείνη P53 η οποία παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της 
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απόπτωσης. Ειδικά η απόπτωση ενός κυττάρου σαν αντίδραση σε σοβαρές και µη 

επιδιορθώσιµες βλάβες του που έχουν προέλθει από ιονίζουσα ακτινοβολία  

διευκολύνεται πολύ όταν το γονίδιο p53 δεν έχει υποστεί µεταλλάξεις και µπορεί να 

εκφραστεί φυσιολογικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον βέβαια και τα υπόλοιπα 

γονίδια που εµπλέκονται στην αποπτωτική διαδικασία δεν «αντιτίθενται», το κύτταρο 

προσπαθεί να «αυτοκτονήσει» µειώνοντας έτσι το «καρκινικό φορτίο» ή 

αποτρέποντας τη δηµιουργία µιας νέας καρκινικής εστίας και ωφελώντας µε αυτόν 

τον τρόπο τους φυσιολογικούς ιστούς. Πρόκειται δηλαδή για µια «αλτρουϊστική» 

δράση των επικίνδυνα µη φυσιολογικών κυττάρων.    [7], [12], [20]-[23].  

Θεραπευτική αξιοποίηση της γενετικής γνώσης. Η γνώση της µοριακής βάσης της 

συµπεριφοράς των όγκων δεν παρουσιάζει µόνο θεωρητικό ενδιαφέρον. Είναι 

αξιοποιήσιµη για τον εντοπισµό µοριακών στόχων (targets) που οδηγούν στο 

σχεδιασµό στοχευµένων φαρµάκων. Τέτοια φάρµακα µεταξύ άλλων θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν και για την αύξηση της ακτινευαισθησίας των καρκινικών 

όγκων ή για την αύξηση της ακτινανθεκτικότητας των παρακείµενων φυσιολογικών 

ιστών. [7], [12], [20]-[23].  

2.4.8.    Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

Λόγω της εξαιρετικής επίδρασης που έχουν τα ογκοκατασταλτικά γονίδια τόσο 

στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων όσο και στην απόκρισή τους σε θεραπευτικές 

τεχνικές όπως η ακτινοθεραπεία, δίνονται κάποια βασικά στοιχεία υποβάθρου για τα 

εν λόγω γονίδια.  Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια έχουν την ιδιότητα να 

παρεµποδίζουν την αύξηση των όγκων η οποία  προάγεται από τα ογκογονίδια. Τα 

ογκοκατασταλτικά γονίδια  πρέπει να εµφανίζονται τουλάχιστο µια φορά στις 

αδελφές χρωµατίδες για να εκδηλωθεί η δράση τους. Τα γονίδια της οµάδας αυτής 
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περιλαµβανοµένων των γονιδίων Rb και p53  έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον 

ως πιθανά µέσα ελέγχου του καρκίνου, αφού έχει αποδειχτεί ότι η εισαγωγή των 

γονιδίων αυτών στο γoνιδίωµα καλλιεργούµενων καρκινικών κυττάρων κατέστειλε 

την αύξηση τους. Το γονίδιο Rb βρίσκεται στο ανθρώπινο χρωµόσωµα 13 και 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Rb η οποία συνδεόµενη στο DNA καταστέλλει τη 

µεταγραφή του fos και άλλων ρυθµιστικών γονιδίων που προάγουν την κυτταρική 

διαίρεση.  Όταν υπάρχει ένα κανονικό αντίγραφο του γονιδίου, τα άτοµα συνήθως 

δεν εµφανίζουν καρκίνο.  Όµως, η χρωµοσωµική περιοχή που περιέχει το γονίδιο Rb 

έχει µεγάλη συχνότητα εµφάνισης ελλείψεων.  Μια τέτοια έλλειψη οδηγεί στην 

εµφάνιση του κακοήθους γλοιώµατος του αµφιβληστροειδούς ή του 

ρετινοβλαστώµατος, που αναπτύσσεται συνήθως στα παιδιά.  Έλλειψη του γονιδίου 

Rb εµφανίζεται συχνά  στους καρκίνους των οστών, του πνεύµονα και του προστάτη 

ενηλίκων ατόµων.  Θεωρείται ότι η πρωτεΐνη Rb καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την 

πρόοδο του κύκλου της κυτταρικής διαίρεσης κάτω από κανονικές συνθήκες.  

Η πρωτεΐνη p53, το προϊόν του γονιδίου p53, συνδέεται στο DNA και η έλλειψή 

της σχετίζεται µεταξύ άλλων µε καρκίνους του του εγκεφάλου, του µαστού, του 

παχέος εντέρου, του οισοφάγου, του ήπατος, των πνευµόνων κ.ά..  Τα άτοµα που 

έχουν κληρονοµήσει ένα µόνο λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου p53 έχουν 

γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη καρκίνου και µάλιστα σε σχετικά µικρή 

ηλικία.  Η τάση των ατόµων αυτών για την ανάπτυξη καρκίνου αναφέρεται στο 

σύνδροµο Li-Fraumeni το οποίο είναι πολύ σπάνιο, όπως και το ρετινοβλάστωµα.  Η 

πρωτεΐνη p53 όταν έχει ενεργοποιηθεί συνδέεται στο DNA και αφού οδηγήσει σε µια 

αλληλουχία από βιοχηµικά βήµατα µπορεί να οδηγήσει σε στάση του κυττάρου στη 

G1 φάση. Η πρωτεΐνη p53 είναι ένας µεταγραφικός παράγοντας ο οποίος ελέγχει την 

έκφραση πολλών γονιδίων και δρα ως φρένο κινδύνου κατά την κυτταρική διαίρεση 
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κυττάρων που έχουν υποστεί γενετικές βλάβες. Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι η p53 σε συνδυασµό µε σηµαντικό αριθµό άλλων πρωτεϊνών προσπαθεί να 

οδηγήσει σε επιδιόρθωση των βλαβών του κυττάρου και αν αυτό δεν επιτευχθεί, 

προσπαθεί να οδηγήσει το κύτταρο στην απόπτωση. Κατόπιν αυτών είναι φανερό ότι 

µια σωστή λειτουργία του µη µεταλλαγµένου γονιδίου p53 επιτείνει τη δράση της 

ακτινοθεραπείας (οδηγεί δηλαδή ευκολώτερα ένα ακτινοβοληµένο κύτταρο που έχει 

υποστεί µεγάλες ακτινικές βλάβες στο θάνατο) ενώ αντίθετα µια µη φυσιολογική 

λειτουργία του p53 µειώνει την αποτελεσµατικότητα της ακτινοθεραπείας. Το γονίδιο 

p53 είναι ιδιαίτερα γνωστό και µελετηµένο, παρουσιάζονται δε µεταλλάξεις του στις 

περισσότερες µορφές του καρκίνου. Αναφέρεται µάλιστα ποσοστό µεταλλάξεων του 

p53 σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων καρκίνου. Η δράση του 

πρωτεϊνικού παραγώγου είναι πολύµορφη και εµπλέκεται σε σηµαντικές για το 

κύτταρο διεργασίες όπως: 

Γονιδιακή έκφραση  

Επιδιόρθωση του DNA 

Κυτταρικός κύκλος 

Σταθερότητα του DNA 

Χρωµοσωµικός διαχωρισµός 

Γήρανση 

Απόπτωση 

Σε φυσιολογικά κύτταρα έχει µειωµένο χρόνο ηµίσειας ζωής, ενώ µεταλλάξεις 

του γονιδίου έχουν σαν αποτέλεσµα τη σταθερότητα του µορίου και την συσσώρευσή 

του στο κύτταρο. [20]. 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                                             43

2.4.9.    Συσχέτιση χρόνου-δόσης: Το γραµµικό τετραγωνικό πρότυπο  

Η ακτινοβολία θανατώνει τα κύτταρα δηµιουργώντας φορτισµένα σωµατίδια και 

ελεύθερες ρίζες στον πυρήνα και παράγοντας µια ποικιλία βλαβών στο DΝΑ.   Έχει 

διαπιστωθεί ότι οι βλάβες στο DNA αποτελούν τo πρωτεύον αίτιο του κυτταρικού 

θανάτου από την ακτινοβολία. Κάποιες βλάβες είναι περισσότερο σηµαντικές από 

άλλες και η θνησιµότητα του κυττάρου λόγω της ακτινοβολίας σχετίζεται πρώτιστα 

µε τον αριθµό των εναποµενουσών  µη διορθωµένων ρήξεων της διπλής αλυσίδας του 

DΝΑ (double strand break DSB) για κάποιες ώρες µετά  την ακτινοβόληση. Μια και 

µόνη µη επιδιορθώσιµη βλάβη σε ένα ζωτικό σηµείο του DNA µπορεί να οδηγήσει 

σε σηµαντική χρωµοσωµική  παρέκκλιση και έτσι να στειρωθεί το κύτταρο. [24]-

[30]. 

Πειραµατικά έχει δειχθεί ότι ο νεπέριος λογάριθµος της  πιθανότητας επιβίωσης ενός 

κυττάρου µετά την απορρόφηση δόσης D ιονίζουσας ακτινοβολίας µπορεί πρακτικά 

να περιγραφεί από ένα πολυώνυµο δευτέρου βαθµού. Αυτή η µαθηµατική διατύπωση 

αποκαλείται γραµµικό – τετραγωνικό πρότυπο (linear-quadratic model) ή 

συντοµογραφικά µοντέλο LQ. Η εν λόγω εξίσωση για την επιβίωση των κυττάρων 

είναι: 

 

)exp()()ln( 22 DDsurvivalPDDS βαβα −−=⇔+=−  εξίσωση 4 

 

όπου S είναι η πιθανότητα επιβίωσης του κυτταρου,  D είναι η απορροφώµενη δόση 

(σε Gray ή Gy) και τα α και β είναι οι παράµετροι του µοντέλου LQ.    

Η καµπύλη της επιβίωσης των κυττάρων φαίνεται στην εικόνα 4.  
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Εικόνα 4.   Το γραµµικό τετραγωνικό πρότυπο. Παρουσιάζεται µια γενική µορφή της 

καµπύλης επιβίωσης (δεξιά καµπύλη) και µια ειδική περίπτωση όπου υπάρχει υψηλή 

απόθεση ενέργειας στον ιστό από την χρησιµοποιούµενη ακτινοβολία (υψηλό LET). 

O άξονας των τεταγµένων δίνει την πιθανότητα επιβίωσης του κυττάρου. Τα α και β 

είναι οι παράµετροι του γραµµικού-τετραγωνικού µοντέλου LQ. 

 

Η αξιοπιστία της εξίσωσης του γραµµικού – τετραγωνικού προτύπου (LQ) είναι 

αρκετά καλή στην περιοχή των χαµηλών δόσεων (0-3 Gy). Αυτή η περιοχή 

χρησιµοποιείται κατά κανόνα στα κλασµατοποιηµένα σχήµατα ακτινοθεραπείας. 
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Σηµειώνεται ότι, όπως άλλωστε εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί από την εξίσωση του 

γραµµικού – τετραγωνικού µοντέλου, η µονάδα της παραµέτρου α είναι  Gy-1 ενώ 

αυτή της β είναι Gy-2. Κατά συνέπεια ο λόγος του α/β που χρησιµοποιείται πολύ 

συχνά στην κλινική πράξη έχει µονάδα το Gy. Το µοντέλο LQ χρησιµοποιείται 

ευρύτατα τόσο στην πειραµατική όσο και στην κλινική ακτινοβιολογία και γενικά 

είναι αρκετά αποτελεσµατικό στο να περιγράφει την απόκριση στην ακτινοβολία in 

vitro και σε in vivo. Από πλευράς φυσικής σηµασίας του µοντέλου LQ ισχύουν τα 

εξής. Ο παράγοντας exp(-αD) υποδηλώνει κατά βάση διπλή ρήξη της αλυσίδας του 

DNA η οποία λαµβάνει χώρα στην τροχιά του ίδιου σωµατιδίου η φωτονίου της 

χρησιµοποιούµενης ιονίζουσας ακτινοβολίας (single track event). Αντίθετα ο 

παράγοντας  exp(-βD2) υποδηλώνει κατά βάση διπλή ρήξη της αλυσίδας του DNA  

οποία όµως λαµβάνει χώρα σε δύο διαφορετικές τροχιές (separate tracks event). 

 Πάντως ακόµη και σήµερα υπάρχουν κάποιες επιστηµονικές διαφοροποιήσεις 

όσον αφορά στην ακριβή φυσική αντιστοίχηση των παραγόντων του γραµµικού-

τετραγωνικού προτύπου. [24]-[30]. 

2.4.10.    Αγγειογένεση και νεοαγγείωση  

Η παρατήρηση ότι στους όγκους εµφανίζεται κατά κανόνα το φαινόµενο της 

αγγειογένεσης, δηλαδή της δηµιουργίας νέων αιµοφόρων αγγείων για τη µεταβολική 

υποστήριξη των καρκινικών όγκων, έχει γίνει εδώ και περίπου 100 χρόνια. Η 

υπόθεση ότι οι όγκοι παράγουν µία διάχυτη ουσία που προκαλεί αγγειογένεση 

διατυπώθηκε το 1968. Τα κύτταρα των θηλαστικών χρειάζονται οξυγόνο και 

θρεπτικά συστατικά (π.χ. γλυκόζη) για την επιβίωσή τους και έτσι τα µεταβολικά 

ενεργά κύτταρα εντοπίζονται σε µια περιοχή που δεν απέχει  περισσότερο από 100 

έως 200 µm από το κοντινότερο τριχοειδές αιµοφόρο αγγείο. Η εν λόγω περιοχή 
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καθορίζεται από το όριο διάχυσης του οξυγόνου [31]-[36]. Τα αγγεία των όγκων 

αναπτύσσονται από τα είδη υπάρχοντα αγγεία τα οποία τροφοδοτούν τους 

φυσιολογικούς ιστούς. Κατάλληλοι αγγειογενετικοί παράγονες που παράγονται από 

τον όγκο σαν αντίδραση στην ανεπαρκή οξυγόνωσή του (υποξία) κινητοποιούν αυτή 

τη διαδικασία. Τα καρκινικά κύτταρα µπορούν επίσης να πολλαπλασιαστούν γύρω 

από ένα ήδη υπάρχον αγγείο και να διαµορφώσουν έτσι ένα περιαγγειακό περίβληµα 

(cuff). Χωρίς τη δηµιουργία πρόσθετων αγγείων οι καρκινικοί όγκοι δεν µπορούν να 

αυξηθούν πέρα από ένα κρίσιµο µέγεθος. Συγχρόνως µειώνεται σηµαντικά η 

πιθανότητα µεταστάσεων σε κάποιο άλλο όργανο.  [32]-[49].  

Σε αντίθεση µε τη φυσιολογική αγγείωση, η νεοαγγείωση του όγκου  έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Η υπερδοµή των αγγείων του όγκου είναι παθολογική [44]. 

Η υπερδοµή των αγγείων του όγκου χαρακτηρίζεται από έντονη αποδιοργάνωση 

[44]. 

Τα αγγεία του όγκου έχουν ελικοειδές σχήµα, διαστέλλονται ανώµαλα και έχουν 

ακανόνιστη επιφάνεια και υπερβολικές διακλαδώσεις [44].  

Η ροή του αίµατος στον όγκο είναι σχεδόν χαοτική και χρονικά µεταβαλόµενη 

προκαλώντας τη δηµιουργία ενός «µωσαϊκού» υποξικών και καλά οξυγονωµένων 

περιοχών του όγκου. [44]. 

Τα αγγειακά τοιχώµατα έχουν πολυάριθµα ανοίγµατα και πλήθος άλλων 

ανωµαλιών που οδηγούν σε µη φυσιολογικές «διαρροές» αίµατος οι οποίες 

µεταβάλλονται χωροχρονικά αρκετά έντονα.  [44]. 
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Εικόνα 5. Ο ρόλος της υποξίας στη νεοαγγειογένεση.  Εξαιτίας της ακανόνιστης 

διάταξης των κυττάρων στον καρκινικό όγκο, κάποια κύτταρα που βρίσκονται σε 

απόσταση από τα πλησιέστερα τριχοειδή αγγεία µεγαλύτερη από το όριο διάχυσης 

του οξυγόνου γίνονται υποξικά. Αυτή η κατάσταση µπορεί να οδηγήσει στην 

παραγωγή αγγειογενετικών παραγόντων οι οποίοι προάγουν το φαινόµενο της 

αγγειογένεσης µε στόχο την ικανοποιητική µεταβολική υποστήριξη όλων των 

κυττάρων του όγκου  [44]. 
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2.4.11.    Η επίδραση του οξυγόνου και το περιβάλοντος του όγκου στην απόκριση 

του όγκου στην ακτινοθεραπεία 

Η απόκριση των κυττάρων στην ιονίζουσα ακτινοβολία εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την οξυγόνωσή τους. [39], [40]. Η απορροφώµενη δόση που απαιτείται 

για να θανατωθεί συγκεκριµένο ποσοστό υποξικών κυττάρων µειώνεται κατά τον 

παράγοντα που αποκαλείται «επαυξητικός λόγος οξυγόνου» (οxygen enhancement 

ratio) ή ΟΕR όταν τα κύτταρα γίνουν καλά οξυγονωµένα. Ο παράγοντας OER είναι 

περίπου σταθερός για όλα τα ποσοστά (επίπεδα) επιβίωσης.   

ωσηεπιβδιατηνγιανωσηςοξυγκεςσυνθσεσηδµενηπορροφΑ
ωσηεπιβνηδεδοµγιααςυποξκεςσυνθσεσηδµενηπορροφΑ

=
ίίόήόώ

ίέίήόώ
OER  εξίσωση 5 

 

Για τα περισσότερα κύτταρα και για την περίπτωση των ακτίνων Χ οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην ακτινοθεραπεία, το OER έχει περίπου την τιµή 3.0. 

Ωστόσο ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι το OER για ακτινοβόληση µε δόση 

µικρότερη των 3 Gy ενδέχεται να παρουσιάσει κάποια µείωση. [41]. Εξ ορισµού για 

τη κατάσταση υποξίας το OER είναι 1.0. 
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Εικόνα 6. Καµπύλες επιβίωσης κυττάρων θηλαστικών τα οποία εκτέθηκαν σε 

ακτινοβολία κάτω από συνθήκες καλής οξυγόνωσης (οξικές)  και υποξικές. SF είναι το 

κλάσµα (ή η πιθανότητα) επιβίωσης (survival fraction).  Απεικονίζεται η επίδραση του 

οξυγόνου σε διαφορετικές δόσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας.  Τονίζεται ότι ο όρος οξικός 

χρησιµοποιείται όχι µε την έννοια που έχει στη Χηµεία αλλά υποδηλώνει τον καλά 

οξυγονωµένο.  
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Οπως έχει ήδη αναφερθεί η νεοαγγείωση δεν είναι ικανή να τροφοδοτήσει 

ικανοποιητικά µε οξυγόνο (και θρεπτικά συστατικά) όλα τα κύτταρα του όγκου και 

κατά συνέπεια να ανταπεξέλθει στις αυξανόµενες απαιτήσεις της διαστελλόµενης 

µάζας του. [39], [40], [41]. Ετσι έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι πειραµατικοί 

στερεοί όγκοι περιέχουν ακτιναθεκτικά υποξικά κύτταρα τα οποία υπολογίζεται ότι 

κυµαίνονται µεταξύ  λιγότερων του 1% έως περισσότερων του 50% του συνολικού 

ζωντανού κυτταρικού πληθυσµού [50], [51]. Έχουν γίνει προσπάθειες να µετρηθεί το 

επίπεδο της υποξίας σε ανθρώπινους όγκους in vivo, ωστόσο κάτι τέτοιο έχει 

αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο. Επί µέρους στοιχεία των οποίων είναι πολύ χρήσιµη η 

ποσοτικοποίηση κατόπιν µετρήσεων  είναι µεταξύ άλλων και τα εξής :  

i. Η αγγείωση του όγκου 

ii. Η περιεκτικότητα της αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο  

iii. Η ένταση των µεταβολικών δραστηριοτήτων του όγκου 

iv. Η εκτίµηση της έκτασης της βλάβης του DNA των κυττάρων 

v. Η µερική πίεση του οξυγόνου στον όγκο 

Επιπρόσθετα, κλινικοί έλεγχοι έχουν δείξει ότι η υποξία εντός ενός όγκου είναι 

δυνατό να µειωθεί µε τη χρήση υπερβαρικού οξυγόνου η ακτινευαισθητοποιών 

ουσιών. Με αυτές τις µεθόδους έχει παρατηρηθεί αισθητή βελτίωση στον τοπικό 

έλεγχο του όγκου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καρκίνου κεφαλής - τραχήλου [39], [40], 

[41], [50], [51], [12]. 

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι πέραν της ακτινοθεραπείας, και στην περίπτωση 

της χηµειοθεραπείας έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα υποξικά κύτταρα παρουσιάζουν 

αυξηµένη αντίσταση στα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα. Μελέτες σε πειραµατόζωα 
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ενισχύουν σηµαντικά αυτή την υπόθεση. Παραδείγµατα φαρµάκων στα οποία έχει 

πειραµατικά παρατηρηθεί αυξηµένη αντίσταση των κυττάρων είναι η βλεοµυκίνη 

(bleomycin), η µεθοτρεξάτη (methotrexate) και πολλά άλλα. Το εάν αυτή η αύξηση 

της αντίστασης στη χηµειοθεραπεία προέρχεται από αυτή καθαυτή την υποξία ή από 

το γεγονός ότι τα εν λόγω κύτταρα βρίσκονται αρκετά µακριά από τα πλησιέστερα 

τριχοειδή αγγεία και κατά συνέπεια δεν τροφοδοτούνται ικανοποιητικά από το 

φάρµακο αποτελεί ακόµη ένα ανοιχτό επιστηµονικό θέµα [39], [40], [41], [50], [51], 

[12]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

3. 1.     Αναλυτικά µοντέλα 

 
 

Εναρκτήρια βάση για τη µελέτη της συµπεριφοράς καρκινικών όγκων υπήρξε η 

χρήση πειραµατικών µοντέλων. Τα πειραµατικά µοντέλα της ανάπτυξης όγκων 

περιλαµβάνουν δισδιάστατες (2-D) και τρισδιάστατες (3-D) κυτταροκαλλιέργειες οι 

οποίες αφορούν πειραµατισµό in vitro καθώς και την πρόκληση καρκινικών όγκων σε 

πειραµατόζωα (πειραµατισµός in vivo) [1]-[6]. Ακολούθησε η ανάπτυξη 

µαθηµατικών µοντέλων µε τα οποία επιχειρείται η περιγραφή ποικίλων και 

πολύπλοκων διαδικασιών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη βιολογία του καρκίνου 

όπως η διάχυση του οξυγόνου και της γλυκόζης [7], [8], η ευστάθεια του βιολογικού 

συστήµατος ελέγχου του όγκου [9], ο ανταγωνισµός για τη χρήση πόρων ανάµεσα 

στον καρκινικό όγκο και τον φυσιολογικό ιστό-ξενιστή του [10], ο συσχετισµός 

δοµής και ρυθµού ανάπτυξης του όγκου [11], ο συσχετισµός ανάπτυξης και 

ευστάθειας του όγκου [12], [13], η χρονική αλληλουχία των επί µέρους σταδίων της 

αύξησης του όγκου [14]-[16], οι κανόνες αναπαραγωγής των κυττάρων [17], [18], η 

διήθηση [19], η µετάσταση [20], τα σηµεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου [21], η 

αγγειογένεση [22]-[24] κτλ. Οι παρακάτω προσεγγίσεις αποτελούν αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα αυτής της προσπάθειας. Οι Adam και Maggelakis [7] προσοµοίωσαν 

αναλυτικά την ανάπτυξη ενός σφαιρικού καρκινικού όγκου λαµβάνοντας υπόψη 

παράγοντες όπως το ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου από τον όγκο, το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των κυττάρων, το βαθµό ανοµοιοµορφίας της διαδικασίας 
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διάχυσης κ.ά.  Οι Casciari και συνεργάτες [8] ανέπτυξαν κάποιες εµπειρικές 

προσεγγίσεις για την ανάπτυξη όγκων in vitro µε βάση πειραµατικά δεδοµένα που 

αναφέρονται στο ρυθµό ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων EMT6/Ro, το ρυθµό 

κατανάλωσης οξυγόνου, το ρυθµό κατανάλωσης γλυκόζης, το εξωκυττάριο pH κτλ. 

Ο Duechting [9] πρότεινε ορισµένα διαγράµµατα ελέγχου τα οποία περιγράφουν 

συνοπτικά -αν και µε αρκετή ασάφεια- την ανάπτυξη καρκινικών όγκων και 

φυσιολογικών ιστών και την απόκρισή τους στην ακτινοθεραπεία. Μελέτησε µετξύ 

άλλων τις αποκρίσεις των συστηµάτων σε µεταβολικές αλλαγές και τις συνθήκες 

ευστάθειας. Ο Gatenby [10] πρότεινε ένα µαθηµατικό µοντέλο για τη συµπεριφορά 

των καρκινικών όγκων εξετάζοντας τους υπό το πρίσµα της δυναµικής 

αλληλεπίδρασής τους µε τα κύτταρα των γειτονικών τους φυσιολογικών ιστών. Οι 

Rizwan-Uddin και Saeed [11] προσέγγισαν το πρόβληµα της αύξησης ενός 

καρκινικού όγκου από τη σκοπιά της µεταφοράς µάζας και µελέτησαν την πιθανή 

λοβοποίησή του. Οι Michelson και Leith [24] προσοµοίωσαν την επίδραση των 

αγγειογενετικών σηµάτων, του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (fibroblast 

growth factor) και του αγγειοενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) στη 

διαδικασία ανάπτυξης του όγκου. 

3. 2.     Υπολογιστικά µοντέλα 

 
Η προσπάθεια για βελτιστοποίηση της χωροχρονικής κατανοµής της 

θεραπευτικής δόσης βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασµού των θεραπευτικών 

σχηµάτων. Mέχρι πρόσφατα για την επίτευξη της βελτιστοποίησης αυτής γινόταν 

κατά κανόνα χρήση υπεραπλοποιηµένων µοντέλων της απόκρισης των όγκων και των 

φυσιολογικών ιστών στην ακτινοθεραπεία. Στα µοντέλα αυτά δε λαµβανόταν υπόψη 

η ιδιαίτερα πολύπλοκη δυναµική συµπεριφορά των κακοήθων όγκων και των 
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φυσιολογικών ιστών. Αντίθετα στα δυναµικά χωροχρονικά µοντέλα τα οποία 

αναπτύσσσονται µε έντονο ρυθµό τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για τη 

συµπερίληψη και το συνυπολογισµό όλο και περισσότερων κρίσιµων παραµέτρων 

και βιολογικών φαινοµένων για κάθε δεδοµένο όγκο και ασθενή. Aυτή η προσπάθεια 

γίνεται παρά τη συνειδητοποίηση της άκρως υψηλής πολυπλοκότητας και 

αλληλοσύνδεσης που διακρίνει τα υπό θεώρηση βιολογικά φαινόµενα. Η 

επιχειρούµενη εισαγωγή στην κλινική πράξη εξελιγµένων βιοπροσοµοιωτικών 

µοντέλων τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη καίρια φαινόµενα στο µοριακό, το 

υποκυτταρικό, το κυτταρικό και τα ανώτερα επίπεδα βιολογικής πολυπλοκότητας 

καθώς και ιστοπαθολογικές, απεικονιστικές, γενετικές και άλλες πληροφορίες για 

κάθε ασθενή ξεχωριστά αναµένεται να βελτιώσει ουσιαστικά τα αποτελέσµατα 

θεραπευτικών τεχνικών, όπως π.χ. της ακτινοθεραπείας, σε ένα εξατοµικευµένο 

πλαίσιο. Είναι προφανές ότι πριν την ευρεία κλινική εφαρµογή οποιουδήποτε  

προσοµοιωτικού µοντέλου απαιτείται η διεξαγωγή ενός  ιδιαίτερα εκτεταµένου και 

απαιτητικού συνόλου ελέγχων οι οποίοι αναφέρονται σε θέµατα υπολογιστικής 

σύγκλισης, κοινής λογικής, υπολογιστικής ευστάθειας, παραµετρικής συµπεριφοράς, 

συµφωνίας µε πειραµατικά δεδοµένα (εφόσον αυτά υπάρχουν) και οπωσδήποτε 

συµφωνίας µε τα αποτελέσµατα ευρείας κλίµακας κλινικών ελέγχων.  Στη συνέχεια 

σχολιάζονται σύντοµα ορισµένα δυναµικά προσοµοιωτικά πρότυπα εξαιρουµένων 

εκείνων που αναπτύχθηκαν από την Οµάδα γαι την In Silico Ογκολογία (Ερευνητικό 

Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο) (www.in-silico-oncology.iccs.ntua.gr ). Σχολιασµός των 

τελευταίων θα γίνει σε επόµενες παραγράφους. Σηµειώνεται ότι η παρούσα διατριβή 

εκπονήθηκε στο πλαίσιο της παραπάνω  οµάδας.  
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Οι Duechting και συνεργάτες (1990, 1995) [25], [26] παρουσίασαν ένα διακριτό 

προσοµοιωττικό µοντέλο της ανάπτυξης καρκινικών όγκων που βασίζεται σε 

διακριτές φάσεις του κυτταρικού κύκλου.  Το µοντέλο όµως αυτό αφορά µόνο την 

περίπτωση της in vitro ανάπτυξης ή της ανάπτυξης  in vivo πολύ µικρών καρκινικών 

όγκων στους οποίους δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί νεοαγγείωση.  Οι Kocher και 

συνεργάτες (1995, 2000) [27], [28] παρουσίασαν ένα µοντέλο προσοµοίωσης της 

ανάπτυξης ενός σφαιρικού καρκινικού όγκου και της απόκρισής του στην 

ακτινοχειρουργική. Ωστόσο, η ακριβής γεωµετρία του κλινικού όγκου όπως αυτή 

αποτυπωνεται στα απεικονιστικά δεδοµένα δεν λαµβάνεται υπόψη. Αντί του 

πραγµατικού καρκινικού όγκου θεωρείται ένας σφαιρικός µε τον ίδιο γεωµετρικό 

όγκο. Επιπροσθέτως ούτε η διάκριση του κυτταρικού κύκλου σε φάσεις (G1, S, G2, 

M) έχει ληφθεί υπόψη. Γίνεται µόνο διάκριση των κυττάρων σε πολλαπλασιαζόµενα 

και κοιµώµενα (φάση G0 εκτός κυτταρικού κύκλου). Επιπρόσθετα, κανένα από τα 

προαναφερθέντα µοντέλα δεν έχει εφαρµοστεί σε µεγάλους κλινικούς όγκους 

τυχαίων γεωµετρικών σχηµάτων και κανένα από αυτά δεν προσοµοιώνει τη συνήθως 

σύµµορφη συρρίκνωση ενός τυχαίου κλινικού όγκου που υπόκειται σε θεραπεία. Στο 

µοντέλο ανάπτυξης του όγκου που περιγράφηκε από τον Kansal et al. (2000) [29], 

[30] χρησιµοποιήθηκε ένα διακριτό πλέγµα στο οποίο κάθε γεωµετρικό κύτταρο 

µπορεί να περιέχει ένα µεγάλο αριθµό βιολογικών κυττάρων, αλλά δεν έχει 

χρησιµοποιηθεί το πλέγµα για να διακριτοποιηθούν κλινικοί όγκοι τυχαίου σχήµατος. 

Επίσης δεν περιλαµβάνεται η απόκριση του καρκινικού όγκου σε θεραπευτικές 

τεχνικές σε αυτό το µοντέλο. 
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3. 3.     Η φιλοσοφία της παρούσας προσέγγισης 

 
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή υιοθετείται η µέχρι σήµερα τετραδιάστατη 

προσοµοιωτική στρατηγική της Οµάδας για την In Silico Ογκολογία η οποία 

αποβλέπει στην εξατοµικευµένη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αντιµετώπισης 

δεδοµένου ασθενούς λαµβάνοντας υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα ακριβή 

απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά, γενετικά (και προφανώς κάποια ιστορικά) 

ογκολογικά δεδοµένα του [31]-[48][46]. Επιπροσθέτως πολιτική της εν λόγω 

προσέγγισης είναι να χρησιµοποιούνται µεγέθη και παράµετροι που ήδη είναι σε 

χρήση στην πειραµατική και κλινική πράξη και έτσι να αποφεύγεται ο ορισµός νέων 

µεγεθών. Η εµπειρία έχει δείξει ότι ορισµένοι θεωρητικοί ερευνητές του καρκίνου 

πολύ συχνά εισάγουν νέα µαθηµατικά µεγέθη  τα οποία, αν και ενδέχεται να 

διευκολύνουν την αφηρηµένη περιγραφή κάποιων φαινοµένων, δυσχαιρένουν την 

επικοινωνία µε τους πειραµατιστές και τους κλινικούς καθώς και τη συνακόλουθη 

φυσική ερµηνεία των θεωρητικών προβλέψεων. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η 

χρήση αµιγώς βιολογικών µεγεθών και παραµέτρων διευκολύνει σηµαντικά την 

κατανόηση της αλληλεξάρτησης των διαφόρων επί µέρους βιολογικών µηχανισµών 

και την εν γένει παρακολούθηση της εικονικής εξέλιξης του προσοµοιούµενου 

βιολογικού συστήµατος. Ετσι παραµετρικές µελέτες µε τη χρήση των αναπτυχθέντων 

προσοµοιωτικών µοντέλων  συµβάλλουν ουσιαστικά στον εντοπισµό των πλέον 

κρίσιµων για την απόκριση του συτήµατος µεγεθών και  παραµέτρων ακόµη και άν 

είναι δύσκολος ή και ανέφικτος ο καθορισµός των ακριβών αριθµητικών τους τιµών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΕ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

4. 1.     Συλλογή δεδοµένων 

To προτεινόµενο µοντέλο όπως έχει ήδη αναφερθεί βασίζεται στα απεικονιστικά, 

τα ιστοπαθολογικά και τα γενετικά δεδοµένα κάθε συγκεκριµένου ασθενούς. Πέραν 

αυτών είναι απαραίτητη και η περιγραφή των προηγούµενων θεραπευτικών 

επεµβάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί ο ασθενής. Η διαδικασία συλλογής των 

δεδοµένων γίνεται ως εξής. 

Συλλέγονται τα απεικονιστικά δεδοµένα (π.χ. τοµές MRI, CT, PET κτλ.) ανάλογα 

µε τον τύπο του όγκου και τους διαθέσιµους απεικονιστές.  Γίνεται τµηµατοποίηση 

της ανατοµικής περιοχής ενδιαφέροντος χειρωνακτικά ή αυτόµατα. Ετσι 

οριοθετούνται ο όγκος, τα γειτονικά του όργανα, οι µεταβολικά ενεργές περιοχές του 

όγκου, οι ενδεχόµενες νεκρωτικές περιοχές του καθώς και άλλες δοµές 

ενδιαφέροντος. Συλλέγονται τα ιστοπαθολογικά δεδοµένα τα οποία καθορίζουν τον 

ακριβή τύπο του όγκου, το βαθµό διαφοροποίησης των κυττάρων του, τη 

µικροσκοπική του δοµή κτλ. Συλλέγονται τα γενετικά δεδοµένα, εφόσον υπάρχει 

κατάλληλη υποδοµή και στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Ενα καλό σενάριο 

συλλογής γενετικών δεδοµένων περιλαµβάνει τις τιµές της έκφρασης όλων των 

γονιδίων του ανθρώπινου γονιδιώµατος στον όγκο µε τη χρήση µικροσυστοιχίας 
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DNA. Οι εν λόγω εκφράσεις τροφοδοτούν ένα γενετικό δίκτυο που περιγράφει τη 

συµπεριφορά του συγκεκριµένου τύπου όγκου  στο µοριακό επίπεδο. Πρακτικά 

επιλέγεται ένας µικρός αριθµός από γονίδια που έχει αποδειχθεί ότι είναι κρίσιµα για 

το συγκεκριµένο όγκο (όπως π.χ. το γονίδιο p53 και αρκετά άλλα για το πολύµορφο 

γλοιοβλάστωµα) και υπολογίζεται το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασής τους. Σαν 

έξοδος του δικτύου εκτιµάται η πιθανότητα επιβίωσης ενός καρκινικού κυττάρου 

αφού ακτινοβοληθεί (ή υποστεί χηµειοθεραπευτική αγωγή µε δεδοµένο σκεύασµα). Η 

πιθανότητα αυτή καθορίζει τις αντίστοιχες ακτνοβιολογικές ή φαρµακοδυναµικές 

παραµέτρους εισόδου του µοντέλου.    

Tα απεικονιστικά δεδοµένα εισάγονται σε ένα πρόγραµµα τρισδιάστατης (3D) 

ανασύνθεσης και οπτικοποίησης (όπως π.χ. το AVS-Express ή άλλα παρόµοια), το 

οποίο εφαρµόζεται τόσο για τον καρκινικό όγκο όσο και για τους περιβάλλοντες 

φυσιολογικούς ιστούς. Το εν λόγω πρόγραµµα συνδυάζει τεχνικές απόδοσης 

επιφάνειας και όγκου (surface and volume rendering). Στην περίπτωση που 

επιχειρείται έλεγχος του µοντέλου µε υπάρχοντα κλινικά δεδοµένα στην 

προηγούµενη ανακατασκευή υπερτίθεται η χωρική κατανοµή της δόσης για κάθε 

ακτινοθεραπευτική συνεδρία. Ειδικά για την περίπτωση του πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος µέχρι αυτή τη στιγµή έχουν χρησιµοποιηθεί από την οµάδα τοµές 

µαγνητικής τοµογραφίας ζυγισµένες κατά Τ1 µε τη χρήση σκιαγραφικού οι οποίες 

περιγράφουν ικανοποιητικά τόσο το συνολικό όγκο όσο και τις νεκρωτικές και 

ενεργές υποπεριοχές του.  
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4. 2.     Προσοµοίωση της βιολογίας της ανάπτυξης του καρκινικού όγκου 

Ενα καρκινικό κύτταρο που βρίσκεται εντός του κυτταρικού κύκλου «διέρχεται» 

από τις φάσεις G1 (gap 1), S (σύνθεση του DNA), G2 (gap 2) και M (µίτωση) [1]-[5]. 

 

 

Εικόνα 1. Απλοποιηµένο κυτταροκινητικό πρότυπο ενός καρκινικού κυττάρου. 

Επεξήγηση συµβόλων: G1:  G1 φάση; S: φάση σύνθεσης του DNA; G2: φάση G2; 

G0 : φάση G0 

 

Γενικά υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα ένα κύτταρο που βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε φάση να οδηγηθεί στο θάνατο µε κάποια πιθανότητα ανά ώρα λόγω 

γήρανσης / αυθόρµητης απόπτωσης.  Αυτή η πιθανότητα αντιπροσωπεύει συγχρόνως 

και το ρυθµό κυτταρικής απώλειας του συνολικού όγκου εξαιτίας της απόπτωσης  και 

είναι γινόµενο του ρυθµού των κυτταρικών γεννήσεων επί τον παράγοντα κυτταρικής 

απώλειας (cell loss factor) (π.χ. 10%) εξαιτίας της απόπτωσης [5]. Το ποσοστό 
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κυτταρικών γεννήσεων µπορεί να θεωρηθεί ως ο λόγος του κλάσµατος ανάπτυξης 

(π.χ. 40%)  προς τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου  [5].  

Εφόσον η τροφοδοσία ενός κυττάρου (ή µιας οµάδας κυττάρων) σε οξυγόνο 

(και θρεπτικά συστατικά) είναι ανεπαρκής λόγω του ότι βρέθηκε π.χ. σε µια κατ’ 

εξοχή νεκρωτική περιοχή, το κύτταρο εισέρχεται  στη φάση «ύπνου» ή G0. Εάν πριν 

την παρέλευση δεδοµένου χρονικού διαστήµατος (π.χ. 25 ωρών) δεν έχει 

αποκατασταθεί η οξυγόνωση ώστε το κύτταρο να επανεισέλθει στον κυτταρικό 

κύκλο, οδηγείται στον κυτταρικό θάνατο µέσω της διαδικασίας της νέκρωσης και της 

συνακόλουθης λύσης της µεµβράνης του.   

∆ιαδικασίες όπως η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος, η κυτταρική 

ετερογένεια και η δηµιουργία µεταστάσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα 

έκδοση του µοντέλου. Είναι δυνατό όµως σε κάποιο βαθµό να ληφθούν υπόψη σε 

µελλοντική επέκταση του µοντέλου. 

Λαµβάνοντας υπόψη την πειραµατική παρατήρηση ότι συνήθως υπάρχει 

προοδευτική υποξία από το εξωτερικό στρώµα του όγκου προς το κέντρο του [1], [6]-

[11] θεωρούµε ότι υπάρχει µια ενδιάµεση περιοχή µεταξύ της καλά οξυγονούµενης 

και της νεκρωτικής περιοχής του το οποίο περιέχει σηµαντικό αριθµό υποξικών 

κυττάρων. Αποκαλούµε αυτή την περιοχή «G0 στρώµα». Κατά τη διάρκεια 

αύξησησης του όγκου, νέα τριχοειδή αγγεία δηµιουργούνται µε το φαινόµενο της 

νεοαγγειογένεσης και έτσι ο προστιθέµενος γεωµετρικός όγκος θεωρείται ότι µπορεί 

να υποστηρίξει µεταβολικά τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό.  
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4. 3.     Χρονικές υποθέσεις 

Ο χρόνος κβαντοποιείται και µετριέται σε κατάλληλες µονάδες. Στην παρούσα 

διατριβή ως µονάδα χρόνου έχει υιοθετηθεί η 1 h. 

Τα βιολογικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται στην ίδια κλάση ισοδυναµίας που 

αντιστοιχεί σε δεδοµένη φάση (εντός ή εκτός του κυτταρικού κύκλου) και βρίσκονται 

εντός της ίδιας κυψελίδας του εφαρµοζόµενου πλέγµατος διακριτοποίησης του όγκου 

θεωρούνται συγχρονισµένα.  

Για κάθε κυψελίδα του πλέγµατος και για το σύνολο των κυττάρων εντός αυτής 

που έχουν πληγεί θανατηφόρα, ο χρόνος µέχρι την επόµενη κυτταρική διαίρεση 

προκύπτει από το «ζύγισµα» του χρόνου που µεσολαβεί ως την επόµενη διαίρεση για 

κάθε µια  (συγχρονισµένη) υποοµάδα κυττάρων που ανήκουν στην ίδια φάση του 

κυτταρικού κύκλου µε τον αριθµό των κυττάρων της ίδιας υποοµάδας. 

Χρησιµοποιείται δηλαδή η µέση τιµή του χρόνου που µεσολαβεί έως την επόµενη 

κυτταρική διαίρεση για τα θανατηφόρα πληγέντα κύτταρα και αυτό για λόγους 

οικονοµίας υπολογιστικών πόρων.   

Για κάθε κυψελίδα (γεωµετρικό κύτταρο) του πλέγµατος ο χρόνος που 

εναποµένει ώστε τα κύτταρα της κάθε φάσης να ολοκληρώσουν την παραµονή τους 

σε αυτή και να εισέλθουν εν συνεχεία στην επόµενη φάση µειώνεται κατά 1 χρονική 

µονάδα (1 h).  

4. 4.      Κλάσεις ισοδυναµίας  των φάσεων του κυτταρικού κύκλου 

Χρησιµοποιείται η κλασική σύµβαση των φυσικών Ιατρικής για το γεωµετρικό 

όγκο που καταλαµβάνει ένα καρκινικό κύτταρο. Σύµφωνα µε αυτή τη σύµβαση ένας 
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γεωµετρικός όγκος 1mm3 περιέχει 106 καρκινικά κύτταρα [12]. Ο προκύπτων όγκος 

ανά κύτταρο συγκρίθηκε µε πραγµατικά ιστοπαθολογικά δεδοµένα για το 

γλοιοβάστωµα [13] και παρατηρήθηκε καλή συµφωνία. 

Η περιγραφή της βιολογικής δραστηριότητας του καρκινικού όγκου in vivo  

[1][5], [15]-[32] γίνεται κατά κύριο λόγο στο επίπεδο της κυψελίδας (ή του 

γεωµετρικού κυττάρου) του πλέγµατος διακριτοποίησης. Συγκεκριµένα το εν λόγω 

πλέγµα υπερτίθεται στην ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος όπως αυτή ορίζεται µε 

βάση τα απεικονιστικά δεδοµένα. Κάθε κυψελίδα του πλέγµατος η οποία ανήκει στον 

καρκινικό όγκο περιέχει έναν αριθµό βιολογικών κυττάρων που βρίσκονται σε 

διάφορες φάσεις εντός ή εκτός του κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, Μίτωση, G0, 

Νέκρωση, Απόπτωση, Λύση). Εισάγεται η έννοια των κλάσεων ισοδυναµίας (ή 

διαµερισµάτων, compartments) για την οµαδοποίηση των κυττάρων ανάλογα µε την 

κυτταροκινητική κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται κάθε δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Χρησιµοποιούνται επαρκείς καταχωρητές µε σκοπό να επιτευχθεί 

ικανοποιητικά λεπτοµερής διαµερισµός των κυττάρων. Ετσι π.χ. για µια τυχαία 

κυψελίδα ένα σύνολο καταχωρητών περιέχει πληροφορίες όπως ο αριθµός κυττάρων 

στη φάση G1, ο χρόνος που έχει δαπανηθεί στη φάση G1, ο αριθµός των κυττάρων 

στη φάση G1 που έχουν πληγεί θανατηφόρα  κτλ. 

Ο αριθµός των βιολογικών κυττάρων που συναποτελούν κάθε κλάση ισοδυναµίας 

αρχικοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τη θέση της κυψελίδας µέσα στον όγκο και τη 

µακροσκοπική µεταβολική δραστηριότητα στη γειτονιά της µε βάση τα 

απεικονιστικά δεδοµένα (π.χ. T1 MRI µε σκιαγραφικό, PET κτλ.). Αρχικά και 

εφόσον δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη πληροφορία για (µερικό) συγχρονισµό του 
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όγκου, θεωρείται ότι υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή των κυττάρων που βρίσκονται 

εντός του κυτταρικού κύκλου σε όλες τις ώρες των φάσεών του.  

4. 5.     Συρρίκνωση και αύξηση του όγκου 

Κάθε κυψελίδα του πλέγµατος θεωρείται ότι µπορεί να περικλείσει κανονικά ένα 

σταθερό αριθµό βιολογικών κυττάρων (Number of Biological Cells ή NBC). 

Προσωρινά είναι δυνατή η περιορισµένη υπέρβαση αυτού του αριθµού. Για κάθε 

σάρωση του πλέγµατος και για κάθε κυψελίδα ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες. 

Στην περίπτωση που ο τρέχων αριθµός των ζώντων και νεκρών κυττάρων της 

κυψελίδας (τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται µορφολογικά) είναι µικρότερος ενός 

δεδοµένου κλάσµατος του NBC (π.χ. NBC/2 ή NBC/6), ο αλγόριθµος επιχειρεί να 

«αδειάσει» την κυψελίδα διαµοιράζοντας τα «υπολείµµατα» που περιέχει στις 

γειτονικές κυψελίδες. Κατά τη διαδικασία της εκφόρτωσης επιτρέπεται µόνο 

κανονική φόρτωση των γειτονικών κυψελίδων έτσι ώστε το περιεχόµενο καθε µιας 

τους να µπορεί να φτάσει έως το NBC. Προτεραιότητα για την υποδοχή των 

υπολειµµάτων έχει εκείνη η κυψελίδα που παρουσιάζει το µεγαλύτερο κενό χώρο. 

Ακολουθούν -εάν χρειαστεί- και οι υπόλοιπες µε σειρά που καθορίζεται από τον 

ελεύθερο χώρο τους. Στην περίπτωση που δύο γειτονικές κυψελίδες έχουν ακριβώς 

τον ίδιο ελεύθερο χώρο, η σειρά τους καθορίζεται µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων 

αριθµών. Εφόσον κατ’ αυτό τον τρόπο αδειάσει πλήρως η υπό θεώρηση κυψελίδα 

τότε αυτή διαγράφεται από τον όγκο. Ακολουθεί ολίσθηση κατά µια χωρική θέση 

(µια κυψελίδα) των περιεχοµένων µιας σειράς κυψελίδων της οποίας η αρχή ή το 

τέλος συνόρευε µε την υπό θεώρηση κυψελίδα ώστε να καταληφθεί ο κενός χώρος 

που δηµιουργήθηκε. Η επιλογή της εν λόγω αλυσίδας γίνεται µε τη χρήση τυχαίων 
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αριθµών. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε στοιχειώδη συρρίκνωση του όγκου. Αν δεν 

είναι δυνατή πλήρης εκφόρτωση, η κυψελίδα παραµένει εντός του όγκου έστω και µε 

το µικρό αριθµό κυττάρων που δεν κατόρθωσε να εκφορτώσει στις γειτονικές της. 

Στην περίπτωση που ο αριθµός των κυττάρων που έχουν «στιβαχτεί» σε µια κυψελίδα 

του πλέγµατος διακριτοποίησης υπερβαίνει κατά ένα δεδοµένο κλάσµα το NBC (π.χ. 

κατά ΝΒC/2 ή NBC/6), επιχειρείται διαµοιρασµός του πλεονάσµατος των κυττάρων 

(δηλ. του κλάσµατος υπέρβασης του ΝBC) στις γειτονικές κυψελίδες ώς την κάλυψη 

του 100% της κανονικής τους δυναµικότητας. Εάν παρά την εκφόρτωση παραµένει 

πλεόνασµα µεγαλύτερο από το {NBC + επιτρεπτό κλάσµα προσωρινής υπέρβασης}  

π.χ. NBC+NBC/2 τότε µια νέα κυψελίδα «αναδύεται» στον όγκο στην εν λόγω 

περιοχή.  Σε αυτήν µεταφέρεται ο αριθµός των κυττάρων που υπερβαίνουν το NBC. 

Ακολουθεί ολίσθηση των περιεχοµένων µιας τυχαίας σειράς κυψελίδων που 

συνορεύει µε τη θεωρούµενη κυψελίδα προς το εξωτερικό του όγκου. Η επιλογή της 

εν λόγω αλυσίδας γίνεται µε τη χρήση τυχαίων αριθµών. Αυτή η διαδικασία οδηγεί 

σε στοιχειώδη αύξηση του καρκινικού όγκου. Εάν όµως µετά την εκφόρτωση δεν 

παρατηρείται υπέρβαση του {NBC + επιτρεπτό κλάσµα προσωρινής υπέρβασης} 

δηλ. π.χ. του NBC+ΝBC/2 δεν αναδύεται νέα κυψελίδα.  

O λόγος που εκτελούνται οι διαδοχικές και αλλεπάλληλες εκφορτώσεις είναι 

η επίτευξη περίπου οµοιόµορφης πυκνότητας των κυττάρων στις διάφορες περιοχές 

του όγκου, κάτι που είναι κατά προσέγγιση σύµφωνο µε τα πειραµατικά και τα 

κλινικά δεδοµένα.  

Ο παραπάνω αλγόριθµος γίνεται περισσότερο σαφής µε τη χρήση της εικόνας 2.  

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποείται η ακόλουθη συνοπτική κωδικοποίηση των 

κανόνων συρρίκνωσης και αύξησης του όγκου, θεωρώντας (σαν παράδειγµα) ως 
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προσωρινά επιτρεπτό κλάσµα υπέρβασης του NBC ένα κλάσµα µικρότερο του 

NBC/2. Τονίζεται ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ισχύουν οι παρακάτω κανόνες 

καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες έχουν δοθεί σε παραγράφους που έχουν προηγηθεί.  

4. 6.     Συνοπτικοί κανόνες συρρίκνωσης και αύξησης του όγκου  

1. Κάθε κυψελίδα του πλέγµατος διακριτοποίησης µπορεί υπό κανονικές 

συνθήκες να χωρέσει το σταθερό αριθµό βιολογικών κυττάρων ΝBC (Number 

of Biological Cells). 

2. Mια κυψελίδα του πλέγµατος διακριτοποίησης που βρίσκεται µέσα στον όγκο 

προσπαθεί να αδειάσει τα περιεχόµενά της στις γειτονικές της κυψελίδες, 

εφόσον περιέχει λιγότερα από (50/100)*NBC των καρκινικών κυττάρων. 

3. Κατά την κάλυψη µιας κενής κυψελίδας διεξάγεται κατάλληλη ολίσθηση των 

περιεχοµένων µιας σειράς κυψελίδων εκ των οποίων η πρώτη (ή τελευταία) 

εφάπτεται µε την κενή κυψελίδα. Για την επιλογή της σειράς κυψελίδων που 

θα ολισθήσει χρησιµοποιείται γεννήτρια τυχαίων αριθµών. 

4. Μια κυψελίδα του πλέγµατος προσπαθεί να αδειάσει το περιεχόµενό της που 

υπερβαίνει το NBC (εφόσον ήδη περιέχει περισσότερα από NBC+NBC/2 

κύτταρα) στις γειτονικές της κυψελίδες.   

5. Μια κυψελίδα του πλέγµατος διακριτοποίησης που βρίσκεται µέσα στον όγκο 

«παράγει» µια νέα κυψελίδα εάν το περιεχόµενό της υπερβαίνει το 

(150/100)*NBC εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία iv.  

6. Η «νεοπαραχθείσα» κυψελίδα δέχεται τα επιπλέον των NBC κυττάρων της 

«µητρικής» της κυψελίδας. 
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7. Για την επιλογή της σειράς κυψελίδων που θα ολισθήσει ωθούµενη από µια 

νεοπαραχθείσα κυψελίδα χρησιµοποιείται γεννήτρια τυχαίων αριθµών. 

8. Μεγαλύτερη προτεραιότητα για τη λήψη των «πλεοναζόντων» κυττάρων 

έχουν οι γειτονικές κυψελίδες µε τον ελάχιστο αριθµό βιολογικών κυττάρων. 

9. Η θέση µιας «νέας» κυψελίδας σε σχέση µε τη θέση της «µητρικής» της 

καθορίζεται χρησιµοποιώντας γεννήτρια τυχαίων αριθµών.  
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(β) 

 

(ε) 

 

(γ) 

 

(ζ) 

 

 

Εικόνα 2. Οπτικοποίηση του αλγορίθµου συρρίκνωσης και αύξησης  του όγκου. 

Χρησιµοποιούνται οι συνοπτικοί κανόνες συρρίκνωσης και αύξησης του όγκου µε 

την αρίθµηση που χρησιµοποιείται στο κυρίως κείµενο. Χρησιµοποιείται σαν 
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παράδειγµα η κυψελίδα C2.  

Συρρίκνωση όγκου (α) Αριθµός των κυττάρων που περιέχονται στην κυψελίδα C2  

= (25/100) NBC < (50/100) NBC. (β) Εφαρµογή του κανόνα (ii). Εκφόρτωση του 

πλεονάσµατος του της κυψελίδας  C2 στη C1 και ακολούθως στη C3 σύµφωνα µε τον 

κανόνα (viii). (γ) Ολίσθηση των περιεχοµένων της κυψελίδας D2 στην εκκενωθείσα 

κυψελίδα C2 σύµφωνα µε τον κανόνα (iii). Είναι εµφανής η διαφορική συρρίκνωση 

του όγκου. Αύξηση του Ογκου (δ) Αριθµός των κυττάρων που περιέχονται στην 

κυψελίδα C2  = (190/100) NBC > (150/100) NBC. (ε) Εφαρµογή του κανόνα (iv). 

Εκφόρτωση µέρους του πλεονάσµατος της κυψελίδας C2 στις κυψελίδες C1 και C3 

σύµφωνα µε τον κανόνα (viii). (ζ)  «Παραγωγή» νέας κυψελίδας η οποία 

καταλαµβάνει τη θέση της C3 κατά τους κανόνες (v) και  (ix). Mεταφορά του 

παραµένοντος πλεονάσµατος των κυττάρων της C2 στην C3 µετά την προηγηθείσα 

µερική εκφόρτωση στις προηγούµενες γειτονικές της κυψελίδες κατά τον κανόνα (vi). 

Oλίσθηση των περιεχοµένων της σειράς κυψελίδων {κυψελίδα C3} προς τη σειρά 

κυψελίδων {κυψελίδα C4} µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών κατά τον 

κανόνα (vii). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ- 

ΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΕ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ . 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).  

    

5.1.     Εισαγωγή 

 
 Η ταχεία αύξηση, η µεγάλη αντοχή καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά των 

καρκινικών όγκων οδηγούν στην υπόθεση ότι οι όγκοι δεν συµπεριφέρονται σαν 

τυχαίες αποδιοργανωµένες µάζες, αλλά σαν εξελισσόµενα καιροσκοπικά 

βιοσυστήµατα. [1], [2].  Απόρροια αυτής της υπόθεσης είναι ότι για την κατανόηση 

του καρκίνου αλλά και τη βέλτιστη αντιµετώπισή του απαιτείται ανάλυση και µελέτη 

ολόκληρου του υπό εξέλιξη όγκου ως συνθέτου αυτο-οργανούµενου συστήµατος και 

όχι µόνο η αποσπασµατική µελέτη κάποιων κυττάρων του  [3] . Αυτό δεν είναι 

πρακτικά δυνατό να επιτευχθεί µε  τα διατιθέµενα υπεραπλουστευµένα µαθηµατικά ή 

και υπολογιστικά µοντέλα της συµπεριφοράς του όγκου. Υπάρχει συνεπώς πιεστική 

ανάγκη για την ανάπτυξη εξελιγµένων και καινοτόµων υπολογιστικών µοντέλων τα 

οποία θα προσοµοιώνουν την πολυπλοκότητα της αύξησης των όγκων και τα οποία 

θα είναι εκ των πραγµάτων βασισµένα σε ένα πλήθος επιστηµονικών περιοχών και 

πεδίων όπως της Βιολογίας, της Κλινικής Ογκολογίας, της Βιοχηµείας, των 
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Μαθηµατικών (Αναλυτικών και ∆ιακριτών), της Πληροφορικής, της Στατιστικής, της 

Θεωρίας ∆ικτύων και πολλών άλλων [1], [2].  

 Πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην προσοµοίωση 

της απόκρισης του όγκου σε διάφορες θεραπευτικές τεχνικές αλλά δυστυχώς τα 

παρόντα µοντέλα προσοµοίωσης δυναµικών διαδικασιών χρειάζονται σηµαντικές 

βελτιώσεις λόγω της ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας του προβλήµατος και της 

έλλειψης µεγάλων σειρών κλινικών δεδοµένων. Ακολούθως παρουσιάζεται µια 

σύντοµη επισκόπηση αντιπροσωπευτικών προσεγγίσεων και σχετικών προηγούµενων 

ερευνητικών προσπαθειών.  Στο παρών υποκεφάλαιο δίνεται έµφαση στη συνοπτική 

παρουσίαση διαφόρων υπολογιστικών µοντέλων της απόκρισης κλινικών όγκων in 

vivo σε ακτινοθεραπευτικά σχήµατα.  

 Οι Duechting και συνεργάτες  [4], [5] εισήγαγε ένα προσοµοιωτικό µοντέλο 

το οποίο αφορά µόνο την in vitro ανάπτυξη του όγκου ή τα προαγγειογενετικά στάδια 

µικρών in vivo όγκων και βασίζεται στη θεώρηση διακριτών φάσεων του κυτταρικού 

κύκλου.  

 Οι Kocher και συνεργάτες [6], [7] ανέπτυξαν ένα προσοµοιωτικό µοντέλο της 

ανάπτυξης ενός σφαιρικού όγκου και της απόκρισής του στην ακτινοθεραπεία. Οµως 

στο εν λόγω µοντέλο δεν έχει ληφθεί υπόψη η ακριβής γεωµετρία του κλινικού όγκου 

όπως αυτή εµφανίζεται στα απεικονιστικά δεδοµένα. Αντ΄αυτής χρησιµοποιείται ένας 

χωρικά ισοδύναµος σφαιρικός όγκος στη θέση του γενικά αυθαιρέτου σχήµατος 

πραγµατικού όγκου. Eπιπροσθέτως στο ίδιο µοντέλο δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επί 

µέρους φάσεις του κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, M). Ετσι τα ζώντα κύτταρα 

οµαδοποιούνται µόνο σε πολλαπλασιαζόµενα  και «κοιµώµενα».   

 Kανένα από τα προαναφερθέντα µοντέλα δεν έχει εφαρµοστεί σε µεγάλους 

κλινικούς όγκους τυχαίων σχηµάτων και επίσης κενένα δεν προσοµοιώνει την κατά 
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προσέγγιση σύµµορφη συρρίκνωση τέτοιων όγκων όταν αποκρίνονται σε 

θεραπευτικά σχήµατα. Στα µοντέλα ανάπτυξης όγκων που παρουσιάστηκαν από τους 

Kansal, Deisboeck και συνεργάτες  [1], [2] χρησιµοποιείται ένα πλέγµα 

διακριτοποίησης κάθε κυψελίδα του οποίου µπορεί να χωρέσει µεγάλο αριθµό 

βιολογικών κυττάρων. Παρά ταύτα το πλέγµα δεν έχει χρησιµοποιηθεί για τη 

διακριτοποίηση κλινικών όγκων τυχαίου σχήµατος ούτε έχει αντιµετωπιστεί η 

απόκριση του όγκου στην ακτινοβόληση.  

 Οι Swanson, Murray  και συνεργάτες [8]-[10] ανέπτυξαν χωροχρονικά 

µοντέλα της αύξησης και διήθησης του όγκου του πολυµόρφου γλοιιοβλαστώµατος 

(ΠΓΒ)  µε περισσότερο κλινικό προσανατολισµό.  Εντούτοις αν και η αύξηση του 

όγκου και η διήθηση συνιστούν βασικά φαινόµενα της κατανόησης του πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος, οι εν λόγω ερευνητές δεν αντιµετωπίζουν τους 

ακτινοβιολογικούς µηχανισµούς που καθορίζουν την απόκριση του όγκου στην 

ακτινοθεραπεία. Οι Byrne, Maini, Alarcon  και συνεργάτες [11]-[14] πρότειναν 

µαθηµατικά µοντέλα της προαγγειογενετικής φάσης της αύξησης ενός όγκου καθώς 

και της εξέλιξης του φαινοµένου της αγγειογένεσης και αναφέρονται κυρίως στα 

αρχικά στάδια της ανάπτυξης του όγκου. Σηµειώνεται ότι αν και είναι δυνατό να 

αποκτηθεί χρήσιµη εποπτεία µε αυτά τα µοντέλα, µια ενδεχόµενη µελλοντική τους 

επέκταση σε ογκώδεις κλινικές νεοπλασίες δεν είναι κατ’ ανάγκη εφικτή.  

 Μια συστηµατική προσπάθεια για την υπέρβαση σοβαρών προσοµοιωτικών 

προβληµάτων και ελλείψεων, όπως αυτών που προαναφέρθηκαν, έχει ξεκινήσει από 

την Oµάδα για την In Silico Ογκολογία του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (στα πλαίσια της οποίας 

εκπονήθηκε και η παρούσα διατριβή) µε την ανάπτυξη ενός τετραδιάστατου 

εξατοµικευµένου προσοµοιωτικού µοντέλου in vivo [15]-[17]. Ολες οι παράµετροι 

που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο έχουν ήδη οριστεί και είναι δυνατό να 
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ποσοτικοποιηθούν (τουλάχιστο κατ’ αρχή) πειραµατικά ή/και κλικά. Ετσι 

αποφεύγεται η χρήση νέων παραµέτρων υπαγορευµένων από τα µαθηµατικά παρά 

από τη βιοϊατρική και οι οποίες πολύ συχνά έχουν ασαφές ή αµφιλεγόµενο φυσικό 

νόηµα και δύσκολη ποσοτική αποτίµησηση.   Eπιπροσθέτως είναι φανερό ότι ένα 

αξιόπιστο µοντέλο βασισµένο στην πειραµατική και κλινική βιολογία παρέχει 

σηµαντική εποπτεία της αλληλεξάρτησης των εµπλεκόµενων µηχανισµών ακόµη και 

άν µερικές παράµετροι δεν είναι δυνατό επί του παρόντος να αποτιµηθούν µε µεγάλη 

ακρίβεια για κάθε δεδοµένο ασθενή.   

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται πρόσφατες επεκτάσεις και βελτιώσεις 

του τετραδιάστατου προσοµοιωτικού µοντέλου της Οµάδας για την In Silico 

Ογκολογία που προαναφέρθηκε και παρουσιάζονται παραµετρικοί και κλινικοί 

έλεγχοι της ορθότητάς του. Για τον έλεγχο του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε το 

αποτέλεσµα µιας κατάλληλης κλινικής µελέτης. 

Σηµειώνεται επίσης ότι ένας ενδεχόµενος µελλοντικός συνδυασµός του εν λόγω 

µοντέλου µε τις προσεγγίσεις ορισµένων από τους προαναφερθέντες ερευνητές θα 

ήταν άξιος προς διερεύνηση. Σε µια τέτοια περίπτωση θα ήταν ίσως δυνατό να 

προκύψει µια περισσότερο ολοκληρωµένη και κλινικά αξιοποιήσιµη εικόνα όλων των 

επί πτυχών των υπό προσοµοίωση προβλήµατος. Σε µια τέτοια προσέγγιση θα 

λαµβάνονταν παράλληλα υπόψη φαινόµενα όπως η συµπεριφορά του απεικονιστικά 

ορατού όγκου στον οποίο κατά κύριο λόγο αναφέρεται η παρούσα διατριβή, η 

συµπεριφορά των µικροµεταστάσεων, τα φαινόµενα κατά την έναρξη του φαινοµένου 

της αγγειογένεσης κτλ. Επιπροσθέτως η προσοµοιωτική προσέγγιση που 

παρουσιάζεται θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα βήµα για τη διαµόρφωση της 

αναδυόµενης επιστηµονικής περιοχής της In Silico ( Υπολογιστικής) 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.  
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5.2.     Προσοµοιωτική στρατηγική 

 
 Στην ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος η οποία περιλαµβάνει τον όγκο 

υπερτίθεται ένα τρισδιάστατο κυβικό πλέγµα διακριτοποίησης και οι πλέον 

βιολογικοί «νόµοι» εφαρµόζονται σε κάθε κυψελίδα του πλέγµατος. Βασικά 

προσοµοιωτικά στοιχεία τα οποία µεταφράζουν αυτούς τους «νόµους» σε 

αλγορίθµους περιλαµβάνουν την έννοια των µαθηµατικών κλάσεων ισοδυναµίας οι 

οποίες διαµερίζουν τον κυτταρικό πληθυσµό της κάθε κυψελίδας σε υποσύνολα 

ανάλογα µε τη φάση του κυτταρικού κύκλου στην οποία βρίσκονται αυτά σε 

δεδοµένη στιγµή, το πεδίο νεοαγγείωσης µε βάση τα απεικονιστικά δεδοµένα, το 

γραµµικό-τετραγωνικό ακτινοβιολογικό µοντέλο (LQ), ειδικούς αλγορίθµους 

αύξησης και συρρίκνωσης του όγκου κτλ. Η βασική φιλοσοφίας της προσέγγισης 

παρουσιάζεται στην αναφορά [17] και µε συνοπτικό τρόπο στην ιστοσελίδα της 

Οµάδας για την In Silico Ογκολογία [http://www.in-silico-oncology.iccs.ntua.gr/]. 

 

5.3.     Πρόσφατες επεκτάσεις-βελτιώσεις  

5.3.1.   ∆ίκτυο αγγείων, νεοαγγειογένεση και τροφοδοσία σε οξυγόνο µε βάση τα 

απεικονιστικά δεδοµένα 

 
 Η παρατήρηση ότι αγγειογένεση λαµβάνει χώρα στους όγκους έγινε περίπου 

πριν από 100 χρόνια  [18]-[21]. Η υπόθεση ότι οι όγκοι παράγουν µια ευκολοδιάχυτη 

«αγγειογενετική» ουσία διατυπώθηκε το 1968  [22], [23]. Τα κύτταρα των 

θηλαστικών απαιτούν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά για την επιβίωσή τους και 

κατά συνέπεια τα λειτουργικά κύτταρα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη 

από 100 έως 200 µm από τα εγγύτερα τριχοειδή αγγεία δηλαδή εντός των ορίων 
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διάχυσης του οξυγόνου.  Η διαµόρφωση των αγγείων σε ένα έµβρυο ξεκινά από τους 

πρόδροµους  ενδοθηλιακούς  παράγοντες. Το αρχέγονα αγγεία διαστέλλονται και 

«βλαστάνουν» νέα αγγεία µε την παρεµβολή κατάλληλων στηλών ιστού στον αυλό 

τους. Οι στήλες αυτές χωρίζουν τον αυλό σε περισσότερους νέους αυλούς. Ετσι 

παράγεται η φυσιολογική αγγειογένεση [24].  Τα νεόπλαστα αγγεία σε ένα όγκο 

δηµιουργούνται επίσης από προϋπάρχοντα αγγεία µε ανάλογες διαδικασίες. 

Πρόδροµοι  ενδοθηλιακοί παράγοντες που διαφεύγουν από τα αγγειακά τοιχώµατα ή 

κινητοποιούνται από το µυελό των οστών είναι δυνατό επίσης να συνεισφέρουν στο 

φαινόµενο της αγγειογένεσης στους όγκους [25], [26]. Καρκινικά κύτταρα µπορούν 

επίσης να πολλαπλασιαστούν γύρω από ένα προϋπάρχον αγγείο σχηµατίζοντας έτσι 

ένα περιαγγειακό «επίδεσµο» Χωρίς αιµοφόρα αγγεία οι όγκοι δεν µπορούν να 

αυξηθούν πέρα από ένα κρίσιµο µέγεθος  ή να προκαλέσουν µετάσταση σε κάποιο 

άλλο όργανο [27]. 

 Σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά αγγεία, η νεοαγγείωση σε έναν όγκο έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1.  H δοµή των αγγείων του όγκου είναι ανώµαλη [27] 

2. Η δοµή των αγγείων του όγκου είναι έντονα αποδιοργανωµένη [27] 

3. Τα αγγεία του όγκου είναι συχνά περιστραµµένα και διεσταλµένα, έχουν 

αυξοµειούµενες διαµέτρους και υπερβολικές διακλαδώσεις [27] 

4. Η ροή του αίµατος στα νεόπλαστα αγγεία είναι χαοτική και χρονικά 

µεταβαλλόµενη [27], [28] οδηγώντας έτσι σε υποξικές και όξινες περιοχές 

εντός των όγκων [27], [29] 

5. Τα τοιχώµατα των αγγείων έχουν πολυάριθµες «οπές» και ασυνεχή ή και 

εντελώς απούσα βασική µεµβράνη [27] 
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Τα αγγεία του όγκου παρουσιάζουν διαρροές και έχουν εξαιρετική ανοµοιοµορφία 

στη διαρροή τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο του χρόνου [27], [30], [31].  

O καθορισµός των στρωµάτων του όγκου µε βάση τα απεικονιστικά δεδοµένα 

υπαγορεύει τον αριθµό και τη µεταβολική κατάσταση των βιολογικών κυττάρων που 

περιέχονται µέσα σε κάθε στρώµα. Κατά την προσοµοιωτική  διαδικασία και για την 

περίπτωση της αύξησης του όγκου, τα µικρά αγγεία που τροφοδοτούν τους 

παρακείµενους φυσιολογικούς ιστούς απωθούνται (µαζί µε τους ίδιους τους ιστούς) 

από τον όγκο και νέα τριχοειδή αγγεία δηµιουργούνται στην προηγούµενη θέση τους  

[[27]], [[32]]. Συνεπώς γίνεται η υπόθεση ότι τα νέα καρκινικά κύτταρα τα οποία 

βρίσκονται εκτός της αρχικής νεκρωτικής περιοχής και για µια τυπική 

προσδοµοιούµενη χρονική περίοδο (της τάξης των µερικών µηνών) οξυγονώνονται 

καλά σε σηµαντικό ποσοστό και µπορούν να διαιρεθούν. Η µη επαρκής οξυγόνωση 

όλων των νεότευκτων κυττάρων οφείλεται στις ατέλειες της νεοαγγείωσης που 

προαναφέρθηκαν.  

Μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του απεικονιστικά ορατού όγκου και µιας 

υποθετικής επιφάνειας (HYP) η οποία περικλείει τη νεκρωτική του περιοχή και 

βρίσκεται σε απόσταση 1.5 mm από αυτή  θεωρείται ότι µεσολαβεί το 

«πολλαπλασιαζόµενο στρώµα». O χώρος που καταλαµβάνεται µεταξύ της επιφάνειας 

HYP και της επιφάνειας της νεκρωτικής περιοχής θεωρείται ότι περιέχει σχετικά 

µεγάλο αριθµό από «κοιµώµενα» (G0) κύτταρα λόγω του ότι αποτελεί µια 

µεταβατική περιοχή µεταξύ της νεκρωτικής και της καλά µεταβολιζόµενης περιοχής. 

Για το λόγο αυτό αποκαλείται και «κυτταρικό στρώµα G0».  Υποθέτουµε ότι η 

πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων στο πολλαπλασιαζόµενο στρώµα είναι διπλάσια 

εκείνης του στρώµατος G0.  Eπίσης η πυκνότητα των κλωνογόνων κυττάρων στη 
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νεκρωτική περιοχή λαµβάνεται ίση µε το 1/5 της πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων 

στο πολλαπλασιαζόµενο στρώµα.  

 

5.3.2.   Θεώρηση καλά οξυγονούµενων και υποξικών κυττάρων 

 
Η αντίσταση των υποξικών (µη επαρκώς οξυγονούµενων) κυττάρων κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας επιδρά σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα της 

ακτινοθεραπευτικής και της χηµειοθεραπευτικής αγωγής αλλά και των συνδυασµών 

τους. Η απόκριση των καρκινικών κυττάρων στην ιονίζουσα ακτινοβολία εξαρτάται 

έντονα από την οξυγόνωσή τους µε κάθε δεδοµένη δόση να θανατώνει σηµαντικά 

λιγότερα υποξικά από καλά οξυγονούµενα κύτταρα. Η απορροφώµενη δόση που 

επιτρέπει ένα δεδοµένο επίπεδο επιβίωσης τείνει να αυξάνεται κατά τον ίδιο 

παράγοντα για όλα τα επόπεδα επιβίωσης όταν αποµακρυνθεί το οξυγόνο.  Αυτή η 

παρατήρηση επιτρέπει τον υπολογισµό του Λόγου Επαύξησης Οξυγόνου  Οxygen 

Εnhancement Ρatio (OER) για το ίδιο επίπεδο βιολογικού αποτελέσµατος. Για πάρα 

πολλούς τύπους κυττάρων και για ακτινοβόληση µε ακτίνες Χ ο OER είναι περίπου 

ίσος µε 3.0  [6], [7], [33]. Ορισµένοι ερευνητές [33]-[35] αναφέρουν ότι ο OER 

κάπως µειώνεται για δόσεις µικρότερες των 3.0 Gy. Πρακτικά στο µικροπεριβάλλον 

του όγκου τα καλά οξυγονούµενα κύτταρα είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται, ενώ 

τα υποξικά κύτταρα βρίσκονται σε κατάσταση ύπνου (G0) εφόσον βέβαια δεν έχουν 

εισέλθει σε κατάσταση αποσύνθεσης (δια της νέκρωσης και της συνακόλουθης λύσης 

ή δια της απόπτωσης). 

 Eκτεταµένες προσπάθειες έχουν γίνει για τη µέτρηση της υποξίας σε 

ανθρώπινους όγκους του εγκεφάλου (ειδικά για γλοιιώµατα) [36]-[41]. Θεωρούνται 

διαφορετικές τιµές των παραµέτρων  α και β του γραµµικού τετραγωνικού µοντέλου 

για τα καλά οξυγονούµενα (G1, S, G2, M) και τα υποξικά (G0) κύτταρα.  Ο 
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συσχετισµός µεταξύ των παραµέτρων των υποξικών και καλά οξυγονούµενων 

κυττάρων δίνεται από τιε ακόλουθες εκφράσεις [7]: 

 

OER
oxic

hypoxic
α

=α  εξίσωση 1 

2
oxic

hypoxic OER
β

=β  εξίσωση 2 

 

Oι   Nygren και  Ahnstrom [42] εκτιµούν ότι ο ΟΕR µπορεί να κυµαίνεται από 2.0 

έως 3.0 ενώ οι Palcic και συνεργάτες [34], Stuschke και συνεργάτες [43] και Speke 

και Hill [44] ανέφεραν τιµές για το OER 2.3, 2.7, 2.75 αντίστοιχα. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι τα υποξικά κύτταρα στην κλινική πράξη µπορούν να ξαναγίνουν καλά 

οξυγονωµένα όταν νέα νεόπλαστα τριχοειδή αγγεία αναδυθούν στη γειτονιά τους είτε 

όταν ο χώρος µεταξύ αυτών και των εγγύτερων αιµοφόρων αγγείων ελευθερωθεί από 

άλλα κύτταρα τα οποία έχουν ήδη θανατωθεί µε την ακτινοβόληση.  

 

5.3.3.   Εξελιγµένος αλγόριθµος που οδηγεί σε σύµµορφη συρρίκνωση του όγκου  

 

 H διαδικασία συρρίκνωσης του όγκου συνήθως τείνει να συµπεριφέρεται σαν 

οµοιόµορφη συστολή  ([[45]], p.10). Η βιολογική αιτία για την τάση των κυττάρων 

του όγκου να µετακινηθούν προς το κέντρο µάζας του είναι ότι οι περιβάλλοντες τον 

όγκο φυσιολογικοί ιστοί εξασκούν µια σχετικά οµοιόµορφη πίεση πάνω στον όγκο 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο εγκέφαλος να τείνει να ανακτήσει το φυσιολογικό του 

σχήµα (αρχή της οµοιόστασης). Βέβαια αποκλίσεις από αυτό τον κανόνα λόγω 

κυρίως τοπικών ανοµοιογενειών είναι αναµενόµενες.  
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 Με στόχο µια ικανοποιητική προσοµοίωση του φαινοµένου που περιγράφηκε 

πριν σε συνδυασµό µε τη λοιπή προσοµοιωτική στρατηγική, εισάγεται ο Αλγόριθµος 

του Κέντρου Μάζας (Centre of Mass Algorithm ή CMA). Η βασική του αποστολή 

είναι να «ελκύσει» τα µενονωµένα κύτταρα του όγκου προς το κέντρο µάζας του. 

Toνίζεται ότι ο όρος «κέντρο µάζας» δεν χρησιµοποιείται µε την αυστηρή έννοια του 

δεδοµένου ότι αναφέρεται σε όγκο οµοιόµορφης πυκνότητας. Επίσης η 

παρουσιαζόµενη έκδοση του µοντέλου δεν αναφέρεται στην ενδεχόµενη εµφάνιση 

και συµπεριφορά νέων εστιών της νόσου µε τη διαδικασία της διήθησης µακράν του 

χώρου που καταλαµβάνει ο απεικονιστικά ορατός όγκος.  

 Κάθε γεωµετρική κυψελίδα που βρίσκεται σε δισδιάστατη επαφή τουλάχιστο 

µε µια άλλη κυψελίδα της κύριας µάζας του όγκου θεωρείται ότι ανήκει στην κύρια 

συνεκτική µάζα του όγκου.  

Στην Εικόνα 0 οπτικοποιείται ο αλγόριθµος CMA µε τη χρήση ενός 

παραδείγµατος στις δύο διαστάσεις για λόγους ευκολότερης  κατανόησης. H 

απόσταση του κέντρου της κυψελίδας C2 από την εγγύτερη κυψελίδα που 

καταλαµβάνεται από την κύρια µάζα του όγκου είναι µεγαλύτερη από µια κυψελίδα. 

Το περιεχόµενο καθεµιάς αποµονωµένης κυψελίδας τείνει να µετακινηθεί προς το 

κέντρο της κύριας συνεκτικής µάζας του όγκου. 

  Μόνο ολισθήσεις κατά τους ηµιάξονες x+ ή x- ή y- ή y+ ή z- ή z+ είναι 

επιτρεπτές. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του αλγορίθµου CMA, υπολογίζεται η 

απόσταση του κέντρου του C2 από το κέντρο του κύριου όγκου  κατά µήκος 

καθεµιάς από τις έξι δυνατές κατευθύνσεις. 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                                                           97 

 

 

 

Eικόνα 0.  Σχηµατική παράσταση του αλγορίθµου του κέντρο µάζας (Center of Mass 

Algorithm ή CMA) σε δύο διαστάσεις για λόγους ευκολότερης κατανόησης. Το C1 

αντιπροσωπεύει το κέντρο µάζας του  κύριου συνεκτικού τµήµα του όγκου. Το C2 

αντιπροσωπεύει µια κυψελίδα που καταλαµβάνεται από τον όγκο και βρίσκεται έξω από 

το κύριο συνεκτικό τµήµα του όγκου. Το C2 µπορεί να κινηθεί πρός το L7 ή προς το 

M6 έτσι ώστε η απόστασή του από το C1 να µειωθεί. Η ίδια διαδικασία λαµβάνει χώρα 

όταν το C2 ανήκει στο κύριο συνεκτικό τµήµα του όγκου. Σηµειώνεται ότι ολισθήσεις 

µόνο κατά τους βασικούς ηµιάξονες (x-, x+, y-, y+, z-, z+) επιτρέπονται.  
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Aκολούθως επιλέγεται η ελάχιστη απόσταση. Σε περίπτωση που περισσότερες 

από µια αποστάσεις έχουν την ίδια ελάχιστη τιµή, τότε η κατεύθυνση επιλέγεται µε 

τη χρήση γεννήτριας (ψευδο)τυχαίων αριθµών.  Μετά την ολοκλήρωση της επόµενης 

σάρωσης του πλέγµατος διακριτοποίησης, το C2 θα βρίσκεται εγγύτερα στο κέντρο 

µάζας του όγκου  και µετά τη διεξαγωγή ενός αριθµού περαιτέρω σαρώσεων το C2 

θα προσκοληθεί στην εγγύτερη σε αυτό κυψελίδα της κύριας µάζας του όγκου. 

 

5.3.4.   Κυτταροκινητική κατανοµή των καρκινικών κυττάρων  

 

 Χρησιµοποιείται µια γεννήτρια (ψευδο)τυχαίων αριθµών για την παραγωγή 

µιας οµοιόµορφης κατανοµής πάνω στις διακριτές χρονικές µονάδες που 

συναποτελούν κάθε φάση εντός ή εκτός του κυτταρικού κύκλου (π.χ. S, G0). Αυτή η 

αρχικοποίηση του συστήµατος γίνεται εφόσον δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος 

λόγος ανοµοιόµορφης κυτταροκινητικής κατανοµής των κυττάρων στις διάφορες 

ώρες των φάσεων ακριβώς πριν την έναρξη εκτέλεσης της προσοµοίωσης.  

 

 
5.4.     Επιλογή τιµών των παραµέτρων: το παράδειγµα του πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος in vivo. 

 
  To παράδειγµα που επελέγη για την επίδειξη της χρήσης του µοντέλου 

αναφέρεται σε έναν πρόσφατα ακτινοβοληθέντα όγκο πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος (ΠΓΒ).  Ενας εξειδικευµένος γιατρός ή τεχνικός ή ένα κατάλληλο 

πρόγραµµα τµηµατοποίησης εικόνας µε αυτόµατο τρόπο οριοθετεί το απεικονιστικά 

ορατό όριο του όγκου όπως αυτό εµφανίζεται στις τοµές T1 MRI µε σκιαγραφικό. 
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Επιπρόσθετα οριοθετείται η νεκρωτική περιοχή. Σαν πρώτη προσέγγιση το πεδίο 

νεοαγγείωσης θεωρείται ότι συµπίπτει µε την περιοχή του όγκου όπου είναι έκδηλος 

µε βάση τα απεικονιστικά δεδοµένα (άµεσα ή έµµεσα) έντονος µεταβολισµός ή 

ισοδύναµα παροχή αίµατος.  

 Ενας κύβος πλέγµατος διακριτοποίησης ο οποίος καθορίζει και την ανατοµική 

περιοχή ενδιαφέροντος υπερτίθεται στις απεικονιστικές τοµές. Οι διαστάσεις κάθε 

κυψελίδας, η οποία έχει ονοµαστική χωρητικότητα 106 κυττάρων ([[46]]) (NBC=106) 

είναι 1mm×1mm×1mm. Ενας αριθµός ερενητών έχουν εστιάσει τη δραστηριότητά 

τους στη µέτρηση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου (Tc) ειδικά για την 

περίπτωση των γλοιωµάτων. Οι Hoshino και συνεργάτες [47] αναφέρουν µια µέση 

τιµή του Tc  ίση µε 57 h. Οι Crafts και συνεργάτες (1977) [48] εκτιµούν ότι το  

Tc µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 2 και 3 ηµερών. Oι Hoshino και Wilson [49] 

αναφέρουν τιµή για το Tc περί τις 75.6 h. Oι Pertuiset και συνεργάτες [50] 

προτείνουν µια µέση τιµή για το Tc µεταξύ 1 και 2.5 ηµερών. Σε αυτό το κεφάλαιο 

για το Tc θεωρήθηκαν εναλλακτικά οι τιµές 24, 48 and 72 h . Σύµφωνα µε τον 

Katzung (2001) [51] τα πολλαπλασιαζόµενα καρκινικά κύτταρα δαπανούν το χρόνο 

τους στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου ως εξής: χρόνος που δαπανάται 

στη φάση G1:  TG1=0.4 TC, στη φάση S: TS=0.39 TC, ατη φάση G2: TG2=0.19 TC  και 

στη φάση M: TM=0.02 TC.  Μετά την ακτινοβόληση πολύ συχνά τα αναπαραγωγικά 

νεκρά κύτταρα (δηλαδή τα κύτταρα των οποίων οι κοντινοί απόγονοι θα οδηγηθούν 

στο βιολογικό θάνατο)  συνεχίζουν να διέρχονται τον κυτταρικό κύκλο για συνήθως 1 

έως 3 διαιρέσεις πριν επέλθει ο οριστικός βιολογικός θάνατος [45].  Στο παρόν 

µοντέλο τα αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα θεωρούνται ότι υφίστανται 2 µιτώσεις 

πριν το βιολογικό τους θάνατο [17]. Tα αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα και οι 

απόγονοί τους οι οποίοι βρίσκονται ακόµη εντός του κυτταρικού κύκλου θεωρούνται 
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πολλαπλασιαζόµενα µέχρι τον οριστικό τους βιολογικό θάνατο επειδή  η 

δραστηριότητά τους είναι µακροσκοπικά ανιχνεύσιµη µε κατάλληλες απεικονιστικές 

τεχνικές. Aυτό το σηµείο τονίζει τις διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις που 

µπορεί να γίνουν από την πλευρά µηχανικών και ιατρικών φυσικών/βιολόγων για την 

περιγραφή του ίδιου φαινοµένου. ∆ιερευνητικές εκτελέσεις του αντίστοιχου κώδικα 

έδειξαν ότι εάν τα αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα τα οποία διέρχονται ακόµη από τον 

κυτταρικό κύκλο προστεθούν στον αριθµό των ανεπηρέαστων από την ακτινοβόληση 

κυττάρων, τότε θα επέλθει αύξηση του αριθµού των τελευταίων κατά ένα παράγοντα 

που µπορεί να φθάσει και το 10 (1 log) κατά τη διάρκεια µιας τυπικής 

ακτινοθεραπευτικής αγωγής.   

 Προσοµοιώθηκε το συµβατικό κλασµατοποιηµένο ακτινοθεραπευτικό σχήµα 

(2 Gy µια φορά την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, συνολκή δόση: 60 Gy). Oι 

παράµετροι του γραµµικού-τετραγωνικού µοντέλου θεωρήθηκε ότι έχουν τις 

ακόλουθες τιµές (oxic: καλά οξυγονωµένο, hypoxic: υποξικό δηλ. µη επαρκώς 

οξυγονωµένο)  1
oxic Gy17.0 −=α , 2

oxic Gy02.0 −=β , και 1
hypoxic Gy)OER/17.0( −=α , 

22
hypoxic Gy)OER/02.0( −=β για ένα ΠΓΒ µε γνωστό µεταλλαγµένο (mt) γονίδιο p53 

([[52]], p.100) και  1
oxic Gy6.0 −=α , 2

oxic Gy06.0 −=β , 1
hypoxic Gy)OER/6.0( −=α , 

22
hypoxic Gy)OER/06.0( −=β  για ένα ΠΓΒ µε γνωστό φυσικού τύπου (wt) µη 

µεταλλαγµένο γονίδιο γονίδιο p53 gene [7], [53]. Και οι δύο παράµετροι oxicα και  

oxicβ  θεωρούνται ότι παραµένουν σταθερές κατά τη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου. Σηµειώνεται ότι κατά την οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων τα κύττταρα 

που έχουν πληγεί θανάσιµα από την ακτινοβολία «χρωµατίζονται¨» ως νεκρά από τη 

στιγµή του τελεσίδικα  θανάσιµου πλήγµατός τους µέχρι το βιολογικό τους θάνατο 

µέσω της απόπτωσης ή της νέκρωσης. Για τον ειδικό τύπο των υπό θεώρηση 
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ελάχιστα διαφοροποιηµένων κυττάρων (του ΠΓΒ) και για λόγους απλοποίησης, όλα 

τα µη κλωνογόνα κύτταρα έχουν θεωρηθεί ότι είναι νεκρά κύτταρα.  Στειρωµένα 

κύτταρα δεν έχουν ληφθεί υπόψη για τους ίδιους λόγους. Η συνεισφορά των ζώντων 

µη κλωνογόνων κυττάρων προβλέπεται να εξεταστεί σε µελλοντική περισσότερο 

εκλεπτυσµένη έκδοση του µοντέλου. Ενας τυπικός όγκος που καταλαµβάνει  20 cm3 

περιλαµβάνει 4–5% κλωνογόνα καρκινικά κύτταρα  [54], δηλαδή µια τυπική 

πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων είναι περίπου 107 cm−3 [55]. Οι περισσότεροι 

υπολογισµοί των βιολογικών αποτελεσµάτων της ακτινοβολίας στους όγκους 

βασίζονται στην υπόθεση ότι η πυκνότητα των κλωνογόνων κυττάρων είναι 

οµοιόµορφη µέσα στον όγκο. Στην πραγµατικότητα όµως είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι 

όγκοι έχουν µη οµοιόµορφη πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων [56]. Αυτός ο 

παράγοντας έχει ληφθεί υπόψη µόνο από ελάχιστους ερευνητές όπως τους Brahme 

και  Agren [57] και τους  Webb και Nahum [56]]. ∆εδοµένου όµως ότι επί του 

παρόντος δεν υπάρχουν αρκετά περιραµατικά δεδοµένα in vivo, προσοµοιώθηκε µια 

σειρά από εύλογες τιµές της (υποθετικά οµοιόµορφης)  πυκνότητας κλωνογόνων 

κυττάρων. Οι Webb και Nahum [56] τονίζουν ιδιαίτερα τη σηµασία της πυκνότητας 

κλωνογόνων κυττάρων ειδικά για τους όγκους του εγκεφάλου. Στις εκτελέσεις του 

προσοµοιωτικού µοντέλου θεωρήθηκαν οι εξής τιµές της πυκνότητας κλωνογόνων 

κυττάρων (clonogenic cell density ή CCD): 1×104 cells/mm3, 2×104 cells/mm3, 3×104 

cells/mm3, 4×104 cells/mm3. 

Mέσα σε κάθε κυψελίδα του πλέγµατος διακριτοποίησης η αρχική κατανοµή των 

κλωνογόνων κυττάρων µεταξύ του κυτταρικού κύκλου, της φάσης ύπνωσης (G0) και 

της βαθµιαίας κυτταρικής αποσύνθεσης (δια της απόπτωσης ή της νέκρωσης και της 

συνακόλουθης λύσης) εξαρτάται από το µεταβολικό στρώµα του όγκου στο οποίο 

ανήκει η εν λόγω κυψελίδα  [17]. O παράγοντας κυτταρικών απωλειών ([33], p.13, 
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15, 253) ελήφθη ως 0.3 δεδοµένου ότι τα προϊόντα του κυτταρικού θανάτου 

αποµακρύνονται από τον εγκέφαλο µε ιδιαίτερη δυσκολία και θεωρήθηκε ως το 

άθροισµα του παράγοντα κυτταρικών απωλειών λόγω νέκρωσης (0.2) και του 

παράγοντα κυτταρικών απωλειών λόγω απόπτωσης  (0.1) [17], [33].  Εκτιµήσεις των 

ποσοστών των πολλαπλασιαζόµενων, κοιµώµενων και νεκρών κυττάρων που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τις υπολογιστικές εκτελέσεις του παρόντος µοντέλου 

δίνονται στην [17] και βασίζονται σε µια ηµιποσοτική αναπαράσταση της 

αναπαραγωγικής κατάστασης των κυττάρων του όγκου ανάλογα µε το απεικονιστικά 

καθοριζόµενο µεταβολικό στρώµα στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγµα τα 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα που βρίσκονται στις σκοτεινές (νεκρωτικές) περιοχές 

του όγκου όπως αυτές εµφανίζονται σε τοµές Τ1 ΜRI µε σκιαγραφικό αναµένονται 

να είναι ελάχιστα. Οσον αφορά την πυκνότητα των συνολικών κυττάρων 

(πολλαπλασιαζόµενων, κοιµώµενων και αποσυντιθέµενων) αυτή θεωρήθηκε ίση µε  

106  cells/mm3 [46] σε όλο τον όγκο.  

 

5.5.     Έλεγχοι και αποτελέσµατα  

 Για τον κλινικό έλεγχο του προσοµοιωτικού µοντέλου προσοµοιώθηκαν 

διάφοροι βραχίονες της κλινικής µελέτης RTOG 83 02 [18]. Τα ίδια απεικονιστικά 

δεδοµένα του ΠΓΒ χρησιµοποήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις σαν χωρική βάση για 

τη διεξαγωγή πειραµάτων in silico (στον υπολογιστή).  Υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες 

τυπικές τιµές των αντίστοιχων παραµέτρων: OER=3.0, πυκνότητα κλωνογόνων 

κυττάρων =1xCCD=1×104 κύτταρα/mm3, διάρκεια κυτταρικού κύκλου Tc=30 h. Σαν 

τιµές των α και β παραµέτρων χρησιµοποιήθηκαν τιµές που αντιστοιχούν σε ΠΓΒ µε 

µεταλλαγµένο γονίδιο p53 (mt p53) και είναι αυτές που έχουν προαναφερθεί στο 

παρόν κεφάλαιο.  
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(b) 

 
 

Eικόνα 1. (α) O συνολικός αριθµός των πολλαπλασιαζόµενων και αναπαυόµενων 

κυττάρων του όγκου σα συνάρτηση του χρόνου για το υπερκλασµατοποιηµένο (1.2 
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Gy δύο φορές την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, συνολική δόση 81.6 Gy, «HF-

81.6») και το επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, 

5 φορές την εβδοµάδα, συνολική δόση 54.4 Gy, “AHF-54.4”) ακτινοθεραπευτικό 

σχήµα. To σχήµα HF-81.6 ολοκληρώνεται την 46η ηµέρα µετά την έναρξη της 

αγωγής ενώ το  AHF-54.4 ολοκληρώνεται την 23η ηµέρα. (b) Ο συνολικός αριθµός 

των πολλαπλασιαζόµενων και κοιµώµενων κυττάρων σαν συνάρτηση του χρόνου 

για το υπερκλασµατοποιηµένο (1.2 Gy,  δύο φορές την ηµέρα , 5 φορές την 

εβδοµάδα, συνολική δόση 76.8 Gy,”HF-76.8”) και το επιταχυνόµενο 

υπερκλασµατοποιηµένο (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα , 5 φορές την εβδοµάδα, 

συνολική δόση: 48 Gy, “AHF-48”) ακτινοθεραπευτικό σχήµα. Θεωρείται ότι και τα 

δύο ακτινοθεραπευτικά σχήµατα ξεκινούν την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας 

της αγωγής. Το σχήµα HF-76.8 ολοκληρώνεται την 44η ηµέρα µετά την έναρξη της 

αγωγής ενώ το AHF-48 ολοκληρώνεται την 19η ηµέρα.  

 

 H Εικόνα 1(a) δείχνει το συνολικό αριθµό των πολλαπλασιαζόµενων και 

κοιµώµενων καρκινικών κυττάρων σαν συνάρτηση του χρόνου για το 

υπερκλασµατοποιηµένο ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.2. Gy δύο φορές την ηµέρα, 

συνολική δόση 81.6 Gy, «HF-81.6») και το επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, συνολική δόση 54.4 Gy, 

«AHF-54.4»).  Και τα δύο σχήµατα αρχίζουν την πρώτη ηµέρα της πρώτης 

εβδοµάδας της αγωγής. Το σχήµα HF-81.6 ολοκληρώνεται την 46η ηµέρα από την 

έναρξη της θεραπευτικής αγωγής ενώ το σχήµα AHF-54.4 ολοκληρώνεται την 23η 

ηµέρα.  

 Η Εικόνα  1 (b) παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των πολλαπλασιαζόµενων 

και κοιµώµενων κυττάρων του όγκου σαν συνάρτηση του χρόνου για το 
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υπερκλασµατοποιηµένο ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.2. Gy δύο φορές την ηµέρα, 

συνολική δόση 76.8 Gy, «HF-76.8») και το επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, συνολική δόση 48 Gy, 

«AHF-48»). Και τα δύο σχήµατα αρχίζουν την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας 

της αγωγής.  Το σχήµα HF-76.8 ολοκληρώνεται την 44η ηµέρα από την έναρξη της 

θεραπευτικής αγωγής ενώ το σχήµα AHF-48 ολοκληρώνεται την 19η ηµέρα. 

 Σύµφωνα µε τις γραφικές παραστάσεις πριν την ολοκλήρωση του σχήµατος 

AHF η θανάτωση των κυττάρων λόγω της ακτινοβόλησης µε το σχήµα AHF είναι 

περισσότερο έντονη από τη θανάτωση µε το σχήµα HF.  Αυτό µπορεί να εξηγηθεί 

από το γεγονός ότι υψηλότερη δόση έχει χορηγηθεί στον όγκο µε το σχήµα AHF το 

οποίο έχει τις ίδιες αποστάσεις µεταξύ των κλασµάτων του µε εκείνες του HF για τη 

θεωρούµενη περίοδο. Σε περίπτωση που δεν έχουν θανατωθεί όλα τα ζώντα κύτταρα 

µε το σχήµα AHF, ο επαναποικισµός του όγκου είναι σηµαντικός έτσι ώστε κατά τη 

στιγµή που ολοκληρώνεται το σχήµα HF, τα ζώντα καρκινικά κύτταρα και οι 

απόγονοί τους που έχουν διαφύγει το θάνατο λόγω της ακτινοβόλησης µε το σχήµα 

AHF ξεπερνούν σε αριθµό τα καρκινικά κύτταρα που έχουν ξεφύγει τη θανάτωση µε 

το ακτινοθεραπευτικό σχήµα HF.  

 Ο καλύτερος  έλεγχος του όγκου µε το ακτινοθεραπευτικό σχήµα HF σε 

σχέση µε το σχήµα AHF βρίσκεται σε συµφωνία µε τα συµπεράσµατα της κλινικής 

δοκιµής RTOG-83-02. Σηµειώνεται ότι κατά την κλινική δοκιµή RTOG 83-02 πέραν 

της ακτινοθεραπείας οι ασθενείς ελάµβαναν το χηµειοθεραπευτικό σκεύασµα 

καρµουστίνη (carmustine) µε το ίδιο χρονικό προγραµµατισµό για όλους του 

βραχίονες της κλινικής δοκιµής. Kατά συνέπεια θεωρήθηκε ότι η επίδραση της 

καρµουστίνης δεν αλλάζει το συσχετισµό µεταξύ της αποτελεσµατικότητας των 

διαφόρων θεραπευτικών σχηµάτων που ελέγχθηκαν.  
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(b) 
 

 

Eικόνα 2. (a) Συνολικός αριθµός των πολλαπλασιαζόµενων και κοιµώµενων 

καρκινικών κυττάρων σαν συνάρτηση του χρόνου για το υπερκλασµατοποιηµένο  
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(1.2 Gy δύο φορές την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, συνολική δόση: 72 Gy, ”HF-

72”) και επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, 5 

ηµέρες την εβδοµάδα, συνολική δόση: 54.4 Gy, “AHF-54.4”) ακτινοθεραπευτικό  

σχήµα. Το σχήµα HF-72 ολοκληρώνεται κατά την 40η ηµέρα µετά την έναρξη της 

αγωγής ενώ το AHF-48 ολοκληρώνεται την 19η ηµέρα.  (b) Συνολικός αριθµός των 

πολλαπλασιαζόµενων και κοιµώµενων καρκινικών κυττάρων σαν συνάρτηση του 

χρόνου για το υπερκλασµατοποιηµένο (1.2 Gy δύο φορές την ηµέρα, 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα, συνολική δόση: 64.8 Gy,”HF-64.8”) και το επιταχυνόµενο 

υπερκλασµατοποιηµένο (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, 

συνολική δόση: 48 Gy, “AHF-48”). Το HF-64.8 ολοκληρώνεται κατά την 37η ηµέρα 

από την έναρξη της αγωγής ενώ τo  AHF-48 ολοκληρώνεται κατά την 19η ηµέρα. Και 

τα δύο σχήµατα ξεκινούν την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας της αγωγής.  

 
 

  H Εικόνα 2 (a) δείχνει το συνολικό αριθµό των πολλαπλασιαζόµενων και 

κοιµώµενων καρκινικών κυττάρων σαν συνάρτηση του χρόνου για το 

υπερκλασµατοποιηµένο ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.2. Gy δύο φορές την ηµέρα, 

συνολική δόση 72 Gy, «HF-72») και το επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, συνολική δόση 48 Gy, 

«AHF-48»). Και τα δύο σχήµατα αρχίζουν την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας 

της αγωγής. Το σχήµα HF-72 ολοκληρώνεται την 40η ηµέρα από την έναρξη της 

θεραπευτικής αγωγής ενώ το σχήµα AHF-48 ολοκληρώνεται την 19η ηµέρα.  

 Η Εικόνα  2 (b) παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των πολλαπλασιαζόµενων 

και κοιµώµενων κυττάρων του όγκου σαν συνάρτηση του χρόνου για το 

υπερκλασµατοποιηµένο ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.2. Gy δύο φορές την ηµέρα, 

συνολική δόση 64.8 Gy, «HF-64.8») και το επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο 
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ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, συνολική δόση 48 Gy, 

«AHF-48»). Και τα δύο σχήµατα αρχίζουν την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας 

της αγωγής. Το σχήµα HF-64.8 ολοκληρώνεται την 37η ηµέρα από την έναρξη της 

θεραπευτικής αγωγής ενώ το σχήµα AHF-48 ολοκληρώνεται την 19η ηµέρα. 

  Σύµφωνα πάλι µε τις γραφικές παραστάσεις πριν την ολοκλήρωση του 

σχήµατος AHF η θανάτωση των κυττάρων λόγω της ακτινοβόλησης µε το σχήµα 

AHF είναι περισσότερο έντονη από τη θανάτωση µε το σχήµα HF.  Αυτό µπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι υψηλότερη δόση έχει χορηγηθεί στον όγκο µε το σχήµα 

AHF το οποίο έχει τις ίδιες αποστάσεις µεταξύ των κλασµάτων του µε εκείνες του HF 

για τη θεωρούµενη περίοδο. Σε περίπτωση που δεν έχουν θανατωθεί όλα τα ζώντα 

κύτταρα µε το σχήµα AHF, ο επαναποικισµός του όγκου είναι σηµαντικός έτσι ώστε 

κατά τη στιγµή που ολοκληρώνεται το σχήµα HF, τα ζώντα καρκινικά κύτταρα και οι 

απόγονοί τους που έχουν διαφύγει το θάνατο λόγω της ακτινοβόλησης µε το σχήµα 

AHF ξεπερνούν σε αριθµό τα καρκινικά κύτταρα που έχουν ξεφύγει τη θανάτωση µε 

το ακτινοθεραπευτικό σχήµα HF.   

Η Εικόνα 3 παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των κυττάρων του όγκου 

(πολλαπλασιαζόµενων, κοιµώµενων και νεκρών) σαν συνάρτηση του χρόνου για το 

υπερκλασµατοποιηµένο ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.2. Gy δύο φορές την ηµέρα, 

συνολική δόση 76.8 Gy, «HF-76.8») και το επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα (1.6 Gy δύο φορές την ηµέρα, συνολική δόση 48 Gy, 

«AHF-48»). Και τα δύο σχήµατα αρχίζουν την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας 

της αγωγής. Το σχήµα HF-76.8 ολοκληρώνεται την 44η ηµέρα από την έναρξη της 

θεραπευτικής αγωγής ενώ το σχήµα AHF-48 ολοκληρώνεται την 19η ηµέρα. Στο 

τέλος της 10ης εβδοµάδας ο επαναποικισµός που ακολουθεί το σχήµα AHF-48 είναι 
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εντονώτερος από εκείνον που ακολουθεί το σχήµα HF-76.8 σύµφωνα και µε την 

Εικόνα 1(b).  
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Εικόνα 3. Συνολικός αριθµός των καρκινικών κυττάρων (πολλαπλασιαζόµενων, 

κοιµώµενων και νεκρών) σαν συνάρτηση του χρόνου για το υπερκλασµατοποιηµένο 

(1.2 Gy δύο φορές την ηµέρα, 5 φορές την εβδοµάδα, συνολική δόση:  76.8 Gy, 

”HF-76.8”) και επιταχυνόµενο υπερκλασµατοποιηµένο (1.6 Gy δύο φορές την 

ηµέρα, 5 φορές την εβδοµάδα, συνολική δόση: 48 Gy, “AHF-48”) 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα. Η ακτινοθεραπεία ξεκινά την πρώτη ηµέρα της πρώτης 

εβδοµάδας. Το σχήµα HF-76.8 ολοκληρώνεται κατά την 44η ηµέρα µετά την έναρξη 

της αγωγής, ενώ το  AHF-48 ολοκληρώνεται κατά την 19η ηµέρα. Και τα δύο 

σχήµατα ακτινοβόλησης ξεκινούν κατά την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας 

της ακτινοθεραπευτικής αγωγής.  
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 Ολες οι προηγούµενες παρατηρήσεις βρίσκονται σε συµφωνία µε τα 

στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα της κλινικής µελέτης RTOG 83 02 [18] που 

αναφέρονται στην επιβίωση µετά τις ακόλουθες κλασµατώσεις της δόσης: 

υπερκλασµατοποίηση υψηλής δόσης (HF,συνολικές δόσεις: 76.8 Gy και 81.6 Gy), 

υπεκλασµατοποίηση χαµηλής δόσης (HF, total doses: 64.8 Gy and 72.0 Gy) και 

επιταχυνόµενη  κλασµατοποίηση  (AHF, συνολικές δόσεις: 48.0 Gy and 54.4 Gy).  

 Οπως έχει προαναφερθεί παράλληλα µε την ακτινοθεραπευτική αγωγή στους 

ασθενείς της κλινικής δοκιµής εχορηγείτο και τo χηµειοθεραπευτικό σκέυασµα 

carmustine, το οποίο δεν αναµένεται όµως να έχει µεταβάλει τους συσχετισµούς 

αποτελεσµατικότητας µεταξύ των διαφόρων κλασµατοποιήσεων της δόσης λόγω του 

ότι δεν εξαρτάτο ούτε η δοσολογία ούτε ο χρονισµός χορήγησής του από το 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα που παράλληλα ακολουθείτο. Συγκεκριµένα όλοι οι 

ασθενείς ελάµβαναν BCNU, 80 mg/m2 ενδοφλέβια κατά τις ηµέρες 1, 2 και 3 της 

πρώτης εβδοµάδας της ακτινοθεραπευτικής αγωγής και κατόπιν κατά 3 συνεχόµενες 

ηµέρες κάθε 8 εβδοµάδες και για περίοδο ενός έτους µέχρι τη µέγιστη δόση των 1440 

mg/m2. Μικρές µόνο τροποποιήσεις του παράλληλου χηµειοθεραπευτικού σχήµατος 

µε βάση των ηλικία του ασθενούς και όχι το ακολουθούµενο ακτινοθεραπευτικό 

σχήµα ελάµβαναν χώρα κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιµής.   

 Aκολουθεί παραµετρική ανάλυση η οποία έγινε για να µελετηθεί η επίδραση 

της πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων του όγκου, του λόγου επαύξησης οξυγόνου 

(OER) και της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου. Ο προσοµοιωτικός κώδικας 

εκτελέστηκε για µια προσοµοιούµενη περίοδο µέχρι 6 εβδοµάδες, ένα χρονικό 

διάστηµα το οποίο εν γένει καλύπτει την περίοδο της ακτινοθεραπευτικής αγωγής και 
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µπορεί να εκτέινεται και λίγες ηµέρες µετά  την ολοκλήρωση της αγωγής.  H 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου υποτέθηκε ίση µε 48 h, o OER ίσος µε 3.0, η 

πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 1×104 κύτταρα/mm3 και οι παράµετροι του 

γραµµικού-τετραγωνικού προτύπου (LQ) ίδιες µε τις τιµές που έχουν προαναφερθεί 

να αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη κυτταρική σειρά ΠΓΒ µε µεταλλαγµένο γονίδιο 

p53 εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.  

 Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης που παρουσιάζονται στην Εικόνα 4 

δείχνουν τη δυνατότητα του αλγορίθµου να προσοµοιώνει αποτελεσµατικά την 

απόκριση του όγκου στο συµβατικό σχήµα ακτινοβόλησης για διαφορετικές τιµές της 

πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων CCD (1×104 κύτταρα/mm3, 2×104 κύτταρα/mm3, 

3×104 κύτταρα/mm3, 4×104 κύτταρα/mm3). Υψηλότερες τιµές της CCD όχι µόνο 

οδηγούν σε παραγωγή υψηλότερου αριθµού πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων αλλά 

επηρεάζουν τη συνολική σύνθεση του όγκου. Μια τέτοια συµπεριφορά είναι 

σύµφωνη και µε την αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφόρων µεταβολικών στρωµάτων 

του όγκου (πολλαπλασιαζόµενου, κοιµώµενου, νεκρού). 
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Εικόνα 4.  Προσοµοιωτικές προβλέψεις του αριθµού  (a) των πολλαπλασιαζόµενων 

και (b) συνολικών (πολλαπλασιαζόµενων, κοιµώµενων και νεκρών) καρκινικών 

κυττάρων µε µεταλλαγµένο γονίδιο p53 (mt p53) για την περίπτωση της συµβατικής 

κλασµάτωσης (2 Gy µια φορά την ηµέρα, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, συνολική δόση: 60 

Gy) για διαφορετικές πυκνότητες κλωνογόνων κυττάρων (CCD = 104 κύτταρα/mm3). 

To ακτινοθεραπευτικό σχήµα αρχίζει την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας της 

αγωγής. Τονίζεται ότι τα αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα και οι απόγονοί τους που 

συνεχίζουν να βρίσκονται εντός του κυτταρικού κύκλου θεωρούνται ως 

πολλαπλασιαζόµενα µέχρι τον οριστικό βιολογικό τους θάνατο.  Η περιοδικότητα που 

παρατηρείται στις γραφικές παραστάσεις αντικατοπτρίζει την περιοδικότητα της 

εβδοµαδιαίας ακτινοβόλησης. Σηµειώνεται ότι δεν διενεργείται ακτινοβόληση κατά 

τα Σαββατοκύριακα.  
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Eικόνα 5. ∆ισδιάστατη οπτικοποίηση της προσοµοιούµενης απόκρισης ενός 

ακτινευαίσθητου κλινικού όγκου πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος στο συµβατικό 

σχήµα ακτινοθεραπείας για µια σειρά πυκνοτήτων κλωνογόνων κυττάρων. Οριζόντια 

τοµή που περνάει από το κέντρο του όγκου µε πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση 

µε 1 x CCD(=104 κύτταρα/mm3) στις εξής χρονικές στιγµές: (a) 3 υποθετικές ηµέρες 

µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (e) 5 υποθετικές ηµέρες µετά την 

έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (i) 8 υποθετικές ηµέρες µετά την έναρξη της 
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αγωγής. Οριζόντια τοµή που περνάει από το κέντρο του όγκου µε πυκνότητα 

κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 2 x CCD στις εξής χρονικές στιγµές: (b) 3 υποθετικές 

ηµέρες µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (f) 5 υποθετικές ηµέρες 

µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (j) 8 υποθετικές ηµέρες µετά την 

έναρξη της αγωγής. Οριζόντια τοµή που περνάει από το κέντρο του όγκου µε 

πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 3 x CCDστις εξής χρονικές στιγµές: (c) 3 

υποθετικές ηµέρες µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (g) 5 υποθετικές 

ηµέρες µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (k) 8 υποθετικές ηµέρες 

µετά την έναρξη της αγωγής. Οριζόντια τοµή που περνάει από το κέντρο του όγκου 

µε πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 4 x CCDστις εξής χρονικές στιγµές: (d) 

3 υποθετικές ηµέρες µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (h) 5 

υποθετικές ηµέρες µετά την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής αγωγής, (l) 8 υποθετικές 

ηµέρες µετά την έναρξη της αγωγής. Για τη συγκεκριµένη περίπτωση οι παράµετροι 

του ακτινοβιολογικού µοντέλου LQ για τον όγκο αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη 

κυτταρική σειρά πολύµορφου γλοιοβλαστώµατος  µε µεταλλαγµένο γονίδιο p53 (mt 

p53). Το σχήµα ακτινοβόλησης αρχίζει την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας της 

θεραπείας.  

 

Χρωµατικός κώδικας βαθύ γκρίζο: κυτταρικό στρώµα πολλαπλασιαζόµενων 

κυττάρων, ανοιχτό γκρίζο: στρώµα κοιµώµενων κυττάρων (G0), λευκό: στρώµα 

νεκρών κυττάρων. Το εξής χρωµατικό κριτήριο “99.8%” οπτικοποίησης των 

προβλέψεων έχει οριστεί και χρησιµοποιηθεί σε ολόκληρη τη διατριβή:  

« Για δεδοµένη κυψελίδα του πλέγµατος διακριτοποίησης, 

εάν το ποσοστό των νεκρών κυττάρων είναι χαµηλότερο του 99.8% τότε 
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{εάν το ποσοστό των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων  > ποσοστό των G0 κυττάρων, 

τότε χρωµάτισε την κυψελίδα µε βαθύ γκρίζο (στρώµα πολλαπλασιαζόµενων 

κυττάρων), 

διαφορετικά χρωµάτισε την κυψελίδα µε ανοιχτό γκρίζο (στρώµα κοιµώµενων 

κυττάρων G0) } 

διαφορετικά χρωµάτισε την κυψελίδα λευκή (στρώµα νεκρών κυττάρων)» 

Σηµειώνεται ότι όπου γίνεται έγχρωµη απόδοση αντι για τόνους γκρίζου 

χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα αντίστοιχα χρώµατα: βαθύ γκρίζο ↔ κόκκινο 

(στρώµα πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων), ανοιχτό γκρίζο ↔ πράσινο (στρώµα 

κοιµώµενων κυττάρων), λευκό  ↔ µπλε (στρώµα νεκρών κυττάρων).  

 
 

 Η Εικόνα 5 παρουσιάζει µια δισδιάστατη οπτικοποίηση της προσοµοιούµενης 

απόκρισης ενός κλινικού όγκου πολυµόρφου γλoιοβλαστώµατος στο συµβατικό 

ακτινοθεραπευτικό σχήµα για διάφορες τιµές της πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων. 

Στο τέλος της ηµέρας 3 ο όγκος µε 1xCCD φαίνεται να είναι περισσότερο 

ακτινευαίσθητος σε σύγριση µε τους όγκους µε 2xCCD, 3xCCD και 4xCCD, 

δεδοµένου ότι ο πληθυσµός των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων του είναι 

µικρότερος σε σύγκριση µε εκείνον των άλλων όγκων (Εικόνα  5 (a), (b), (c), (d)). 

Στο τέλος της ηµέρας 5 όλοι οι όγκοι έχουν ισχυρά επηρεαστεί από την 

ακτινοθεραπεία ενώ ο υψηλότερος αριθµός των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων 

περιέχεται στον όγκο µε 4xCCD (Εικόνα 5 (h)).  

Στην αρχή της πρώτης ηµέρας της δεύτερης εβδοµάδας (ηµέρα 8) πρόσφατα 

γεννηµένα πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα είναι παρόντα σε µεγάλους αριθµούς ώστε 

να φαίνονται στην Εικόνα 5 (k) και (l). O πληθυσµός των πολλαπλασιαζόµενων 
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κυττάρων είναι µεγαλύτερος στην Εικόνα 5 (l) από την Εικόνα 5 (k) και το 

µεγαλύτερο µέρος της τοµής του όγκου στην Εικόνα 5(l) είναι χρωµατισµένο σαν 

«πολλαπλασιαζόµενο». Tα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης στην Εικόνα 6 δείχνουν 

τη δυνατότητα του αλγορίθµου να προσοµοιώνει αποτελεσµατικά την απόκριση του 

όγκου στο συµβατικό σχήµα για διαφορετικές τιµές του OER (1.0, 2.0, 3.0). 

Υψηλότερες τιµές του OER περιγράφουν πιο ακτινανθεκτικούς όγκους.  
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Εικόνα 6. Προβλέψεις προσοµοιώσεων του αριθµού των (a) πολλαπλασιαζόµενων 

και (b) κοιµώµενων καρκινικών κυττάρων µε µεταλλαγµένο γονίδιο p53 (mt p53) 

στην περίπτωση της συµβατικής κλασµατοποίησης για διαφορετικούς λόγους 

επαύξησης οξυγόνου (OER) ίσους µε 1.0, 2.0 και 3.0. Σηµειώνεται ότι τα 

αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα και οι απόγονοί τους που συνεχίζουν να βρίσκονται 

εντός του κυτταρικού κύκλου θεωρούνται ως πολλαπλασιαζόµενα µέχρι τον 

οριστικό βιολογικό τους θάνατο. Η ακτινοβόληση αρχίζει την πρώτη ηµέρα της 

πρώτης εβδοµάδας της αγωγής.  
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Η Εικόνα 7 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης ενός κλινικού 

πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος στο συµβατικό σχήµα κλασµάτωσης για 

διαφορετικές τιµές του Tc. Για τη σύντοµη προσοµοιωθείσα περίοδο (10 ηµέρες) ο 

όγκος µε Tc=48h εµφανίζεται περισσότερο δυσκολοθεράπευτος από εκείνον µε 

Tc=60h. Παρατηρείται όµως ότι κατά τη διάρκεια των περισσότερων εργάσιµων 

ηµερών της εβδοµάδας ο όγκος µε Tc=48h παρουσιάζει καλύτερη απόκριση στην 

ακτινοβόληση ενώ ο όγκος µε Tc=60h δείχνει µια πιο αργή απόκριση λόγω της 

µεγαλύτερης διάρκειας του κυτταρικού κύκλου Tc.  

Η Εικόνα 8 αποτελεί µια τρισδιάστατη ανασύνθεση της προσοµοιωθείσας 

απόκρισης ενός ΠΓΒ µε γνωστή µεταλλαγή στο γονίδιο p53 (mt p53) για Tc=24h 

(Εικόνα 7(a)) και Tc=72h (Εικόνα 8(b)) στο τέλος της ηµέρας 8. Η Εικόνα 8 (a) 

περιλαµβάνει λίγες κυψελίδες οι οποίες έχουν χρωµατιστεί σαν 

«πολλαπλασιαζόµενες» σε αντίθεση µε την Εικόνα 8 (b) στην οποία όλες οι 

κυψελίδες έχουν χρωµατιστεί ως «νεκρές». Τονίζεται ότι, όπως άλλωστε φαίνεται και 

στους υπότιτλους των εικόνων 5 και 8, ο χρωµατισµός των κυψελίδων γίνεται µε 

συγκεκριµένο κριτήριο και κατά συνέπεια δε σηµαίνει υποχρεωτικά ότι όλα τα 

βιολογικά κύτταρα που περικλείονται σε µια κυψελίδα ανήκουν στην κατάσταση που 

συµβολίζει το χρώµα µε το οποίο έχει «χρωµατιστεί». Κατά τη διάρκεια του 

µεσοδιαστήµατος κατά το οποίο ο όγκος δεν ακτινοβολείται (ηµέρες 6 και 7), τα 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα του όγκου µε  Tc=24h πολλαπλασιάζονται πολύ πιο 

γρήγορα από εκείνα της περίπτωσης του όγκου µε  Tc=72h. 
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Εικόνα 7. Προβλέψεις προσοµοιώσεων του αριθµού των (a) πολλαπλασιαζόµενων 

και (b) κοιµώµενων καρκινικών κυττάρων µε µεταλλαγµένο γονίδιο p53 (mt p53) 

στην περίπτωση της συµβατικής κλασµατοποίησης για διαφορετικές τιµές της 

διάρκειεας του κυτταρικού κύκλου Tc. Σηµειώνεται ότι τα αναπαραγωγικά νεκρά 

κύτταρα και οι απόγονοί τους που συνεχίζουν να βρίσκονται εντός του κυτταρικού 

κύκλου θεωρούνται ως πολλαπλασιαζόµενα µέχρι τον οριστικό βιολογικό τους 

θάνατο. Η ακτινοβόληση αρχίζει την πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας της 

αγωγής.  

 
 

Για τον έλεγχο της αριθµητικής ευστάθειας του µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικοί σπόροι στις γεννήτριες τυχαίων αριθµών και δεν παρατηρήθηκε κάποια 

ουσιαστική διαφοροποίηση στις προβλέψεις των εκτελέσεων των προσοµοιώσεων.   

Σχετικά µε την ευαισθησία του µοντέλου, οι Εικόνες 4, 6, 7 µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ποσοτική οπτικοποίηση της επίδρασης κρίσιµων 

παραµέτρων του µοντέλου στις προβλέψεις της προσοµοίωσης. Για παράδειγµα 

σύµφωνα µε την Εικόνα 4(a) κατά την 30η ηµέρα µετά την έναρξη του 

ακτινοθεραπευτικού σχήµατος ο αριθµός των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων του 

όγκου για την περίπτωση πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων ίσης µε 4*CCD (CCD = 

104 κύτταρα/mm3) φτάνει κατά την ίδια ηµέρα το 270% του αριθµού των 

πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων της περίπτωσης όπου η πυκνότητα κλωνογόνων 

κυττάρων είναι 1*CCD.   



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                                                           122

 

 
   

(a) 

 
 

(b) 
 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                                                           123

 

Eικόνα 8.  Τρισδιάστατη οπτικοποίηση της προσοµοιούµενης απόκρισης 

ακτινευαίσθητου κλινικού γλοιοβλαστώµατος στο συµβατικό σχήµα κλασµάτωσης 

της δόσης για (a) Tc = 24h και (b) Tc = 72h στο τέλος της ηµέρας 8.  Σηµειώνεται ότι 

ο συνολικός αριθµός κυττάρων συµπεριλαµβάνει όλα τα µορφολογικά υπάρχοντα 

κύτταρα δηλαδή τα ζώντα (πολλαπλασιαζόµενα και κοιµώµενα) και τα νεκρά (που 

δεν έχουν υποστεί όµως ακόµη λύση η θρυµµατισµό). Η ακτινοβόληση αρχίζει την 

πρώτη ηµέρα της πρώτης εβδοµάδας της αγωγής. Εφαρµόζεται το χρωµατικό 

κριτήριο “99.8%” που περιγράφεται στην Εικόνα 5 (κόκκινο: στρώµα 

πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων, πράσινο: στρώµα κοιµώµενων κυττάρων, µπλε: 

στρώµα νεκρών κυττάρων).  

 
 

 

Σύµφωνα µε την Εικόνα 6(a) κατά την 30η ηµέρα µετά την έναρξη του 

ακτινοθεραπευτικού σχήµατος ο αριθµός των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων για την 

περίπτωση του OER=3.0 φτάνει κατά την ίδια ηµέρα το 127% του αριθµού των 

πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων της περίπτωσης όπου OER=1.0.  

Σύµφωνα µε την Εικόνα 7(a) κατά την 30η ηµέρα µετά την έναρξη του 

ακτινοθεραπευτικού σχήµατος, ο αριθµός των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων για 

την περίπτωση όπου Tc=48h και κατά την ίδια ηµέρα φτάνει το 339% του αριθµού 

των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων της περίπτωσης όπου Tc=60h.  

Σχετικά µε τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των προβλέψεων των προσοµοιώσεων,  

σηµειώνεται ότι λόγω της περιορισµένης πληροφόρησης η οποία περιέχεται στα 

δεδοµένα της κλινικής δοκιµής RTOG 83 02 καθώς και του µικρού αριθµού συνόλων 
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κλινικών δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί µέχρι τώρα από την Οµάδα για την In 

Silico Ογκολογία, δεν είναι δυνατό ακόµη να εκτιµηθούν αυτά µε αυστηρότητα.  

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι ο καρκίνος είναι ένα µερικώς στοχαστικό φαινόµενο και 

κατά συνέπεια µια ακριβής εκτίµηση των διαστηµάτων εµπιστοσύνης της 

προβλεπόµενης συµπεριφοράς του  in vivo δεν είναι πάντοτε δυνατή.  

 

5.6.     Σχόλια και Συµπεράσµατα 

 
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν συµφωνούν τόσο µε την ποιοτική κλινική 

εµπειρία όσο και µε τα αποτελέσµατα της κλινικής δοκιµής RTOG 83 02. Οπως 

εύλογα θα περίµενε κανείς ένας πλήρης όγκος µε µικρότερη  διάρκεια κυτταρικού 

κύκλου Tc τείνει να επαναποικίζεται συντοµότερα και κατά συνέπεια είναι πιο 

δύσκολο να αντιµετωπιστεί. Μεγαλύτερη πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων παράγει 

υψηλότερο αριθµό πολλαπλασιαζόµενων καρκινικών κυττάρων και συνεπώς έναν 

όγκο που ελέγχεται δυσκολότερα, έχει δηλαδή χαµηλότερη πιθανότητα ελέγχου του 

όγκου (tumour control probability ή TCP). Οι Webb και Nahum [[56]] αναφέρουν ότι 

η TCP είναι περίπλοκη συνάρτηση τόσο της δόσης όσο και της πυκνότητας 

κλωνογόνων κυττάρων και εξαρτάται από την υπόθεση που γίνεται για  την τιµή της 

CCD. Τονίζεται  ότι τα αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα µπορούν να διέχονται τον 

κυτταρικό κύκλο για έναν περιορισµένο αριθµό διαιρέσεων (τυπικά απί µια έως τρεις) 

πριν αυτά και οι απόγονοί τους υποστούν και το βιολογικό θάνατο. Κατά συνέπεια ο 

πολλαπλασιασµός των αναπαραγωγικά νεκρών κυττάρων ή των αναπαραγωγικά 

θανατωµένων κλωνογόνων κυττάρων δεν είναι σηµαντικός για το κλινικό 

αποτέλεσµα  

Aν και οι καµπύλες που προήλθαν από προσοµοιώσεις µοιάζουν αρκετά µε µια 

πρώτη µατιά (Εικόνες 4, 6, 7), µια περισσότερο προσεκτική παρατήρηση 
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αποκαλύπτει πολλές διαφορές ανάµεσά τους. Aν και έχει γίνει χρήση τυχαίων 

αριθµών κατά τις εκτελέσεις των κωδίκων, το γεγονός ότι όλες οι βιολογικές 

παράµετροι για όλες τις καµπύλες της Εικόνας 4 είναι ίδιες εξαιρουµένης της 

πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων οδηγεί σε παρόµοια (ανάλογη) συµπεριφορά του 

συνθέτου βιολογικού συστήµατος.  Επιπροσθέτως µια προσεκτική και επιτυχής 

εφαρµογή της τεχνικής Monte Carlo οδηγεί σε αριθµητικά ευσταθή συµπεριφορά του 

προσοµοιωτικού µοντέλου.  

Εχει παρατηρηθεί πειραµατικά ότι µεγάλος αριθµός στερεών όγκων περιέχει 

ανθεκτικά υποξικά κύτταρα µε τα υποξικά κλάσµατα να κυµαίνονται από κάτω του 

1% έως αρκετά πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσµού  των ζώντων κυττάρων 

[[33]]. Επίσης η γνώση ότι στους ανθρώπινους όγκους εµφανίζεται εν γένει υποξία σε 

βαθµό που να επηρεάζεται σηµαντικά η απόκριση τους στην ακτινοθεραπεία 

προέρχεται από κλινικές δοκιµές κατά τις οποίες προκλήθηκαν δοκιµαστικά 

µεταβολές στην υποξία των όγκων και βρέθηκε ότι µείωσή της βελτιώνει την 

απόκριση (Steel 2002) [[33]]. Οι Knisely and Rockwell [[59]] αναφέρουν ότι η 

αντίσταση των γλοιωµάτων στην ακτινοθεραπευτική αγωγή και στα 

αντινεοπλασµατικά φάρµακα είναι δυνατό να προέλθει µερικώς από εκτεταµένη και 

σοβαρή υποξία που εµφανίζεται συχνά σε τέτοιους όγκους. Τονίζουν δε µε έµφαση 

ότι οι όγκοι του εγκεφάλου περιέχουν εκτεταµένες περιοχές στις οποίες τα καρκινικά 

κύτταρα υπόκεινται σε µη φυσιολογικά επίπεδα υποξίας και ότι αυτό τα φαινόµενο 

εµπλέκεται στην εξέλιξη  κυττάρων όγκων µε χαµηλότερη κακοήθεια σε κύτταρα µε 

ανθεκτικό και επιθετικό φαινότυπο, χαρακτηριστικό των γλοιοβλαστωµάτων.  

Επιπροσθέτως τα αποτελέσµατα της παραµετρικής µελέτης που αφορά στο OER 

συµφωνούν µε τα δεδοµένα που έχουν παρουσιαστεί από το  Steel ([[33]], p 158–

168). Τονίζεται ότι αν και το µοντέλο επιβεβαιώνει σε ένα βαθµό ήδη διατυπωµένες 
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ακτινοβιολογικές απόψεις, επιτρέπει τη διεξαγωγή ποσοτικών µελετών της 

αλληλοσυσχέτισης µεταξύ των ανταγωνιστικών επιδράσεων στο σύνθετο και 

δυναµικό  περιβάλλον του όγκου.  

Mια δυνατή µελλοντική εκλέπτυνση του µοντέλου θα µπορούσε να περιλάβει 

λεπτοµερή περιγραφή της διαµόρφωσης της διέλευσης από τον κυτταρικό κύκλο από 

την τάση του οξυγόνου λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες σχετικές πειραµατικές 

παρατηρήσεις. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, η ενδογενής 

ευαισθησία, τουλάχιστο όπως αυτή τροποποιείται από τον OER, είναι καθοριστικός 

παράγοντας των φτωχών αποτελεσµάτων της ακτονοβόλησης του πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος, παρατήρηση που έχεται σε αντίθεση µε την άποψη των Taghian 

και συνεργατών [60].   

O προτεινόµενος αλγόριθµος συρρίκνωσης του όγκου CMA που έχει εφαρµοστεί 

στις προσοµοιωτικές εκτελέσεις είναι βελτιωµένος από πλευράς ρεαλιστικής 

απόδοσης της συρρίκνωσης σε σχέση µε έναν αρχικό αντίστοιχο αλγόριθµο  

(Stamatakos και συνεργάτες  [[17]]), δεδοµένου ότι ο παρών αλγόριθµος διατηρεί 

καλύτερα το σχήµα του όγκου  (σύµµορφη συρρίκνωση). Αυτή η συµπεριφορά είναι 

σύµφωνη µε τους Perez C and Brady L (1998, p.10) [[45]]. Επίσης η κατανοµή της 

νεοαγγείωσης µε βάση τα απεικονιστικά δεδοµένα είναι σύµφωνη µε το Steel ([[33]], 

p.160-161) ενώ ο αλγόριθµος οµοιόµορφης κατανοµής παράγει µια ρεαλιστική 

κατανοµή των κυττάρων στις διάφορες φάσεις εντός και εκτός του κυτταρικού 

κύκλου κατά την έναρξη εκτέλεσης του προσοµοιωτικού κώδικα. Oι προβλέψεις 

όλων των ενδεικτικών προσοµοιώσεων που έχουν εκτελεστεί συµφωνούν επίσης 

ποιοτικά µε εκτιµήσεις των  Duechting και συνεργατών[[1], [5]], Kocher και 

συνεργατών [[6], [7]] και  Steel ([[33]], p.158-168). 
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Τονίζεται ότι το προτεινόµενο µοντέλο αναφέρεται στον απικονιστικά ορατό 

(gross) όγκο. Εάν είναι επιθηµητό να ληφθούν υπόψη στην προσοµοίωση και οι 

τοπικές µικροµεταστάσεις (διήθηση) είναι κατ’ αρχή εφικτό να αναπτυχθεί ένας 

συνδυασµός του προτεινόµενου µοντέλου µε τις προσεγγίσεις των Stamatakos και 

συνεργατών [17], των Swanson, Murray και συνεργατών [8-10] ή των Kansal, 

Deisboeck και συνεργατών [1-2] για την ανάπτυξη του όγκου κατά την 

προαγγειογενετική φάση και για τις τοπικές µικροµεταστάσεις. Σηµειώνεται επίσης 

ότι τα τελικά ζητούµενα των πλείστων κλινικών δοκιµών δεν είναι η ακριβής χωρική 

ή µεταβολική απόκριση των όγκων αλλά η συνολική απόκριση στη θεραπεία όπως 

π.χ. η επιβίωση του ασθενούς και το διάστηµα µέχρι την υποτροπή. Συνεπώς τα 

διατιθέµενα κλινικά δεδοµένα είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο των 

προσοµοιωτικών µοντέλων µόνο προσεγγιστικά. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι ένα 

µια καλύτερη επιβίωση που επιτυγχάνεται µε ένα θεραπευτικό σχήµα X 

συγκρινόµενη µε την επιβίωση που επιτυγχάνεται µε το σχήµα Y µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί χονδρικά ως δείκης καλύτερου ελέγχου του όγκου µε το σχήµα X. 

Προφανώς αυτό µπορεί να ισχύει εφόσον η τοξικότητα λόγω της ακτινοβόλησης 

βρίσκεται σε αποδεκτά και παρόµοια πλαίσια και για τα δύο σχήµατα. Mια 

συστηµατική προσπάθεια για την προοπτική συλλογή δεδοµένων βρίσκεται σε 

εξέλιξη σε συνεργασία µε την Ακτινοθεραπευτική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου «Αττικόν», µε την Πανεπιστηµιακή Κλινική Αιµατολογίας-Ογκολογίας 

του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» καθώς και µε άλλα κλινικά κέντρα στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη.  

Oσον αφορά τις διακυµάνσεις της ακτινευαισθησίας κατά τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου, σηµειώνεται ότι αυτές έχουν προσοµοιωθεί επιτυχώς απο την 

Οµάδα για την In Silico Ογκολογίας στην περίπτωση της προαγγειογενετικής 
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ανάπτυξης σφαιροειδών όγκων in vivo καθώς και της ανάπτυξης ογκιδίων in vitro 

[17]. Παρά ταύτα,  και παρά το ότι δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση του 

αναπτυχθέντος προσοµοιωτικού κώδικα, η εν λόγω διακύµανση δεν έχει ληφθεί 

υπόψη στις εκτελέσεις για τον απεικονιστικά ορατό όγκο (gross tumour) που 

παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο έτσι ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι 

υπολογιστικές απαιτήσεις τόσο σε µνήµη όσο και σε υπολογιστικό χρόνο.  

Επί του παρόντος γίνεται συστηµατική προσπάθεια εντός της Οµάδας για την In 

Silico Ογκολογία ώστε να καταστεί εφικτή η εκτεταµένη συλλογή γενετικών 

δεδοµένων (π.χ. από µικροσυστοιχίες DNA) γαι τους υπό προοσµοίωση όγκους και η 

συνακόλουθη συµπερίληψή τους στο µοντέλο µε την ανάπτυξη και χρήση 

κατάλληλων γενετικών δικτύων (genetic networks). Συστηµατική σύγκριση µε πλήρη 

χωροχρονικά κλινικά δεδοµένα αναµένεται να οδηγήσει σε περισσότερο κλινικά 

προσαρµοσµένες τιµές των παραµέτρων του µοντέλου. Η διαδικασία προσαρµογής 

των παραµέτρων του µοντέλου βασίζεται στη σύγκριση των προβλέψεων του 

µοντέλου µε κατάλληλα κλινικά δεδοµένα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την 

ακτινπθεραπευτική αγωγή. Η αρθρωτή δοµή του µοντέλου «ακολουθεί» την κλινική 

πράξη και ενεργοποιεί µια διαδικασία αυτο-βελτιστοποίησης. Αξίζει βέβαια να 

σηµειωθεί ότι πολύ σπάνια καταγράφονται στην κλινική πράξη αποκλίσεις από την 

κακή πρόγνωση του πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος. Παρόλα αυτά ο σκοπός του 

προσοµοιωτικού µοντέλου είναι να προβλέπει την πλέον πιθανή χρονική εξέλιξη της 

απόκρισης στη θεραπεία και κατά συνέπεια θα ήταν απίθανο να µπορούσε να 

προβλέψει ένα τόσο ακραίο σενάριο απόκρισης.  

Tόσο η διαδικασία περαιτέρω κλινικών ελέγχων όσο και κατάλληλες τεχνικές 

εκτίµησης παραµέτρων πολυπαραµετρικών συστηµάτων (π.χ. νευρωνικά δίκτυα, 
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αναζήτηση taboo κτλ.) προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για την ακριβέστερη 

εκτίµηση κρισίµων παραµέτρων του µοντέλου.   

Μετά την ολοκλήρωση των της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας κλινικών 

ελέγχων και κλινικής προσαρµογής  του µοντέλου, προβλέπεται να προκύψει ένα 

εξατοµικευµένο σύστηµα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων και χωροχρονικού 

σχεδιασµού της ακτινοθεραπείας. Ενα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε επίσης να 

χρησιµοποιηθεί σαν εκπαιδευτική πλατφόρµα τόσο για γιατρούς και βιοεπιστήµονες 

όσο και για ενδιαφερόµενους ασθενείς. Στην τελευταία περίπτωση επιδείξεις 

εικονικής πραγµατικότητας της πλέον πιθανής αντίδρασης του όγκου σε διάφορα 

θεραπευτικά σενάρια, θα µπορούσαν να διευκολύνουν την ουσιαστική συµµετοχή 

των ασθενών (ή των γονέων τους...) στη συζήτηση µε το γιατρό για τη θεραπευτική 

στρατηγική.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6: ΤΕΤΡΑ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΕ 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

6.1.     Eισαγωγή 

 
 Σηµαντικές προσπάθειες έχουν γίνει διεθνώς και για την αναλυτική περιγραφή 

του τρόπου µε τον οποίο οι κακοήθεις όγκοι αυξάνονται και αποκρίνονται στη 

χηµειοθεραπεία. Ακολουθούν µερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα τέτοιων 

προσπαθειών.   

 Ο Chuang [1] παρουσίασε µια θεωρητική µελέτη βασισµένη σε 

φαρµακοκινητικά και φαρµακοδυναµικά µοντέλα για συστήµατα καρκινικών όγκων 

τα οποία υφίστανται χηµειοθεραπεία. Στην προσέγγισή του κατάλληλα 

φαρµακοκινητικά µοντέλα καθώς και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ κυττάρων και 

φαρµάκου στην περιοχή του όγκου ενσωµατώνονται σε κυτταροκινητικά µοντέλα 

ώστε να συναποτελέσουν  χηµειοθεραπευτικά µοντέλα.  Oι Levin  και συνεργάτες [2] 

όρισαν ειδικούς παράγοντες τους οποίους θεώρησαν ότι παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 

στη µεταφορά του φαρµάκου σε όγκους του εγκεφάλου και χρησιµοποιώντας ένα 

υπολογιστικό µοντέλο προσοµοίωσαν τα αποτελέσµατά τους. Οι Ozawa και 

συνεργάτες [3] παρουσίασαν ένα φαρµακοδυναµικό µοντέλο για αντικαρκινικά 

σκευάσµατα µε δράση εξαρτώµενη από από τη φάση του κυτταρικού κύκλου καθώς 

επίσης και για σκευάσµατα µε δράση µη εξαρτώµενη από τη φάση του κυτταρικού 

κύκλου του κυττάρου στο οποίο δρούν.  Oι Jean και  συνεργάτες [4] ανέπτυξαν ένα 

εκπαιδευτικό υπολογιστικό πρόγραµµα που προσοµοιώνει µε υπεραπλοποιηµένο 

τρόπο χηµειοθεραπευτικά πειράµατα. Η είσοδος του προγράµµατος περιλαµβάνει τη 
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δόση, τον αριθµό των χορηγήσεων του φαρµάκου ανά ηµέρα, το συνολικό αριθµό 

των χορηγήσεων του φαρµάκου και το χρονικό διάστηµα µεταξύ των χορηγήσεων.  

Οι Nani  και  Oguztoereli [5] παρουσίασαν ένα σύνολο µαθηµατικών µοντέλων και 

υπολογιστικών υλοποιήσεων της απόκρισης αιµατολογικών και γυναικολογικών 

όγκων στη χηµειοθεραπεία. Για τη βελτίωση της χηµειοθεραπέιας οι Iliadis και 

Barbolosi [6], [7] ανέπτυξαν ένα αναλυτικό µοντέλο που περιγράφει τη 

φαρµακοκινητική αντικαρκινικών φαρµάκων, την αντικαρκινική δράση και την 

τοξικότητά τους. Οι Davis και  Tannock [8] µοντελοποίησαν το αποτέλεσµα του 

επαναποικισµού του όγκου στα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των χηµειοθεραπευτικών 

κύκλων. Ο Gardner [9] ανέπτυξε ένα υπολογιστικό µοντέλο που ονόµασε µοντέλο 

κινητικά προσαρµοσµένης θεραπείας (kinetically tailored treatment ή KITT model) 

µε σκοπό να προβλέψει συνδυασµούς φαρµάκων, δόσεων και χρονικών σχηµάτων 

χορήγησης που θα ήταν αποτελεσµατικά για τη µείωση του µεγέθους του όγκου και 

την παράταση της επιβίωσης του ασθενούς. Οι Ward και King [10] προσάρµοσαν ένα 

µοντέλο προαγγειογενετικής ανάπτυξης όγκων ώστε να µελετήσουν τα αποτελέσµατα 

της χορήγησης του φαρµάκου σε πολυκυτταρικά σφαιροειδή και µονοστρωµατικές 

κυτταροκαλλιέργειες.  

 Aπό την προηγούµενη σύντοµη παράθεση αντιπροσωπευτικών 

προσοµοιωτικών προσεγγίσεων συνάγεται ότι παρά τις εκτεταµένες προσπάθειες για 

την προσοµοίωση της απόκρισης στη χηµειοθεραπεία σε ένα γενικό ερευνητικό 

πλαίσιο, δεν έχουν δηµοσιευτεί προσοµοιωτικά µοντέλα τα οποία να αναφέρονται 

στα ατοµικά απεικονιστικά (ακριβής τρισδιάστατη γεωµετρία του όγκου) σε 

συνδυασµό µε άλλα δεδοµένα του ασθενούς. To παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει ένα 

καινοτόµο τετραδιάστατο (=χωροχρονικό) µοντέλο Monte Carlo της απόκρισης 

στερεών όγκων in vivo σε χηµειοθεραπευτική αγωγή σαν προσπάθεια εξατοµίκευσης 
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της ανάλυσης και προσοµοίωσης της απόκρισης στη χηµειοθεραπεία. Αν και το 

παρουσιαζόµενο µοντέλο αναφέρεται στην ειδική περίπτωση της αντιµετώπισης του 

πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος µε τον αλκυλιούντα παράγοντα τεµοζολοµίδη, ένας 

µεγάλος αριθµός των αναπτυχθέντων αλγορίθµων έχουν γενική ισχύ.  

 Το µοντέλο βασίζεται στα ατοµικά απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά και 

φαρµακοδυναµικά/γενετικά δεδοµένα και στοχεύει να καταστεί µια αξιόπιστη 

πλατφόρµα για την εκτέλεση εξατοµικευµένων πειραµάτων in silico (=στον 

υπολογιστή) τα οποία αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού της 

χηµειοθεραπευτικής αγωγής.  

 

6.2.     Συλλογή δεδοµένων  

 
 Συλλέγονται τα απεικονιστικά δεδοµένα (π.χ. Τ1 ΜRI µε σκιαγραφικό, τοµές 

PET κτλ. ) στα οποία γίνεται τµηµατοποίηση του όγκου (πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος επί του προκειµένου) καθώς και των γειτονικών περιοχών 

ενδιαφέροντος (Εικόνα 1), τα ιστοπαθολογικά δεδοµένα (ακριβής τύπος του όγκου 

κτλ.) και ενδεχοµένως τα γενετικά δεδοµένα (εκφράσεις κρισίµων γονιδίων όπως 

αυτές λαµβάνονται µε την τεχνολογία των µικροσυστοιχιών DNA και  

επεξεργασµένες από κατάλληλο γενετικό δίκτυο ώστε να βελτιώνεται η εκτίµηση των 

φαρµακοδυναµικών παραµέτρων του µοντέλου).  Σηµειώνεται ότι τα απεικονιστικά 

δεδοµένα (π.χ. T1 ΜRI µε σκιαγραφικό) παρέχουν πληροφορίες σχτικά µε (i) τα όρια 

του απεικονιστικά ορατού όγκου, (ii) τον ίδιο τον όγκο και (iii) τη χωρική κατανοµή 

της µεταβολκής δραστηριότητας του όγκου (περιοχές όπου υπάρχει σηµαντική 

παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών µέσω της νεοαγγείωσης και «νεκρωτικές» 

περιοχές όπου υπάρχει απουσία επαρκούς  λειτουργικά ενεργούς αγγείωσης και 

συνεπώς έλλειψη επαρκούς οξυγόνωσης και τροφοδοσίας µε θρεπτικές ουσίες).  
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Εικόνα 1. Τοµή MRI ζυγισµένου κατά Τ1 µε σκιαγραφικό γαδολίνιο που απεικονίζει 

έναν όγκο πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος.  Εχουν οριοθετηθεί τόσο ο απεικονιστικά 

ορατός (gross) όγκος όσο και η κεντρική νεκρωτική του περιοχή. Η ίδια διαδικασία 

έχει εφαρµοστεί και στις υπόλοιπες απεικονιστικές τοµές. 

 

 

Οι τοµές T1 MRI µε σκιαγραφικό συνήθως παρέχουν σαφή όρια µεταξύ των 

αιµατούµενων και µη αιµατούµενων περιοχών του όγκου.  Τα ελάχιστα 

διαφοροποιηµένα κύτταρα του πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος όταν βρίσκονται στη 

γειτονιά ενεργών τριχοειδών αγγείων  που τα τροφοδοτούν µε επαρκές οξυγόνο και 

θρεπτικά συστατικά αναµένεται να βρίσκονται εντός του κυτταρικού κύκλου τον 

περισσότερο χρόνο εκτός εάν συµβεί αυθόρµητη απόπτωση ή κάποια θεραπευτική 

δράση (π.χ. κυτταρόσταση και συνακόλουθη απόπτωση λόγω της δράσης της 
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τεµοζολοµίδης). Τα κύτταρα του όγκου τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση 

από τα εγγύτερα σε αυτά τριχοειδή της νεοαγγείωσης θα βρίσκονται ή στη G0 ή στη 

νεκρωτική φάση λόγω ανεπαρκούς οξυγόνωσης και θρέψης. Εντός µιας δεδοµένης 

κυψελίδας η κατανοµή των προλλαπλασιαζόµενων καρκινικών κυττάρων στις 

διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου γίνεται µε ένα στατιστικό τρόπο που 

λαµβάνει υπόψη τη µέση διάρκεια κάθε διακριτής φάσης.   

Σχετικά µε τo χειρισµό των απεικονιστικών δεδοµένων, σηµειώνεται ότι 

εναλλακτικά της χειρωνακτικής τµηµατοποίησης που εφαρµόζεται µέχρι τώρα θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν αυτόµατες  µέθοδοι τµηµατοποίησης προσαρµοσµένες 

σε όγκους του εγκεφάλου όπως αυτές που παρουσιάζονται στις εργασίες [11], [12]. 

Τονίζεται πάντως ότι στην παρούσα φάση της ανάπτυξης του µοντέλου µια τέλεια 

τµηµατοποίηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη. Αυτό συµβαίνει επειδή κάποιες 

αβεβαιότητες στην εκτίµηση ορισµένων βιολογικών παραµέτρων δεν επιτρέπουν 

πλήρη αξιοποίηση µιας απολύτως ιδανικής τµηµατοποίησης.  

Τα απεικονιστικά δεδοµένα εισάγονται σε κατάλληλο λογισµικό τρισδιάστατης 

ανασύνθεσης εικόνας (π.χ. 3D Doctor, AVS Express κτλ.) το οποίο µεταξύ άλλων 

οδηγεί και σε οπτικοποίηση του όγκου και της περιβάλλουσας αυτόν περιοχής 

συνδυάζοντας τεχνικές απόδοσης όγκου και επιφάνειας.  Ειδικά για την περίπτωση 

του πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα στη 

συντριπτική τους πελιοψηφία τοµές T1 MRI µε σκιαγραφικό γαδολίνιο. Σύµφωνα µε 

την εργασία [13], η φωτεινή λευκή περιοχή του όγκου αντιπροσωπεύει περιοχή του 

όγκου µε εκτεταµένη διαρροή στον αιµατοεγγεφαλικό φραγµό. ∆εδοµένου ότι αυτή η 

νεοαγγειωµένη περιοχή παρέχει στα καρκινικά κύτταρα επαρκή θρεπτικά στοιχεία, 

περιέχει τα έντονα µεταβολιζόµενα και συνεπώς τα γρήγορα πολλαπλασιαζόµενα 

καρκινικά κύτταρα.  
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Αξίζει να τονιστεί ότι µέχρι πρόσφατα δεν έχει παρουσιαστεί κάποια εργασία 

στην οποία να γίνεται απευθείας εκµετάλλευση της πραγµατικής τρισδιάστασης 

δοµικής και λειτουργικής πληροφορίας  η οποία παρέχεται από απεικονιστικές 

τεχνικές µε στόχο να βελτιστοποιηθεί η χηµειοθεραπευτική αγωγή στο ατοµικό 

επίπεδο του ασθενούς. Αναµφίβολλα καρκινικά κύτταρα πολύ συχνά διηθούνται στον 

εγκέφαλο και µπορεί να φτάσουν αρκετά µακριά από το απεικονίσιµο όριο του 

όγκου. Είναι επίσης γνωστό ότι οι διηθήσεις αυτές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

επιβίωση του ασθενούς. Ωστόσο ο έλεγχος του κύριου απεικονιστικά ορατού όγκου 

που αντιµετωπίζεται σε αυτό το κεφάλαιο παραµένει µια προφανής αναγκαιότητα.  

 

6.3.     Βιολογικό και κλινικό υπόβαθρο 

 
6.3.1.   Βιολογία της αύξησης του όγκου και της απόκρισής του στη 

χηµειοθεραπεία 

 
Προτείνεται και υιοθετείται το κυτταροκινητικό µοντέλο που παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 2. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο ένα καρκινικό κύτταρο όταν διέρχεται τον 

κυτταρικό κύκλο περνά από τις φάσεις G1 (gap 1), S (σύνθεση DNA), G2 (gap 2) και 

M (µίτωση) [14]-[17]. Αφού ολοκληρωθεί η µίτωση, κάθε ένα από τα προκύπτοντα 

κύτταρα εισέρχεται πάλι στη φάση G1 εφόσον η παροχή οξυγόνου και θρεπτικών 

συστατικών στην παρούσα θέση είναι επαρκής. ∆ιαφορετικά εισέρχεται στη φάση G0 

στην οποία µπορεί να παραµείνει µόνο για περιορισµένο χρόνο (TG0) εφόσον η 

οξυγόνωση και η θρέψη είναι ανεπαρκείς. Ακολούθως εισέρχεται στη νεκρωτική 

φάση η οποία οδηγεί στον πλήρη βιολογικό κυτταρικό θάνατο εκτός κι αν το τοπικό 

µικροπεριβάλλον του κυττάρου ξαναγίνει κατάλληλο πριν την παρέλευση του χρόνου 

TG0. Στην τελευταία περίπτωση το κύτταρο εισέρχεται στη φάση G1. Επιπλέον του 
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µονοπατιού που περιγράφηκε µόλις πριν, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόµενο κάθε 

κύτταρο ανεξάρτητα από τη φάση στην οποία βρίσκεται (εξαιρουµένης της νέκρωσης 

και της απόπτωσης) να θανατωθεί µε κάποια πιθανότητα ανά ώρα λόγω γήρανσης και 

αυθόρµητης απόπτωσης. H εν λόγω πιθανότητα αντιπροσωπεύει το ρυθµό κυτταρικής 

απώλειας λόγω απόπτωσης και είναι το γινόµενο του παράγοντα κυτταρικής 

απώλειας λόγω απόπτωσης και του ρυθµού κυτταρικών γεννήσεων [18]. Ο ρυθµός 

κυτταρικών γεννήσεων πορεί να θεωρηθεί ως ο λόγος του κλάσµατος αύξησης προς 

τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου [18].  

 

 

Εικόνα 2. Απλοποιηµένο κυτταροκινητικό µοντέλο ενός καρκινικού κυττάρου. 

Συµβολισµοί: G1: φάση G1, S: φάση σύνθεσης του DNA, G2: φάση G2, G0 : φάση 
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ύπνου G0, N: νέκρωση, A: απόπτωση. H κυτταροτοξικότητα που παράγεται από την 

TMZ προσοµοιώνεται µε µια καθυστέρηση  στο διαµέρισµα της φάσης S (TDS) και 

συνακόλουθη απόπτωση. H καθυστέρηση αντιπροσωπεύει το χρόνο που αντιστοιχεί 

σε δύο το πολύ κυτταρικές διαιρέσεις οι οποίες απαιτούνται πριν την εµφάνιση της 

κυτταροτοξικότητας της TMZ.  

 

 

Παρενέργειες της χηµειοθεραπευτικής αγωγής, αντιδράσεις του ανοσοποιητικού 

συστήµατος και αντίσταση στο φάρµακο σαν ένα φαινόµενο το οποίο διαµορφώνεται 

µε την πάροδο του χρόνου δε λαµβάνονται υπόψη στην παρούσα έκδοση του 

µοντέλου. Επί του παρόντος λαµβάνεται υπόψη µόνο ο τοµογραφικά ορατός (gross) 

όγκος.  Η απόκριση του σύνολου κλινικού όγκου, του περιβάλλοντος οιδήµατος και 

ολόκληρου του οργανισµού προβλέπεται να αποτελέσει µελλοντικό πεδίο 

προσοµοίωσης της Οµάδας για την In Silico Oγκολογία.   

Λαµάνοντας υπόψη την πειραµατική παρατήρηση ότι το όριο διάχυσης του 

οξυγόνου είναι της τάξης των   100µm από τα τριχοειδή αγγεία και ότι υπάρχει 

συνήθως προοδευτική υποξία από το εξωτερικό στρώµα του όγκου προς το κέντρο 

του όγκου [19]-[24], εισάγεται ένα ενδιάµεσο στρώµα «G0» το οποίο περιέχει ικανό 

αριθµό υποξικών «κοιµώµενων» κυττάρων.  Κατά τη διάρκεια της αύξησης του 

όγκου, νέα τριχοειδή αγγεία θεωρείται ότι αναφύονται. Κατ’ αυτό τον τρόπο τόσο η 

περιοχή του όγκου που κατά την έναρξη της προσοµοιούµενης περιόδου 

χαρακτηριζόταν από έντονη µεταβολική δραστηριότητα όσο και η περιοχή που 

ακολούθως προστίθεται στον όγκο θεωρούνται ότι είναι ικανές να υποστηρίξουν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό.  
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Στην περίπτωση της χηµειοθεραπευτικής αντιµετώπισης µε το πρόδροµο 

φάρµακο (prodrug) τεµοζολοµίδη (temozolomide, TMZ) µε το διεθνές χηµικό όνοµα 

3,4-dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-as-tetrazine-8-carboxamide, ένα τυχαίο 

πολλαπλασιαζόµενο ή κοιµώµενο καρκινικό κύτταρο είναι δυνατό να πληγεί ή να µην 

πληγεί από τα µόρια του φαρµάκου [25]-[27]. Στην πρώτη περίπτωση το ιόν του 

µεθυλδιαζονίου (methyldiazonium ion) µεθυλιώνει περιοχές του DNA που περιέχουν 

γουανίνη  [25]. Oι προκαλούµενες διακοπές στις θυγατρικές αλυσίδες αναστέλουν 

την αντιγραφή του DNA  στην επόµενη φάση S και οδηγούν στην κυτταροτοξικότητα 

της τεµοζολοµίδης µετά την παρέλευση δύο ή τριών κυτταρικών διαιρέσεων [26]. Η 

κυτταροτοξικότητα προσοµοιώνεται µε µια χρονική καθυστέρηση TDS στη φάση S 

και το συνακόλουθο κυτταρικό θάνατο. Mετά την παρέλευση του TDS τα πληγέντα 

κύτταρα υποτίθεται ότι οδηγούνται στο θάνατο µέσω του αποπτωτικού µονοπατιού.  

Σηµειώνεται ότι ορισµένοι ερευνητές υποθέτουν ότι τα πληγέντα κύτταρα 

«συλλαµβάνονται» στο σηµείο ελέγχου του κυτταρικού κύκλου G2/M πριν να 

υποστούν τη διαδικασία της απόπτωσης [27]. Ωστόσο δεν αναµένεται να ανακύψει 

κάποια ουσιώσης διαφορά από υπολογιστικής άποψης στην περίπτωση που η 

τελευταία υπόθεση ήταν περισσότερο ρεαλιστική µιας και η µόνη διαφορά στις δύο 

προσεγγίσεις αφορά µόνο µια ασήµαντη χρονική καθυστέρηση.    

 

6.3.2.   Φαρµακοδυναµική και Φαρµακοκινητική 

 

H τεµοζολοµίδη (TΜΖ) ανήκει σε µια νέα οµάδα αλκυλιούντων παραγόντων που 

είναι γνωστοί ως ιµιδαζοτετραζίνες (imidazotetrazines). Η TMZ είναι ένα µικρό 

µόριο µε µοριακό βάρος 194 daltons και κατά συνέπεια απορροφάται εύκολα από τον 

πεπτικό σωλήνα και µε δεδοµένο το ότι είναι λιπόφιλο µπορεί να διασχίσει τον 
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αιµατοεγγεφαλικό φραγµό.  Η ΤΜΖ είναι πολύ σταθερή στο όξινο περιβάλλον του 

στοµάχου. Ωστόσο όταν έλθει σε επαφή µε το ελαφρά βασικό περιβάλλον του 

αίµατος και των ιστών, υδρολύεται αυθόρµητα  προς τον ενεργό µεταβολίτη 5-(3-

methyltriazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide (MTIC) ο οποίος διασπάται γρήγορα 

ώστε να σχηµατιστεί το ενεργό ιόν µεθυλδιαζονίου [27]. To ιόν του µεθυλδιαζονίου 

που σχηµατίζεται µε τη διάσπαση του ΜΤIC κατά κύριο λόγο µεθυλιώνει περιοχές 

του DNA που περιέχουν γουανίνη πράγµα που οδηγεί στο σχηµατισµό O6- και  N7-

µεθυλγουανίνης. Ο σχηµατισµός της O6-µεθυλγουανίνης είναι πρωτίστως υπεύθυνος 

για την κυτταροτοξική δράση της ΤΜΖ.  

Οταν τα ένζυµα επιδιόρθωσης της βλάβης του DNA επιχειρούν να αφαιρέσουν 

την  O6-µεθυλγουανίνη παράγουν ρήξεις της απλής ή της διπλής αλυσίδας του DNA 

οδηγώντας στην ενεργοποίηση των αποπτωτικών µονοπατιών [25]-[44]. Τονίζεται ότι 

η απόπτωση είναι µακράν η κύρια οδός θανάτωσης των κυττάρων µε την 

τεµοζολοµίδη [27], [44]. Επίσης τονίζεται ότι αν και η κυτταροτοξικότητα της 

τεµοζολοµίδης οφείλεται στα προϊόντα αποσύνθεσής της εντός του οργανισµού, τόσο 

η φαρµακοκινητική όσο και η φαρµακοδυναµική αναφέρονται στη συγκέντρωση του 

«γονικού» φαρµάκου  [35]. 

Η φαρµακοκινητική της τεµοζολοµίδης µπορεί να περιγραφεί αποτελεσµατικά µε 

ένα ανοιχτό µοντέλο ενός διαµερίσµατος  [27]. Ετσι η  διαδικασία απορρόφησης κατά 

τη χορήγηση του φαρµάκου από το στόµα µπορεί να περιγραφεί µε µια διαφορική 

εξίσωση πρώτης τάξης  [31]-[34], [44]-[47]. Η συγκέντρωση του φαρµάκου δίνεται 

από την εξίσωση:  
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όπου D είναι η χορηγούµενη δόση, F είναι η βιοδιαθεσιµότητα και Vd ο όγκος 

κατανοµής. Ka και  Kel είναι οι σταθερές απορρόφησης και απέκκρισης αντίστοιχα 

και εξαρτώνται από το συγκεκριµένο χηµειοθεραπευτικό σκεύασµα και τη 

χορηγούµενη δόση.  

 Οι φαρµακοκινητικές παράµετροι Ka και  Kel  υπολογίστηκαν µε βάση τα 

δεδοµένα που περιλαµβάνονται στη µελέτη  [35] που διενερήθηκε από το Ερευνητικό 

Ινστιτούτο της εταιρίας Schering-Plough η οποία και κατασκευάζει το εν λόγω 

φάρµακο (ως Τemodal © στην Ευρώπη, ως Temodar © στην Αµερική). Oι τιµές των 

φαρµακοκινητικών παραµέτρων της ΤΜΖ έχουν µετρηθεί σε ασθενείς µε 

προχωρηµένο καρκίνο. Στο παρόν κεφάλαιο θεωρήθηκαν οι εξής τιµές της δόσης ανά 

συνεδρία (σε mg  TMZ ανά m2 της επιφάνειας του σώµατος του ασθενούς):  150 

mg/m2 , 200 mg/m2 και  250 mg/m2.  

 Προσοµοιώθηκαν δύο σχήµατα χορήγησης του φαρµάκου από το στόµα: το 

συµβατικό σχήµα (µια φορά την ηµέρα για 5 συνεχείς ηµέρες και για ένα κύκλο 28 

ηµερών) [34]-[36] και ένα υποθετικό σχήµα στο οποίο µεσολαβεί διάστηµα 2 ηµερών 

µεταξύ δύο διαδοχικών συνεδριών που αντιστοιχούν στις συνεδρίες του συµβατικού 

σχήµατος.  Στο τελευταίο σχήµα παρέχεται στους φυσιολογικούς ιστούς 

περισσότερος χρόνος για να ανατάξουν µεταξύ των χηµειοθεραπευτικών συνεδριών.  

Οι φαρµακοκινητικές σταθερές υπολογίστηκαν για τις τρεις προαναφερθείσες δόσεις 

µε τη µέθοδο των υπολοίπων (residuals). Για τη δόση των 150 mg/m2 οι 

φαρµακοκινητικές σταθερές υπολογίστηκαν ως Ka = 3.10 h-1 και Kel = 0.33 h-1 , για τη 

δόση των 200 mg/m2 ως Ka = 3.62 h-1 και  Kel = 0.34 h-1 και για τη δόση των 250 

mg/m2 ως Ka = 5.00 h-1 και  Kel = 0.30 h-1. Για να ελεγχθεί η ορθότητα της 

υλοποίησης της µεθόδου υπολογισµού που υιοθετήθηκε, επαν-υπολογίστηκε η 

συγκέντρωση στο πλάσµα για τις τρεις δόσεις που θεωρήθηκαν µε βάση τις 
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προηγούµενα εκτιµηθείσες τιµές των Ka  και  Kel. Οι επαν-υπολογισθείσες τιµές της 

συγκέντρωσης του φαρµάκου στο πλάσµα συγκρίθηκαν µε δεδοµένα που περιέχονται 

στη δηµοσίευση [35] και διαπιστώθηκε άριστη συµφωνία.  

 Με δεδοµένο ότι η ΤΜΖ είναι ένας αλκυλιών παράγοντας ανήκει στα 

φάρµακα που είναι ανεξάρτητα από τον κυτταρικό κύκλο (CCNS) [33], [35], [48]-

[52]. Tο κλάσµα επιβίωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες [3], [53]-

[55]: (i) Μέση συγκέντρωση της ΤΜΖ στο πλάσµα (Cpav), (ii) Σταθερά κλάσµατος 

επιβίωσης (Survival fraction constant ή KSF) η οποία εξαρτάται από τη φαρµακευτική 

ουσία και τις ιδιότητες του κυττάρου – στόχου. Σηµειώνεται ότι στο εγγύς µέλλον 

αναµένεται να εκτιµάται η KSF  µε βάση (πέραν των ιδιοτήτων της φαρµ. ουσίας) το 

προφιλ γονιδιακής έκφρασης του δεδοµένου υπό αντιµετώπιση όγκου π.χ. µε τη 

χρήση µικροσυστοιχιών DNA, (iii) Εκθεση των καρκινικών κυττάρων στην TMZ 

(TSF). Το κλάσµα επιβίωσης µπορεί να εκφραστεί ως  [55]: 

pavSFSF CTKeSF ⋅⋅−=  εξίσωση 2 

 

Χρήση της O6-βενζυλγουανίνης (O6-benzylguanine), ενός αναστολέα της DNA 

µεθυλτρανσφεράσης της O6-µεθυλγουανίνης (O6-methylguanine-DNA 

methyltransferase ή MGMT)  έχει αποδειχθεί ότι αποµακρύνει τη MGMT σε 

ανθρώπινες κυτταρικές σειρές γλοιώµατος και αυξάνει την ευαισθησία των 

γλιοωµάτων σε κλινικά χρησιµοποιούµενους χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες όπως 

η καρµουστίνη (carmustine) και η ΤΜΖ. Αυτό δείχνει ότι η MGMT αποτελεί ένα 

σηµαντικό µηχανισµό αντίστασης σε αυτούς τους αλκυλιούντες παράγοντες και 

ενθαρρύνει τη χρήση της O6-βενζυλγουανίνης για τη µείωση της αντίαστασης των 

γλοιωµάτων στους αλκυλιούντες παράγοντες.  
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Για τον υπολογισµό ή την καλύτερη εκτίµηση της τιµής του KSF 

χρησιµοποιήθηκε η γραφική παράσταση του SF συναρτήσει του Cpav για την 

κυτταρική σειρά γλοιοβλαστώµατος UW455  [40], [56], [57]. Στην παρούσα έκδοση 

του µοντέλου θεωρήθηκε και υποστηρικτική χορήγηση O6-βενζυλγουανίνης πριν τη 

χορήγηση της ΤΜΖ και κατά συνέπεια χρησιµοποιήθηκε η αντίστοιχη (για τη 

σύνθετη αυτή περίπτωση) γραφική παράσταση της φαρµακοδυναµικής [40], [56], 

[57]. H   KSF υπολογίστηκε ίση µε 9.2×10-3 µM-1h-1   όταν SF=10% σε Cpav=125 µΜ. 

Σαν µια πρώτη προσέγγιση στην  παράµετρο TSF δόθηκε η τιµή t1/2≈2 h [35] η οποία 

αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση της ΤΜΖ βρίσκεται 

πάνω από το µισό της µέγιστης τιµής της. Η τιµή TSF = t1/2≈2 h δίνει µια ιδέα του 

χρόνου κατά τον οποίο λαµβάνει χώρα η εντονώτερη δράση του φαρµάκου. 

Ακριβέστερα η χρονική περίοδος κατά την οποία η συγκέντρωση του φαρµάκου είναι 

µεγαλύτερη από το µισό της µέγιστης τιµής της είναι 1.7 µε 1.8 h. Aυτό το διάστηµα 

όταν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο δίνει 2h και ισχύει για κάθε µια 

από τις πρώτες 5 ηµέρες του χηµειοθεραπευτικού κύκλου [35]. Επιπροσθέτως η τιµή 

h2tT 2/1SF ≈≈  εάν πολλαπλασιαστεί µε τη µέγιστη συγκέντρωση του φαρµάκου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν πρώτη προσέγγιση του εµβαδού κάτω από την 

καµπύλη συγκέντρωσης συναρτήσει του χρόνου που εµφανίζεται στην εξίσωση (2).  

Κατά την προσοµοιωτική διαδικασία, η καµπύλη της συγκέντρωσης του 

φαρµάκου συναρτήσει του χρόνου διακριτοποιείται σε διαστήµατα της 1h. Σε κάθε 

χρονικό διάστηµα η µέση συγκέντρωση του φαρµάκου υπολογίζεται 

χρησιµοποιώντας την καµπύλη της φαρµακοκινητικής. Το γινόµενο της µέσης 

συγκέντρωσης του φαρµάκου επί 1h χρησιµοποιείται στην εξίσωση υπολογισµού του 

κλάσµατος επιβίωσης για κάθε χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των ανά ώρα 

σαρώσεων του πλέγµατος διακριτοποίησης. Ετσι εµφανίζεται στον εκθέτη της εξ. (2) 
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το εµβαδό κάτω από την καµπύλη της συγκέντρωσης συναρτήσει του χρόνου όπως 

απαιτείται.  

 

6.4.     Οι βασικές αρχές του µοντέλου  

 
Η χωρική περιγραφή της βιολογικής δραστηριότητας του όγκου ([14], [15], [18]) 

υλοποιείται µε την εισαγωγή της έννοιας της γεωµετρικής κυψελίδας διακριτοποίησης 

([16]). Στην ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος υπερτίθεται ένα κυβικό πλέγµα 

διακριτοποίησης πάνω στα απεικονιστικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί και 

ανασυντεθεί τρισδιάστατα. Κάθε κυψελίδα του πλέγµατος η οποία ανήκει στον όγκο 

περιέχει ένα αριθµό βιολογικών κυττάρων που βρίσκονται σε δεδοµένη χρονική 

στιγµή σε διάφορες φάσεις εντός ή εκτός του κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, M, G0, 

Nέκρωση/Λύση, Aπόπτωση). Eντός καθεµιάς κυψελίδας του πλέγµατος ορίζεται ένας 

αριθµός κλάσεων ισοδυναµίας των κυττάρων καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται 

από τη φάση στην οποία βρίσκονται τα κύτταρα που περιλαµβάνει. 

Χρησιµοποιούνται επαρκείς καταχωρητές για το χαρακτηρισµό της κατάστασης κάθε 

κυψελίδας και κάθε κλασης ισοδυναµίας εντός αυτής (π.χ. αριθµός κυττάρων στη 

φάση G1, χρόνος που έχει δαπανηθεί στη φάση G1 κτλ.). O αριθµός των κυττάρων 

που απαρτίζουν κάθε φάση αρχικά εκτιµάται λαµβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση της 

κυψελίδας στον όγκο όσο και τη µεταβολική δραστηριότητα στη γειτονιά της 

θεωρούµενης κυψελίδας (µε βάση π.χ. τις τοµές T1 MRI µε σκιαγραφικό, PET κτλ.). 

Είναι γνωστό ότι τα κύτταρα των θηλαστικών απαιτούν καλή οξυγόνωση και 

θρέψη για την επιβίωσή τους και κατά συνέπεια πρέπει να απέχουν από τα εγγύτερα 

τριχοειδή αγγεία κατά αποστάσεις µικρότερες των 100 µm µε 200 µm. Οι τιµές αυτές 

αντιστοιχούν περίπου στο όριο διάχυσης του οξυγόνου. Για την ανάπτυξη 

πολυκύτταρων οργανισµών απαιτείται η επιστράτευση (και δηµιουργία) νέων 
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αγγείων µε τη διαδικασία της αγγειογένεσης. Χωρίς αιµοφόρα αγγεία οι όγκοι δε 

µπορούν να αυξηθούν πέρα από ένα κρίσιµο µέγεθος ή να προξενήσουν  µεταστάσεις 

σε κάποιο άλλο όργανο  ([19]). Σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά αγγεία η νεοαγγείωση 

του όγκου είναι ιδιαίτερα αποδιοργανωµένη. Τα αγγεία είναι τοπικά περιεστραµµένα 

και διογκωµένα µε έντονα κυµαινόµενη διάµετρο και υπερβολικές  διακλαδώσεις.  

Αυτή η δοµή προέρχεται από την ανισορροπία των αγγειογενετκών ρυθµιστών.  Kατά 

συνέπεια η ροή του αίµατος εντός του όγκου είναι απότοµα µεταβαλλόµενη και τείνει 

στο να γίνει χαοτική ([19], [20]). Ετσι δηµιουργούνται πολλές υποξικές και όξινες 

υποπεριοχές µέσα στον όγκο ([19], [20]). H λεπτή υφή των νεόπλαστων τριχοειδών 

αγγείων είναι επίσης ανώµαλη. Tα τοιχώµατα των αγγείων έχουν πολυάριθµα 

«ανοίγµατα» και ασυνεχή βασική µεµβράνη η οποία σε ορισµένα αγγεία είναι δυνατό 

να απουσιάζει και εντελώς.  Αυτές οι σοβαρές ατέλειες οδηγούν σε διαρροές των 

νεόπλαστων τριχοφόρων  αγγείων ([22], [23]) µε τεράστιες χωροχρονικές 

διακυµάνσεις στα επίπεδα διαρροής ([19], [22], [23]). Σηµειώνεται ότι η 

διαπερατότητα των αγγείων και η εξέλιξη της αγγειογένεσης εξαρτώνται από τον 

τύπο του όγκου καθώς και από το όργανο-ξενιστή εντός του οποίου αναπτύσσεται ο 

όγκος ([19], [22]). 

 Λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες παρατηρήσεις, εισάγεται ένα 

ενδιάµεσο στρώµα µεταξύ του νεκρωτικού και του «πολλαπλασιαζόµενου» 

στρώµατος το οποίο και αποκαλείται  «G0». Αυτό το στρώµα περιέχει σηµαντικό 

αριθµό κοιµωµένων κυττάρων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προοσµοιωτικής 

διαδικασίας και για την περίπτωση της αύξησης του όγκου θεωρείται ότι τα αγγεία 

της εξωτερικής του στοιβάδας ωθούνται προς το εξωτερικό του όγκου και νέα αγγεία 

αναφύονται εντός του όγκου ώστε να τροφοδοτηθεί η περιοχή που προηγουµένως 

εκάλυπταν τα πρόσφατα απωθηµένα αγγεία ([19], [24]). Κατά συνέπεια τα νέα 
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καρκινικά κύτταρα θεωρούνται επαρκώς οξυγονωµένα και ικανά να διαιρεθούν.  

Εισάγονται οι ακόλουθες χρονικές υποθέσεις: (i) Ο προσοµοιούµενος χρόνος 

κβαντοποιείται και µετράται σε κατάλληλες µονάδες. Σε όλες τις εκτελέσεις του 

κώδικα που αντιστοιχούν στο παρόν κεφάλαιο σαν µονάδα χρόνου έχει υιοθετηεθεί η 

1h. H διασικασία της σάρωσης του πλέγµατος διακριτοποίησης περιγράφεται µε 

λεπτοµέρεια στην εργασία  [16]. (ii) Tα κύτταρα που συναπαρτίζουν κάθε κλάση 

ισοδυναµίας µε βάση τη φάση στην οποία βρίσκονται ενός δεδοµένης κυψελίδας  

θεωρούνται συγχρονισµένα.  (iii) Για κάθε κυψελίδα και για τον πληθυσµό των 

πληγέντων απο τη χηµειοθεραπεία κυττάρων, ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι την 

επόµενη κυτταρική διαίρεση είναι το αποτέλεσµα του ζυγίσµατος του χρόνου µε τους 

αριθµούς των κυττάρων που ανήκουν σε κάθε συγχρονισµένη υποοµάδα πληγέντων 

κυττάρων (εν γένει διαφορετικοί υπολειπόµενοι χρόνοι για κάθε υποοµάδα). (iv) Σε 

κάθε σάρωση και για κάθε υπό εξέταση κυψελίδα αυξάνεται ο χρόνος κατά 1h. (v) 

Κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης τα κύτταρα που βρίσκονται στην ίδια φάση του 

κυτταρικού κύκλου δεν θεωρούνται συγχρονισµένα. Χρησιµοποιείται µια γεννήτρια 

(ψευδο) τυχαίων αριθµών για την παραγωγή µιας οµοιόµορφης κατανοµής πάνω στις 

χρονικές µονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε κλάση φάσης εντός ή εκτός του 

κυτταρικού κύκλου. Eάν ο αριθµός των επιβιούντων κυττάρων του συνολικού όγκου 

µειωθεί κατά 3 τάξεις µεγέθους (π.χ. λόγω  του αποτελέσµατος της χηµειοθεραπείας) 

χρησιµοποιείται µια νέα γεννήτρια τυχαίων αριθµών µε σκοπό να 

επανατυχαιοποιήσει εντός κάθε κυψελίδας το χρόνο που έχει δαπανηθεί σε κάθε 

φάση.  Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ένας τεχνητός (µη πραγµτικός) συγχρονισµός 

του συνολικού όγκου. Με δεδοµένο δε ότι η επανατυχαιοποίηση δεν επηρεάζεται η 

κατανοµή των κυττάρων στις διάφορες φάσεις παρατηρήθηκε και υπολογιστικά ότι 
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δεν υπεισέρχεται κάποιο ουσιώδες σφάλµα στις προβλέψεις του µοντέλου µε αυτό 

τον τρόπο.   

O αλγόριθµος διόγκωσης και συρρίκνωσης είναι αυτός που χρησιµοποιήθηκε και 

στο κεφάλαιο για την απόκριση στην ακτινοθεραπεία [58]. Η τοπική και γενική 

τοξικότητα του φαρµάκου (π.χ. ουδετεροπενία, θροµβοκυττοπενία κτλ.) δεν έχουν 

ληφθεί υπόψη στην παρούσα έκδοση του µοντέλου. Μελλοντική προσοµοίωση αυτών 

των περενεργειών έχει προβλεφθεί για τη συµπλήρωση της προσοµοίωσης του όγκου. 

Είναι προφανές ότι η τοξικότητα κάθε θεραπείας πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη παράλληλα µε την απόκριση του όγκου δεδοµένου ότι επιβάλλει περιορισµούς 

στα αποδεκτά θεραπευτικά σχήµατα. Επιπροσθέτως η µελλοντική συµπερίληψη της 

επίδρασης της αντίστασης στο φάρµακο µε περισσότερες λεπτοµέρειες αναµένεται να 

συµβάλει ουσιαστικά στην εκλέπτυση του µοντέλου.  Η συνολική προσοµοιωτική 

στρατηγική παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικόνα 3.  

 

6.5.     Eκτελέσεις του προσοµοιωτικού κώδικα και οπτικοποίηση των 

αποτελεσµάτων 

   

Ο υπολογιστικός κώδικας αναπτύχθηκε σε γλώσσα Microsoft Visual C++ 6.0 ™. 

Οσον αφορά τις υπολογιστικές απαιτήσεις του κώδικα, η εκτέλεση της προσοµοίωσης 

για π.χ. περίοδο χηµειοθεραπευτικής αγωγής έξι εβδοµάδων (η οποία συνήθως 

αντιστοιχεί σε 1.5 χηµειοθεραπευτικούς κύκλους)  µε πλέγµα διακριτοποίησης 

96×96×96 κυψελίδων διαστάσεων 1mm × 1mm × 1mm η κάθε µια σε υπολογιστή 

AMD Athlon XP TM (2.5 GHz, 786MB RAM) διαρκεί περίπου 1.5 λεπτά.  

∆εδοµένου ότι το προτεινόµενο µοντέλο προβλέπεται να χρσιµοποιείται σαν 

εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων από τον κλινικό γιατρό, τα πειράµατα in silico (= 
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στον υπολογιστή) πρέπει να εκτελούνται σε πραγµατικό χρόνο. Τα απεικονιστικά, 

ιστοπαθολογικά και (ιδιαίτερα επιθυµητά)  τα γενετικά δεδοµένα του ασθενούς 

υφίστανται επεξεργασία από το προηγούµενα παρουσιασµένο λογισµικό µε σκοπό 

την πρόβλεψη της πλέον πιθανής χωροχρονικής απόκρισης του όγκου. Για την 

τρισδιάστατη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης χρησιµοποιήθηκε 

εµπορικό λογισµικό (3D Doctor, Advanced Visual Systems ). 

Επιπροσθέτως οι προβλέψεις της προσοµοίωσης οπτικοποιήθηκαν και µε τη 

χρήση του συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας CAVETM  Immersive Virtual 

Reality System που έχει εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Μικροκυµάτων και Οπτικών 

Ινών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το εν λόγω  σύστηµα κάνει χρήση 

στερεοσκοπικής οθόνης προβολής και οπτικής ιχνηλάτησης (οptical tracking). 

Πιθανοί χρήστες συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας για την οπτικοποίηση των 

προβλέψεων του µοντέλου είναι κλινικοί γιατροί, ερευνητές και ενδιαφερόµενοι 

ασθενείς.   
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Εικόνα 3. Απλοποιηµένο διάγραµµα ροής του προτεινόµενου αλγορίθµου. Μετά την 

εισαγωγή των δεδοµένων δοµής και µεταβολικής δραστηριότητας του όγκου κατά τη 

διάγνωση καθώς και ενός υποψηφίου σχήµατος χορήγησης του φαρµάκου, η 

διαδικασία προσοµοίωσης των διαφόρων σταδίων απόκρισης στη θεραπεία λαµβάνει 

χώρα όπως φαίνεται στο διάγραµµα ροής.  
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6.6.     Το παράδειγµα του ατροκυττώµατος βαθµού ΙV ( πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος) in vivo – Αποτελέσµατα 

 
Για τον αρχικό έλεγχο και επικύρωση των αλγορίθµων που έχουν περιγραφεί 

µέχρι τώρα προτάθηκε και εφαρµόστηκε η ακόλουθη διαδικασία ελέγχου. 

Επιλέχθηκε µια κλινική περίπτωση πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος (αστροκύττωµα 

βαθµού IV) και χαράχθηκε σε κάθε τοµή  απεικονιστικών δεδοµένων Τ1 ΜRI µε 

σκιαγραφικό το όριο του όγκου. Οριοθετήθηκε επίσης η νεκρωτική περιοχή.  Σαν 

πρώτη προσέγγιση το πεδίο της νεοαγγείωσης θεωρήθηκε ότι συµπίπτει µε την 

περιοχή του όγκου όπου υπάρχει ισχυρό σήµα (έντονη αιµάτωση) στα απεικονιστικά 

δεδοµένα. Στην  τρισδιάστατη ανασύνθεση της ανατοµικής περιοχής υπερτίθεται ένας 

κύβος πλέγµατος διακριτοποίησης που καθορίζει την ανατοµική περιοχή 

ενδιαφέροντος. Οι διαστάσεις καθεµιάς κυψελίδας είναι 1mm×1mm×1mm. Κάθε 

κυψελίδα θεωρείται ότι χωράει 106 βιολογικά κύτταρα [59] (NBC=106). Η 

χορηγούµενη δόση ανά χηµειοθεραπευτική συνεδρία (κλάσµα) θεωρήθηκε 150 

mg/m2 ή  200 mg/m2 ή 250 mg/m2. Το φάρµακο θεωρείται ότι χορηγείται από το 

στόµα µια φορά την ηµέρα για τις 5 πρώτες συνεχόµενες ηµέρες ανά 

χηµειοθεραπευτικό κύκλο 28 ηµερών (συµβατικό σχήµα. σχήµα κλασµάτωσης Α, 

Εικόνα 4) ή σύµφωνα µε ένα υποθετικό σχήµα στο οποίο παρεµβάλλεται ένα 

διάστηµα 2 ηµερών µεταξύ δύο συνεχόµενων συνεδριών που αντιστοιχούν σε εκείνες 

του συµβατικού σχήµατος (σχήµα κλασµάτωσης Β, Εικόνα 4). Μόνο ένας 

χηµειοθεραπευτικός κύκλος έχει προσοµοιωθεί ανά σχήµα (και ανά διάγραµµα 

αποτελεσµάτων).  
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Σχήµα κλασµατοποίησης Α

● ● ● ● ●
Ηµέρες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ώρες: 1 25 49 73 97 121 145 169 193 217 241 265 289 313

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
337 361 385 409 433 457 481 505 529 553 577 601 625 649

Σχήµα κλασµατοποίησης Β

● ● ● ● ●
Ηµέρες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ώρες: 1 25 49 73 97 121 145 169 193 217 241 265 289 313

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
337 361 385 409 433 457 481 505 529 553 577 601 625 649  

 

Εικόνα 4. Τα δύο χηµειοθεραπευτικά σχήµατα χορήγησης της ΤΜΖ που 

θεωρήθηκαν. Η κλασµατοποίηση Α αντιστοιχεί στο συνήθη κερµατισµό  της δόσης 

της ΤΜΖ (µια φορά την ηµέρα για τις 5 συνεχόµενες πρώτες ηµέρες 

χηµειοθεραπευτικού κύκλου 28 ηµερών) ενώ η κλασµατοποίηση Β αντιστοιχεί σε 

έναν υποθετικό κερµατισµό  στον οποίο  µεσολαβεί δάστηµα 2 ηµερών µεταξύ κάθε 

δύο συνεχόµενων κλασµάτων τα οποία αντιστοιχούν σε εκείνα του συµβατικού 

σχήµατος. Κάθε συνεδρία χορήγησης του φαρµάκου συµβολίζεται µε ένα (µαύρο) 

κυκλικό δίσκο (δισκίο).  

 

Για την ειδική περίπτωση του ελάχιστα διαφοροποιηµένου υπό θεώρηση όγκου 

και για λόγους θεµιτής και αναγκαίας απλοποίησης, όλα τα µη κλωνογόνα κύτταρα 

θεωρούνται νεκρά (δεν έχουν ληφθεί υπόψη στείρα κύτταρα).  H συνεισφορά των 

ζώντων µη κλωνογόνων κυττάρων (κυττάρων που µπορούν να υποστούν µόνο 

περιορισµένο αριθµό µιτώσεων) προβλέπεται να ληφθεί υπόψη σε µελλοντική 

έκδοση του µοντέλου.  Μια τυπική τιµή της πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων  [59] 

είναι 107 cells/cm3 (=104 κύτταρα/mm3). Υποτέθηκε πυκνότητα κλωνογόνων 

κυττάρων στο «πολλαπλασιαζόµενο» στρώµα ίση µε 2×104 κύτταρα/mm3. Το εν 
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λόγω στρώµα βρίσκεται µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του απεικονιστικά ορατού 

όγκου και µιας υποθετικής επιφάνειας  (HYP) η οποία περιβάλλει το νεκρωτικό 

πυρήνα και βρίσκεται σε απόσταση 1.5 mm έξω από την εξωτερική επιφάνειά του. Ο 

χώρος που βρίσκεται µεταξύ της επιφάνειας HYP και της επιφάνειας της νεκρωτικής 

περιοχής θεωρείται ότι περιέχει µεγάλο αριθµό από κοιµώµενα G0 κύτταρα. Για το 

λόγο αυτό αποκαλείται και κυτταρικό στρώµα G0. Εντός του νεκρωτικού στρώµατος 

(πυρήνα) του όγκου έχει υποτεθεί πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 0.2×104 

cells/mm3 ενώ εντός του κυτταρικού στρώµατος G0 ίση µε 104 cells/mm3. Εντός 

καθεµιάς κυψελίδας του πλέγµατος διακριτοποίησης η αρχική κατανοµή των 

κλωνογόνων κυττάρων στις διάφορες φάσεις εξαρτάται από το στρώµα του όγκου 

στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω κυψελίδα. Εγιναν οι ακόλουθες χονδρικές υποθέσεις 

σχετικά µε την κατανοµή των κυττάρων εντός και εκτός του κυτταρικού κύκλου. Στο 

«πολλαπλασιαζόµενο» κυτταρικό στρώµα το 70% των κλωνογόνων κυττάρων 

θεωρείται ότι βρίσκεται εντός των φάσεων του κυτταρικού κύκλου και 30% στη 

φάση G0. Στο στρώµα «G0» το 30% των κωνογόνων κυττάρων θεωρείται ότι 

βρλισκεται στις φάσεις του κυτταρικού κύκλου και το 70% στη φάση G0. Τέλος στο 

νεκρωτικό στρώµα το 10% των κλωνογόνων κυττάρων θεωρείται ότι βρίσκεται στις 

φάσεις του κυτταρικού κύκλου ενώ το 90% στη φάση G0. Τα προαναφερθέντα 

κλάσµατα αντικατοπτρίζουν µια αρχική προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν 

ιστοπαθολογικές παρατηρήσεις που αφορούν την κυτταροκινητική κατανοµή των 

κυττάρων στα διάφορα στρώµατα του όγκου. Περισσότερο ρεαλιστικές τιµές 

αναµένονται να προκύψουν κατά τη διαδικασία της εκλεπτυσµένης κλινικής 

προσαρµογής του µοντέλου.  

Αλλες σηµαντικές παράµετροι είναι η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (TC), η 

οποία θεωρήθηκε ότι έχει την τιµή 30h και οι διάρκειες των φάσεων του κυτταρικού 
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κύκλου  (TG1, Ts, TG2, TM and TG0) οι οποίες ελήφθησαν ως 11h, 13h, 4h, 2h and 25h 

αντίστοιχα [60]. Ο παράγοντας κυτταρικών απωλειών [18] θεωρήθηκε ίσος µε 0.3 

δεδοµένου ότι τα προϊόντα του κυτταρικού θανάτου αποµακρύνονται από τον 

εγκέφαλο µε σηµαντική δυσκολία. Αυτός ο συνολικός παράγοντας απωλειών 

εκφράστηκε σαν το άθροισµα του παράγοντα κυτταρικών απωλειών λόγω νέκρωσης 

(0.2) και του παράγοντα κυτταρικών απωλειών λόγω απόπτωσης (0.1). Σηµειώνεται 

ότι η νέκρωση είναι περισσότερο έντονη από την απόπτωση για το πολύµορφο 

γλοιοβλάστωµα. Οι πιθανότητες της κυτταρικής απώλειας ανά ώρα λόγω νέκρωσης 

και απόπτωσης εκτιµήθηκαν από την προαναφερθείσα τιµή του παράγοντα 

κυτταρικών απωλειών σύµφωνα µε το  Steel [18]. Καλύτερες εκτιµήσεις του 

παράγοντα κυτταρικών απωλειών καθώς και της κατανοµής των κυττάρων στα 

διάφορα στρώµατα του όγκου αναµένεται να επιτευχθούν µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εκλεπτυσµένης κλινικής προσαρµογής και ελέγχου.  

Η Εικόνα 5 δείχνει τον αριθµό των µη πληγέντων από την τεµοζολοµίδη ζώντων 

κυττάρων (πολλαπλασιαζόµενων και G0) συναρτήσει του χρόνου για το σχήµα 

κλασµάτωσης Α. Κάθε κλάσµα αντιστοιχεί σε 200 mg/m2. Τονίζεται ότι η εν λόγω 

γραφική παράσταση αναφέρεται µόνο στα κύτταρα που δεν έχουν απορροφήσει 

µόρια των µεταβολικτών της τεµοζολοµίδης ώστε να οδηγηθούν στο θάνατο (έστω 

και µε µια χρονική καθυστέρηση). H απόκριση του όγκου στα 5 συνεχόµενα 

κλάσµατα του συµβατικού χηµειοθεραπευτικού κύκλου είναι εµφανής κατά τις 5 

πρώτες ηµέρες.  Μεταξύ της 10ης και της 15ης ηµέρας φαίνεται να υπάρχει µια 

ισορροπία µεταξύ του κυτταρικού θανάτου λόγω απόπτωσης και του επαναποικισµού 

των καρκινικών κυττάρων που έχουν επιβιώσει από την τεµοζολοµίδη. Μετά την 15η 

ηµέρα φαίνεται να επικρατεί καθαρά το φαινόµενο του επαναποικισµού του όγκου.  
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Εικόνα 5. Αριθµός πολλαπλασιαζόµενων και κοιµώµενων (G0) καρκινικών 

κυττάρων τα οποία δεν έχουν πληγεί από την ΤΜΖ και αντιστοιχούν στο πολύµορφο 

γλοιοβλάστωµα του παρόντος κεφαλαίου σαν συνάρτηση του χρόνου. Η ΤΜΖ 

χορηγείται σύµφωνα µε το σχήµα κλασµάτωσης A (Εικόνα 4). Ο χηµειοθεραπευτικός 

κύκλος των 28 ηµερών δεν ακολουθείται από επόµενο κύκλο.  Κάθε κλάσµα της 

δόσης αντιστοιχεί σε 200 mg/m2 .  

 

 

Για την αποτίµηση της ευαισθησίας του µοντέλου σε διάφορες κρίσιµες 

παραµέτρους εισόδου διενεργήθηκε η ακόλουθη παραµετρική ανάλυση. Θεωρήθηκαν 

τρεις διαφορετικές δόσεις ανά κλάσµα 150 mg/m2, 200 mg/m2 και  250 mg/m2.  Για 

κάθε περίπτωση δόσης ανά κλάσµα θεωρήθηκαν τόσο το συµβατικό σχήµα 

κλασµάτωσης (Σχήµα Α) όσο και το υποθετικό σχήµα κλασµάτωσης Β (Σχήµα Β).  
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Το µοναδικό κριτήριο αποτελεσµατικότητας είναι στην παρούσα έκδοση του 

µοντέλου ο έλεγχος του καρκινικού όγκου. 

Οι Εικόνες 6, 7 και 8 παρουσιάζουν τον αριθµό των επιβιούντων  

πολλαπλασιαζόµενων και κοιµώµενων (G0) κυττάρων. Τονίζεται ότι οι Εικόνες 6, 7 

και 8 αναφέρονται στο συνολικό αριθµό των (ακόµη) µεταβολικά ενεργών κυττάρων. 

Αυτό υποδηλώνει ότι ο αριθµός των επιβιούντων πολλαπλασιαζόµενων και 

κοιµώµενων κυττάρων περιλαµβάνει επίσης και εκείνα τα κύτταρα τα οποία έχουν 

πληγεί από το φάρµακο και είναι προορισµένα να θανατωθούν  αλλά δεν έχουν 

θανατωθεί ακόµη. Ο λόγος της θεώρησης του εν λόγω συνόλου των κυττάρων είναι 

ότι οι εύκολα οριοθετούµενες περιοχές µε έντονο σήµα στις τοµές  T1 MRI µε 

σκιαγραφικό και  PET αντιστοιχούν σε µεταβολικά ενεργά κύτταρα ανεξάρτητα αν 

κάποια από αυτά είναι προδιαγραµµένο να οδηγηθούν άµεσα στον κυτταρικό θάνατο.  

Σύµφωνα µε την Εικόνα 6, στην περίπτωση της δόσης ανά κλάσµα 150 mg/m2 το 

συµβατικό σχήµα κλασµάτωσης Α φαίνεται να είναι καλύτερο από το υποθετικό 

σχήµα Β, δεδοµένου ότι διατηρεί τον αριθµό των επιβιούντων κυττάρων σηµαντικά 

χαµηλότερο κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου µέρους της διάρκειας του 

χηµειοθεραπευτικού κύκλου των 28 ηµερών.  Aυτό υποδηλώνει ότι ενδεχόµενος 

συνδυασµός της χηµειοθεραπείας µε ΤΜΖ µε µια άλλη κυτταροτοξική τεχνική (π.χ. 

ιονίζουσα ακτινοβόληση) σε αυτή την περίοδο θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

σηµαντικά βελτιωµένο θεραπευτικό αποτέλεσµα. Μπορούν δε να διακριθούν οι δύο 

ακόλουθες επιθετικές στρατηγικές. Η πρώτη στοχεύει στο να διατηρήσει την 

κυτταρική επιβίωση χαµηλή µε ταχεία αρχική καταστολή του επαναποικισµού του 

όγκου ενώ η δεύτερη στο να µειώσει την κυτταρική επιβίωση προκαλώντας 

κυτταροτοξικότητα περισσότερο οµοιόµρφα στο χρόνο. Η υιοθέτηση της πρώτης 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                          164

στρατηγικής στην κλινική πράξη βρίσκεται σε συµφωνία µε τις προβλέψεις των 

προσοµοιώσεων.  

Σύµφωνα µε την Εικόνα 7  στην περίπτωση της δόσης ανά κλάσµα 200 mg/m2, το 

συµβατικό σχήµα κλασµάτωσης της δόσης Α φαίνεται να οδηγεί και πάλι σε 

καλύτερο έλεγχο του όγκου από το σχήµα της περισσότερο οµοιόµορφης 

κλασµάτωσης Β και αυτό ισχύει καθόλη τη διάρκεια του χηµειοθεραπευτικού 

κύκλου. Αυτή η π΄ροβλεψη είναι πάλι σε συµφωνία µε την κλινική πράξη.  

Στην περίπτωση της δόσης ανά κλάσµα 250 mg/m2  (Εικόνα 8) το αποτέλεσµα 

και των δύο σχηµάτων είναι πρακτικά το ίδιο. Συνεπώς άν και ακόµη από µια 

ηµιποσοτική σκοπιά θεωρούµενο, το προσοµοιωτικό  µοντέλο φαίνεται να είναι ικανό 

να αποκρίνεται εύλογα σε αλλαγές κρισίµων παραµέτρων και παράλληλα να 

υποστηρίζει θεωρητικά την επιλογή βελτίστων θεραπευτικών σχηµάτων 

κλασµατοποίσης της χηµειοθεραπευτικής δόσης ανάµεσα από ένα σύνολο 

υποψηφίων σχηµάτων.   
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Εικόνα 6. O αριθµός των επιβιούντων (µεταβολικά ζώντων) πολλαπλασιαζόµενων 

και κοιµώµενων (G0) καρκινικών κυττάρων που αντιστοιχούν στον όγκο 

πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος που θεωρείται στο παρόν κεφάλαιο σαν συνάρτηση 

του χρόνου. Η ΤΜΖ χορηγείται σύµφωνα µε το σχήµα κασµάτωσης Α (συνεχής 

γραµµή) ή Β (διακεκοµένη γραµµή) (Εικόνα 4). Ο χηµειοθεραπευτικός κύκλος των 

28 ηµερών δεν ακολουθείται από επόµενο κύκλο.Κάθε κλάσµα της δόσης αντιστοιχεί 

σε 150 mg/m2 . 
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Εικόνα 7. O αριθµός των επιβιούντων (µεταβολικά ζώντων) πολλαπλασιαζόµενων 

και κοιµώµενων (G0) καρκινικών κυττάρων που αντιστοιχούν στον όγκο 

πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος που θεωρείται στο παρόν κεφάλαιο σαν συνάρτηση 

του χρόνου. Η ΤΜΖ χορηγείται σύµφωνα µε το σχήµα κλασµάτωσης Α (συνεχής 
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γραµµή) ή Β (διακεκοµένη γραµµή) (Εικόνα 4). Ο χηµειοθεραπευτικός κύκλος των 

28 ηµερών δεν ακολουθείται από επόµενο κύκλο.Κάθε κλάσµα της δόσης αντιστοιχεί 

σε 200 mg/m2 . 
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Εικόνα 8. O αριθµός των επιβιούντων (µεταβολικά ζώντων) πολλαπλασιαζόµενων 

και κοιµώµενων (G0) καρκινικών κυττάρων που αντιστοιχούν στον όγκο 

πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος που θεωρείται στο παρόν κεφάλαιο σαν συνάρτηση 

του χρόνου. Η ΤΜΖ χορηγείται σύµφωνα µε το σχήµα κλασµάτωσης Α (συνεχής 

γραµµή) ή Β (διακεκοµένη γραµµή) (Εικόνα 4). Ο χηµειοθεραπευτικός κύκλος των 

28 ηµερών δεν ακολουθείται από επόµενο κύκλο. Κάθε κλάσµα της δόσης αντιστοιχεί 

σε 250 mg/m2. 

 

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                                                          167

 

Tα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης που παρουσιάζονται στην Εικόνα 9 

οπτικοποιούν τη δυνατότητα του µοντέλου να προσοµοιώνει αποτελεσµατικά την 

αντικαρκινική δράση της τεµοζολοµίδης. Με δεδοµένο ότι η ΤΜΖ είναι ένας 

ανεξάρτητος του κυτταρικού κύκλου παράγοντας (cell cycle non specific ή CCNS) 

αναµένεται να θανατώνει την πλειοψηφία τόσο των κοιµώµενων (G0) όσο και των 

πολλαπλασιαζόµενων καρκινικών κυττάρων. Αυτή η παρατήρηση είναι συµβατή µε 

τα εικονίδια (b), (c) και  (d) της Εικόνας 9. Λεπτοµέρεις για τις ακολουθίες 

προσοµοίωσης καθώς και για τα κριτήρια οπτικοποίησης δίνονατι στις αντίστοιχες 

επεξηγήσεις των εικόνων. Ο επαναποικισµός µεταξύ των χηµειοθεραπευτικών 

κύκλων, ένας συχνά αµελούµενος παράγοντας, ο οποίος όµως επηρεάζει σηµαντικά 

το αποτέλεσµα της θεραπευτικής αγωγής  [61] οπτικοποιείται καθαρά στις Εικόνες 5-

8.  
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(α)  
(γ) 

 

 
(β) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(δ) 
  

Εικόνα 9. Tρισδιάστατη οπτικοποίηση της προσοµοιούµενης απόκρισης κλινικού 

πολύµορφου γλοιοβλαστώµατος σε 1 χηµειοθεραπευτικό κύκλο (150 mg/m2 µια φορά 

την ηµέρα για τις 5 συνεχόµενες πρώτες ηµέρες χηµειοθεραπευτικού κύκλου 28 

ηµερών) (σχήµα κλασµατοποίησης Α)). (α) εξωτερική επιφάνεια του όγκου πριν την 

έναρξη της χηµειοθεραπείας (β) εσωτερική δοµή του όγκου πριν την έναρξη της 

χηµειοθεραπείας (γ) εξωτερική επιφάνεια του όγκου 20 ηµέρες µετά την έναρξη της 

χηµειοθεραπείας, (δ) εσωτερική δοµή του όγκου 20 ηµέρες µετά την έναρξη της 

χηµειοθεραπείας. Χρωµατικός κώδικας: κόκκινο: στρώµα πολλαπλασιαζόµενων 

κυττάρων, πράσινο: στρώµα κοιµώµενων κυττάρων, µπλε: στρώµα νεκρών 

κυττάρων. Εφαρµόστηκε το κριτήριο χρωµατισµού  “99.8%” που έχει παρουσιαστεί 

στο προηγούµενο κεφάλαιο της ακτινοθεραπείας (Εικόνα 5). 
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6.7.     Σχολιασµός 

 
 Ολες οι προβλέψεις των προσοµοιώσεων που παρουσιάστηκαν τόσο µε τη 

µορφή γραφηµάτων όσο και µε τη µορφή πολυδιάστατων οπτικοποιήσεων 

συµφωνούν τουλάχιστο ποιοτικά µε την κλινική εµπειρία και πράξη. Πιο 

συγκεκριµένα πέραν από την πρόβλεψη µιας εύλογης µεταβολή του συνολικού 

αριθµού των επιβιούντων καρκινικών κυττάρων σαν απόκριση στη χηµειοθεραπεία, 

το µοντέλο φαίνεται να είναι ικανό  να υποδείξει και το βέλτιστο µεταξύ διαφόρων 

υποψηφίων σχηµάτων χορήγησης του συγκεκριµένου  χηµειοθεραπευτικού 

φαρµάκου.   

 Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη µια πιο εκλεπτυσµένη ποσοτική και 

κλινική προσαρµογή του µοντέλου και συνακόλουθος έλεγχος σε συνεργασία µε 

κλινικά κέντρα. Ιδιαίτερα αναφέρεται η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της 

Καλιφόρνιας στο Los Angeles (UCLA) η οποία ήδη έχει συνεισφέρει ακριβή 

απεικονιστικά και λοιπά δεδοµένα για 10 ασθενείς µε πολύορφο γλοιοβλάστωµα που 

έχουν αντιµετωπιστεί µε τεµοζολοµίδη. Η διαδικασία του λεπτοµερούς κλινικού 

ελέγχου περιλαµβάνει τη σύγκριση των προβλέψεων του µοντέλου µε αντίστοιχα 

κλινικά δεδοµένα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της χηµειοθεραπευτικής 

αγωγής ή κάποιων κύκλων της.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν είναι άκρως απαραίτητες τροποποιήσεις της 

κλινικής πρακτικής για τον κλινικό έλεγχο του µοντέλου. To προσοµοιωτικό µοντέλο 

είναι ικανό να παρακολουθεί την κλινική πρακτική και να ενεργοποιεί µια διαδικασία 

αυτοβελτιστοποίησης.  Συνεπώς δεν εγείρονται βιοηθικοί προβκληµατισµοί κατά µια 

τέτοια διαδικασία ελέγχου του ιδίου του µοντέλου. Για την επίτευξη συστηµατικής 

προσαρµογής του µοντέλου σε µεγάλο αριθµό πλήρων συνόλων κλινικών δεδοµένων, 

γενικές τεχνικές για την εκτίµηση των παραµέτρων πολυπαραµετρικών συστηµάτων 
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όπως τα νευρωνικά δίκτυα, οι γενετικοί αλγοριθµοι, η αναζήτηση «taboο» κτλ. είναι 

κατάλληλες. Ο Πίνακας Ι παρουσιάζει στα Αγγλικά τις πλέον κρίσιµες παραµέτρους 

του µοντέλου και τα χαρακτηριστικά του που επηρεάζονται πιο άµεσα από αυτές.  

 

TABLE I 
Key model parameters and model aspects directly affected by them 

Key Parameter Unit Model aspect directly 
affected by the 

parameter 
Ka  (h-1) drug concentration / 

tumor exposure to drug 
Kel  (h-1) drug concentration / 

tumor exposure to drug 
KSF (µM-1h-1) tumoricidal effect of 

the drug 
clonogenic cell density  (cells/mm3) tumor growth potential  
Tc  (h) tumor growth rate 
NBC  (mean number of biological 

cells included in a 
geometrical cell of the 
discretization mesh) 

exact geometrical 
volume of the tumor 

cell loss factor - tumor shrinkage 
Cpav  (µΜ) drug concentration / 

tumor exposure to drug 
TSF   (h) tumor exposure to drug 
  

  

Το γεγονός ότι το προσοµοιωτικό µοντέλο έχει αρθρωτό χαρακτήρα αναµένεται 

να διευκολύνει σηµαντικά την κλινική προσαρµογή και πρακτική εφαρµογή του. 

Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη ενός προσοµοιωτικού µοντέλου της απόκρισης 

φυσιολογκών ιστών στην τεµοζολοµίδη. Ο υπό ανάπτυξη συνδυασµός της εξόδου 

συστήµατος µικροσυστοιχιών DNA και κατάλληλων δικτύων γονιδίων-πρωτεϊνών 

αναµένεται να ενισχύσει ουσιαστικά το προβλεπτικό δυναµικό του µοντέλου.  

Προβλέπεται επίσης το τετραδιάστατο προσοµοιωτικό πρότυπο της απόκρισης 

καρκινικών όγκων στην ακτινοθεραπεία in vivo που παρουσιάστηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο [16], [58], [62] να «συντακεί» µε το παρόν 

χηµειοθεραπευτικό µοντέλο σε ένα επόµενο στάδιο. Λόγω όµως της εξαιρετικής 
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πολυπλοκότητας του συνθέτου προβλήµατος δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά µια 

κλιµακωτή διαδικασία προσέγγισης. Πριν τη «σύντηξη» των µοντέλων θα πρέπει να 

επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή εκλέπτυνση (refinement) και στα δύο συνιστώντα 

µοντέλα.  

Πέραν όµως της χηµειο-ακτινο-θεραπείας  η τεµοζολοµίδη µπορεί να χορηγηθεί 

και σαν µονοθεραπεία ειδικά σε υποτροπιάζοντα γλοιοώµατα. Αξίζει δε να σηµειωθεί 

ότι εφόσον η έναρξη της προσοµοιούµενης χηµειοθεραπευτικής αγωγής και το πέρας 

προηγηθείσας ακτινοθεραπευτικής αγωγής απέχουν µεγάλο χρονκό διάστηµα, το 

αποτέλεσµα της ακτινοθεραπείας στον απεικονιστικά ορατό όγκο θεωρείται ότι 

συµπεριλαµβάνεται στις νεκρωµένες  περιοχές του όγκου.   

Τονίζεται ότι άν και ένα ποσοτικά εκλεπτυσµένο µοντέλο θα απαιτήσει κάποιο 

χρόνο για να ολοκληρωθεί, η προτεινόµενη έκδοση του µοντέλου µπορεί ήδη να 

αξιοποιηθεί για τη διεξαγωγή εκτεταµένων παραµετρικών µελετών. Κατ΄αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατό να ταυτοποιηθούν εκέινες οι παράµετροι που πάιζουν τον πλέον 

κρίσιµο ρόλο στα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων και κτά συνέπεια στην 

πρόβλεψη αυτού του ιδίου του φυσικού φαινοµένου. Τέτοιες ταυτοποιήσεις 

αναµένεται να οδηγήσουν στη διατύπωση  υποδείξεων για στοχευµένη πειραµατική 

και κλινική δράση ώστε να αποτιµηθούν καλύτερα οι εν λόγω παράµετροι.  

Επιπρόσθετα αναµένεται να διατυπωθούν νέα ουσιώδη ερωτήµατα που θα 

αποτελέσουν αφορµή για περαιτέρω πειραµατική, κλινική και 

θεωρητική/υπολογιστική έρευνα.   
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6.8.     Συµπεράσµατα 

 

 Το τετραδιάστατο εξατοµικευµένο προσοµοιωτικό µοντέλο της in vivo 

απόκρισης στερεού καρκινικού όγκου σε χηµειοθεραπευτική αγωγή βασισµένη στην 

τεµοζολοµίδη που παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο αποτελεί µια καινοτόµο 

προσέγγιση στη διαδικασία της βιολογικής βελτιστοποίησης του σχεδιασµού 

χηµειοθεραπευτικής αγωγής. H τουλάχιστο ποιοτική συµφωνία των προβλέψεων του 

µοντέλου µε την κλινική εµπειρία ισχυροποιεί το δυναµικό βελτιστοποίησης της 

χηµειοθερπευτικής αγωγής που διαθέτει. Μια συστηµατική µεσοπρόθεσµη 

διαδικασία κλινικών ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη αναµένεται να οδηγήσει τόσο 

στην περαιτέρω αλγοριθµκή εκλέπτυνση του µοντέλου και την καλύτερη επιλογή των 

τιµών των παραµέτρων του. Μετά την ολοκλήρωση της κλινικής προσαρµογής και 

των κλινικών ελέγχων του προτεινόµενου µοντέλου προβλέπεται να προκύψει ένα 

ολοκληρωµένο εξατοµικευµένο σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων και χρονικού 

σχεδιασµού της χηµειοθεραπείας.  Το εν λόγω σύστηµα θα µπορούσε επίσης να 

χρησιµοποιηθεί σαν εκπαιδευτική πλατφόρµα τόσο από επιστήµονες όσο και από 

ενδιαφερόµενους ασθενείς.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7: ΤΕΤΡΑ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΕ 

ΑΚΤΙΝΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΟΓΚΟ 

 

7.1.     Εισαγωγή  

 

 Η επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη αξιόπιστων µοντέλων των βιολογικών 

συστηµάτων και ειδκά του καρκίνου έχει ήδη σχολιαστεί  σε προηγούµενα κεφάλαια 

της παρούσας διατριβής. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ο πολύ υψηλός βαθµός 

διεπιστηµονικότητας που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου λόγω της 

εξαιρετικής πολυπλοκότητας  του καρκίνου [1], [2], [3]. Εχει επίσης περιγραφεί το 

τετραδιάστατο προσοµοιωτικό µοντέλο της απόκρισης καρκινικών όγκων στην 

ακτινοθεραπεία της Οµάδας για την In Silico Ογκολογία του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ  [4], [5]. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα µοντέλο προσοµοίωσης µιας κατηγορίας 

φυσιολογικών ιστών (των αργά αποκρινόµενων στην ακτινοθεραπεία) σε συνδυασµό 

µε την υπολογιστική περιγραφή της απόκρισης ενός γειτονικού στους εν λόγω ιστούς 

όγκου. Η συνδυασµένη περιγραφή-προσοµοίωση γίνεται για το λόγο ότι στην κλινική 

πράξη σηµαντικό µέρος από τους παρακείµενους στον καρκινικό όγκο ιστούς 

ακτινοβολούνται και µάλιστα µε την ίδια δόση µε την οποία ακτινοβολείται ο όγκος. 

Αυτό γίνεται για την εξουδετέρωση µη απεικονίσιµων µικροεστιών της νόσου που 

έχουν δηµιουργηθεί από το φαινόµενο της διήθησης. Ιδιαίτερη εφαρµογή έχει µια 

τέτοια θεώρηση στην περίπτωση του πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος (ΠΓΒ), όπου η 
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µη απεικονιστικά ορατή διήθηση είναι σε µεγάλο βαθµό η αιτία της συνήθους 

υποτροπής της νόσου.  

 ∆εδοµένου λοιπόν ότι φυσιολογικά κύτταρα αναπόφευκτα εκτίθενται στην 

ιονίζουσα ακτινοβολία, πρέπει σε κάθε ακτινοθεραπευτικό σχήµα να επιτυγχάνεται 

ένας συµβιβασµός µεταξύ του κλάσµατος θανάτωσης του όγκου (tumour kill fraction) 

και των παρενεργειών που έχει η ακτινοθεραπεία στα φυσιολογικά κύτταρα. Η 

διάκριση µεταξύ οξέων (πρωίµων) και οψίµων αποτελεσµάτων µε βάση την 

ακτινοβιολογική εµπειρία έχει οδηγήσει στο διαχωρισµό του συνθέτου συστήµατος 

σε δύο υποσυστήµατα τα οποία περιλαµβάνουν τους ταχέως και βραδέως 

αποκρινόµενους φυσιολογικούς ιστούς [6], [7]. Πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες 

έχουν εστιαστεί στη δυναµική µοντελοποίηση της απόκρισης των φυσιολογικών 

ιστών σε διάφορα ακτινοθεραπευτικά σχήµατα αλλά δυστυχώς λόγω της ιδιαίτερα 

υψηλής πολυπλοκότητας του προβλήµατος και της απουσίας ικανοποιητικού αριθµού 

κλινικών δεδοµένων απαιτούνται πολύ σοβαρές βελτιώσεις πριν την ενδεχόµενη 

υιοθέτησή τους στη κλινική πράξη.  Aρκετά συνοπτικά µαθηµατικά µοντέλα της 

απόκρισης κυττάρων, ιστών ή οργάνων στην ακτνοβόληση έχουν προταθεί.  

Eνα από τα πλέον σηµαντικά από αυτά τα µοντέλα είναι ο γραµµικός-

τετραγωνικός τύπος, ένα διπαραµετρικό µοντέλο το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη 

του συνολικού αποτελέσµαταος της ακτινοβολίας σε πρώιµα και όψιµα 

αποκρινόµενους φυσιολογικούς ιστούς και όγκους  [6]-[8]. Ο Van de Geijn [9] 

πρότεινε ένα νέο µοντέλο το οποίο αποσκοπεί στην ανασύνθεση της χρονικής 

ακολουθίας διαδικασιών όπως η αραίωση των βλαστικών  κυττάρων και η απώλεια 

λειτουργικότητας των ιστών. To µοντέλο διακριτών καταστάσεων που προτάθηκε 

από τους Duechting και συνεργάτες [6], [7] βασίζεται στη  θεώρηση των διακριτών 
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φάσεων του κυτταρικού κύκλου αλλά αφορά µόνο την in vitro περίπτωση  αργά 

αποκρινόµενων φυσιολογικών ιστών ποντικού.   

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται µια προσπάθεια να προσεγγιστεί η 

παράλληλη προσοµοίωση της απόκρισης αργά αποκρινόµενων φυσιολογικών ιστών 

και του παρακείµενου καρκινικού όγκου. Αυτό επιχειρείται µε την ανάπτυξη ενός 

τετραδιάστατου εξατοµικευµένου προσοµοιωτικού προτύπου της in vivo εξέλιξης του 

καρκινικού όγκου και των παρακείµενων ιστών. Ολες οι παράµετροι που 

χρησιµοποιούνται στο παρόν µοντέλο έχουν ήδη οριστεί πειραµατικά / κλινικά και  

επιδέχονται σαφούς και µοναδικής ερµηνείας.  Με αυτό τον τρόπο απιφεύγεται η 

εισαγωγή νέων και ενδεχοµένως εννοιολογικά διφορούµενων παραµέτρων τις οποίες 

γεννά κάποια µαθηµατική αναγκαιότητα και όχι η πειραµατική ή η κλινική πράξη.  

 

7.2.     Προσοµοιωτική στρατηγική  

 

Στην ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος,  η οποία περιλαµβάνει τον όγκο και τους 

πααρκείµενους φυσιολογικούς ιστούς υπερτίθεται ένα τρισδιάστατο κυβικό πλέγµα 

διακριτοποίησης. Σε κάθε κυψελίδα του πλέγµατος εφαρµόζονται οι πλέον κρίσιµοι 

βιολογικοί «νόµοι». Τα θεµελιώδη προοσµοιωτικά στοιχεία αποτελούν τις 

αλγοριθµικές διατυπώσεις αυτών των «νόµων». Aκολουθεί η παράθεση των 

στοιχείων που αναφερονται στην προσοµοίωση των αργά αποκρινόµενων 

φυσιολογιών ιστών.  

7.2.1.   ∆εδοµένα εισόδου του µοντέλου 

 
Συλλέγονται τα απεικονιστικά δεδοµένα τα οποία συµπεριλαµβάνουν την 

οριοθέτηση του απεικονιστικά ορατού όγκου, των γειτονικών φυσιολογικών ιστών 
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και των ανατοµικών δοµών ενδιαφέροντος καθώς και τα ιστοπαθολογικά και γενετικά 

δεδοµένα τους ασθενούς.   Τα απεικονιστικά δεδοµένα εισάγονται σε κατάλληλο 

λογισµικό τρισδιάστατης ανασύνθεσης το οποίο µεταξύ άλλων οπτικοποιεί τόσο τον 

όγκο όσο και την περιβάλλουσα ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος (όπου και 

περιλαµβάνονται οι ακτινοβολούµενοι φυσιολογικοί ιστοί). Γίνεται συνδυασµός 

τεχνικών απόδοσης όγκου και επιφάνειας (Εικόνα 1).  Επίσης λαµβάνεται υπόψη η 

χωρική κατανοµή της απορροφώµενης δόσης στην περιοχή ενδιαφέροντος.  

Tοµογραφικές τοµές T1 MRI µε σκιαγραφικό συνήθως παρέχουν απότοµες 

µεταβάσεις µεταξύ των περιοχών µε µεγάλη ένταση σήµατος και περιοχών µε µικρή 

ένταση σήµατος εντός του όγκου. Tα κύτταρα του πολυµόρφου γλοιογλαστώµατος 

που είναι σε ελάχιστο βαθµό διαφοροποιηµένα όταν βρίσκονται στη γειτονιά 

λειτουργικών τριχοειδών αγγείων τα οποία τους παρέχουν επαρκή οξυγόνωση και 

θρέψη αναµένεται να διατρέχουν τον κυτταρικό κύκλο τον περισσότερο χρόνο εκτός 

κι αν αυθόρµητη απόπτωση ή η δράση κάποιας θεραπευτικής επέµβασης λάβει χώρα. 

Τα καρκινικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις από τα τριχοειδή 

της νεοαγγείωσης θα είναι ή στη φάση G0 ή στη νεκρωτική φάση λόγω ανεπαρκούς 

οξυγόνωσης και θρέψης. H κατανοµή των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων που 

περιέχονται δε δεδοµένη κυψελίδα εντός κάθε µιας από τις φάσεις του κυτταρικού 

κύκλου γίνεται µε ένα στατιστικό τρόπο που βασίζεται στη µέση διάρκεια καθεµιάς 

ξεχωριστής φάσης. 

Σχετικά µε την τµηµατοποίηση των απεικονιστικών δεδοµένων αυτή εκτός από 

χειρωνακτικό τρόπο που έχει µέχρι τώρα εφαρµοστεί θα µπορούσε να γίνει και 

χρησιµοποιώντας κατάλληλες αυτόµατες τεχνικές όπως αυτές που παρουσιάζονται 

στις εργασίες [10], [11].  
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Εικόνα 1.  Τα απεικονιστικά δεδοµένα του ασθενούς (π.χ. οι τοµές MRI ζυγισµένου 

κατά T1 µε γαδολίνιο ως σκιαγραφικό και µε οριοθετηµένο το απεικονιστικό όριο 

του όγκου και της νεκρωτικής του περιοχής) καθώς επίσης ο ακριβής 

ιστοπαθολογικός τύπος της νεοπλασίας, τα γενετικά δεδοµένα (π.χ. εκφράσεις 

κρίσιµων γονιδίων όπως π.χ. του p53) και ιατρικά ιστορικά του στοιχεία 

(προηγούµενες θεραπευτικές αγωγές κτλ.) συλλέγονται και τροφοδοτούν το 

λογισµικό προσοµοίωσης. Oι προβλέψεις του µοντέλου οπτικοποιούνται µε τεχνικές 

τρισδιάστατης εικονικής πραγµατικότητας, δισδιάστατες τοµές και γραφήµατα. 
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7.2.2.   Bασική βιολογία των όψιµα αποκρινοµένων φυσιολογικών ιστών  

Το κυτταροκινητικό µοντέλο των όψιµα (αργά) αποκρινόµενων φυσιολογικών 

ιστών που χρησιµοποιείται βασίζεται στο κυτταροκινητικό µοντέλο που 

παρουσιάστηκε από τον  Duechting [6], [7]. Το εν λόγω µοντέλο, που βελτιώθηκε 

περαιτέρω, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ένα λειτουργικό διαµέρισµα το οποίο 

περιέχει αδιαίρετα κύτταρα που οδηγούνται στο θάνατο όταν παρέλθει η 

αναµενόµενη διάρκεια ζωής τους στη φάση ύπνου G0 (Εικόνα 2).   

 

 

 

Εικόνα 2. Aπλοποιηµένο κυταροκινητικό µοντέλο ενός αργά αποκρινόµενου στην 

ακτινοθεραπεία κυττάρου. Συµβολισµός mss: ποσοστό των διαιρετών κυττάρων που 

προήλθαν από πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα κατά τη διάρκεια της µίτωσης,  msa: 
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ποσοστό αδιαίρετων κυττάρων που προήλθαν από πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα κατά 

τη διάρκεια της µίτωσης, G1: φάση G1, S: φάση σύνθεσης, G2: φάση G2, G0: φάση 

G0.  

 

Η φυσιολογική κυτταρική απώλεια αντισταθµίζεται από ένα πολύ µικρό αριθµό 

διαιρούµενων λειτουργικών κυττάρων (Εικόνα 3) µέσω του βρόχου 

πολλαπλασιαζοµένων κυττάρων [6], [7].  Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης 

εφαρµόζεται το γραµµικό-τετραγωνικό µοντέλο (LQ) µε ακτινοβιολογικές 

παραµέτρους τις αprolif, βprolif, αG0, βG0 και τη δόση D. Τα θανάσιµα πληγέντα κύτταρα 

θα προχωρήσουν στον κυτταρικό κύκλο µέχρι τη διεξαγωγή της µίτωσης. Τότε θα 

θανατωθούν και θα περάσουν στο στάδιο της νέκρωσης. Ο χώρος που 

καταλαµβανόταν από αυτά τα κύτταρα θα ελευθερωθεί µετά την παρέλευση του 

απαιτούµενου χρόνου για την ολοκλήρωση της λύσης και της κυτταρικής 

εξαφάνισης. Ενα ποσοστό των εν δυνάµει θανατηφόρα πληγέντων κυττάρων θα 

επιδιορθωθεί εάν δεν χτυπηθούν για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

επιδιόρθωσης. ∆ιαφορετικά τα εν δυνάµει θανατηφόρα πληγέντα κύτταρα θα 

καταστούν «θανατηφόρα πληγέντα». Η λύση των θανατηφόρα πληγέντων κυττάρων 

ξεκινά µετά την έναρξη της επόµενης µίτωσης [6], [7].  Στην περίπτωση του 

εγκεφάλου το διαµέρισµα των διαιρούµενων κυττάρων αποτελείται κυρίως από 

γλοιοκύτταρα. 
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Εικόνα 3. ∆ιάγραµµα ροής των δυνατών αποφάσεων που είναι δυνατό να ληφθούν 

από το σύστηµα σχετικά µε τη µετάβαση µεταξύ των διαφόρων καταστάσεων. Κάθε 

κύτταρο που πεθαίνει, και αφού αποµακρυνθούν τα προϊόντα της αποσύνθεσής του, 

δηµιουργεί µια νέα κενή θέση στον ιστό. Όταν υπάρξει ανάγκη για λειτουργικά 

κύτταρα η κενή θέση που δηµιουργήθηκε από την απόπτωση ή τη λύση διεγείρει  το 

διαµέρισµα των διαιρετών λειτουργικών κυττάρων να εγκαταλείψει τη φάση «ύπνου»  

G0 και να εισέλθει στον κυτταρικό κύκλο. Το παρόν διάγραµµα που αποτελεί µέρος 

της λεπτοµερούς αρχιτεκτονικής του µοντέλου δόθηκε στην αρχική µορφή µε την 

οποία αναπτύχθηκε σαν δείγµα της πρακτικής διαδικασίας ανάπτυξης των κωδίκων 
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Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος µυελός που συαναποτελούν το κεντρικό νευρικό 

σύστηµα εθεωρούντο για πολλές δεκαετίες ότι είχαν περιορισµένη ικανότητα 

αναγέννησης. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν αυξηθεί οι 

ενδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη της αναγέννησης και της συνεχούς 

ανανέωσης των νευρώνων σε ορισµένες περιοχές του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος [12]. Παρά ταύτα φαίνεται ότι στην περίπτωση που συµβαίνει 

αντικατάσταση νεκρών νευρώνων από από άλλα κύτταρα αυτά είναι κατά κυριο λόγο 

γλοιοκύτταρα.  

 

7.2.3.   Η βασική άρθρωση του µοντέλου 

 

Η χωρική περιγραφή της κυτταροκινητικής δραστηριότητας (κυτταρικού κύκλου, 

κυτταρικών διαιρέσεων κτλ.) των φυσιολογικών ιστών γίνεται µε την εισαγωγή της 

έννοιας της κυψελίδας διακριτοποίησης [4], [5]. Ενα τρισδιάστατο πλέγµα 

διακριτοποίησης υπερτίθεται στην ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος η οποία 

καθορίζεται πάνω στα απεικονιστικά δεδοµένα που συλλέγονται. Κάθε κυψελίδα του 

πλέγµατος περιέχει έναν αριθµό κυττάρων που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις εντός 

ή εκτός του κυτταρικού κύκλου. Μέσα σε κάθε κυψελίδα ορίζεται ένας αριθµός 

κλάσεων ισοδυναµίας κυττάρων, κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται από τη 

φάση στην οποία βρίσκονται τα κύτταρα που περιέχει. Για το χαρακτηρισµό της 

κατάστασης κάθε κυψελίδας και κάθε κλάσης φάσης εντός αυτής (π.χ. αριθµός 

κυττάρων στη φάση  G1, χρόνος που έχει παρέλθει στη φάση G1 κτλ.) 

χρησιµοποιείται επαρκής αριθµός καταχωρητών.   

Εισάγονται  οι ακόλουθες χρονικές υποθέσεις: (i) O χρόνος διακριτοποιείται 

(κβαντοποιείται) και µετράται σε κατάλληλες µονάδες. Σε όλες τις εφαρµογές του 
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παρόντος κεφαλαίου σαν µονάδα χρόνου έχει υιοθετηθεί η 1 ώρα (1h). H λεπτοµερής 

χωροχρονική διαδικασία σάρρωσης του πλέγµατος είναι παρόµοια µε εκείνη που έχει 

προαναφερθεί σε άλλα κεφάλαια και περιγράφεται πιο αναλυτικά στις εργασίες [4], 

[5]. (ii) Τα βιολογικά κύτταρα που συναπαρτίζουν κάθε κλάση φάσης εντός 

δεδοµένης κυψελίδας του πλέγµατος διακριτοποίησης θεωρούνται συγχρονισµένα. 

(iii) Για κάθε κυψελίδα υπό εξέταση ο χρόνος που υπολείπεται εντός µιας φάσης 

µειώνεται κατά µια χρονική µονάδα (1 h) µετά ένα βήµα σάρωσης. Χρησιµοποιείται 

ο αλγόριθµος αύξησης και συρρίκνωσης του όγκου που έχει παρουσιαστεί αναλυτικά 

στην αρχή της διατριβής και περιγράφεται στις εργασίες [4], [5].  

 

7.2.4.   Eκτελέσεις του προσοµοιωτικού κώδικα και οπτικοποίηση των 

προβλέψεων  

 
Ο προσοµοιωτικός κώδικας αναπτύχθηκε σε γλώσσα Microsoft Visual C++ 6.0 

™. Οσον αφορά στις υπολογιστικές απαιτήσεις,  εκτέλεση π.χ. του συµβατικού 

σχήµατος κλασµάτωσης που διαρκεί 6 εβδοµάδες µε τη χρήση πλέγµατος 

διακριτοποίησης  96 x 96 x 96 κυψελίδων καθεµιά διαστάσεων 1mm x 1mm x 1mm 

σε προσωπικό υπολογιστή AMD Athlon XP  machine (2.8 GHz, 786MB RAM) 

χρειάζεται περίπου 1.5 λεπτά.  Για την οπτικοποίηση τόσο της αρχικής κατάστασης 

του βιολογικού συστήµατος όσο και των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων 

χρησιµοποιήθηκαν τα λογισµικά 3D Doctor και AVS 

.  

7.3.     Παράδειγµα εφαρµογής του µοντέλου: ακτινοθεραπεία πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος  

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                                                                                                          191 

Το παράδειγµα που επιλέχθηκε για την εφαρµογή του µοντέλου αναφέρεται στην 

περίπτωση ακτινοθερπείας  ενός πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος. Καταρχή 

χαράσσεται το απεικονιστικά ορατό όριο του όγκου και του περιβάλλοντος 

φυσιολογικού ιστού καθώς και της νεκρωτικής περιοχής σε τοµές T1 MRI µε 

σκιαγραφικό.  Υπερτίθεται ένας κύβος πλέγµατος διακριτοποίησης ο οποίος 

καθορίζει και την ανατοµική περιοχή ενδιαφέροντος από προσοµοιωτικής πλευράς. 

Ενας τυπικός γεωµετρικός όγκος 20 cm3 περιέχει  4–5% κλωνογόνα καρκινικά 

κύτταρα [13]. Ετσι µια τυπική πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων είναι περίπου 107 

cm−3 [14]. Οι διαστάσεις κεθεµιάς κυψελίδας είναι 1mm × 1mm × 1mm και 

θεωρείται ότι έχουν χωρητικότητα 106 κυττάρων  [15] στην περίπτωση του όγκου 

(NBCT) και 65.25·103 στην περίπτωση φυσιολογικού ιστού εγκεφάλου (NBCNT) [12].  

Η χωρητικότητα  NBCNT  αντιστοιχεί στο µέσο αριθµό του αθρίσµατος των 

νευρώνων και γλοιοκυττάρων ανά 1mm3 στις περιοχές του εγκεφάλου 17 και 18. 

Χρησιµοποιήθηκε η εν λόγω τιµή της πυκνότητας δεδοµένου ότι σπανίζουν 

αντίστοιχες τιµές για άλλες περιοχές του εγκεφάλου.  Ο Πίνακας 1 περιέχει τις 

παραµέτρους και τις τιµές που έχουν δοθεί σε αυτές [6], [7], [15], [16]-[19]. 

Για την περίπτωση του ελάχιστα διαφοροποιηµένου όγκου υπό εξέταση 

(πολύµορφο γλοιοβλάστωµα) και για λόγους απλοποίησης όλα τα µη κλωνογόνα 

κύτταρα θεωρούνται νεκρωτικά (δεν λαµβάνονται υπόψη στείρα κύτταρα). Μια 

τυπική τιµή της πυκνότητας κλωνογόνων κυττάρων [14], [15] είναι 107 κύτταρα/cm3 

(=104 κύτταρα/mm3). 
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∆ιάρκεια φάσης ∆ιάρκεια φάσης 
TG1 5 h TG1 15 h 
TS 10 h TS 17 h 
TG2 4 h TG2 5 h 
TM 1 h TM 3 h 
TF 10000 h TCC 40 h 
   TCC2 20 h 
Αριθµός βιολογικών κυττάρων TG0 25 h 
NBCNT 106 cells    
   Αριθµός βιολογικών κυττάρων 
Ρυθµιστικές παράµετροι Nclonogenic 2·105 cells/mm3 
AS 2 % NBCT 106 cells 
AF 98 %    
   Παράµετροι ακτινοβόλησης 
Παράµετροι ακτινοβόλησης αprolif 0.36 Gy-1 
αprolif 0.144 Gy-1 βprolif 0.02 Gy-2 
βprolif 0.034 Gy-2 αG0 0.12 Gy-1 
αG0 0.072 Gy-1 βG0 0.002 Gy-2 
βG0 0.017 Gy-2 OER 3.0  
Prep 2 %    
Trep 100 h    
Tlysis 960 h    
  

 

Θεωρήθηκε πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 2·104 κύτταρα/mm3 στο 

«πολλαπλασιαζόµενο» στρώµα. Αυτό το στρώµα βρίσκεται µεταξύ της εξωτερικής 

επιφάνειας του απεικονιστικά ορατού όγκου και µιας υποθετικής επιφάνειας (HYP) η 

οποία περικλείει το νεκρωτικό πυρήνα και είναι τοποθετηµένη 1.5 mm έξω από 

αυτόν. Η περιοχή του όγκου που βρίσκεται µεταξύ της επιφάνειας HYP και της 

επιφάνειας της νεκρωτικής περιοχής υποτίθεται ότι περιέχει µεγάλους αριθµούς 

κοιµώµενων G0 κυττάρων και για το λόγο αυτό αποκαλείται «κυτταρικό στρώµα 

G0». Στο G0 στρώµα του όγκου θεωρήθηκε πυκνότητα κλωνογόνων κυττάρων ίση µε 

104 κύτταρα/mm3 ενώ στο νεκρωτικό στρώµα (πυρήνα) ίση µε 0.2·104 κύτταρα/mm3.  

Εντός καθεµιάς κυψελίδας του πλέγµατος διακριτοποίησης η αρχική κατανοµή των 

κλωνογόνων κυττάρων στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου εξαρτάται από 

το στρώµα του όγκου στο οποίο η κυψελίδα ανήκει. Οι ακόλουθες υποθέσεις σχετικά 

µε την κατανοµή των κυττάρων εντός και εκτός του κυτταρικού κύκλου έχουν γίνει. 
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Στο «πολλαπλασιαζόµενο» κυτταρικό στρώµα 70% των κλωνογόνων κυττάρων 

βρίσκονται εντός των φάσεων του κυτταρικού κύκλου και το 30% στη φάση G0.   

Στο στρώµα G0 το 30% των κλωνογόνων κυττάρων θεωρείται ότι βρίσκεται στις 

φάσεις του κυτταρικού κύκλου και το 70% στη φάση G0. Στο νεκρωτικό στρώµα 

θεωρείται ότι το 10% των κλωνογόνων κυττάρων βρίσκεται εντός των φάσεων του 

κυτταρικού κύκλου και το  90% στη φάση G0. Τα προηγούµενα ποσοστά 

αντιπροσωπεύουν µια πρώτη προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν ιστοπαθολογικές 

παρατηρήσεις που αφορούν στην κυτταροκινητική κατανοµή των καρκινικών 

κυττάρων στα διάφορα στρώµατα του όγκου. Περισσότερο κλινικά εκλεπτυσµένες 

εκτιµήσεις των εν λόγω τιµών προβλέπεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια 

λεπτοµερούς κλινικής προσαρµογής του µοντέλου.  

 

7.4.     Aποτελέσµατα και ηµιποσοτικός έλεγχος του µοντέλου  

 

 Ο υπολογιστικός κώδικας που υλοποιεί το µοντέλο εκτελέστηκε για 

προσοµοιούµενη περίοδο που συνήθως καλύπτει την περίοδο της ακτινοθεραπευτικής 

αγωγής και επεκτείνεται έως και λίγες ηµέρες µετά την ολοκλήρωσή της. Τα 

αποτελέσµατα των εκτελέσεων του κώδικα για διάφορα κλασµατικά  σχήµατα 

παρουσιάζονται στις Εικόνες 4 και 5. Τα σχήµατα περιλαµβάνουν:  τη συµβατική 

κλασµάτωση {1x 2 Gy ανά ηµέρα – 5 ηµέρες ανά εβδοµάδα – συνολική δόση: 60 

Gy}, την επιταχυνόµενη κλασµάτωση {2 x 2 Gy ανά ηµέρα - 5 ηµέρες ανά εβδοµάδα 

- συνολική δόση: 60 Gy}, την επιταχυνόµενη υπερκλασµάτωση {2 x 1.2 Gy ανά 

ηµέρα - 5 ηµέρες ανά εβδοµάδα - συνολική δόση:72 Gy} και την υποκλασµάτωση 

{1x 6 Gy ανά εβδοµάδα – συνολική δόση: 60 Gy}. 
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 Κύτταρα των φυσιολογικών ιστών του εγκεφάλου (φαιάς και λευκής ουσίας) 

(Εικόνα 4) θανατώνονται µε τα πρώτα 5 κλάσµατα τη δόσης (Εικόνα 4(a)) την πρώτη 

εβδοµάδα, παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (Εικόνα 

4(b)) και συνεχίζουν τη µείωσή τους µε το πρώτο κλάσµα της δεύτερης εβδοµάδας. 

Mετά την ολοκλήρωση του ακτινοθερπευτικού σχήµατος διεγείρεται ο 

πολλαπλασιασµός των βλαστικών κυττάρων και επιχειρείται ανάταξη του πληθυσµού 

τους.  Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπευτικής αγωγής δεν παρατηρείται ανάταξη 

των βλαστικών κυττάρων λόγω της αργής τους απόκρισης. Μετά την 

ακτινοθεραπευτική αγωγή η ανάταξη είναι αρχικά ταχεία και επιβραδύνεται ο ρυθµός 

της όσο προσεγγίζεται το αρχικό (φυσιολογκό) επίπεδο του φυσιολογικού κυταρικού 

πληθυσµού (βλαστικών και αδιαίρετων κυττάρων). Η µείωση του συνολικού αριθµού 

των κυττάρων (Εικόνα 4) βασίζεται στην ελάττωση του πληθυσµού των λειτουργικών 

(αδιαίρετων) κυττάρων λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας τους από το διαµέρισµα των 

πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων. Τα σχήµατα της επιταχυνόµενης κλασµατοποίησης 

και επιταχυνόµενης υπερκλασµατοποίησης (Εικόνα 4(b)) φαίνεται να οδηγούν σε 

απόκριση που αντιασταθµίζεται από το σύστηµα κυτταρικής αναπλήρωσης κατά την 

προσοµοιωθείσα περίοδο.  
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Εικόνα 4.  (a) Προσοµοιωθείσα απόκριση ακτινοβολούµενου εγκεφαλικού ιστού 

στην περίπτωση του συµβατικού σχήµατος κερµατισµού της δόσης για µια περίοδο 5 

ηµερών. (b) Προσοµοιωθείσα απόκριση ακτινοβοληθέντος φυσιολογικού 

εγκεφαλικού ιστού στην περίπτωση συµβατικού κερµατισµού, επιταχυνόµενου 

κερµατισµού, υπερκερµατισµού, επιταχυνόµενου υπερκερµατισµού και 

υποκερµατισµού τηες δόσης. Ο προσοµοιωτικός κώδικας εκτελέστηκε για περίοδο 

έως 14 εβδοµάδων, ένα διάστηµα το οποίο συνήθως καλύπτει την περίοδο της 

αγωγής καθώς και µια σηµαντική περίοδο µετά την ολοκλήρωσή της. Σηµειώνεται 

ότι ο συνολικός αριθµός των εγκεφαλικών κυττάρων στην υπό µελέτη  περιοχή 

περιλαµβάνει τους τόσο τους νευρώνες όσο και τα γλοιοκύτταρα.  

 

 

 

H Εικόνα 5 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης ενός κλινικού 

όγκου πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος σε διάφορα σχήµατα κλασµάτωσης 

(κερµατισµού) της δόσης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας φαίνεται µια 

σηµαντική επίδραση της ακτινοθεραπείας στον όγκο (Εικόνα 5(a)). Είναι σαφής  η  

θανάτωση των κυττάρων κατά τις πρώτες πέντε ηµέρες της πρώτης εβδοµάδας. Ο 

όγκος προπαθεί να ανατάξει  αλλά µετά από κάθε ακτινοθεραπευτικό πλήγµα 

πολλαπλασιαζόµενα και κοιµώµενα κύτταρα πλήττονται από την ακτινοβόληση και η 

ανάταξη του όγκου επιβραδύνεται ενώ συγχρόνως εµφανίζεται µια ταλάντωση του 

αριθµού των επιβιούντων κυττάρων όπως στην Εικόνα 5(a).  
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Εικόνα 5.  Προσοµοίωθείσα απόκριση ακτινοβολούµενου όγκου πολυµόρφου 

γλοιοβλαστώµατος στην περίπτωση του συνήθους κερµατισµού της δόσης για 

περίοδο 5 ηµερών. (b) Προσοµοιωτικές  προβλέψεις του συνολικού αριθµού των 

καρκινικών κυττάρων στην περίπτωση συµβατικού κερµατισµού, επιταχυνόµενου 

κερµατισµού, υπερκερµατισµού, επιταχυνόµενου κερµατισµού και υποκερµατισµού 

της δόσης.  Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των καρκινικών κυττάρων 

περιλαµβάνει όλα τα µορφολογικά παρόντα κύτταρα δηλαδή τα ζώντα 

(πολλαπλασιαζόµενα και κοιµώµενα) και τα νεκρά (όχι όµως αυτά που έχουν ήδη 

υποστεί λύση ή θρυµµατισµό).  

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπευτικής αγωγής και για την περίπτωση 

του συµβατικού σχήµατος κλασµάτωσης, ο όγκος αρχίζει να αυξάνει µε ταχύ ρυθµό. 

Aντιθέτως από πλευράς ελέγχου του όγκου και µόνο, η επιταχυνόµενη κλασµάτωση, 

η υπερκλασµάτωση και η επιταχυνόµενη υπερκλασµάτωση  φαίνονται περισσότερο 

αποτελεσµατικές (Εικόνα 5(b)).  

Η Εικόνα 6 αποτελεί µια τρισδιάστατη ανασύνθεση της προσοµοιωθείσας 

απόκρισης του απεικονιστικά ορατού όγκου (πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος) και 

του γύρω του φυσιολογικού ιστού ακριβώς πριν την έναρξη της ακτινοθεραπευτικής 

αγωγής και κατά το τέλος της 8ης ηµέρας. Κατά τη διάρκεια των 5 πρώτων ηµερών, 

οπότε ο όγκος ακτινοβολείται, θανατώνεται ένας µεγάλος αριθµός 

πολλαπλασιαζόµενων και κοιµώµενων καρκινικών κυττάρων. Κατά τη διάρκεια του 

Σαββατοκύριακου (ηµέρες 6 και 7) όταν ο όγκος δεν ακτινοβολείται τα 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα διαιρούνται γρήγορα και το εξωτερικό στρώµα του 

όγκου «χρωµατίζεται» ως «πολλαπλασιζόµενο». Το «κοιµώµενο» στρώµα του όγκου 
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κατά την ηµέρα 1 (Εικόνα 6(a)) χρωµατίζεται ως νεκρό στρώµα (Eικόνα 6(b)). 

Τονίζεται ότι ο αλγόριθµος «χρωµατισµού» των στρωµάτων του όγκου που 

χρησιµοποιείται είναι ο ίδιος µε εκείνον των κεφαλαίων της ακτινοθεραπείας και της 

χηµειοθεραπείας. Στην παραπάνω περίπτωση τα πολλαπλασιαζόµενα καρκινικά 

κύτταρα εντός του «κοιµώµενου» στρώµατος είναι ανίκανα να αντισταθµίσουν τις 

κυτταρικές απώλειες του εν λόγω στρώµατος. Ο λόγος έγκειται στο χαµηλό αριθµό 

πολλαπλασιαζοµένων κυττάρων εντός του «κοιµώµενου» στρώµατος. Σηµειώνεται 

ότι συνήθως η ενδεχόµενη συρρίκνωση του όγκου γίνεται απεικονιστικά ορατή µετά 

την παρέλευση αρκετού χρόνου (π.χ. µηνών) από το πέρας της ακτινοθεραπευτικής 

αγωγής. Ετσι το µέγεθος του όγκου παριστάνεται αµετάβλητο στην Εικόνα 6(b). Το 

σκούρο γκρι χρώµα του περιβάλλοντος φυσιολογικού ιστού  αντιπροσωπεύει 

κυτταρικές απώλειες σε κάθε κυψελίδα υψηλότερες από το 10%  της τιµής του 

NBCNT .  

Σηµειώνεται ότι τα αναπαραγωγικά νεκρά κύτταρα και οι απόγονοί τους που 

βρίσκονται ακόµη εντός του κυτταρικού κύκλου θεωρούνται πολλαπλασιαζόµενα 

µέχρι του τελικού βιολογικού τους θανάτου, δεδοµένου ότι είναι ανιχνεύσιµα ως 

υφιστάµενα έντονο µεταβολισµό µε κατάλληλες απεικονιστικές τεχνικές. Αυτό το 

σηµείο τονίζει εννοιολογικές διαφορές που µπορούν να ανακύψουν µεταξύ 

τεχνικών/υπολογιστικών και ιατροφυσικών/κλινικών προσεγγίσεων του ίδιου 

βιολογικού φαινοµένου. Οσον αφορά στον όγκο, διερευνητικές εκτελέσεις του 

κώδικα έδειξαν ότι εάν τα αναπαραγωγικά (αλλά όχι βιολογικά) κύτταρα που 

βρίσκονται ακόµη εντός του κυτταρικού κύκλου προστεθούν στα µη πληγέντα 

πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα µπορεί να προκληθεί αύξηση του αριθµού των 

τελευταίων µέχρι και έναν παράγοντα 10  (1 log).  
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(a) 
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(b) 

Εικόνα 6.  Τρισδιάστατη οπτικοποίηση της προσοµοιούµενης απόκρισης κλινικού 

όγκου πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος και του περιβάλλοντος φυσιολογικού ιστού 

στο συµβατικό σχήµα κερµατισµού της δόσης κατά  (a) την έναρξη της 

ακτινοθεραπευτικής αγωγής και (b) στο τέλος της 8ης ηµέρας. Σηµειώνεται ότι στην 

πράξη η συρρίκνωση του όγκου µπορεί να γίνει αρκετά σαφής µερικές εβδοµάδες 

µετά την ολοκλήρωση της ακτινοβόλησης. Χρωµατικός κώδικας για τον όγκο: 

κόκκινο: στρώµα πολλαπλασιαζοµένων κυττάρων, πράσινο: στρώµα κοιµώµενων 

κυττάρων, µπλε: στρώµα νεκρών κυττάρων. Χρωµατικός κώδικας για το φυσιολογικό 

ιστό: γκρίζο: τα φυσιολογικά κύτταρα που θανατώνονται από την  ακτινοβόληση 

είναι πάνω από 50%.  

 

 

Οσον αφορά στις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας, τα πλέον σηµαντικά 

τραυµατικά σύνδροµα στο κεντρικό νευρικό εκδηλώνονται από µερικούς µήνες έως 

αρκετά χρόνια µετά τη θεραπεία. Παροδική αποµυελίνωση εµφανίζεται µέσα στους 

πρώτους 6 µήνες από το πέρας της ακτινοθεραπείας ενώ νέκρωση λόγω της 

ακτινοβόλησης µπορεί να συµβεί τόσο εντός του προηγούµενου διαστήµατος όσο και 

εντός των επόµενων 2 έως 3 ετών. Η περίοδος που µεσολαβεί µεταξύ της 

ακτινοθεραπείας και της εκδήλωσης των προηγούµενων παρενεργειών δεν 

χαρακτηρίζεται από βιολογική σιωπή αλλά είναι µάλλον περίοδος κυτταρικών 

αλληλεπιδράσεων που οδηγούν σε βαθµιαίες ιστικές αλλαγές [17]. Με βάση τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων φαίνεται ότι κατάτµηση της ηµερήσιας δόσης (σε 

περισσότερα από 1 κλάσµατα) είναι περισσότερο αποτελεσµατική από τη συµβατική 

κλασµάτωση πράγµα που είναι σύµφωνο µε εκτεταµένες κλινικές παρατηρήσεις.  
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Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας του προβλήµατος του παρόντος 

κεφαλαίου ο στόχος της παρουσιαζόµενης προσέγγισης περιορίζεται στη µάλλον 

χονδρική  χωροχρονική προσοµοίωση των εµπλεκόµενων φαινοµένων στο κυτταρικό 

επίπεδο.  

  

7.5.     Σχόλια και συµπεράσµατα 

 
 Το µοντέλο που παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στη 

χωροχρονική απόκριση όψιµα  αποκρινόµενων φυσιολογικών ιστών σε 

κλασµατοποιηµένα ακτινοθεραπευτικά σχήµατα και γίνεται σύνδεση µε την 

απόκριση παρακείµενου στερεού όγκου στα ίδια σχήµατα. Στόχος αυτής της οµάδας 

µοντέλων όπως έχει προαναφερθεί είναι η εξατοµικευµένη βελτιστοποίηση της 

θεραπευτικής αντιµετώπισης του καρκίνου. Σκοπός της εργασίας που περιγράφεται 

στο παρόν κεφάλαιο ήταν να διερευνηθεί εάν το µοντέλο  θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση διαφορετικών σχηµάτων κλασµάτωσης 

(κερµατισµού) της δόσης. Σαν παράδειγµα θεωρήθηκε η απόκριση ενός in vivo 

πολυµόρφου γλιοβλαστώµατος και του περιβάλλοντος φυσιολογικού ιστού σε πέντε 

διαφορετικά σχήµατα κλασµάτωσης της δόσης.  

 Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν βρίσκονται  σε συµφωνία µε την 

παρατήρηση ότι η (εξωτερική) ακτινοθεραπεία µπορεί να οδηγήσει σε εξουδετέρωση 

έως 2 logs κυττάρων πρωτογενούς όγκου του εγκεφάλου ([16], p.602). Οι προβλέψεις 

όλων των ενδεικτικών προσοµοιώσεων που εκτελέστηκαν συµφωνούν τουλάχιστο 

ποιοτικά µε την κλινική εµπειρία καθώς και µε τις προβλέψεις των Duechting et al. 

[6], [7], Kocher et al. [18, 19], Steel ([17], p.158-168). Η υπερκλασµάτωση φαίνεται 

να είναι το πλέον αποτελεσµατικό σχήµα συνυπολογίζοντας τις αποκρίσεις του όγκου 

και των φυσιολογικών ιστών όπως αυτές παρουσιάζονται στις Εικόνες 4 και 5. Τα 
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αποτελέσµατα της κλινικής δοκιµής EORTC trial (No. 22791) στηρίζουν την άποψη 

ότι η υπερκλασµάτωση επιτρέπει την αύξηση της συνολικής δόσης χωρίς σύγχρονη 

επιδείνωση των όψιµων επιπλοκών  αν και η κλινική δοκιµή RTOG trial (No. 9003) 

υποδεικνύει ότι αυτό µπορεί να µην ισχύει πάντοτε ([17], p.149-154). Παρόµοιες 

ενστάσεις έχουν διατυπώσει και οι Beck-Bornholdt και συνεργάτες (1997) [20], 

Baumann και συνεργάτες (1998) [21] και  Bentzen και συνεργάτες (1999) [22].   

 Σηµειώνεται ότι µέχρι ολοκλήρωσης της λεπτοµερούς κλινικής προσαρµογής 

και του κλινικού ελέγχου το σύνθετο προσοµοιωτικό πρότυπο που παρουσιάστηκε 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή παραµετρικών µελετών µε στόχους 

αντίστοιχους εκείνων που εκτέθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

8. 1.     Συµπεράσµατα 
 

Όπως έχει γίνει σαφές και από το κυρίως κείµενο, η διδακτορική διατριβή 

εστιάζει στα εξής τρία αντικείµενα που αφορορούν τη διαµορφούµενη επιστηµονική 

περιοχή της In Silico (Υπολογιστικής) Ογκολογίας: 

Ι. Τετραδιάστατη προσοµοίωση της απόκρισης καρκινικών όγκων in vivo σε 

ακτινοθεραπευτικά σχήµατα. 

ΙΙ. Τετραδιάσταtη προσοµοίωση της απόκρισης καρκινικών όγκων in vivo σε 

χηµειοθεραπευτικά σχήµατα. 

ΙΙΙ. Παράλληλη τετραδιάστατη προσοµοίωση της απόκρισης καρκινικών όγκων και  

των παρακείµενων φυσιολογικών ιστών in vivo σε ακτινοθεραπευτικά σχήµατα. 

 Ολα τα καινοτόµα προσοµοιωτικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν, αν και 

χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό γενικότητας,  προσαρµόστηκαν στην ειδική 

περίπτωση του εγκεφαλικού όγκου πολυµόρφου γλοιοβλαστώµατος. Επιβεβαιώθηκε 

ικανοποιητική συµφωνία των µοντέλων τόσο µε την κλινική εµπειρία όσο και µε τα 

αποτελέσµατα κλινικών ελέγχων. Σηµειώνεται ότι οι κλινικοί έλεγχοι συνεχίζονται 

ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κλινική προσαρµογή των µοντέλων  και περαιτέρω 

βελτίωση της ποσοτικής αξιοπιστίας τους. Καταδείχθηκε επίσης το µεγάλο δυναµικό 

που περικλείουν τα προσοµοιωτικά µοντέλα σχετικά µε τη διερεύνηση και την 

κατανόηση των βιολογικών µηχανισµών ανάπτυξης όγκων καθώς και σαν «εργαλεία» 

εξατοµικευµένης βελτιστοποίησης θεραπευτικών στρατηγικών.  
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 Λεπτοµερής έκθεση των επί µέρους πορισµάτων στα οποία οδήγησε η 

διαδικασία ελέγχων και διερευνήσεων για τα διάφορα µοντέλα βρίσκονται στα 

αντίστοιχα υποκεφάλαια συµπερασµάτων.  

 Σχετικά µε την επικαιρότητα της ερευνητικής προσπάθειας αξίζει να 

αναφερθεί ότι η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια της Οµάδας 

για την Ιn Silico Ογκολογία του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ η οποία συµµετέχει στο Αµερικανικό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη Εικονικού Ογκου (Center for the Development of a Virtual 

Tumor). Το εν λόγω κέντρο υποστηρίζεται από το Εθνικό Αντικαρκινικό Πρόγραµµα 

των Ηνωµένων Πολιτειών. 

 

8. 2.     Προτεινόµενη Μελλοντική Εργασία  
 
 

 Ως βασικοί άξονες επέκτασης της εργασίας που έγινε στα πλαίσια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής προτείνονται οι ακόλουθοι: 

1. Χρήση υπερυπολογιστικών συστηµάτων και υπολογιστικών δοµών πλέγµατος 

(grid) για τη µείωση των σφαλµάτων κβαντοποίησης µε τη χρήση περισσότερο 

πυκνών πλεγµάτων διακριτοποίησης των αντίστοιχων βιολογικών προβληµάτων. 

2. Eκτεταµένη χρήση γενετικών και λοιπών µοριακών δεδοµένων π.χ. µέσω 

µικροσυστοιχιών DNA και ανάπτυξης κατάλληλων γενετικών δικτύων ώστε να 

εκτιµώνται πιο αξιόπιστα οι ακτινοβιολογικές και φαρµακοδυναµικές παράµετροι 

των µοντέλων. 

3. Λεπτοµερέστερη περιγραφή των µηχανικών φαινοµένων τα οποία οδηγούν στην 

παραµόρφωση των παρακείµενων στον όγκο φυσιολογικών ιστών (π.χ. 
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παραµορφωµένη ανατοµία εγκεφάλου) ώστε να παράγεται συνολικά συνολικά εικόνα 

της ανατοµικής περιοχής ενδιαφέροντος.  

4.  Λεπτοµερέστερη περιγραφή της εξέλιξης και της λειτουργικότητας της 

νεοαγγείωσης κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και της χηµειοθεραπείας καθώς 

και µετά τη λήξη της θεραπευτικής αγωγής. 

5. Ανάπτυξη σύνθετου προσοµοιωτικού µοντέλου της απόκρισης όγκων και 

φυσιολογικών ιστών στην σύγχρονη ακτινοθεραπευτική και χηµειοθεραπευτική 

αγωγή. 

6. Επέκταση και προσαρµογή των µοντέλων σε άλλους τύπους όγκων όπως  σε 

όγκους του µαστού, παιδιατρικούς όγκους (π.χ. νεφροβλάστωµα) κ.ά. 

7. Επέκταση και προσαρµογή των µοντέλων σε άλλου τύπου θεραπευτικές 

επεµβάσεις όπως σύγχρονες βιολογικές θεραπείες κτλ.  

8. Ανάπτυξη εµπορικών ολοκληρωµένων συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων και 

σχεδιασµού θεραπείας που θα βασίζονται στη διεξαγωγή εξατοµικευµένων 

πειραµάτων in silico (=στον υπολογιστή) και όπου θα γίνεται κυρίως χρήση των 

απεικονιστικών, ιστοπαθολογικών και γενετικών δεδοµένων του ασθενούς. 

 

 

 
Oμάδα για την In Silico Ογκολογία ΕΜΠ‐ΕΠΙΣΕΥ 
«...πολεμώντας για λιγότερο πόνο, περισσότερη ζωή»  
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