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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός τετραδιάστατου 

προσομοιωτικού μοντέλου της ελεύθερης ανάπτυξης και απόκρισης όγκων 

νεφροβλαστώματος σε σχήματα χημειοθεραπείας. Το μοντέλο αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια των εξής ευρωπαϊκών προγραμμάτων: ACGT (Advancing Clinicogenomic Trials 

on Cancer, FP6-2005-IST-026996), p-Medicine (From data sharing and integration via 

VPH models to Personalized medicine, FP7-ICT-2009-6-270089) και TUMOR 

(Transatlantic Tumour Model Repositories, FP7-ICT-2009.5.4). Το μοντέλο είναι κατά 

βάση διακριτό και κλινικά προσανατολισμένο . Κάνει σε μεγάλη έκταση, χρήση 

διακριτών οντοτήτων και διακριτών γεγονότων ενώ  αναφέρεται σε πολλές  

χωροχρονικές κλίμακες  της βιολογίας του καρκίνου. . Αποτελεί μια «από επάνω προς 

τα κάτω» (top-down) προσομοιωτική προσέγγιση. Ξεκινώντας από τα μακροσκοπικά 

απεικονιστικά δεδομένα ασθενών (υψηλό επίπεδο βιοπλοκότητας) και συνεχίζοντας 

προς τα επίπεδα χαμηλότερης πολυπλοκότητας. Ο κλινικός προσανατολισμός του 

μοντέλου αποτέλεσε τη βασική αρχή κατά την ανάπτυξή του. Τα διαθέσιμα ιατρικά 

δεδομένα  αποσκοπούν στην εξατομίκευση της προσομοίωσης της συμπεριφοράς του 

όγκου για  κάθε ασθενή. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού, 

αποτελεί μέρος μιας σύνθετης αλγοριθμικής κατασκευής και ενός συστήματος  

βιοϊατρικής τεχνολογίας, του “Ογκοπροσομοιωτή”. 



 
 

Έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι έλεγχοι αξιοπιστίας του μοντέλου  και 

παραμετρικές μελέτες. Η ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου αποκάλυψε ποιοί 

βιολογικοί μηχανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου. Αυτά τα 

συμπεράσματα μπορούν να παρέχουν περαιτέρω κατανόηση στη δυναμική της 

βιολογίας του καρκίνου. 

Τα αρχικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων της ελεύθερης ανάπτυξης και 

απόκρισης σε χημειοθεραπεία τυχαίου όγκου (ελλειψοειδούς) ενισχύουν σημαντικά  

την αξιοπιστία του μοντέλου. 

H ήδη δημοσιευμένη προσαρμογή του μοντέλου σε πραγματικά  περιστατικά 

κλινικών δοκιμών (SIOP 2001/GPOH) αποτελεί μια βάση δημιουργίας εμπιστοσύνης της  

επιστημονικής κοινότητας στο προσομοιωτικό δυναμικό της προσέγγισης. Για την 

κλινική προσαρμογή του συγκεκριμένου Ογκοπροσομοιωτή  χρησιμοποιούνται τα 

διαθέσιμα κλινικά δεδομένα (απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά), προ- και μετα-

εγχειρητικά, σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη πληροφορία από τη βιβλιογραφία. Η 

δυνατότητα να αξιοποιούνται άμεσα πρόσθετα δεδομένα στα πλαίσια κλινικών 

δοκιμών, περιορίζοντας έτσι το “παράθυρο” των πιθανών λύσεων αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του παρουσιαζόμενου μοντέλου.  

Σημειώνεται ότι το μοντέλο βρίσκεται  κάτω υπό συνεχή βελτιστοποίηση και 

επέκταση στα πλαίσια  ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπό υλοποίηση  και κλινικών 

δοκιμών. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to develop a 4D spatiotemporal simulation model of the 

free growth of Wilms’ tumours and its response to chemotherapeutic regimens. The 

model has been developed within the framework of three EC-funded projects: ACGT 

(Advancing Clinicogenomic Trials on Cancer, FP6-2005-IST-026996), p-Medicine (From 

data sharing and integration via VPH models to Personalized medicine, FP7-ICT-2009-6-

270089) and TUMOR (Transatlantic Tumour Model Repositories, FP7-ICT-2009.5.4). It is 

is a predominantly discrete entity -discrete event, clinically-oriented multiscale cancer 

model. A ‘‘top-down’’ simulation approach has been formulated.  The approach method 

starts from the macroscopic imaging data representing a high scale/level of tumour 

biology and proceeds towards lower scales/levels. The clinical orientation of the model 

has been a fundamental guiding principle throughout its development. Available 

medical data is exploited, in order to support patient-individualized modelling. The 

model developed has been embedded in a complex algorithmic system and a 

bioengineering tool denoted by the term “Oncosimulator”.  

A thorough cross-method sensitivity analysis of the model has been performed, 

revealing the most determinant biological mechanisms in terms of tumour 

aggressiveness and therapy outcome. The outcome of this work has provided important 

insight into the biology of cancer dynamics. 

Initial results of free growth and response to chemotherapy have been produced 



 
 

and judged as reasonable, thus supporting the validity of the model Successful model 

adaptation to real clinical cases in the context of the SIOP/GPOH clinical trial guided by a  

sensitivity analysis has been achieved and published. In order to validate the model, the 

available pre- and post-surgery clinical data (imaging and histopathological) are used in 

combination with available literature data. The potential to readily exploit additional 

data available in the context of clinical trials, thereby narrowing the window of possible 

solutions, is a particularly distinctive feature of the model. The model is under 

continuous refinement, optimization and extension in the framework of pertinent 

clinical trials. 
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31 
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32 
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επικινδυνότητας 
34 
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2
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Εικόνα 1.20: Θεραπευτική αγωγή 2: Στάδιο ΙΙ, χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας, 

τοπική αναπλασία. 11 εβδομαδιαίες χορηγήσεις βινκριστίνης, μετά  ανά 3 εβδομάδες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ:  

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το νεφροβλάστωμα είναι ο πιο κοινός πρωτογενής κακοήθης νεφρικός όγκος 

της παιδικής ηλικίας [1] και αποτελεί παράδειγμα πολυτροπικής θεραπείας κακοήθους 

συμπαγούς όγκου. Ανακαλύφθηκε από τον Dr Max Wilms το 1899, από τον οποίο πήρε 

και την ονομασία όγκος του Wilms [2]. Ο όγκος Wilms αποτελείται από καρκινικά 

κύτταρα που εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του νεφρού. Οι νεφροί βρίσκονται 

εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης και είναι όργανα επιφορτισμένα με τη λειτουργία 

καθαρισμού του αίματος, το οποίο διηθείται κατά την δίοδό του από αυτούς. Μέσω 

της διαδικασίας αυτής αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα άχρηστων ή τοξικών για τον 

οργανισμό ουσιών και σχηματίζονται τα ούρα. Τα ούρα που παράγονται στους νεφρούς 

διοχετεύονται μέσω των ουρητήρων στην ουροδόχο κύστη, εντός της οποίας 

κατακρατούνται μέχρι την ούρηση. Ο όγκος Wilms είναι θεραπεύσιμος στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων.  

Αποτελούμενο από καρκινικά κύτταρα το νεφροβλάστωμα εμφανίζεται 

πρωταρχικά σε διάφορα σημεία του νεφρού. Η καταγωγή του αρχικού αυτού 
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καρκινώματος προέρχεται από πολυδύναμα εμβρυϊκά νεφρικά στελεχιαία κύτταρα τα 

οποία  διατηρούν πέραν του φυσιολογικού την εμβρυϊκή  ιδιότητά τους  να 

διαφοροποιούνται. Αιτία αυτού είναι και η σύνδεση του καρκινώματος με τα αρχικά 

στάδια της ανάπτυξης του νεφρού. Συνήθως το νεφροβλάστωμα είναι τριφασικό, 

αποτελούμενο από βλαστικά, στρωματικά και επιθηλιακά στοιχεία. 

Τα συμπτώματα που δημιουργεί το νεφροβλάστωμα είναι πυρετός, αιματουρία 

και πόνος στην κοιλιακή χώρα. Εάν το παιδί παρουσιάζει συμπτώματα, εξετάζεται 

κλινικά για κοιλιακή διόγκωση ή μάζα και διενεργούνται εξετάσεις ούρων και αίματος. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις όπως η 

ενδοφλέβια πυελογραφία, κατά την οποία εγχέεται ιωδιούχος σκιαγραφική ουσία στην 

αιματική κυκλοφορία, που συγκεντρώνεται και αποβάλλεται από τους νεφρούς, 

επιτρέποντας τη διαγνωστική απεικόνισή τους. Άλλες πιθανές εξετάσεις είναι το 

υπερηχογράφημα νεφρών, η αξονική ή μαγνητική τομογραφία (CT και MRI αντίστοιχα) 

για να αναδειχθεί η μορφολογία του νεφρού και τυχόν παθολογικές εξεργασίες. Τέλος, 

μπορεί να απαιτηθούν και ακτινογραφίες θώρακος και οστών, αν κριθεί απαραίτητο.  

Αν εντοπιστεί μη φυσιολογικός ιστός, η διαγνωστική διαδικασία θα προχωρήσει 

σε βιοψία, αφαίρεση δηλαδή τμήματος του ανώμαλου ιστού και εξέτασή του στο 

μικροσκόπιο. Στους όγκους Wilms, η ιστολογική εικόνα στο μικροσκόπιο είναι 

ιδιαίτερης σημασίας, καθώς τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων (καλή ή κακή 

διαφοροποίηση, υψηλή ή χαμηλή κακοήθεια ή αναπλαστικοί χαρακτήρες –βλ. 1.4) 

σχετίζονται άμεσα με την πρόγνωση.  
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Η πρόγνωση (πιθανότητα ίασης) και η επιλογή της θεραπείας που θα 

εφαρμοστεί εξαρτώνται από το στάδιο του καρκίνου του μικρού ασθενούς (αν 

εντοπίζεται στο νεφρό ή έχει χορηγήσει μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα), τους 

ιστολογικούς χαρακτήρες (βλ. 1.4) των καρκινικών κυττάρων στη μικροσκοπική 

εξέταση, το μέγεθος του όγκου και τη γενική κατάσταση της υγείας του παιδιού.  

Το καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων (εκ διαυγών κυττάρων), το μεσοβλαστικό 

νέφρωμα και οι νευροεπιθηλιακοί όγκοι του νεφρού είναι όγκοι που δεν σχετίζονται με 

τον όγκο Wilms και έτσι η θεραπευτική τους αντιμετώπιση μπορεί να παρουσιάζει 

κάποιες διαφοροποιήσεις. 

 

1.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο όγκος Wilms πιστεύεται ότι προκαλείται από μεταβολές των γονιδίων που 

είναι υπεύθυνα για τη φυσιολογική ανάπτυξη του γεννητικού και ουροποιητικού 

συστήματος (εικόνα 1.1). Παραδείγματα κοινών συγγενών ανωμαλιών που 

συσχετίζονται με το νεφροβλάστωμα είναι η κρυψορχία, διπλό σύστημα συλλογής, 

πεταλοειδής νεφρός και υποσπαδία. Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, και 

έχει μελετηθεί, φαίνεται σχετικά απίθανο να διαδραματίζει κάποιο ρόλο.  
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Εικόνα 1. 1: Μοντέλο ογκογένεσης όγκου του Wilms [3] 

WT1 

Στις αρχές του 1970 οι Knudson και Strong πρότειναν ένα γενετικό μοντέλο για 

την ανάπτυξη των νεφροβλαστωμάτων [4]. Το WT1, το πρώτο ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο του νεφροβλαστώματος στο χρωμόσωμα 11p13, ταυτοποιήθηκε ως 

αποτέλεσμα μελέτης παιδιών με όγκο Wilms τα οποία εμφάνιζαν επίσης ανιριδία, 

ανωμαλίες του ουρογεννητικού και νοητική υστέρηση (σύνδρομο WAGR) [5]. 

Ανάλυση καρυοτύπου αποκάλυψε οργανικές (constitutional) διαγραφές μέσα 

στον μικρό βραχίονα του 1 αντιγράφου του χρωμοσώματος 11.  Η θέση (locus) 11p13  

βρέθηκε να περιέχει πολλά συνεχόμενα γονίδια, συμπεριλαμβανομένου του γονιδίου 

της ανιριδίας PAX6 και του ογκοσταλτικού γονιδίου WT1, το οποίο κλωνοποιήθηκε το 

1990. Το WT1 κωδικοποιεί έναν παράγοντα μεταγραφής που είναι κρίσιμος για τη 

φυσική νεφρική και γοναδική ανάπτυξη [6]. 
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Ο χαρακτηρισμός αυτού του νέου ογκοκατασταλτικού γονιδίου παρέχει γνώση 

για τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη φυσιολογική ανάπτυξη των νεφρών και 

στην ογκογένεση σε αυτά. Το γονίδιο WT1 είναι συγκεκριμένος στόχος των 

μεταλλάξεων και των διαγραφών σε ένα υποσύνολο ασθενών με σποραδικό όγκο 

Wilms καθώς και στα βλαστικά κύτταρα κάποιων παιδιών (πχ εκείνα με σύνδρομο 

Denys-Drash) με γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη αυτού του καρκίνου [5]. 

WT2 

Το WT1 παρουσιάζει βλάβες μόνο σε κάποιους όγκους Wilms. Αυτό αποδεικνύει 

πως υπαίτιες για το νεφροβλάστωμα είναι και βλάβες σε άλλα χρωμοσώματα. Ένας 

τέτοιος τόπος βρίσκεται στο 11p15, όπως προέκυψε από μελέτες ασθενών με όγκο 

Wilms και σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (BWS), ένα άλλο σύνδρομο που συνδέεται 

με το συγγενές νεφροβλάστωμα και τη χρωμοσωμική περιοχή  11p15  [7]. 

Στην περιοχή 11p15 υπάρχουν διάφορα γονίδια που εκφράζονται μόνο από ένα 

συγκεκριμένο γονεϊκό αλληλόμορφο, το πατρικό ή το μητρικό. Το γονίδιο του BWS 

φαίνεται πως εκφράζεται μόνο από το πατρικό αλληλόμορφο. Το σύνδρομο BWS 

χαρακτηρίζεται από υπερβολική αύξηση οργάνων, μακρογλωσσία και υπερινσουλιμική 

υπογλυκαιμία. Επιπλέον, ασθενείς με αυτό το σύνδρομο έχουν προδιάθεση για να 

εμφανίσουν πολλαπλά εμβρυονικά νεοπλάσματα, συμπεριλαμβανομένου του όγκου 

Wilms.  
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Αποτελέσματα των αναλύσεων σύνδεσης σε μεγάλες γενεαλογίες με συγγενή 

μετάδοση της ευαισθησίας σε νεφροβλάστωμα υποδεικνύουν την ύπαρξη πρόσθετων 

γενετικών τόπων. 

WTX 

Με χρήση νεότερων τεχνικών υβριδισμού, ένα νέο γονίδιο με το όνομα WTX 

ανιχνεύθηκε στο χρωμόσωμα Xq11.1 [8]. Ενώ τα ογκοκατασταλτικά γονίδια που 

υπάρχουν σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα απαιτούν απενεργοποίηση και των δύο 

αλληλομόρφων για να δράσουν, στο αντίστοιχο γονίδιο του χρωμοσώματος Χ 

απαιτείται η απενεργοποίηση μόνο του ενός αλληλομόρφου (στο Χ χρωμόσωμα των 

αρρένων ή στο ενεργό Χ χρωμόσωμα των θηλέων). 

Οικογενείς όγκοι 

Υπάρχουν οικογενείς περιπτώσεις όγκου του Wilms. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 

υπεύθυνο γονίδιο δε σχετίζεται με τα WT1, WT2 και BWS. Γενετικοί τόποι που έχουν 

συσχετισθεί είναι το χρωμόσωμα 17q12-21 (γονίδιο Familial Wilms Tumor 1, FWT-1) και 

το 19q13.3-13.4 (γονίδιο FWT-2). Τα γονίδια αυτά δε φαίνεται να είναι απλά 

ογκοκατασταλτικά γονίδια. Ο κίνδυνος όγκου του Wilms είναι, επίσης, αυξημένος 

μεταξύ ομοζυγωτικών διδύμων. 

Τέλος οι θέσεις 16q, 1p, 7p και 17p έχουν επίσης ενοχοποιηθεί στη βιολογία του 

όγκου Wilms, παρόλο που αυτές οι θέσεις δεν φαίνεται να προδιαθέτουν τα άτομα 

στην ανάπτυξη όγκου, αντίθετα φαίνεται να σχετίζονται με τον φαινότυπο ή το 

αποτέλεσμα θεραπείας [9, 10]. 
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1.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Η συχνότητα εμφάνισης του όγκου Wilms είναι 8.3 περιπτώσεις ανά ένα 

εκατομμύριο σε λευκά παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών [11]. Η συχνότητα εμφάνισης 

είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερη για τους έγχρωμους στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

στην Αφρική από ότι για τους Ασιάτες, με τα ποσοστά για τους πληθυσμούς στην 

Ευρώπη και Βόρεια Αμερική μεταξύ των δύο άκρων [12].  

 Το νεφροβλάστωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ελαφρώς λιγότερο συχνό 

στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Ο όγκος παρουσιάζεται σε νεότερη ηλικία στους 

άνδρες, με μέση ηλικία διάγνωσης για τα άτομα με μονομερείς όγκους να είναι 41.5 

μήνες συγκριτικά με 46.9 μήνες που είναι για τα κορίτσια. Η μέση ηλικία διάγνωσης για 

εκείνους που παρουσιάζουν διμερείς όγκους είναι 29.5 μήνες για τα αγόρια και 32.6 

μήνες για τα κορίτσια [13]. 

Περίπου 1.5% των περιπτώσεων του National Wilms' Tumor Study Group 

(NWTSG) έχουν ένα ή περισσότερα συγγενικά πρόσωπα με νεφροβλάστωμα [14, 15]. 

Λόγω της απουσίας γονικής συγγένειας σε αυτές τις οικογένειες, η λειτουργία της 

κληρονομικότητας γενικά πιστεύεται ότι είναι αυτοσωματικό κυρίαρχο με μεταβλητή 

διεισδυτικότητα και εκφραστικότητα. Το ποσοστό των διμερών περιστατικών 

(σύγχρονων και μεταχρονισμένων) μεταξύ των κληρονομικών περιπτώσεων 

νεφροβλαστώματος στην ομάδα NWTSG είναι σημαντικά  υψηλότερο από ό,τι για τον 

συνολικό πληθυσμό της ομάδας NWTSG. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση για 
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συγγενείς μονομερείς και διμερείς  περιπτώσεις νεφροβλαστώματος είναι σημαντικά 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη για τις σποραδικές περιπτώσεις [15]. 

 

1.4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

 

Το νεφροβλάστωμα διαθέτει ως όγκος μια σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. 

Συσχετίζεται με τα νεφρογονικά υπολείμματα (παραμονή μετανεφρικού βλαστήματος 

μετά την 36η εβδομάδα της ανάπτυξης), ενώ είναι σημαντική η συνύπαρξή του και με 

συγγενείς ανωμαλίες. Οι περισσότεροι όγκοι Wilms είναι αλλοιώσεις μονοκεντρικές, 

αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που είναι πολυεστιακός ο όγκος. Από τα 1905 

περιστατικά του NWTSG, περίπου σε ποσοστό 5% εμπλέκονται και τα δύο νεφρά είτε 

κατά τη διάγνωση ή αργότερα και ένα επιπλέον 7% είναι πολυεστιακοί μονομερείς 

όγκοι  [14]. Δεν εμφανίζεται προτίμηση εμφάνισης σε κάποια πλευρά και ο όγκος 

μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε μέσα στο όργανο, συνήθως έντονα 

παραμορφωμένος. 

Το πιο χαρακτηριστικό μικροσκοπικό γνώρισμα του όγκου Wilms είναι η δομική 

ποικιλομορφία. Μικροσκοπικά το κλασικό νεφροβλάστωμα αποτελείται από τρεις 

ιστολογικούς τύπους [16]: 

1. Αδιαφοροποίητο νεφρογενές βλάστημα (blastemal), με κυτταροβριθείς 

περιοχές από μικρά αρχέγονα κύτταρα, σφαιροειδή με πυκνοχρωματικούς πυρήνες 
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2. Επιθηλιακός ιστός (epithelial), με σχηματισμό υποτυπωδών νεφρικών 

σπειραμάτων και σωληναρίων 

3. Μεσεγχυματικός ιστός (stromal) από ινώδη και βλεννώδη συνδετικό ιστό, 

άλλα είδη συνδετικού ιστού και ενδεχομένως λείες και γραμμωτές μυϊκές ίνες. Μπορεί 

να περιέχει και κύτταρα με ραβδομυοειδή διαφοροποίηση. 

Η αναπλασία χαρακτηρίζεται από την παρουσία γιγαντιαίων πολυπλοειδών 

πυρήνων μέσα στο δείγμα όγκου. Ο νέος ορισμός για την εστιακή αναπλασία (focal 

anaplasia έναντι της diffuse anaplasia) τονίζει την κατανομή και απαιτεί τα κύτταρα με 

αναπλαστικές αλλαγές στον πυρήνα να περιορίζονται σε δραστικές περιοχές μέσα στον 

πρωτογενή όγκο και όχι σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία εκτός του παρεγχύματος του 

νεφρού [17]. 

Το σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων είναι πρωτοπαθής όγκος του νεφρού που 

δεν σχετίζεται με τον όγκο Wilms, έχει την τάση να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και για αυτό το λόγο σχετίζεται με σημαντικά υψηλό 

ποσοστό υποτροπής και θανάτου συγκριτικά με μια ευνοϊκή ιστολογία Wilms όγκου. 

[18, 19]. Το σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων νεφρού επίσης παρουσιάζει περισσότερες 

μεταστάσεις. Τα πιο σαφή σαρκώματα εκ διαυγών κυττάρων έχουν μια ξεχωριστή 

ιστολογική εμφάνιση, αλλά ένας αριθμός από μοτίβα παραλλαγής όπως τα 

επιθηλιοειδή, ατρακτοειδή και κυστικά μοτίβα, μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση με 

τον όγκο Wilms ή με άλλους τύπους όγκων. [20, 21]. 
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Ο ραβδοειδής όγκος του νεφρού παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1978 από 

παθολόγους του NWTSG [18]. Το νεόπλασμα που προηγουμένως συγχεόταν με τον 

όγκο Wilms, είναι ένας μονομορφικός όγκος όπως το σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων 

του νεφρού. Το κύτταρο προέλευσης για αυτόν τον διακριτό όγκο παραμένει άγνωστο  

[18]. Ο ραβδοειδής όγκος του νεφρού τείνει να κάνει μεταστάσεις στον πνεύμονα και 

στον εγκέφαλο. 

 

1.5 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Από τη στιγμή που θα διαγνωσθεί το νεφροβλάστωμα γίνονται εξετάσεις για να 

διαπιστωθεί εάν ο όγκος περιορίζεται στους νεφρούς ή έχει χορηγήσει μεταστάσεις και 

σε απομακρυσμένες εστίες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται σταδιοποίηση. Η γνώση του 

σταδίου της νόσου είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον προγραμματισμό της καλύτερης 

δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης. Κατά την εμφάνιση της νόσου, το 65% των 

ασθενών με νεφροβλάστωμα ανήκει στα στάδια Ι και ΙΙ. Στο στάδιο ΙΙ ανήκει το 15%, 

στο στάδιο ΙV τo 15% και στο V το 5% περίπου (Πίνακας 1.1).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 : Ποσοστό κατανομής ασθενών με όγκο Wilms ανάλογα με το στάδιο της νόσου κατά τη 
διάγνωση. 

Στάδιο Νόσου Συχνότητα % 

Ι-ΙΙ 65 

ΙΙΙ 15 

IV 15 

V 5 
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Η σταδιοποίηση σύμφωνα με το NWTSG αναγράφεται στον Πίνακα 1.2 και 

περιγράφεται παρακάτω. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: NWTSG σύστημα σταδιοποίησης όγκων Wilms. 

Στάδιο Περιγραφή 

Ι 
Ο όγκος περιορίζεται στο νεφρό, γίνεται ριζική εξαίρεση χωρίς ρήξη ή βιοψία, 
ενώ η επιφάνεια της νεφρικής κάψας είναι άθικτη 

ΙΙ 

- Ο όγκος εκτείνεται πέρα από τη νεφρική κάψα, αλλά αφαιρείται πλήρως, 
χωρίς μικροσκοπική συμμετοχή στα όρια της εξαίρεσης. 

- Εξωνεφρικά αγγεία με νεοπλασματική διήθηση 

- Διενέργεια βιοψίας πριν την εγχείρηση 

- Περιοριζόμενη στην κοίτη του όγκου νεοπλασματική διασπορά κατά την 
εγχείρηση 

ΙΙΙ 

- Υπολειμματικός όγκος που περιορίζεται στην κοιλιά και προέρχεται από μη 
αιματογενή εξάπλωση 

- Νεοπλασματική διήθηση κοιλιακών λεμφαδένων 

- Διάχυτη περιτοναϊκή συμμετοχή απότοκη ρήξης του όγκου πέρα από τα όρια 
της κοίτης του 

- Περιτοναϊκές εμφυτεύσεις 

- Μικρο-/Μακροσκοπικά διηθημένα όρια εξαίρεσης 

IV Αιματογενείς μεταστάσεις σε οποιαδήποτε θέση 

V Αμφοτερόπλευρη νεφρική προσβολή 

 

Στάδιο I 

Ο καρκίνος εντοπίζεται αποκλειστικά στον νεφρό και μπορεί να αφαιρεθεί 

πλήρως με χειρουργική επέμβαση. Δεν χρειάζεται βιοψία του όγκου πριν την 

επέμβαση. Το 40% περίπου των  ασθενών βρίσκονται στο στάδιο ένα κατά τη 

διάγνωση. 
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Στάδιο II 

Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί πέραν του νεφρού, διηθώντας το λίπος που περιβάλλει του 

νεφρούς ή τα αγγεία της περιοχής ή σε λιπώδη ιστό που περιβάλει το νεφρό. Και πάλι 

όμως είναι δυνατόν να αφαιρεθεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση.  

Στάδιο III 

Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί εντός της κοιλίας σε βαθμό που δεν είναι εφικτό να 

αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου με χειρουργική επέμβαση. Ο καρκίνος μπορεί να έχει 

διηθήσει τους γειτονικούς (επιχώριους) λεμφαδένες (πρόκειται για μικρές ωοειδείς 

δομές, διάσπαρτες σε όλο το σώμα, επιφορτισμένες με την παραγωγή και αποθήκευση 

των λεμφοκυττάρων), γειτονικά αιμοφόρα αγγεία ή το περιτόναιο (υμένα που επενδύει 

την έσω επιφάνεια του κοιλιακού τοιχώματος και καλύπτει τα περισσότερα σπλάχνα 

της κοιλίας).  

Στάδιο IV 

Ο καρκίνος έχει χορηγήσει μεταστάσεις σε απομακρυσμένες εστίες, όπως οι 

πνεύμονες, το ήπαρ, τα οστά ή/και ο εγκέφαλος.  

Στάδιο V 

Στο στάδιο αυτό, ο καρκίνος ανευρίσκεται, κατά την πρώτη διάγνωση, 

ταυτόχρονα και στους δύο νεφρούς (αμφοτερόπλευρη εντόπιση).  
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Υποτροπιάζον νεφροβλάστωμα  

Υποτροπή καλείται η επανεμφάνιση της νόσου, μετά την ολοκλήρωση της 

αρχικής αντιμετώπισής της. Ο καρκίνος μπορεί να υποτροπιάσει στην ίδια ή σε άλλη 

εστία του σώματος.  

Ο Πίνακα 1.3 περιγράφεται η ΤΝΜ (Tumor, Node, Metastasis) ταξινόμηση των 

όγκων Wilms. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΤΝΜ ταξινόμηση των όγκων Wilms 

Στάδιο Περιγραφή 

Τ0 Απουσία πρωτοπαθούς νεφρικού όγκου (ψηλαφητικά και ακτινολογικά) 

Τ1 
Ετερόπλευρος όγκος (επιφάνεια του φέροντος τον όγκο νεφρού στην 

ενδοφλέβια πυελογραφία < 80 cm2) 

Τ2 
Ετερόπλευρος όγκος (επιφάνεια του φέροντος τον όγκο νεφρού στην 

ενδοφλέβια πυελογραφία > 80 cm2) 

Τ3 
- Ρήξη όγκου πριν από τη θεραπεία 

- Διήθηση γειτονικών οργάνων (κλινικά ή ακτινολογικά αποδεικνυόμενη) 

Τ4 Αμφοτερόπλευρος όγκος (πριν από τη θεραπεία) 

Τ5 Ανεπαρκή στοιχεία για τον πρωτοπαθή όγκο 

Ν0 Χωρίς διήθηση επιχώριων λεμφαδένων 

Ν1 Διήθηση επιχώριων λεμφαδένων 

Ν2 Ανεπαρκή στοιχεία για λεμφαδενικές μεταστάσεις 

Μ0 Χωρίς αιματογενείς μεταστάσεις 

Μ1 Αιματογενείς μεταστάσεις 

Μ2 Ανεπαρκή στοιχεία για αιματογενείς μεταστάσεις 
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Περίπου 20% των ασθενών έχουν μεταστάσεις κατά τη διάγνωση. Πρώτα 

διηθούνται οι γειτονικοί ιστοί και οι επιχώριοι λεμφαδένες και ακολουθούν οι 

μεταστάσεις στα όργανα άλλων ανατομικών περιοχών. Πρώτοι σε συχνότητα έρχονται 

οι πνεύμονες και ακολουθούν το ήπαρ και ο έτερος νεφρός. Ασθενείς με ηπατικές 

μεταστάσεις έχουν χειρότερη πρόγνωση και χρήζουν εντατικότερης χημειοθεραπείας. 

Τοπικές μεταστάσεις μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης, εφόσον γίνει ρήξη της κάψας του όγκου (διασπορά). Οι μεταστάσεις 

γίνονται μέσω της νεφρικής φλέβας, γι’ αυτό κατά την επέμβαση πρέπει να 

απολινώνουμε πρώτα τη νεφρική φλέβα και κατόπιν να προχωρούμε στην αφαίρεση 

του όγκου. 

 

1.6 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Η πρόγνωση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους το στάδιο 

της νόσου, όπως εκτιμάται μετά τη χειρουργική επέμβαση, και τα ιστοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά του όγκου. Από τους παράγοντες που θεωρούνται ευοίωνοι είναι: η 

ηλικία κάτω των 3 ετών (ποσοστό ίασης 87%) [22] και η εκτεταμένη διαφοροποίηση 

του όγκου σε νεφρικά σωμάτια και ουροφόρα σωληνάρια. Δυσοίωνοι προγνωστικοί 

παράγοντες θεωρούνται: ο πολυμορφισμός των πυρήνων και οι ανώμαλες μιτώσεις, η 

διήθηση της κάψας και της νεφρικής φλέβας, η απώλεια ετεροζυγωτίας στα 

χρωμοσώματα 1p και 16q, η αύξηση του μεγέθους του όγκου κατά τη διάρκεια της 
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προεγχειρητικής χημειοθεραπείας [23] και η παρουσία απομακρυσμένων 

μεταστάσεων. 

 Σε σύγκριση με το παρελθόν, η πρόγνωση σήμερα παρουσιάζει θεαματική 

βελτίωση, με τη συνολική μακροπρόθεσμη επιβίωση να υπερβαίνει το 85% (Πίνακας 

1.4) [24, 24]. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης διάγνωσης και της 

χρήσης σύγχρονων χημειοθεραπευτικών σχημάτων. Σε ενήλικες με όγκο Wilms, η 

συνολική 5ετής επιβίωση φτάνει το 83% και η ελεύθερη νόσου 5ετής επιβίωση το 57%. 

Η μεταγενέστερη (ακόμα και στην εφηβεία) εμφάνιση τελικού σταδίου ΧΝΑ (Χρόνια 

Νεφρική Ανεπάρκεια) παρουσιάζει σχετικώς αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς με όγκο 

Wilms. Στον Πίνακα 1.5 αναγράφονται τα ποσοστά εκδήλωσης αυτής της επιπλοκής σε 

5910 ασθενείς που μελετήθηκαν από το NWTSG [26]. Άλλη σχετικώς συχνή 

καθυστερημένη επιπλοκή της νόσου είναι η υπέρταση [27]. Γυναίκες με ιαθέντα όγκο 

Wilms παιδικής ηλικίας, εφόσον υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία, παρουσιάζουν 

αυξημένη πιθανότητα (17,5%) πρόωρου τοκετού σε περίπτωση εγκυμοσύνης.  

Σε μελέτη 1362 παιδιών με διάφορα νεοπλάσματα και 5ετή επιβίωση, η 

μικρότερη συχνότητα εμφάνισης παρενεργειών από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις 

παρατηρήθηκε σε ασθενείς με όγκο Wilms (12%) [28].  

Η καλή πρόγνωση του όγκου του Wilms μπορεί να αποδοθεί στην καλή 

συνεργασία ομάδας ιατρών με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, παιδοογκολόγου, 

παθολογοανατόμου και ακτινοθεραπευτή, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η δημιουργία 

προγνωστικών μοντέλων, τα οποία να επιτρέπουν την κατά το δυνατό εξατομικευμένη 

προσέγγιση των ασθενών, καθώς και η εξειδικευμένη μακροπρόθεσμη 
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παρακολούθηση των ασθενών με στόχο τη μειωμένη νοσηρότητα και βέλτιστη 

ποιότητα ζωής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: Ποσοστά ίασης μετά από θεραπεία για όγκο Wilms 

 

Στάδιο Νόσου Ποσοστό Ίασης % 

Ι 85-95 

ΙΙ 70-85 

IΙΙ 56-75 

IV 40-55 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1.5: Ποσοστά εμφάνισης τελικού σταδίου ΧΝΑ σε διάφορες περιπτώσεις όγκου Wilms [26] 
 
 

Όγκος Wilms και 
υποπεριπτώσεις  

Μονομερής Διμερής 

n XNA* (%) n XNA *(%) 

WAGR 37 36 10 90 

Denys-Drash 17 74 6 50 

Ουρογεννητικές 
ανωμαλίες 

125 7 25 25 

Μεμονωμένος 
όγκος Wilms 

5347 0.6 409 12 

 
 
* Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
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1.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1.7.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 

 

Η εργαστηριακή αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική εξέταση 

αίματος (η αναιμία είναι χαρακτηριστική στο νεφροβλάστωμα), τεστ της ηπατικής 

λειτουργίας, ορός ασβεστίου και ανάλυση ούρων (μικροσκοπική ή μακροσκοπική 

αιματουρία είναι δυνατό να παρατηρηθεί λόγω νέκρωσης του όγκου στο 25-35% των 

περιπτώσεων του νεφροβλαστώματος). Η ανύψωση του ορού του ασβεστίου μπορεί να 

συμβεί σε παιδιά με ραβδοειδή όγκο του νεφρού ή συγγενές μεσοβλαστικό νέφρωμα 

[29]. 

 

1.7.2 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

Οι απεικονιστικές μελέτες θα πρέπει αρχικά να περιορίζονται στις απαραίτητες 

για να διαπιστωθεί η παρουσία μιας ενδονεφρικής χωροκατακτητικής βλάβης, αν το 

αντίθετο νεφρό έχει σχέση με τον όγκο και η παρουσία και η έκταση ενδοαγγειακών 

θρόμβων στον όγκο. 

Για την αρχική μελέτη συχνά επιλέγεται ένας κοιλιακός υπερηχογραφικός 

έλεγχος. Αυτό θα δείξει αν η κοιλιακή μάζα είναι συμπαγής ή κυστική και θα επιτρέψει 

την ταυτοποίηση του οργάνου προέλευσης της μάζας και μέτρηση της μέγιστης 

διαμέτρου της. Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό στην κοιλιακή χώρα εκτελείται στη 
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συνέχεια για να αξιολογηθεί περαιτέρω η φύση και η έκταση της μάζας και μπορεί να 

αποκαλύψει επέκταση του όγκου σε γειτονικές δομές όπως το συκώτι, ο σπλήνας και 

το παχύ έντερο. Ωστόσο, τα περισσότερα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες 

πιθανή εισβολή στο ήπαρ από την αξονική τομογραφία, κατά τη χειρουργική επέμβαση 

διαπιστώνεται πως έχουν ηπατική συμπίεση κι όχι εισβολή [30]. Η εξέταση επίσης 

μπορεί να δείξει μικρές αλλοιώσεις που μπορεί να είναι νεφρογενή υπόλοιπα ή όγκος 

Wilms  στον αντίθετο νεφρό. Μικρές επιφανειακές ή ενδονεφρικές βλάβες πολλές 

φορές δεν ανιχνεύονται ούτε στην αξονική τομογραφία. [31]. 

Θρόμβος στην κάτω κοίλη φλέβα μπορεί να αποδειχθεί σχετικά εύκολα με 

υπερηχογραφία σε πραγματικό χρόνο. Όταν ο όγκος προσδιορίζεται μέσα σε αυτήν την 

φλέβα, η έκταση του θρόμβου πρέπει να προσδιοριστεί πριν την εγχείρηση.  

Τα αποτελέσματα των ακτινολογικών μελετών και της υπερηχογραφίας σε 

πραγματικό χρόνο παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για να παρθεί μια απόφαση για 

την λαπαρατομία στα περισσότερα παιδιά, ωστόσο καμιά μελέτη απεικόνισης δεν 

προσδιορίζει σαφώς την ιστολογική διάγνωση του όγκου Wilms. 

Απλές ακτινογραφίες θώρακα θα πρέπει να ληφθούν για να καθοριστεί εάν 

υπάρχει πνευμονική μετάσταση. Μη επαρκή στοιχεία είναι σήμερα διαθέσιμα για να 

θεμελιωθεί η ανάγκη αξονικής τομογραφίας του θώρακα στην αρχική αξιολόγηση των 

παιδιών με όγκο Wilms. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι σε πολλές 

περιπτώσεις τα οζίδια που εντοπίζονται δεν είναι μεταστατική νόσος. Για αυτό το λόγο, 

πρέπει να γίνει βιοψία σε τουλάχιστον ένα.  
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Ένα ραδιονουκλεϊδικό σπινθηρογράφημα οστών και σκελετική μελέτη (με απλή 

ακτινογράφηση) θα πρέπει να λαμβάνεται μετεγχειρητικά σε όλα τα παιδιά με 

πνευμονικές ή υπατικές μεταστάσεις που υποδηλώνουν συμπτωματολογία. Και οι δύο 

εξετάσεις είναι σημαντικές γιατί απλές ακτινογραφίες των οστών μπορούν να 

υποδείξουν λυτικές βλάβες που δεν είναι ορατές στο σπινθηρογράφημα οστών [32, 

33]. 

Απεικόνιση του εγκεφάλου, χρησιμοποιώντας απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού (MRI) ή αξονική τομογραφία (CT) πρέπει να λαμβάνεται σε όλα τα παιδιά 

με σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων του νεφρού ή ραβδοειδή όγκο του νεφρού, αφού 

και τα δύο συνδυάζονται με ενδοκρανιακές μεταστάσεις [34, 35]. 

 

1.8  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η αντιμετώπιση του νεφροβλαστώματος είναι η χειρουργική αφαίρεση του 

όγκου σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία (στα στάδια Ι και ΙΙ η 

ακτινοβόληση μπορεί να παραληφθεί και μετεγχειρητικά χορηγείται 

χημειοθεραπευτική αγωγή με συνδυασμό Vincristine και Actinomycin D) [38]. Το 20% 

των νεφροβλαστωμάτων πρέπει να λαμβάνουν προεγχειρητική θεραπεία (συνδυασμός 

vincristine, actinomycin D, με ή χωρίς doxorubicin), είτε λόγω των τοπικών συνθηκών 

που καθιστούν τον όγκο ανεγχείρητο είτε λόγω των πολλαπλών μεταστάσεων [39]. 

Αυτή χορηγείται βάσει πρωτοκόλλου και αφού προηγηθεί βιοψία για την επιβεβαίωση 
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του όγκου. Ο ασθενής παρακολουθείται στενά με υπερηχογράφημα και εάν μετά τις 

πρώτες χημειοθεραπευτικές συνεδρίες δεν παρατηρηθεί βελτίωση, η θεραπεία 

διακόπτεται. Αν πρόκειται για τυπικό νεφροβλάστωμα, πρέπει να αναμένεται 

ελάττωση του όγκου και η ριζική χειρουργική αφαίρεση καθίσταται εφικτή στο 90% των 

περιπτώσεων. Αρκετοί θεράποντες – ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου εφαρμόζονται 

κυρίως τα πρωτόκολλα της SIOP (International Society of Pediatric Oncology) (βλ. 1.10) - 

προτείνουν την προγχειρητική χημειοθεραπεία (για 4-8 εβδομάδες), ώστε να 

διευκολύνεται η χειρουργική αφαίρεση (μείωση του μεγέθους του όγκου και της 

πιθανότητας ρήξης του, δημιουργία ψευδοκάψας [40]. Γενικά πάντως, σε ασθενείς 

μικρότερους των 2 ετών συνιστάται πάντα η χειρουργική αντιμετώπιση του 

νεφροβλαστώματος, αν ο όγκος είναι εξαιρέσιμος. Η χημειοθεραπεία αρχίζει μεταξύ 

της 1ης και της 4ης μετεγχειρητικής ημέρας. Στις σύγχρονες μελέτες υπάρχει τάση 

περιορισμού της διάρκειας, της δόσης και του αριθμού των χημειοθεραπευτικών 

σκευασμάτων για μείωση της νοσηρότητας και διατήρηση πολύ καλών ποσοστών ίασης 

σε σχετικά χαμηλού κινδύνου ασθενείς [41, 42] . 

Η εγχειρητική προσπέλαση είναι διαπεριτοναϊκή με εγκάρσια δεξιά ή αριστερή 

υπερομφάλια τομή. Με την προσπέλαση αυτή η νεφρική φλέβα προσφέρεται για 

απολίνωση, που γίνεται πριν την αφαίρεση του όγκου, ο όγκος εξωτερικεύεται 

καλύτερα, ενώ ο άλλος νεφρός αλλά και τα κοιλιακά σπλάχνα ελέγχονται σχολαστικά 

[43, 44]. Ο ουρητήρας απολινώνεται όσο γίνεται πιο κοντά στην ουροδόχο κύστη μαζί 

με τα σπερματικά αγγεία. Αφαιρούνται και οι διηθημένοι λεμφαδένες. Σε μονήρεις 
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διηθήσεις σε λοβό του ήπατος γίνεται εκτομή. Αν υπάρχουν έμβολα στη νεφρική 

φλέβα, γίνεται φλεβοτομή και αφαίρεση των καρκινικών εμβόλων. 

Πρόβλημα αποτελούν οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρο Wilms (στάδιο V), στο 

5% των περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές εκτελείται νεφρεκτομή από την πλευρά 

που ο όγκος καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση και ημινεφρεκτομή από την άλλη 

πλευρά ή διενεργείται ημινεφρεκτομή ή βιοψία και από τις δύο πλευρές [45]. Στους 

ασθενείς που και οι 2 νεφροί έχουν όγκο σε μεγάλη έκταση μπορεί να προηγηθεί της 

επέμβασης συνδυασμένη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Σκοπός είναι η 

διατήρηση κατά το δυνατόν περισσότερου λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος, ώστε 

να αποφευχθεί η εμφάνιση ΧΝΑ [46]. Αυτή η προσέγγιση σε συνδυασμό με 

ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, διασφαλίζει ικανοποιητική επιβίωση και σε 

αυτούς τους ασθενείς [47]. 

Σε υποτροπιάζουσες περιπτώσεις (περίπου 15% των ασθενών με όγκο Wilms), 

εφαρμόζονται χημειοθεραπευτικά σχήματα 2ης γραμμής (συνδυασμοί etoposide, 

ifosfamide, carboplatin ή vincristine, doxorubicin, cycloposphamide), ενώ έχει προταθεί 

και η βραχυθεραπεία και θεραπευτικό ablation με διαδερμικές ραδιοσυχνότητες υπό 

CT καθοδήγηση [48]. Επίσης με επιτυχία έχει εφαρμοστεί και ο συνδυασμός εντατικής 

χημειοθεραπείας με μεταμόσχευση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, για την 

αποφυγή των βλαπτικών επιδράσεων που ασκούν οι υψηλές δόσεις 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στον μυελό των οστών [49]. Με την εφαρμογή των 

παραπάνω θεραπευτικών προσεγγίσεων σε υποτροπιάζουσα νόσο επιτυγχάνεται 
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ελεύθερη νόσου 5ετής επιβίωση σε πάνω από το 50% των ασθενών και συνολική 4ετής 

επιβίωση σε 82% των ασθενών [50].  

Σε πρώιμη ερευνητική κλινική εφαρμογή είναι θεραπείες στόχου με χορήγηση 

ανταγωνιστών (π.χ. SB225002) του υψηλά εκφραζόμενου σε όγκους Wilms υποδοχέα 

CXCR2, των χυμοκινών CXCL2 και CXCL7, οι οποίες επάγουν την επιβίωση των 

καρκινικών κυττάρων και την αγγειογένεση [51]. 

 

1.9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ 

 

1.9.1 ΒΙΝΚΡΙΣΤΙΝΗ (Vincristine-VCR) 

 

Η αντινεοπλαστική δράση της βινκριστίνης έχει βασικά αποδοθεί στην 

ικανότητά της να καταστρέφει τη λειτουργικότητα των μικροσωληνίσκων των κυττάρων 

τα οποία σχηματίζουν τη μιτωτική άτρακτο, με δέσμευση στην πρωτεϊνη τουμπουλίνης 

[52]. Η αποτυχία της μιτωτικής ατράκτου οδηγεί σε αποπτωτικό θάνατο κατά τη μίτωση 

[53]. Η βινκριστίνη δρα σε πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (όχι κοιμώμενα) [54]. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυτταροτοξικότητα της βινκριστίνης είναι γνωστό 

ότι μειώνεται με την αύξηση της πυκνότητας των καρκινικών κυττάρων (“inoculum 

effect”) [55]. 
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1.9.2 ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ (Actinomycin-D/Dactinomycin/ACT) 

 

Η ακτινομυκίνη είναι ένα αντικαρκινικό αντιβιοτικό που δρα σε όλα τα στάδια 

του κυτταρικού κύκλου (cell cycle-non specific). Δεσμεύεται  στο δίκλωνο DNA μέσω 

παρεμβολής μεταξύ γειτονικών ζευγών βάσεων γουανίνης-κυτοσίνης [54] και για αυτό 

το λόγο αναστέλλει τη σύνθεση και τη λειτουργία του DNA. Επίσης δρα προς 

σχηματισμό τοξικών ελευθέρων ριζών οξυγόνου, που δημιουργούν σπασίματα στους 

κλώνους του DNA αναστέλλοντας τη σύνθεση και τη λειτουργία του.  

 

1.10 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ SIOP 

 

1.10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το νεφροβλάστωμα είναι η πιο κοινή κακοήθεια του νεφρού στα παιδιά. 

Σημαντικές βελτιώσεις στην επιβίωση έχουν επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της προόδου 

στη χειρουργική αντιμετώπιση, στην ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία. Σήμερα οι 

θεραπείες βασίζονται σε διάφορες πολυκλινικές δοκιμές και έρευνες που 

πραγματοποιούνται από τη ‘Διεθνή Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας’ (International 

Society of Paediatric Oncology-SIOP) στην Ευρώπη και από την ‘Ομάδα Παιδιατρικής 

ογκολογίας’ (Children Oncology Group - COG) στην Αμερική. Σήμερα ποσοστό 
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μεγαλύτερο από 90% των ασθενών με νεφροβλάστωμα σταδίου Ι μπορεί να 

θεραπευτεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής SIOP 93-01.  

Κύριοι στόχοι αυτών των δοκιμών και μελετών είναι οι ασθενείς να 

κατατάσσονται και να αντιμετωπίζονται με βάση καλά καθορισμένες ομάδες κινδύνου 

προκειμένου να επιτυγχάνονται υψηλότερα ποσοστά ίασης, να μειώνεται η συχνότητα 

και η ένταση της καθυστερημένης τοξικότητας και να ελαχιστοποιείται το κόστος 

θεραπείας.  

Με αυτό το σκεπτικό, οι δοκιμές και μελέτες SIOP εστιάζουν κυρίως στο θέμα 

της προεγχειρητικής θεραπείας. Η έννοια της επικουρικής χημειοθεραπείας παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στη θεραπεία για τα περισσότερα είδη παιδιατρικών στερεών όγκων. 

Τριάντα χρόνια μετά την εισαγωγή της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, τα 

πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι πλέον αποδεκτά, όπως ότι διευκολύνεται 

η πλήρης χειρουργική αφαίρεση του συρρικνωμένου όγκου, ελαχιστοποιούνται οι 

ρήξεις που προκαλούνται από τις χειρουργικές επεμβάσεις και οι μικρομεταστάσεις 

που δεν είναι ορατές κατά τη διάγνωση αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

Επιπλέον, η ανταπόκριση στη θεραπεία μπορεί να μετρηθεί εξατομικευμένα από τη 

μείωση του όγκου και /ή το ποσοστό της νέκρωσης που έχει προκληθεί από τη 

θεραπεία ή από τα εναπομείναντα ποσοστά βλαστικού (blastemal) ιστού κατά το χρόνο 

της χειρουργικής επέμβασης στο ιστολογικό δείγμα. Στο νεφροβλάστωμα ο βλαστικός 

ιστός (blastemal) που εναπομένει μετά τη χημειοθεραπεία αναγνωρίζεται ως κακής 

πρόγνωσης. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει μια εξατομικευμένη παράμετρο πρόγνωσης 
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που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω εξατομίκευση της μετεγχειρητικής 

θεραπείας. 

Η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (International Society of Paediatric 

Oncology-SIOP) έχει διεξάγει  6 έρευνες ως τώρα για παιδιά με νεφροβλάστωμα (SIOP 

1, SIOP 2, SIOP 5, SIOP 6, SIOP 9, SIOP 93-01). Η 7η κλινική δοκιμή και έρευνα άρχισε  το 

2001 και ακόμα προσλαμβάνει ασθενείς. Μια επισκόπηση αυτών των κλινικών δοκιμών 

δίνεται στο [61].  

Παρόλα αυτά υπάρχει ένας γνωστός κίνδυνος της άσκοπης χορήγησης 

προεγχειρητικής χημειοθεραπείας σε παιδιά χωρίς ιστολογικά αποδεδειγμένη 

διάγνωση. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να καταργηθεί με την εύρεση 

ειδικού δείκτη για το νεφροβλάστωμα στον ορό, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει 

προσδιοριστεί. Αντιγόνα που σχετίζονται με τον όγκο έχουν αναφερθεί για διάφορους 

τύπους κακοηθειών όπως του εγκεφάλου, του προστάτη, του πνεύμονα και του παχέος 

εντέρου. Ανάμεσα στους σκοπούς της κλινικής δοκιμής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος ACGT είναι και ο προσδιορισμός ενός τέτοιου δείκτη. Ο ορός των 

ασθενών θα ελέγχεται για νεοπροσδιόριστα αντιγόνα του νεφροβλαστώματος. Σαν 

αποτέλεσμα, ένα μοτίβο αντιγόνων θα παραχθεί για κάθε ασθενή. Αυτό το μοτίβο θα 

συσχετιστεί με το ιστολογικό υποτύπο του όγκου, το προφίλ της γονιδιακής έκφρασης 

του όγκου, την απόκριση στη χημειοθεραπεία και την έκβαση του ασθενούς. 
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Είναι προφανές πως τα ερωτήματα στο μέλλον θα έχουν να κάνουν με μοριακά 

γενετικά ευρήματα για την καλύτερη κατανόηση του νεφροβλαστώματος και τη θετική 

επίδραση στη θεραπεία και το αποτέλεσμα.  

 

1.10.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Όλοι οι ασθενείς με μονομερή νεφροβλάστωμα (unilateral), χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: 

 Ασθενείς με τοπική (localized) νόσο 

 Ασθενείς με μεταστατική (metastatic) νόσο 

Όλοι οι ασθενείς πρέπει να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά νεφροβλαστώματος 

σε υπέρηχο ή σε βιοψία και να μην έχουν υποστεί προηγούμενη αντικαρκινική 

θεραπεία.  

Οι ασθενείς κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Όλοι οι ασθενείς με τοπική ή μεταστατική ασθένεια που πληρούν τα παραπάνω 

κριτήρια θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις αρχές θεραπείας που προβλέπονται στο 

παρόν πρωτόκολλο. 
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 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Ασθενείς πρωτοκόλλου που αποδεικνύεται πως είναι σταδίου ΙΙ, ΙΙΙ, με 

ιστολογία ενδιάμεσου ρίσκου (intermediate risk) κατά ή σύντομα μετά την εγχείρηση 

και θα λάβουν μια τυχαία θεραπεία από τα παρακλάδια (εικόνα 1.2) 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς που δεν τηρούν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου και 

αυτοί για τους οποίους δεν τηρήθηκε αυστηρό πρωτόκολλο θεραπείας. Εξαιρούνται 

από ασθενείς πρωτοκόλλου, αλλά θα παρακολουθείται η επιβίωσή τους ή το αίτιο του 

θανάτου. Ανάλυση του μοτίβου των αντιγόνων είναι δυνατή. Πιο συγκεκριμένα τα 

κριτήρια αποκλεισμού αποτελούν: 

*Διμερείς όγκοι με ή χωρίς μεταστάσεις 

*Νεφρικοί όγκοι διαφορετικοί από νεφροβλάστωμα 

*Ασθενείς που δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο για λόγους σχετικής 

παθολογίας ή κοινωνικούς/γεωγραφικούς λόγους 

*Ασθενείς που έχουν ήδη λάβει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία διαφορετική από 

αυτές που ορίζει το πρωτόκολλου πριν την εγχείρηση ή έχει προηγηθεί εγχείρηση 

*Ασθενείς που παραπέμπονται για θεραπεία υποτροπής της νόσου. 
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1.10.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1.10.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 

Στην εικόνα 1.2 παρουσιάζεται ένα συνοπτικό σχεδιάγραμμα της κλινικής 

δοκιμής και μελέτης SIOP 2001.  

Εικόνα 1. 2: Συνοπτικό σχεδιάγραμμα της κλινικής δοκιμής για το νεφροβλάστωμα SIOP 201/GPOH. 

Stage: Στάδιο της νόσου. Risk: Επικινδυνότητα. Low/Intermediate/High: Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή. Week: 

εβδομάδα. Histology: Ιστολογία. Epithelial/Stromal: επιθηλιακός/στρωματικός ιστός. Tumor Volume: 

όγκος κακοήθειας. Operation: Χειρουργική επέμβαση. Bilateral: Διμερής. Metastasectomy: Αφαίρεση 

των μεταστάσεων. CR: ChemoTherapy-Χημειοθεραπεία. Postoperative: μετεγχειρητική. A: Actinomycin. 

V: Vincristine. D: Doxorubicin. Radiation: Ακτινοβόληση. Randomization: τυχαιοποίηση. 1,2: διαφορετικά 

σχήματα θεραπείας. HR: High Risk, υψηλού κινδύνου σχήμα χημειοθεραπείας [62]. 
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Κάποιοι γενικοί κανόνες ισχύουν για τη θεραπεία μετά τη διάγνωση της ασθένειας 

από μελέτες απεικόνισης (χωρίς ιστολογική διάγνωση): 

 Ηλικία: όλοι οι ασθενείς μεταξύ 6 μηνών και 16 ετών θα λάβουν προ-

εγχειρητική χημειοθεραπεία. Όλοι οι άλλοι ασθενείς θα χειρουργηθούν πρώτα. 

 Σταδιοποίηση της νόσου:   

(α) τα τοπικά (localized) στάδια θα λαμβάνουν 4 εβδομάδες χημειοθεραπεία με 

2 φάρμακα 

(β) τα μεταστατικά (metastatic) στάδια θα λαμβάνουν 6 εβδομάδες 

χημειοθεραπεία με 3 φάρμακα 

(γ) οι διμερείς (bilateral) όγκοι θα λαμβάνουν μεταξύ τεσσάρων και 12 

εβδομάδων προεγχειρητική χημειοθεραπεία ανάλογα με την απόκρισή τους σε 

αυτήν 

(δ) μετά από την προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία όλοι οι ασθενείς θα 

χειρουργούνται και ο όγκος θα αφαιρείται. 

 Τοπικό (localized) στάδιο και υποτύπος ιστολογίας (subtype of histology): το 

τοπικό στάδιο καθώς και ο υποτύπος της ιστολογίας καθορίζει το ποσό της 

μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας. 

 Απόκριση σε προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία: πλήρης 

υποχώρηση των συμπτωμάτων μετά από προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία σε 

ασθενείς με αρχική μετάσταση είναι καλύτερη πρόγνωση και οδηγεί σε 

μικρότερη μετεγχειρητική θεραπεία συγκριτικά με των ασθενών που 

εμφανίζουν υπολειπόμενο όγκο. 



 
30 

 

 Ασθενείς με όγκο άνω των 500ml μετά προεγχειρητικής χημειοθεραπείας θα 

λάβουν πιο εντατική χημειοθεραπεία από εκείνους με μικρότερους όγκους. 

 

1.10.3.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1.10.3.2.1  ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (localized disease) 

 Οι διαδικασία της διάγνωσης της τοπικής νόσου συνοψίζεται στην εικόνα 1.3. 

Το γενικό θεραπευτικό πρωτόκολλο για προ-εγχειρητική θεραπεία σε τοπικούς 

όγκους συνοψίζεται στην εικόνα 1.4. Τα πρωτόκολλα θεραπείας για τα διάφορα 

στάδια (stages) τοπικής νόσου (Ι-ΙΙΙ) και βαθμό επικινδυνότητας (risk) 

παρουσιάζονται αναλυτικά στις εικόνες 1.5-1.13. 

 

Εικόνα 1. 3: Κλινικές παρατηρήσεις και διερευνήσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας [63] 
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Εικόνα 1.4: Γενικό πρωτόκολλο προεγχειρητικής θεραπείας για τοπική νόσο [63]. 

 

Εικόνα 1.5: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου Ι, χαμηλής επικινδυνότητας [63].

Εικόνα 1.6: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου Ι, ενδιάμεσης επικινδυνότητας [63]. 



 
32 

 

 

Εικόνα 1.7: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου Ι, υψηλής επικινδυνότητας [63]. 

 

Εικόνα 1.8: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου ΙI, χαμηλής επικινδυνότητας [63].

Εικόνα 1.9: Πρωτόκολλο θεραπείας  για τοπική νόσο σταδίου IΙ, ενδιάμεσης επικινδυνότητας [63]. 
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Εικόνα 1.10: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου ΙI, υψηλής επικινδυνότητας [63]. 

 

 

Εικόνα 1.11: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου ΙΙΙ, χαμηλής επικινδυνότητας [63]. 
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Εικόνα 1.12: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου IIΙ, ενδιάμεσης επικινδυνότητας [63]. 

 

 

Εικόνα 1.13: Πρωτόκολλο θεραπείας για τοπική νόσο σταδίου IIΙ, υψηλής επικινδυνότητας [63]. 
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1.10.3.2.2 ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Όλες οι μεταστατικές θέσεις περιλαμβάνονται στην μελέτη SIOP 2001. Αρχική 

λεπτομερή και ποσοτική αξιολόγηση της επέκτασης της ασθένειας θα πρέπει να 

πραγματοποιείται και να καταγράφεται. Οι πνευμονικές μεταστάσεις τεκμηριώνονται 

με μια απλή ακτινογραφία θώρακα. Αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται αν υπάρχει 

οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την παρουσία μεταστάσεων.  

 Προ-εγχειρητική θεραπεία 

Το σχήμα θεραπείας με τα 3 χημειοφάρμακα (Vincristine, Αctinomycin D, 

Doxorubicin) θα χρησιμοποιηθεί. Η διάρκεια του σχήματος είναι 3 εβδομάδες (εικόνα 

1.14). Μετά τη θεραπεία εκτελείται χειρουργική αφαίρεση του αρχικού όγκου. Το 

συντομότερο δυνατό μετά τη χειρουργική επέμβαση στον νεφρικό όγκο, οι 

μεταστάσεις θα αξιολογηθούν. 

 Μετεγχειρητική θεραπεία 

Από αυτό το σημείο το πρωτόκολλο θεραπείας θα καθοριστεί από το στάδιο του 

τοπικού κοιλιακού όγκου, τον ιστολογικό τύπο του όγκου και το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης των μεταστατικών κέντρων.  

Για μεταστάσεις στους πνεύμονες, υπάρχουν 3 σημεία εκκίνησης  

A. Δεν υπάρχει μετάσταση ή έχει αφαιρεθεί τελείως από τον χειρουργό 

B. Η μετάσταση έχει αφαιρεθεί ατελώς ή υπάρχουν πολλές μεταστάσεις μη 

ενεργές 
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C. Ασθενείς με υψηλού κινδύνου ιστολογία του πρωτογενούς όγκου 

Κατευθυντήριες  θεραπείες για κάθε περίπτωση δίνονται στις εικόνες 1.15-1.18.  

Για μη πνευμονικές μεταστάσεις η αντιμετώπιση  είναι η ίδια. 

 

Εικόνα 1.14: Γενικό πρωτόκολλο προεγχειρητικής θεραπείας μεταστατικού νεφροβλαστώματος 

σταδίου IV [63]. 

Εικόνα 1.15: Πρωτόκολλο μετεγχειρητικής θεραπείας για μεταστατικό νεφροβλάστωμα σταδίου IV 

με πνευμονικές μεταστάσεις [63]. 
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Εικόνα 1.16: Πρωτόκολλο μετεγχειρητικής θεραπείας για μεταστατικό νεφροβλάστωμα σταδίου IV 

με μη πνευμονικές μεταστάσεις ή μεταστάσεις που έχουν αφαιρεθεί πλήρως [63]. 

 

Εικόνα 1.17: Πρωτόκολλο μετεγχειρητικής θεραπείας για μεταστατικό νεφροβλάστωμα σταδίου IV 

με πνευμονικές μεταστάσεις που έχουν αφαιρεθεί μερικώς ή είναι ανενεργές [63]. 
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Εικόνα 1.18: Πρωτόκολλο μετεγχειρητικής θεραπείας για υψηλού κινδύνου νεφροβλάστωμα 

σταδίου IV με πνευμονικές μεταστάσεις [63]. 

 

1.10.3.2.3 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ 

 Τα σχήματα θεραπείας για όγκους που έχουν χειρουργηθεί  πρωταρχικά 

φαίνονται στα σχήματα 1.19-1.21 

 

Εικόνα 1.19: Θεραπευτική αγωγή 1 (εντατική VCR): Στάδιο Ι, ενδιάμεσου κινδύνου (εκτός εστιακής 

αναπλασίας). 10 εβδομαδιαίες χορηγήσεις βινκριστίνης 1.5 mg/m
2
 ως μονοθεραπεία  [63]. 



 
39 

 

 

Εικόνα 1.20: Θεραπευτική αγωγή 2: Στάδιο ΙΙ, χαμηλής και μεσαίας επικινδυνότητας, τοπική 

αναπλασία. 11 εβδομαδιαίες χορηγήσεις βινκριστίνης, μετά  ανά 3 εβδομάδες άλλες 5 δόσεις. Σε 

συνδυασμό με ακτινομυκίνη η οποία χορηγείται ανά 3 εβδομάδες με αρχή την 2
η
 εβδομάδα για 

σύνολο 9 δόσεων. Συνολική διάρκεια θεραπείας 6 μήνες [63]. 

 

Εικόνα 1.21: Θεραπευτική αγωγή 3: Σταδίου 3, ενδιάμεσης επικινδυνότητας. Χαμηλής 

επικινδυνότητας: χωρίς ακτινοθεραπεία. Διαδοχική AVD (actinomycin-vincristine-doxorubicin) [63]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2: 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η εξαιρετική πολυπλοκότητα του φυσικού φαινομένου του καρκίνου, σε 

συνδυασμό με τη σοβαρότητα της νόσου, υπαγόρευσαν την ανάπτυξη ιδιαίτερα 

απαιτητικών μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων του καρκίνου που στοχεύουν 

στην προώθηση της  γνώσης της βιολογίας του καρκίνου και στην κλινική ιατρική. 

Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν μοντέλα ανάπτυξης 

καρκινικών όγκων, μοντέλα απόκρισης όγκων σε σχήματα θεραπείας (ακτινοθεραπεία, 

χημειοθεραπεία, συνδυασμό), καθώς και μοντέλα απόκριση του φυσιολογικού ιστού 

σε αντινεοπλασματικές παρεμβάσεις. 

 Με βάση τις τεχνικές μοντελοποίησης, τα προσομοιωτικά μοντέλα μπορούν να 

διακριθούν σε τρεις κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνεχείς και διακριτές μεθόδους 

καθώς και υβριδικές προσεγγίσεις. Οι υβριδικές προσεγγίσεις συνδυάζουν τα οφέλη 

των συνεχών και διακριτών μαθηματικών και προσφέρουν τη δυνατότητα 

ενσωμάτωσης των διάφορων φαινομένων διαφορετικής χρονικής και διάρκειας 

κλίμακας.  
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Μια σχηματική αναπαράσταση των διάφορων μαθηματικών μοντέλων 

πολυκύτταρων συστημάτων παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1 [1].  

 

Εικόνα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση των διαφορετικών μαθηματικών μοντέλων [1] 

 

Στα συνεχή μοντέλα (continuous models) (εικόνα 2.1.α) μελετούνται οι 

πυκνότητες διάφορων τύπων κυττάρων, όπως των πολλαπλασιαζόμενων, των 

ζωντανών, των νεκρωτικών και οι ιδιότητές τους. Στα μοντέλα κυτταρικών αυτομάτων 

(Cellular automata – CA) (εικόνα 2.1.b) κάθε κύτταρο ορίζεται  σαν μια ξεχωριστή 

οντότητα με αυτόνομες ιδιότητες και καταλαμβάνει μια θέση σε ένα κανονικό 

τετραγωνικό πλέγμα. Σε ένα χωρίς πλέγμα, κεντρικό σωματιδιακό μοντέλο (off lattice, 

center-based particle model) (εικόνα 2.1.c) τα κύτταρα αντιπροσωπεύονται με 

μεμονωμένα σημεία. Σε ένα μοντέλο κυτταρικών Potts (cellular Potts model)  (εικόνα 

2.1.d) κάθε κύτταρο επεκτείνεται σε διάφορες θέσεις στο πλέγμα και αυτό επιτρέπει 

την αναπαράσταση του σχήματος του κυττάρου και της παραμόρφωσής του. Τέλος, σε 

ένα IBCell (Immersed Boundary Cell model) μοντέλο (εικόνα 2.1.e), κάθε κύτταρο 
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μπορεί να αποκτήσει μεταβλητό σχήμα και μοντελοποιείται σαν ένα ελαστικό σώμα 

βυθισμένο σε ιξώδες ασυμπίεστο υγρό. 

 Μια συνοπτική σύγκριση των σχετικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

των διάφορων τύπων μαθηματικών μοντέλων παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1 [1].  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Σύγκριση διαφορετικών τύπων μαθηματικών μοντέλων [1] 

ECΜ: extracellular matrix, εξωκυτταρικός χώρος 

ΒΜ: basement membrane, μεμβράνη βάσης 

IBC: Immersed Boundary cell , Βυθισμένο οριακό κύτταρο 

 Συνεχή Κυτταρικά 
Αυτόματα (CA) 

Σωματιδιακά 
(Particle based) 

Κυτταρικά Potts 
(Cellular Potts) 

IBCell 

Αριθμός κυττάρων 
που παρουσιάζεται 

Πυκνότητα-
Συγκέντρωση 

κυττάρων 
Μεγάλοι αριθμοί Μεγάλοι αριθμοί 

Από μέτριοι μέχρι 
μεγάλοι αριθμούς 

Μέτριοι αριθμοί 

Κυτταρικές 
λεπτομέρειες που 
περιλαμβάνονται  

Κυτταρικές 
πυκνότητες 

Κύτταρα 
μοντελοποιημένα 

ως σημεία 

Κύτταρα 
μοντελοποιημένα 

ως σημεία 

Κύτταρα 
μοντελοποιημένα ως 

παραμορφωτικά 
σώματα 

Κύτταρα 
μοντελοποιημένα ως 

παραμορφωτικά 
σώματα 

Αλληλεπιδράσεις 
κυττάρου-κυττάρου 

Μέσος όρος στον 
πληθυσμό των 

κυττάρων 

Συγκεκριμένος 
αριθμός γειτόνων 

Μεταβλητός 
αριθμός γειτόνων 

Μεταβλητός αριθμός 
γειτόνων 

Μεταβλητός αριθμός 
γειτόνων 

Εξωκυτταρικές 
επεκτάσεις 

Πεδία 
κατεύθυνσης των 

ECB ινών / 
Μοντελοποίηση 
ΒΜ σαν περιοχή 

διαφορετικών 
πυκνοτήτων / 

Μοντέλα χημικών 
ομάδων 

Συγκέντρωση χημικών ομάδων (θρεπτικά συστατικά, προϊόντα 
αποδόμησης, ένζυμα) μοντελοποιημένη ως συνεχή-υβριδικά 

μοντέλα / 
Συγκέντρωση των ECM με συνεχή ή διακριτά μοντέλα (υβριδικά) 

Συγκεντρώσεις 
χημικών ομάδων / 
Πυκνότητα ECM-

παράμετροι ρευστών 
/ 

ECM ίνες 
μοντελοποιημένες 

σαν δέσμη 
ελασμάτων 

Ενδοκυτταρικές 
επεκτάσεις 

Βιολογικά 
μονοπάτια 

σηματοδοσίας-
συνεχή μοντέλα 

Βιολογικά μονοπάτια σηματοδοσίας 
μοντελοποιημένα με συνεχής εξισώσεις 

σε διακριτά κυτταρικά μοντέλα (υβριδικά 
μοντέλα) 

Βιολογικά μονοπάτια σηματοδοσίας 
μοντελοποιημένα με συνεχείς εξισώσεις σε 

επίπεδο υποδοχέων 

Πειραματικές 
παραμετροποιήσεις 

Μέσες μετρήσεις 
Μετρήσεις σε όλο 

το κύτταρο 
Μετρήσεις σε όλο 

το κύτταρο 
Βασισμένες στην 

κυτταρική μεμβράνη 

Βασισμένες στους 
υποδοχείς της 

κυτταρικής 
μεμβράνης 

Υποκείμενο πλέγμα ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Υποκείμενα 
μαθηματικά 

Μερικές 
Διαφορικές 

εξισώσεις (PDE) 

Προσομοιώσεις 
Monte Carlo 

Δυναμική ενέργεια 
Ελαχιστοποίηση 

Ενέργειας 
Δυναμική ρευστών 
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Η μοντελοποίηση του καρκίνου μπορεί να γίνει σε κάποιο επίπεδο 

βιοσυνθετότητας, όπως στο ατομικό επίπεδο, στο μοριακό, στο μικροσκοπικό και στο 

μακροσκοπικό. Η προσομοίωση της συμπεριφοράς του καρκίνου στα διάφορα επίπεδα 

βιοσυνθετότητας (multiscale cancer modeling) στον χώρο και στο χρόνο, δηλαδή η  

πολυεπίπεδη τετρασδιάστατη μοντελοποίηση του καρκίνου, αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο ως ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των υποθέσεων, την εστίαση των 

πειραμάτων και τη διευκόλυνση ακριβών προβλέψεων. Ένας μεγάλος αριθμός 

παραδειγμάτων απεικονίζουν την αξία αυτής της προσέγγισης στην παροχή ποιοτικής 

μελέτης της έναρξης, της εξέλιξης και της θεραπείας του καρκίνου.  

Οι περισσότερες πολυδιάστατες τεχνικές μοντελοποίησης του καρκίνου που 

έχουν αναπτυχθεί ως τώρα υιοθετούν την «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) 

προσέγγιση, εστιάζοντας στην καλύτερη κατανόηση και ποσοτικοποίηση των 

δυναμικών μηχανισμών του καρκίνου σε μικροσκοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

αρκετοί συνδυασμοί μαθηματικών εννοιών, οντοτήτων και τεχνικών έχουν αναπτυχθεί 

και/ή  επιστρατευθεί και προσαρμοστεί κατάλληλα. 

Ωστόσο ένα πλήθος συγκεκριμένων και πραγματικών σημαντικών κλινικών 

ερωτήσεων, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την bottom-up προσέγγιση ούτε από τα 

μορφολογικά-προσανατολισμένα μοντέλα με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Δύο 

παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων είναι τα εξής [2,3] : μπορεί η απόκριση του τοπικού 

όγκου και της μετάστασης σε συγκεκριμένη θεραπεία να προβλεφθεί σε μέγεθος και 

σχήμα με την πάροδο του χρόνου; Ποιο είναι το καλύτερο σχήμα θεραπείας για έναν 

ασθενή σε σχέση με τα φάρμακα, τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία και 
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τον συνδυασμό τους, τη δοσολογία, το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια? Στο πλαίσιο 

αυτό και προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες κλινικά ερωτήματα, 

αναπτύχθηκε η ιδέα του Ογκοπροσομοιωτή [2] (6.1). Το «όραμα» είναι ότι με τη χρήση 

του Ογκοπροσομοιωτή, ο γιατρός θα είναι σε θέση να εκτελέσει “in silico” (στον 

υπολογιστή) πειράματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά υποψήφια θεραπευτικά 

σενάρια για κάθε ασθενή με καρκίνο, ώστε να διευκολυνθούν και να τεκμηριωθούν 

καλύτερα οι αποφάσεις θεραπείας. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθεί (2.2) δίνει μια σύντομη αναφορά 

αντιπροσωπευτικών υπολογιστικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για την εξέλιξη 

των όγκων και την απόκρισή τους, καθώς και των φυσιολογικών ιστών, σε 

θεραπευτικές μεθόδους.  

Τέλος παρέχεται μια ανασκόπηση της ανάπτυξης μοντέλων προσομοίωσης 

ανάπτυξης όγκων και απόκρισής τους σε σχήματα θεραπείας από την ομάδα 

‘Υπολογιστικής Ογκολογίας’ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2.3). 

 

2.2  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

2.2.1  ΣΥΝΕΧΗ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΓΚΟΥ 

Ένα νεόπλασμα αναπτύσσεται ελεύθερα πριν την διάγνωσή του και την έναρξη 

θεραπείας, αλλά και στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των συνεδριών θεραπείας. Δύο είναι 

τα βασικά στάδια ανάπτυξης που έχουν μοντελοποιηθεί από διάφορες ομάδες, το προ-
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αγγειωτικό, το οποίο αναφέρεται σε πρωταρχικές φάσεις ανάπτυξης πρωτογενούς 

όγκου ή σε in vitro μελέτες, και η ανάπτυξη με νεοαγγείωση.  

Διάφορα βιολογικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη των 

όγκων έχουν μοντελοποιηθεί από διάφορες ερευνητικές ομάδες, όπως η διάχυση 

οξυγόνου και γλυκόζης, ο συσχετισμός ανάπτυξης και ευστάθειας του όγκου, η 

αλληλεπίδραση όγκου και ξενιστή, ο συσχετισμός δομής και ρυθμού ανάπτυξης του 

όγκου, η χρονική αλληλουχία των επί μέρους σταδίων της αύξησης του όγκου, οι 

κανόνες της κυτταρικής αναπαραγωγής, η μορφολογία της αναπτυσσόμενης μάζας, η 

διήθηση του καρκίνου στους φυσιολογικούς ιστούς, η μετάσταση, τα σημεία ελέγχου 

του κυτταρικού κύκλου, η αγγειογένεση, η αυθόρμητη υποχώρηση καρκινικών όγκων 

κ.α.  

Οι παρακάτω προσεγγίσεις αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των 

συνεχών μοντέλων που αναπτύχθηκαν για την προσομοίωση της ανάπτυξης του 

καρκίνου: 

 Ο Duechting [5] πρότεινε ορισμένα διαγράμματα ελέγχου τα οποία μελετούσαν 

την απόκριση συστημάτων σε μεταβολικές αλλαγές και την αστάθεια του καρκίνου. 

Αργότερα οι Duechting και Vogelsaenger [6] μοντελοποίησαν τρισδιάστατα την 

ανάπτυξη σφαιροειδούς όγκου σε θρεπτικό μέσο. 

Ο Greenspan [7, 8] ανέπτυξε ένα από τα πρώτα συνεχή  μοντέλα της ανάπτυξης 

του καρκίνου, μελετώντας τη διάχυση των συστατικών των κυττάρων και την ευστάθεια 

των καρκινικών κυττάρων. 



 
55 

 

Οι Shymko και Glass [9] μελέτησαν έναν αναστολέα της μίτωσης και ανάλυσαν 

την ευστάθεια της ανάπτυξης.  

Οι McElwain και Morris [10] μελέτησαν την απόπτωση στους καρκινικούς 

όγκους. 

Οι Adam και Maggelakis [11] προσομοίωσαν την ανάπτυξη ενός σφαιρικού 

προαγγειακού καρκινικού όγκου λαμβάνοντας υπόψη τη διάχυση οξυγόνου και 

γλυκόζης. Αργότερα, ο Adam [12] μοντελοποίησε την ανοσοαπόκριση. 

Ο Gatenby [13] πρότεινε ένα μαθηματικό μοντέλο για τη μελέτη του 

ανταγωνισμού  των καρκινικών κυττάρων  και των κυττάρων του φυσιολογικού ιστού. 

Οι Byrne και Chaplain [14-16] μελέτησαν την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των 

ακτινικά συμμετρικών όγκων χωρίς και με νέκρωση, καθώς και την επίδραση των 

κυτταρικών υποστρωμάτων και αναστολέων. 

Ο Chaplain [17, 18] παρουσίασε μαθηματικά μοντέλα της ανάπτυξης σφαιρικών 

όγκων μέσω των σταδίων της ανάπτυξης χωρίς αγγεία, την αγγειογένεση και την 

μορφοποίηση του καρκίνου. 

Οι Michelson και Leith [19] μελέτησαν την επίδραση των αγγειογενετικών 

σημάτων, του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (fibroblast growth factor) και του 

αγγειοενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) στη διαδικασία ανάπτυξης του 

όγκου.  

Οι Retsky et al [20] μελέτησαν τις μεταστάσεις του καρκίνου του μαστού. 

Οι Friedman και Reitich [21, 22] και  οι Cui και Friedman [23]  μελέτησαν μη 

νεκρωτικούς, αγγειωμένους, συμμετρικούς όγκους μέσω ενός μοντέλου ελεύθερης 
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ανάπτυξης στο οποίο η ανάπτυξη του όγκου εξαρτάται από το επίπεδο των 

διαχεόμενων υποστρωμάτων των κυττάρων.  

Ο Goedde [24] μοντελοποίησε το φαινόμενο της νεοαγγείωσης, μελετώντας την 

αναδόμηση των αγγείων σε φυσιολογικούς και καρκινικούς ιστούς. 

Επίσης,  οι Iwata et al [25] μελέτησαν το φαινόμενο των μεταστάσεων και 

πρότειναν ένα δυναμικό μοντέλο για την ανάπτυξη και την κατανομή πολλαπλών 

μεταστάσεων. 

Βασισμένοι σε αυτά τα κλασσικά μοντέλα όγκων, οι Cristini et al [26] εκτέλεσαν 

προσομοιώσεις της ανάπτυξης του όγκου πέρα από τις περιορισμένες δυνατότητες της 

μαθηματικής γραμμικής ανάλυσης και των σφαιρικών γεωμετριών, επιτρέποντας έτσι 

τη μη γραμμική μοντελοποίηση πολύπλοκων μορφολογιών καρκίνου. 

Οι Li et al [27]  επέκτειναν το μοντέλο σε αυθαίρετες τρισδιάστατες γεωμετρίες. 

Αυτή η τυχαία μορφολογία δημιουργεί περίσσεια επιφάνειας με πρόσβαση σε 

θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο, και έτσι παρέχει έναν μηχανισμό για ανάπτυξη χωρίς 

νεοαγγείωση που μπορεί να επιτρέψει στον όγκο να ξεπεράσει τους περιορισμούς 

διαχύσεως, όπως έχει παρατηρηθεί και πειραματικά [28]. 

 

2.2.2 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΓΚΟΥ 

 

Τα κυψελοειδή αυτόματα (cellular automata - CA) αποτελούνται από διακριτούς 

παράγοντες (agents) ή σωματίδια τα οποία καταλαμβάνουν κάποιες ή όλες τις θέσεις 

σε ένα κανονικό πλέγμα. Αυτά τα σωματίδια έχουν μια ή περισσότερες εσωτερικές 
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μεταβλητές καταστάσεων (οι οποίες μπορεί να είναι συνεχείς ή διακριτές) και ένα 

σύνολο από κανόνες που περιγράφουν την εξέλιξη της κατάστασης και τη θέση τους. 

Τόσο η κίνηση όσο και η αλλαγή στην κατάσταση των σωματιδίων εξαρτώνται από την 

τρέχουσα κατάσταση του σωματιδίου και εκείνες των γειτονικών σωματιδίων. Οι 

κανόνες που τα διέπουν μπορούν να είναι  συνεχείς (κανονικές διαφορικές εξισώσεις 

(ODEs), ντετερμινιστικοί ή πιθανολογικοί.  

Κάποια αντιπροσωπευτικά διακριτά μοντέλα είναι τα εξής: 

O Rejniak [29, 30] ανέπτυξε μια λεπτομερή προσέγγιση για τη μοντελοποίηση 

της εξέλιξης των στερεών όγκων. Το μοντέλο αυτό μπορεί να περιγράψει την ατομική 

μορφολογία των κυττάρων, αν και η μέθοδος είναι υπολογιστικά δαπανηρή 

περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των κυττάρων σε περίπου 100. Αυτή η μελέτη 

επεκτάθηκε αργότερα από τους Rejniak και Dillon [31] για να περιλαμβάνει μια πιο 

ρεαλιστική περιγραφή της κυτταρικής μεμβράνης. 

Το cell-immersed boundary (εικόνα 2.1.e) μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στη 

συνέχεια από τους Rejniak και Dillon για να μελετήσει τους προδιηθητικούς όγκους  και 

από τους Rejniak και Anderson [32, 33] για να μελετήσει τον σχηματισμό και τη 

σταθερότητα των επιθηλιακών κυττάρων. Επίσης χρησιμοποιήθηκε από τους Dillon et 

al [34] και Anderson et al [35] για να μελετήσουν τα αποτελέσματα της διαθεσιμότητας 

των θρεπτικών συστατικών, του κυτταρικού μεταβολισμού και των φαινοτυπικών 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ανάπτυξη και σταθερότητα στην προαγγειακή 

αύξηση των όγκων. 
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Μια λιγότερο λεπτομερής, αλλά και πάλι βασισμένη στα κύτταρα, προσέγγιση 

έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο μοντέλο Q-Potts (εικόνα 2.1.d) που 

καθιερώθηκε στη φυσική υλικών. Οι Graner και Glazier [36, 37] προσάρμοσαν το 

μοντέλο Q-Potts για την προσομοίωση διαλογής κυττάρων μέσω διαφορικής 

προσκόλλησης κυττάρου σε κύτταρο. Με αυτήν την προσέγγιση, που τώρα αναφέρεται 

ως GGH (Graner–Glazier–Hogeweg) μοντέλο, κάθε κύτταρο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά 

και καταλαμβάνει ένα σύνολο από σημεία σε ένα καρτεσιανό πλέγμα. Ο χώρος 

διαχωρίζεται σε διακριτές κυτταρικές και εξωκυτταρικές περιοχές. Κάθε κύτταρο έχει 

έναν ορισμένο όγκο και ένα παραμορφώσιμο σχήμα.  Η πρόσφυση κυττάρου σε 

κύτταρο ενσωματώνεται μέσω μιας συνάρτησης ενέργειας. Ένας αλγόριθμος Monte 

Carlo χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των καρτεσιανών σημείων στο πλέγμα και 

έτσι αλλάζει το σχήμα και η θέση του κυττάρου. Παρόλο που η περιγραφή των 

κυττάρων είναι λιγότερο λεπτομερείς από ότι στο IBC μοντέλο, ενσωματώνει 

επιδράσεις κυττάρων πεπερασμένου μεγέθους. 

Οι Stott et al [38] ενσωμάτωσαν τη θρεπτικά εξαρτώμενη μείωση και νέκρωση 

στο GGH μοντέλο για να προσομοιώσουν την ανάπτυξη καλοηθών, πολυκυτταρικών 

προαγγειωτικών όγκων σε μια σταθερή κατάσταση.  

Οι Turner και Sherratt [39] αργότερα επέκτειναν το GGH μοντέλο με 

ενσωμάτωση του ECM, για να μελετήσουν την εισβολή του όγκου. Το GGH μοντέλο 

επίσης χρησιμοποιήθηκε από τους Merks et al [40-42] για την προσομοίωση του 

αγγειακού συστήματος και από τους Bauer et al [43] για μοντελοποίηση της 

νεοαγγείωσης. 
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Οι Rubenstein και Kaufman [44] μελέτησαν πρόσφατα το ρόλο του ECM σε 

διήθηση (invasion) γλοιώματος χρησιμοποιώντας έκδοση του μοντέλου GGH.  

Οι Scianna et al [45] χρησιμοποίησαν το GGH μοντέλο σε μελέτη καρκινικών 

κυττάρων ήπατος. 

Οι Poplawski et al [46] μελέτησαν τη μορφολογική εξέλιξη δυσδιάστατων 

προαγγειωτικών όγκων.  

Ένα άλλο μοντέλο Monte Carlo που ενσωματώνει πεπερασμένο μέγεθος 

κυττάρου αναπτύχθηκε από τους Drasdo et al [47] για τη μελέτη του συνδετικού ιστού 

και οι Drasdo and H¨ohme [48] προσάρμοσαν το μοντέλο σε προαγγειωτικά σφαιρίδια 

όγκου στα πρώτα στάδια ανάπτυξης που δεν καθορίζονται από τα θρεπτικά συστατικά.  

Σε μεταγενέστερη εργασία οι Drasdo and H¨ohme [49] επέκτειναν το μοντέλο για να 

περιλαμβάνει τους περιορισμούς στην ανάπτυξη εξαιτίας των θρεπτικών συστατικών 

(γλυκόζη) και τη λύση των νεκρωτικών κυττάρων και προσομοίωσαν τη χωροχρονική 

ανάπτυξη δισδιάστατων όγκων και τρισδιάστατων σφαιριδίων. 

Μοντέλα στα οποία τα κύτταρα αντιπροσωπεύονται από διακριτά σημεία 

(δηλαδή δεν εξετάζονται παραλλαγές στο μέγεθος των κυττάρων και το σχήμα τους) 

δίνουν μια ακόμη λιγότερο λεπτομερή διακριτή προσέγγιση. Τα κύτταρα μπορούν να 

θεωρηθούν ότι έχουν ένα σταθερό μέγεθος. Αυτοί οι μέθοδοι μπορεί να έχουν ένα 

πλέγμα ως βάση (lattice based) (cellular automata) (εικόνα 2.1.b) ή να είναι χωρίς 

πλέγμα (agent-based) (εικόνα 2.1.c). Πλεονέκτημα αυτών των αλγορίθμων  είναι ότι 

λόγω της απλότητάς τους είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν και μπορούν να επιλυθούν 
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πιο εύκολα με διακριτές μεθόδους. Εδώ παρουσιάζονται κάποια πρόσφατα 

παραδείγματα. 

Οι Kansal et al [50, 51] ανέπτυξαν ένα μοντέλο κυτταρικού αυτόματου για τη 

μελέτη της ανάπτυξης δισδιάστατων και τρισδιάστατων όγκων εγκεφάλου. 

Οι Gevertz και Torquato [52] μετά χρησιμοποίησαν αυτή την προσέγγιση  και 

την επέκτειναν με ενσωμάτωση ενός δυναμικού μοντέλου αγγειογένεσης. Αυτή η 

εργασία αργότερα επεκτάθηκε από τους Gevertz et al [53] για την προσομοίωση της 

ανάπτυξης όγκου σε κλειστά, ετερογενή περιβάλλοντα. 

Οι  Anderson et al [54] ανέπτυξαν ένα μοντέλο κυτταρικού αυτόματου της 

ανάπτυξης στερεού όγκου που επικεντρώνεται σε τέσσερις μεταβλητές που σχετίζονται 

με την εισβολή του όγκου. 

Οι Patel et al [55] περιέγραψαν ένα κυτταρικό μοντέλο για την προσομοίωση 

της πρώιμης ανάπτυξης του όγκου και εξέτασαν τους ρόλους της πυκνότητας του 

αγγειακού ιστού του ξενιστή ιστού και του μεταβολισμού του όγκου στην ικανότητα 

μικρού αριθμού μονοκλωνικών μετασχηματισμένων κυττάρων να αναπτυχθούν εντός 

ενός διηθητικού όγκου. Η εργασία αυτή επεκτάθηκε στη συνέχεια από τους Smallbone 

et al [56] and Gatenby et al [57] για να εσωματώνει διαφορετικούς φαινότυπους και 

μεταλλάξεις. 

Οι Mansury et al [58] ενσωμάτωσαν τη μετανάστευση των κυττάρων και ένα 

απλό μοντέλο της μηχανικής αντοχής σε κίνηση σε ένα κυτταρικό αυτόματο της 

ανάπτυξης του όγκου. 
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Οι Dormann και Deutsch [59] ανέπτυξαν ένα πλέγμα-αέριο κυτταρικό αυτόματο 

(attice-gas cellular automaton) για την προσομοίωση της ανάπτυξης και τον κορεσμό 

του μεγέθους σφαιριδίων όγκου χωρίς νεοαγγείωση. 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους κυτταρικών αυτομάτων όπου ένα 

κύτταρο μπορεί να είναι σε ένα μόνο σημείο του πλέγματος, τα μοντέλα με αέριο-

πλέγμα (lattice-gas models) έχουν μεταβλητή πυκνότητα κυττάρων επιτρέποντας 

πολλαπλά κύτταρα σε ένα σημείο του πλέγματος επιτρέποντας ξεχωριστά κανάλια 

κίνησης. 

Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε από τους Hatzikirou et al [56, 57] για 

μελέτη της διήθησης κυττάρων γλοιώματος. 

Οι Chen et al [58] ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο για την ανάπτυξη  στερεού 

ετερογενούς όγκου εξάγοντας μια εξίσωση για δύο είδη καρκινικών κυττάρων. 

Οι Alarcon et al [59] ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να δείξει πως η ροή 

αίματος και η ετερογένεια των ερυθρών κυττάρων επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

υγιούς και καρκινικού ιστού. Χρησιμοποίησαν ένα κυτταρικό αυτόματο με κανόνες 

εξέλιξης διαφορετικούς για τα υγιή και τα καρκινικά κύτταρα. Το έργο αυτό επεκτάθηκε 

από τους Owen et al [60] σε ένα μοντέλο ανάπτυξης όγκου σε συνδυασμό με μοντέλο 

δικτύου για τη νεοαγγείωση. 

Οι Gerlee and Anderson [61] μελέτησαν την ανάπτυξη υπό συνθήκες υποξίας. 

Με επέκταση αυτής της προσέγγισης για να περιλαμβάνει ένα νευρωνικό δίκτυο για 

τους μηχανισμούς λήψεις αποφάσεων που διέπουν την εξέλιξη του φαινότυπου του 
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κυττάρου, οι Gerlee και Anderson [61, 62]  αποδεικνύουν πως η συγκέντρωση του 

οξυγόνου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μορφολογία του όγκου. 

Οι Piotrowska και Angus [63] επέκτειναν το μοντέλο για να ενσωματώνει 

πολλαπλά κύτταρα σε κάθε θέση του πλέγματος του κυτταρικού αυτόματου και 

μελέτησαν τις επιδράσεις της νέκρωσης σε προαγγειωτική ανάπτυξη όγκων. 

Ένα μοντέλο για να προσομοιώνει ταυτόχρονα την ανάπτυξη του όγκου και την 

νεοαγγείωση με διακριτή προσέγγιση ανέπτυξαν οι Bartha και Rieger [64]. Αυτή η 

εργασία χρησιμοποιήθηκε μετά από τους Lee et al [65] για την ανάπτυξη θεωρητικού 

μοντέλου της νεοαγγείωσης χρησιμοποιώντας θεωρία διήθησης. Οι Welter et al [66] 

προέκτειναν το μοντέλο ενσωματώνοντας την επίδραση Fahraeus και βελτίωσαν έτσι 

την προσομοίωση του οξυγόνου. Επίσης πρόσθεσαν αρτηριοφλεβικό δίκτυο [67]. 

Ο Mantzaris [68] ανέπτυξε έναν αλγόριθμο Monte Carlo για την προσομοίωση 

της δυναμικής των ετερογενών κυτταρικών πληθυσμών λαμβάνοντας υπόψη την 

τυχαιότητα της κυτταρικής διαίρεσης. 

Οι Mansury και Deisboeck [69] παρουσίασαν ένα αριθμητικό agent-based 

μοντέλο καρκινικών κυττάρων για τη μελέτη μοριακών, μικροσκοπικών και 

πολυκυτταρικών μοτίβων που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

κυττάρων και του περιβάλλοντός τους.  

Οι Wang et al [70] ανέπτυξαν ένα πολυκυτταρικό μοντέλο για την μελέτη μη-

μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCL) σε δύο διαστάσεις, εφαρμόζοντας ένα 

συγκεκριμένο ενδοκυτταρικό μονοπάτι μεταγωγής μεταξύ του υποδοχέα του 
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επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) και του εξωκυτταρικού υποδοχέα κινάσης 

(ERK) σε μοριακό επίπεδο. 

Οι Zhang et al [71] παρουσίασαν ένα τρισδιάστατο πολυκλιμακωτό μοντέλο 

agent-based για την προσομοίωση των κυτταρικών αποφάσεων για πολλαπλασιασμό ή 

μετάσταση στους όγκους εγκεφάλου. Αργότερα επεκτάθηκε [72] για να περιλαμβάνει 

μεταλλάξεις σαν μια οδό εξέλιξης του όγκου. Πρόσφατα οι Quaranta et al [73] 

μελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις του μικροπεριβάλλοντος και του όγκου σε διάφορες 

κλίμακες χρησιμοποιώντας διακριτά μαθηματικά. 

Οι Ramis-Conde et al [74] ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεμονωμένων κυττάρων 

χωρίς πλέγμα για την ελεύθερη ανάπτυξη, στο οποίο τα κύτταρα αλληλεπιδρούν με μια 

συνάρτηση που ενσωματώνει έλξη και απώθηση. 

Ένα άλλο στοχαστικό agent-based model για ανάπτυξη όγκου προτάθηκε από 

τους Gomez-Mourelo et al [75], που επέκτειναν στην ουσία το μοντέλο του Anderson 

αφαιρώντας το πλέγμα και βάζοντας agent δομή. 

Οι προσομοιώσεις έδειξαν πως τα συστήματα διαφορικών εξισώσεων και τα 

agent-based μοντέλα έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα μοτίβων ανάπτυξης όγκων. 

 

 

2.2.3 ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΓΚΟΥ 

 

Μια σημαντική κατεύθυνση έρευνας περιλαμβάνει την ανάπτυξη υβριδικών 

συνεχών-διακριτών μοντέλων για την ανάπτυξη του όγκου. Υβριδικά μοντέλα έχουν την 
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ιδιότητα να συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά και των συνεχών και των διακριτών 

προσεγγίσεων και μπορούν να παρέχουν πιο ρεαλιστική σύζευξη των βιοφυσικών 

διεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα χρονικών και χωρικών κλιμάκων. Υπάρχουν δύο είδη 

υβριδικών μοντέλων. Στο πρώτο είδος, οι όγκοι αντιπροσωπεύονται σαν ένα σύνολο 

από διακριτά στοιχεία (π.χ. κύτταρα), ενώ τα υποστρώματα των κυττάρων (π.χ. 

θρεπτικά συστατικά και άλλοι χημικοί παράγοντες) και ο ECM αντιπροσωπεύονται με 

συνεχείς μεταβλητές. Στον δεύτερο τύπο, ο ίδιος ο όγκος περιγράφεται 

χρησιμοποιώντας τόσο συνεχείς όσο και διακριτές συνιστώσες.   

Ένα παράδειγμα υβριδικού μοντέλου είναι αυτό των Kim et al [76] και Stolarska 

et al [77], οι οποίοι συνδύασαν έναν αλγόριθμο agent-based για τη μελέτη κυττάρων 

στην εξωτερική στοιβάδα ενός προαγγειωτικού όγκου με μια συνεχή περιγραφή των 

κυττάρων στις εσωτερικές κοιμώμενες και νεκρωτικές περιοχές του όγκου. 

Σε πρόσφατη δουλειά οι Bearer et al [78] and Frieboes et al [79] έχουν 

αναπτύξει μια εναλλακτική προσέγγιση για τη μοντελοποίηση του όγκου, 

χρησιμοποιώντας τόσο συνεχή όσο και διακριτά μαθηματικά σε έναν τρισδιάστατο 

αλγόριθμο βασισμένο σε εξισώσεις διάχυσης πρώτης τάξης. Το μοντέλο  περιέχει μια 

ποικιλία από υποστρώματα διάχυσης και διαδικασίες στο πλαίσιο μικρό και μακρο-

σχέσεων. Μελετάται η μορφολογία του όγκου του εγκεφάλου σε σχέση με την 

ανάπτυξή του, συσχετίζοντας τη μάζα του όγκου τόσο με το μικροπεριβάλλον 

(περιλαμβανομένης της αγγειογένεσης) όσο και με τον κυτταρικό φαινότυπο. 
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2.2.4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η χημειοθεραπεία είναι από τις βασικές στρατηγικές θεραπείας του καρκίνου. 

Έχουν γίνει διάφορες υπολογιστικές προσπάθειες προσομοίωσης της απόκρισης όγκων 

σε χημειοθεραπευτικά σχήματα. Οι μηχανισμοί δράσης της χημειοθεραπείας 

εξαρτώνται από την κατηγορία των φαρμάκων. 

Ο Chuang [80] ανέπτυξε μαθηματικά μοντέλα για την προσομοίωση της 

φαρμακοκινητικής των χημειοφαρμάκων και της απορρόφησής τους από τα καρκινικά 

κύτταρα.  

Οι Levin et al [81]  ανέπτυξαν ένα μοντέλο για τη διανομή του φαρμάκου σε 

όγκους εγκεφάλου.  

Οι Ozawa et al [82] έκαναν μια κινητική ανάλυση της κυτταροτοξικότητας 

κάποιων συγκεκριμένων ουσιών σε σχέση με τη φάση του κυτταρικού κύκλου σε 

καρκίνο του εντέρου σε κύτταρα ινδικών χοιριδίων.  

Οι Jean et al [83] εισήγαγε τις προσομοιώσεις ως εκπαιδευτικό μέσο για τη 

χημειοθεραπεία. 

 Ένα μαθηματικό μοντέλο περιοδικής παλμικής χημειοθεραπείας προτάθηκε 

από τον Panetta [84] και μελετήθηκε η υποτροπή της νόσου και η μετάσταση.  

Οι Tracqui et al [85] ανέπτυξαν ένα βασικό μαθηματικό αλγόριθμο που 

μοντελοποιεί τις αλλαγές στην πυκνότητα του γλοιώματος c(x,t) στη θέση χ, τη χρονική 

στιγμή t, για να περιγράψει την ευαισθησία του όγκου σε διάφορα χημειοθεραπευτικά 

σκευάσματα.  
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 Οι Nami και Oguztereli [86] μοντελοποίησαν τη χημειοθεραπεία σε 

γυναικολογικούς καρκίνους.  

Οι Iliadis και Barbolosi [87] πρότειναν ένα μοντέλο αποτελεσματικότητας-

τοξικότητας των χημειοφαρμάκων.   

Βασισμένοι  σε προηγούμενη εργασία [85], οι Swanson et al [88] ανέπτυξαν ένα 

παρόμοιο συνεχές μοντέλο, αλλά μελέτησαν την επίδραση της αγγειακής ετερογένειας 

του εγκεφάλου στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

φαιά ουσία έχει καλύτερο σύστημα αγγείωσης από τη λευκή ουσία και 

ενσωματώνοντας την πληροφορία ότι η κινητικότητα των κυττάρων του γλοιώματος 

είναι υψηλότερη στην λευκή ουσία, τα καρκινικά κύτταρα θα περνούν περισσότερο 

χρόνο στις περιοχές της φαιής ουσίας και έτσι θα εκτίθενται περισσότερο στη 

χημειοθεραπεία.  

Ο Gardner [89] μοντελοποίησε τη χημειοθεραπεία πολλαπλών φαρμάκων.  

Οι Ward και King [90] παρουσίασαν ένα μαθηματικό μοντέλο μεταφοράς του 

φαρμάκου σε πολυκυτταρικά καρκινικά σφαιρίδια και σε μονοστρωματικές 

καλλιέργειες.  

Μια άλλη μαθηματική προσέγγιση έχει πρόσφατα προταθεί από τους Sanga et 

al [91] σαν μια επέκταση του μοντέλου που παρουσίασαν οι Frieboes et al [92]. Οι 

συγγραφείς εφάρμοσαν το προηγούμενο μοντέλο χρησιμοποιώντας φαρμακοκινητικά 

μοντέλα πολλαπλών διαμερισμάτων, για να μελετήσουν την επίδραση της 

χημειοθεραπείας (π.χ. δοξορουβικίνη, σισπλατίνη) σε όγκους. Τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεών τους, επιβεβαίωσαν ότι η συνολική αύξηση του όγκου εξαρτάται 
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σημαντικά από τη διαχυτική κατανομή των θρεπτικών ουσιών, την πίεση του ιστού και 

τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. 

 

2.2.5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η ακτινοθεραπεία έχει πιο εκτεταμένη βιβλιογραφία στην υπολογιστική 

προσομοίωση, καθώς ο υπολογισμός της δόσης απορρόφησης στους διάφορους ιστούς 

μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια και οι μηχανισμοί της επίδρασης των διάφορων 

ειδών ακτινοβολίας στους ιστούς είναι καλά ορισμένοι. Κάποιες χαρακτηριστικές 

εργασίες είναι οι εξής: 

Οι Kocher και Treuer [93] μελέτησαν την επαναοξυγόνωση των υποξικών 

κυττάρων λόγω της συρρίκνωσης του όγκου κατά την ακτινοθεραπεία. Οι Jones και 

Bleasdale [94] μοντελοποίησαν την επίδραση της υποτροπής του όγκου και του 

επαναποικισμού των κυττάρων σε όγκο υπό βραχυθεραπεία. Οι Kocher et al [95]  

εκτέλεσαν προσομοιώσεις των κυτταροτοξικών και αγγειακών επιδράσεων της 

ακτινοχειρουργικής σε στερεές και νεκρωτικές μεταστάσεις εγκεφάλου. Οι Nahum και 

Sanchez-Nieto [96] μοντελοποίησαν την πιθανότητα ελέγχου του όγκου στον σχεδιασμό 

της ακτινοθεραπείας (TCP:Tumor Control Probability). Οι Haney et al [97] 

μοντελοποίησαν την ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με κακόηθες γλοίωμα. Οι Kirby et al 

[98, 99] πρόσφατα πρότειναν ένα μοντέλο ανάπτυξης όγκου εγκεφάλου για πρόβλεψη 

της επιβίωσης σε πληθυσμό ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία.  



 
68 

 

2.2.6 ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

 

Για την ενσωμάτωση της πληροφορίας από το μοριακό επίπεδο αναπτύχθηκαν 

τα μοντέλα μοριακών δικτύων τα οποία περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

πρωτεϊνών, γονιδίων, ακτινοβολίας, φαρμάκων. 

Οι Athale et al [100, 101] πρόσθεσαν την πληροφορία του μοριακού επιπέδου 

με τη μορφή μιας απλοποιημένης αναπαράστασης του μονοπατιού EGFR, το οποίο 

παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του γλοιώματος και στη θεραπευτική έκβαση. 

Περιέγραψαν πώς το μοριακό προφίλ κάθε μεμονωμένου κυττάρου γλοιώματος 

επηρεάζει τον φαινοτυπικό διακόπτη και πώς αυτές οι μονοκύτταρες αποφάσεις 

μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τη δυναμική ολόκληρου του όγκου. 

 Οι Zhang et al [102] επέκτειναν αυτήν την εργασία παρουσιάζοντας ένα 

μοντέλο πολυκλιμακωτό, τρισδιάστατο, agent-based για καρκίνο εγκεφάλου, το οποίο 

περιλάμβανε προσομοίωση μιας mitogen activated protein kinase (MAPK), καθώς και 

περιγραφή του κυτταρικού κύκλου στο υποκυτταρικό επίπεδο, η οποία τροποποιήθηκε 

από τον Alacon [103].  

Οι Frieboes et al [104] παρουσίασαν πρόσφατα έναν τρισδιάστατο αλγόριθμο 

πρόβλεψης βασιζόμενο σε διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης (first-principle reaction).  
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2.3  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΟΓΚΟΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 

2.3.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΓΚΟΥ 

 

Το αρχικό μοντέλο ελεύθερης ανάπτυξης όγκου που αναπτύχθηκε από την 

ομάδα ISOG περιγράφεται αναλυτικά στις εργασίες [105-108]. 

Το μοντέλο αποτελεί ένα κυτταρικό αυτόματο (cellular automata), ενώ οι 

διακριτές καταστάσεις που μπορούν να βρεθούν τα κύτταρα είναι οι φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, M, G0) καθώς και η νέκρωση και η απόπτωση. Κανόνες 

καθορίζουν τις μεταβάσεις μεταξύ των φάσεων. Ο χώρος κβαντικοποιείται με χρήση 

διακριτού πλέγματος, κάθε στοιχείο του οποίου μπορεί να καταλαμβάνεται από ένα 

καρκινικό κύτταρο ή από μη καρκινικό υλικό (φυσιολογικός ιστός, θρεπτικά συστατικά). 

Ο χρόνος κβαντοποιείται σε ώρες. Οι διάρκειες παραμονής στις διάφορες φάσεις 

ακολουθούν κανονική (γκαουσιανή) κατανομή. Η αρχικοποίηση του όγκου γίνεται με 

την τοποθέτηση στο κέντρο του πλέγματος ενός καρκινικού κυττάρου ή μικρού 

σφαιριδίου στη φάση της μίτωσης. Η μετακίνηση των κυττάρων γίνεται προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα προϊόντα της κυτταρικής λύσης και απόπτωσης 

διαχέονται προς το εξωτερικό του όγκου, ενώ στο εσωτερικό του όγκου θεωρείται 

σφαίρα με κύτταρα που παραμένουν σε φάση κοιμώμενη για όσο χρόνο η απόστασή 

τους από τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο είναι μεγαλύτερη από το πάχος του 

εξωτερικού πολλαπλασιαζόμενου στρώματος του όγκου και μικρότερη από το πάχος 

του στρώματος του όγκου που αποτελείται από ζωντανά κύτταρα. Η εξάπλωση του 
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όγκου προσομοιώνεται με ολίσθηση αλυσίδας κυττάρων προς το εξωτερικό 

περιβάλλον σε τυχαία κατεύθυνση. 

Στη συνέχεια, αυτό το μοντέλο εξελίχθηκε ώστε να βασίζεται στην πραγματική 

γεωμετρία του απεικονίσιμου όγκου και στη χωρική κατανομή της μεταβολικής του 

δραστηριότητας [109, 110]. Περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου 

ανάπτυξης του όγκου χωρίς νεοαγγείωση που αναφέρθηκε παραπάνω, όπως το 

κυτταροκινητικό διάγραμμα και γίνεται χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo. Κάθε 

στοιχείο του πλέγματος αποτελείται από ένα πλήθος βιολογικών κυττάρων τα οποία 

και διαχωρίζονται σε κλάσεις ισοδυναμίας που υπαγορεύονται από το κυτταροκινητικό 

διάγραμμα. Λαμβάνονται υπόψη στην εξάπλωση του όγκου θέματα μηχανικής όπως τα 

όρια του κρανίου στην περίπτωση νευροβλαστώματος. Τα κύτταρα στο κέντρο του 

σφαιρικού όγκου θεωρούνται κοιμώμενα.  

Ένα τετραδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης της συμπεριφοράς καρκινικού όγκου 

τύπου νεφροβλαστώματος αναπτύχθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας [111].  

Ένα συνεχές μοντέλο της ανάπτυξης του γλοιώματος με εφαρμογή των 

αδιαβατικών οριακών συνθηκών του Nuemman για το κρανίο έχει αναπτυχθεί 

πρόσφατα από την ομάδα [112]. 
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2.3.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Η ομάδα ISOG [113, 114] ανέπτυξε μοντέλο για την απόκριση σφαιρικών 

προαγγειωτικών όγκων σε ακτινοθεραπεία χρησιμοποιώντας τεχνικές Monte Carlo 

καθώς και προχωρημένες τεχνικές οπτικοποίησης. 

  Προσομοιωτικό μοντέλο και για την απόκριση μεγάλων, απεικονίσιμων κλινικά 

όγκων σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα  αναπτύχθηκε επίσης από την ομάδα [115, 114, 

116, 109]. Σε αυτό το μοντέλο έγινε χρήση των απεικονιστικών δεδομένων για τον 

ορισμό του σχήματος του όγκου καθώς και των μεταβολικών περιοχών του. Το μοντέλο 

αυτό έχει αξιολογηθεί τόσο με την εκπόνηση παραμετρικών μελετών για την 

περίπτωση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος [106, 116, 109, 117], όσο και κλινικά 

σε αρχικό στάδιο.  

Επίσης αναπτύχθηκε μοντέλο που προσομοιώνει την απόκριση του 

γλοιοβλαστώματος στη χημειοθεραπεία [118]. Το διακριτοποιημένο πλέγμα και η 

ομαδοποίηση κυττάρων της ISOG υιοθετήθηκαν μετά από σημαντικές αλλαγές. 

Αλγόριθμοι που περιγράφουν τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική των 

χημειοφαρμάκων αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν με κατάλληλο τρόπο. Η ειδική  

περίπτωση της χορήγησης τεμοζολομίδης στην περίπτωση του πολύμορφου 

γλοιοβλαστώματος θεωρήθηκε ως ένα πρώτο παράδειγμα εφαρμογής. Η καλή 

παραμετρική συμπεριφορά του μοντέλου έχει ήδη ελεγχθεί, ενώ έχουν παρουσιαστεί 

στοιχεία συμφωνίας με την κλινική πράξη. 

 



 
72 

 

2.4 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

2.4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

Οι παράμετροι των μοντέλων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν πόσο μάλλον 

των μοντέλων πολλαπλών κλιμάκων. Δεν είναι όλες οι τιμές των παραμέτρων 

διαθέσιμες πειραματικά και κάποιες από αυτές πρέπει να εκτιμηθούν μέσω σύγκρισης 

των αποτελεσμάτων των μοντέλων. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι όσο περισσότερα ποσοτικά πειραματικά δεδομένα 

είναι διαθέσιμα, οι τιμές των παραμέτρων των μοντέλων θα περιορίζονται και τα 

μοντέλα θα είναι πιο πιθανό να περιγράψουν με ακρίβεια τις παρατηρούμενες 

συμπεριφορές [119].  

Δύο κατηγορίες τεχνικών εκτίμησης παραμέτρων χρησιμοποιούνται συχνά στη 

βιολογία συστημάτων [120-122]: η τοπική βελτιστοποίηση (local optimization) (πχ. 

Άμεση αναζήτηση και μέθοδοι κλίσης –gradient based methods) και η ολική 

βελτιστοποίηση (global optimization: simulated annealing, branch and bound, and 

evolutionary algorithm). Κάθε μέθοδος έχει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά της.   

Λόγω της πολυπλοκότητας των μοντέλων του καρκίνου και της ποιότητας των 

δεδομένων ένα συνηθισμένο πρόβλημα στην εκτίμηση των παραμέτρων είναι η 

υπερπροσαρμογή (overfitting) [123]. Όταν ένα μοντέλο έχει πολλές παραμέτρους για 

εκτίμηση και τα δεδομένα δεν είναι επαρκή, η υπερεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε 
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λανθασμένα συμπεράσματα. Για να περιοριστεί το εύρος του πεδίου ορισμού των 

παραμέτρων, η μοντελοποίηση με περιορισμούς (constraints) που αφορά μια 

διαδικασία πολλαπλών βημάτων και λαμβάνει υπόψη τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά 

δεδομένα μπορεί να είναι μια εναλλακτική επιλογή  (βλ. κεφάλαιο 5). 

 

2.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για να αναζητηθούν μαθηματικές 

προσεγγίσεις και υπολογιστικοί πόροι που θα επιτρέψουν στα μοντέλα για τον καρκίνο 

να εκτελούνται σε λογικό χρονικό διάστημα [124].  Ένα μοντέλο που περιέχει 

μεγαλύτερες χωρικές και χρονικές αναλύσεις θα απαιτεί μεγαλύτερη υπολογιστική 

δύναμη και επομένως περισσότερο χρόνο εκτέλεσης. Τα διακριτά ή τα υβριδικά 

μοντέλα επηρεάζονται περισσότερο από τους υπολογιστικούς περιορισμούς, γιατί 

εκτελούνται συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μεγάλες τρισδιάστατες 

περιοχές. Μια λύση αποτελεί η χρήση ισχυρών, μαζικών παράλληλων υπολογιστών και 

η ανάπτυξη αλγορίθμων που μπορούν να εκτελεστούν σε αυτά τα συστήματα (βλ. 

κεφάλαιο 6.2, 6.3). 
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2.4.3 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Η κοινοχρησία δεδομένων είναι ένα μεγάλο θέμα στον τομέα της συστημικής 

βιολογίας. Προκειμένου να μην δαπανώνται πόροι, τα δεδομένα και τα μοντέλα πρέπει 

να είναι προσβάσιμα στην κοινότητα με τέτοια μορφή, ώστε να μπορούν να 

αναπαράγουν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να αναθεωρηθούν αυτοί οι πόροι σε μελλοντικά έργα. Δύο 

είναι τα βασικά στοιχεία:  

Πρώτον, τα δεδομένα και τα μοντέλα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε 

τυποποιημένη μορφή με σαφώς καθορισμένες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Αυτό 

θα βελτίωνε την επαναχρησιμοποίηση των μοντέλων. Στη βιολογία συστημάτων έχουν 

καθοριστεί κάποια πρότυπα όπως η SBML για τα βιοχημικά μοντέλα, CellML για 

βιοφυσικά μοντέλα, FieldML για χωρικά πεδία [125]. Πρόσφατα, παρόμοια πρότυπα 

έχουν προταθεί για την διατύπωση και τη μορφοποίηση πολυκυτταρικών ABMs και 

δεδομένα, όπως MultiCellXML [126], Cell Behavior Ontology (CBO) και  Cell Biology 

Modeling Specification Language (CBMSL) [127]. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν πώς 

είναι κατασκευασμένα τα μοντέλα, πώς ενσωματώνονται οι μαθηματικές εξισώσεις και 

κωδικοποιούνται και πώς ορίζονται οι μονάδες. Η καθιέρωση αυτών των προτύπων 

είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας ισχυρής βάσης μοντελοποίησης. 

Τέτοιες προσπάθειες τυποποίησης, περιλαμβανομένης της τροποποίησης των 

υφιστάμενων ή της δημιουργίας νέων οντολογιών, μπορούν να διευκολύνουν τη 

μετατροπή των πολυκλιμακωτών μοντέλων σε in silico εργαλεία στην κλινική πράξη. 
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Δεύτερον, για την αποθήκευση και την ανταλλαγή των μοντέλων, η κοινότητα 

μοντελοποίησης του καρκίνου χρειάζεται ψηφιακά αποθετήρια μοντέλων. Χρειάζονται 

υπηρεσίες δικτύου, για τη σύνδεση και την ενσωμάτωση αυτών των συχνά μη 

συμβατών μοντέλων, καθώς και εργαλεία για απόκτηση δεδομένων, αποθήκευση, 

ανάλυση και  παρουσίαση, για να γεφυρωθεί το χάσμα σύνδεσης. Εν συντομία, οι 

μοντελιστές πρέπει να μοιράζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα, τις πληροφορίες και 

τις γνώσεις προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιοκτησία και την ασφάλεια των 

δεδομένων. Πολλές web βάσεις δεδομένων έχουν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν 

[128]. Ανάμεσα σε αυτές, το Center for the Development of a Virtual Tumor (CViT) 

[129]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΤΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

 

Ένα τετραδιάστατο προσομοιωτικό μοντέλο της ανάπτυξης στερεών όγκων και 

της απόκρισής τους σε σχήματα χημειοθεραπείας έχει αναπτυχθεί στην διάρκεια του 

διδακτορικού στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων: ACGT [1] , p-Medicine [2],  

TUMOR [3] . Το μοντέλο είναι ένα κυρίως διακριτό (κυτταρικό αυτόματο), κλινικά 

προσανατολισμένο μοντέλο. 

Το μοντέλο ενσωματώνει πολλαπλά επίπεδα της βιολογικής πολυπλοκότητας. 

Αποτελεί μια «από επάνω προς τα κάτω» (Top-Down) προσομοιωτική προσέγγιση [4-6]. 

Ξεκινάει από τα μακροσκοπικά απεικονιστικά δεδομένα ασθενών (υψηλό επίπεδο 

βιοπολυπλοκότητας) και συνεχίζει προς τα επίπεδα χαμηλότερης πολυπλοκότητας 

(εικόνα 3.1).  Ο κλινικός προσανατολισμός του μοντέλου αποτέλεσε την βασική αρχή 

κατά την ανάπτυξή του. Τα διαθέσιμα ιατρικά δεδομένα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την εξατομίκευση της μοντελοποίησης κάθε ασθενή. 

Εκτεταμένοι έλεγχοι αξιοπιστίας του μοντέλου  και παραμετρικές μελέτες έχουν 

πραγματοποιηθεί [6, 7] (βλ. κεφάλαιο 4). 
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Έχει επίσης δημοσιευθεί [6, 7] προσαρμογή του μοντέλου σε αληθινά 

περιστατικά κλινικών δοκιμών (SIOP 2001/GPOH clinical trial), εγκαθιστώντας έτσι ένα  

επίπεδο εμπιστοσύνης στην επιστημονική κοινότητα (βλ. κεφάλαιο 5). 

Το παρόν μοντέλο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της μακρόχρονης ερευνητικής 

εργασίας της Ομάδας για την In Silico Ογκολογία [8] στην περιοχή της μοντελοποίησης 

του καρκίνου (βλ. 2.3). Πιο συγκεκριμένα, προϋπάρχουσες μεθοδολογίες που  

υιοθετήθηκαν και εξελίχθηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής είναι οι ακόλουθες 

(παρατίθενται ενδεικτικές εργασίες): 

 Χρήση του αντικειμενοστρεφούς προτύπου προγραμματισμού για την υλοποίηση 

των αλγορίθμων (C++). Αξιοποιήθηκε και εξελίχθηκε η δομή των κλάσεων που 

προτάθηκε στην εργασία [9]. 

 Μεθοδολογία κυτταρικού αυτομάτου, χρήση κανονικού τετραγωνικού πλέγματος οι 

θέσεις του οποίου καταλαμβάνονται από τα γεωμετρικά κύτταρα [10-14]. 

 Αντιστοίχιση σε κάθε γεωμετρική κυψελίδα συνόλου βιολογικών κυττάρων [11, 12, 

14]. 

 Κυτταροκινητικό διάγραμμα που περιλαμβάνει τους βασικούς βιολογικούς 

μηχανισμούς ενός κυτταρικού κύκλου χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη 

των κανόνων κυτταρικού αυτομάτου που περιγράφουν την εξέλιξη της κατάστασής 

του [10-14]. 

 Κανόνες του κυτταρικού αυτομάτου που μεθοδεύουν την εξέλιξη της θέσης των 

γεωμετρικών κυψελίδων, κανόνες χωρικής συρρίκνωσης και εξάπλωσης του όγκου 

[11, 12, 14]. 
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Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής, στη λήψη βασικών στρατηγικών 

αποφάσεων για την υιοθετούμενη μεθοδολογία μοντελοποίησης πραγματοποιήθηκαν 

εκτενείς συζητήσεις στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη της ομάδας, όπως φαίνεται 

και στις ενδεικτικές εργασίες που παρατίθενται. 

Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι: 

 επέκταση/τροποποίηση κυτταροκινητικού μοντέλου, θεώρηση τεσσάρων 

βασικών κλάσεων κυττάρων (βλαστικά, προγονικά, διαφοροποιημένα και 

νεκρά).  

 Μέθοδοι αρχικοποίησης των πληθυσμών του όγκου.  

Το μοντέλο είναι υπό συνεχή βελτιστοποίηση και επέκταση στα πλαίσια 

συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κλινικών δοκιμών. 

 

 

   

 

 

 

Εικόνα 3.1 : «Από πάνω προς τα κάτω» μοντελοποίηση. 

Απεικονιστικά 

Δεδομένα 

Μοριακά 

Δεδομένα 

Ιστοπαθολογικά 

Δεδομένα 
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3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

3.2.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

Τα βήματα της προσομοίωσης απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής (εικόνα 3.2) 

και είναι τα εξής: 

 BHMA 1: Χωρική, πληθυσμιακή και χρονική αρχικοποίηση του εικονικού όγκου 

(3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4, συνάρτηση tumor_initialization-3.3.3.3(i)) 

 

 BHMA 2: Χρονική εξέλιξη του όγκου   

 

(3.2.5, συναρτήσεις: grow 3.3.3.4(i), therapy 3.3.3.4(iv)) 

 

 ΒΗΜΑ 3: Χωρική εξέλιξη του όγκου  

(3.2.6, συναρτήσεις: tentative_reconstruction 3.3.3.3(iv), 

corrective_reconstruction 3.3.3.3(v)). 
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Εικόνα 3.2: Διάγραμμα ροής της προσομοίωσης  για μακροσκοπικά ομοιογενείς στερεούς όγκους 

τυχαίου σχήματος. ΓΚ: Γεωμετρική Κυψελίδα. t: χρόνος προσομοίωσης. tmax: μέγιστος χρόνος 

προσομοίωσης. 
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3.2.2  ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΧΙΚΟΠΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΟΓΚΟΥ 

 (εικόνα 3.2 - BHMA 1) 

 

Τα διαθέσιμα εξατομικευμένα απεικονιστικά δεδομένα ασθενών 

χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της περιοχής ενδιαφέροντος στο ανώτατο-

μακροσκοπικό επίπεδο (όργανο) (εικόνα 3.3.Α.α). Οι περιοχές του ενδιαφέροντος 

(όγκος, νεκρωτικές περιοχές, κύστες) επισημαίνονται (annotation) από τους κλινικούς 

(εικόνα 3.3.Α.b-3.3.A.c) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (βλ. παράγραφο 6.1). 

Ένα τρισδιάστατο κυβικό πλέγμα χρησιμοποιείται για την διακριτοποίηση της 

περιοχής του όγκου (εικόνα 3.3.Β.a). Η στοιχειώδης μονάδα όγκου ονομάζεται 

γεωμετρική κυψελίδα (GC(x,y,z): geometrical cell) και προσδιορίζεται από 3 τιμές-

συντεταγμένες πάνω στο πλέγμα (εικόνα 3.3.B.b) .   

Ο καρκινικός όγκος καταλαμβάνει ορισμένες γεωμετρικές κυψελίδες μέσα στο 

χώρο (εικόνα 3.3.C.a). Κάθε γεωμετρική κυψελίδα που είναι μέσα στην περιοχή του 

όγκου χαρακτηρίζεται ως κατειλημμένη (occupied).  

Ο αλγόριθμος προσομοίωσης υποστηρίζει την διαίρεση του καρκινικού όγκου 

σε διαφορετικές μεταβολικές περιοχές (layers) (π.χ. νεκρωτική και πολλαπλασιαζόμενη) 

με βάση τα διαθέσιμα απεικονιστικά δεδομένα και τον χειρισμό κάθε περιοχής 

ξεχωριστά. Σε αυτήν την περίπτωση διαφορετικές τιμές παραμέτρων (πίνακας 3.4) 

μπορούν να οριστούν για κάθε περιοχή. Παρόλα αυτά, σαν μια πρώτη προσέγγιση  
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θεωρούνται ομοιογενείς χωρικά όγκοι που αποτελούνται σε όλη την έκτασή τους από 

ισοδύναμο πληθυσμό κυττάρων. 

 

Εικόνα 3.3*: Μεθοδολογία χωρικής αρχικοποίησης του εικονικού όγκου: 

A.a: Διαθέσιμο απεικονιστικό δεδομένο πραγματικού ασθενή (T1-MRI slice). 
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A.b: Ορισμός της περιοχής ενδιαφέροντος από τον κλινικό (annotation). 

A.c: Τρισδιάστατη απεικόνιση της ορισμένης περιοχής ενδιαφέροντος (όγκος 3Δ), αρχικός κλινικός όγκος. 

B.a: Τρισδιάστατο κυβικό πλέγμα που ορίζεται από τον προσομοιωτή για την διακριτοποίηση της 

περιοχής ενδιαφέροντος (όγκος). 

B.b: Η στοιχειώδης μονάδα του πλέγματος (voxel), γεωμετρική κυψελίδα (Γ.Κ.). Οι Γ.Κ. που βρίσκονται 

μέσα στην περιοχή του όγκου χαρακτηρίζονται ως «κατειλημμένες» (κόκκινες). 

C.a:  Ο αρχικός εικονικός όγκος αποτελούμενος από τις κατειλημμένες Γ.Κ. 

C.b: Τρισδιάστατη απεικόνιση του εικονικού όγκου.  

*Οι εικόνες έχουν παραχθεί με το λογισμικό Imaje J [15] 

 

3.2.3  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ  

(Εικόνα 3.2 - BHMA 1) 

 

3.2.3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Κάθε κατειλημμένη γεωμετρική κυψελίδα (Γ.Κ.) μπορεί να περιέχει έναν 

πληθυσμό βιολογικών κυττάρων (NBC: Number of Biological Cells)  ο οποίος ορίζεται με 

βάση την τυπική κυτταρική πυκνότητα στερεού όγκου (π.χ. 109 cells/cm3) [16], εκτός αν 

περισσότερο συγκεκριμένες πληροφορίες (επίπεδο ιστού) είναι διαθέσιμες για τον 

συγκεκριμένο όγκο που προσομοιώνεται.  
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Τα βιολογικά κύτταρα που βρίσκονται σε κάθε γεωμετρική κυψελίδα είναι 

διανεμημένα σε τέσσερις κλάσεις ισοδυναμίας σύμφωνα με το «μιτωτικό» δυναμικό 

τους (ικανότητα πολλαπλασιασμού) (εικόνα 3.4.Α): 

 Τα βλαστικά κύτταρα με θεωρητικά απεριόριστες δυνατές μιτώσεις  (STEM cells) 

 Τα προγονικά κύτταρα με περιορισμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα που 

μπορούν να προβούν σε ορισμένο αριθμό μιτώσεων (NLIMP) πριν 

διαφοροποιηθούν πλήρως (LIMP: Limited Mitotic Potential LIMP, progenitor 

cells). Παράγονται από την ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση των βλαστικών 

κυττάρων. 

 Τα ολικώς διαφοροποιημένα κύτταρα (DIFF: Differentiated cells) που δεν έχουν 

ικανότητα μιτωτικής διαίρεσης. 

 Τα νεκρά κύτταρα, αποπτωτικά και νεκρωτικά (DEAD: apoptotic, necrotic) 

Τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (STEM, LIMP) κείτονται στις διάφορες φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου (G1, S, G2, M) ή στην κοιμώμενη φάση (G0) (εικόνα 3.4.Β) στην 

οποία υπεισέρχονται λόγω έλλειψης θρεπτικών στοιχείων και οξυγόνου. 
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Εικόνα 3.4: Κλάσεις ισοδυναμίας βιολογικών κυττάρων. 

Α. Οι 4 βασικές κλάσεις ισοδυναμίας των κυττάρων και η μεταξύ τους σχέση 

Β. Υποκλάσεις των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (stem, LIMP), κατανομή στις διάφορες φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου (cell cycle) G1, S, G2, M και G0 και τα ποσοστά κατανομής σε αυτές. 

 

3.2.3.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

 

Η αρχική πληθυσμιακή κατανομή των πολλαπλασιαζόμενων βιολογικών 

κυττάρων στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου γίνεται σε αναλογία με την 

αντίστοιχη τυπική διάρκεια των φάσεων [17]. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται  για την αρχικοποίηση του όγκου είναι πολύ 

σημαντική για να αποφθεχθούν λανθάνουσες τεχνητές συμπεριφορές ελεύθερης 

ανάπτυξης. Η αρχικοποίηση των σχετικών πληθυσμών κάθε κλάσης διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην χρονική εξέλιξη και αξιοπιστία της προσομοίωσης [18]. 

B. 
A. 
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Τα πληθυσμιακά ποσοστά κάθε κλάσης στον αρχικό όγκο πρέπει να 

προσδιορίζονται προσεκτικά προκειμένου να προσομοιωθεί όγκος που αναπτύσσεται 

ομαλά και μονότονα με το χρόνο χωρίς να εμφανίζει παράδοξη συμπεριφορά ιδίως 

λίγο μετά την αρχή της προσομοίωσης.  

Η επίδραση της λανθασμένης αρχικοποίησης  των ποσοστών των σχετικών 

πληθυσμών για καθορισμένους ρυθμούς μεταβάσεων παρουσιάζεται στις εικόνες 3.5 

και 3.6. Απεικονίζονται δύο ομάδες καμπυλών που αντιστοιχούν σε δύο 

προσομοιώσεις που εκτελέστηκαν με ίδιους ρυθμούς μεταβάσεων μεταξύ κλάσεων και 

ίδια χρονική διάρκεια κυτταρικού κύκλου και παραμονής στις κλάσεις αλλά με 

διαφορετικούς σχετικούς αρχικούς πληθυσμούς (σχετικό ποσοστό βλαστικών (stem), 

προγονικών (LIMP), διαφοροποιημένων (diff),νεκρών (dead) από το συνολικό 

πληθυσμό). 

 

Εικόνα 3.5: Προσομοιωτικές προβλέψεις της ελεύθερης ανάπτυξης όγκου με ανάρμοστα επιλεγμένα 

αρχικά σχετικά ποσοστά πληθυσμών κυττάρων για δεδομένες πιθανότητες μεταβάσεων και διάρκεια 

κυτταρικού κύκλου. 
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Εικόνα 3.6: Αποτελέσματα προσομοίωσης ελεύθερης ανάπτυξης όγκου με κατάλληλα επιλεγμένους 

αρχικούς σχετικούς πληθυσμούς κυττάρων για δεδομένες πιθανότητες μεταβάσεων και διάρκεια 

κυτταρικού κύκλου. 

Παρατηρούμε πως ακόμα και στην περίπτωση που οι αρχικοί σχετικοί 

πληθυσμοί έχουν οριστεί λανθασμένα, αποκαθίσταται φυσιολογική συμπεριφορά μετά 

από τη διέλευση επαρκούς χρόνου, δηλαδή αποκαθίσταται μια κατάσταση ισορροπίας 

των πληθυσμών. Η λογική πίσω από αυτήν την παρατήρηση είναι πως οι ρυθμοί 

μεταβάσεων μεταξύ των κλάσεων καθορίζουν τελικώς τους σχετικούς πληθυσμούς των 

υποκατηγοριών των κυττάρων. Η αρχικοποίηση λοιπόν των πληθυσμών των κλάσεων 

πρέπει να γίνεται με χρήση των ποσοστών μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας, 

ώστε να εξασφαλίζεται μονοτονική και βιολογικά αποδεκτή ελεύθερη ανάπτυξη του 

όγκου.  

Έπρεπε να οριστεί μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής της 

αποκατάστασης της ισορροπίας και των σχετικών ποσοστό των πληθυσμών των 

επιμέρους κλάσεων σε αυτό το σημείο.  
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Η αρχική προσέγγιση ήταν η  μέθοδος του «νομογράμματος» [18]. Η μέθοδος 

παρουσιάζεται αναλυτικά πιο κάτω (3.2.3.2.1).  

Στην συνέχεια η μέθοδος εξελίχθηκε και ενσωματώθηκε στον κώδικα 

(συνάρτηση InitialComposition -κοίτα 3.3.3.2(i)) .  

Στην περίπτωση που ο όγκος διαχωρίζεται σε διαφορετικές μεταβολικές 

περιοχές (layers), διαφορετικές τιμές παραμέτρων θα οριστούν για κάθε περιοχή και 

επομένως διαφορετικά  αρχικά ποσοστά των κυττάρων διαφορετικών κλάσεων θα 

προσδιορίζονται με την ίδια μέθοδο για κάθε περιοχή σε κάθε μεταβολική περιοχή (και 

αρχικοποιούνται με την συνάρτηση tumor_init κοίτα 3.3.3.2(iii)) 

 

3.2.3.2.1  ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΟΜΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Ένα μόνο γεωμετρικό κύτταρο (Γ.Κ.) (κυψελίδα) αρχικοποιείται με μικρό αριθμό 

βλαστικών (stem) κυττάρων. Ο πληθυσμός αυτός των βλαστικών κυττάρων εξελίσσεται, 

και οι υπόλοιπες κλάσεις κατοικούνται μέχρι να φτάσει ο συνολικός πληθυσμός 

κυττάρων κατά σύμβαση τα 106 κύτταρα. Στην περίπτωση που οι τιμές των 

παραμέτρων που έχει επιλέξει ο χρήστης δεν είναι ικανές να παράγουν έναν 

μακροσκοπικό όγκο, δηλαδή ο εικονικός όγκος δεν μπορεί να φτάσει αυτό τον 

πληθυσμό (106 κυττάρων) μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα προσομοίωσης 

(π.χ. 5*105 προσομοιωτικές ώρες), εκτελείται έξοδος από την προσομοίωση και 

εμφανίζεται μήνυμα στον χρήστη. 
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Οι σχετικοί πληθυσμοί των κλάσεων των κυττάρων που διαμορφώνονται για τις 

δοσμένες παραμέτρους εισόδου του μοντέλου ανά εκτέλεση και αφού επιτευχθεί ο 

συνολικός πληθυσμός των 106 κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν σαν πρώτη προσέγγιση για 

την αρχικοποίηση του όγκου. 

Διερευνητικές προσομοιώσεις με διαφορετική σύνθεση του αρχικού πληθυσμού 

των κυττάρων (βλαστικά, βλαστικά-προγονικά, και οι 4 κατηγορίες) αλλά και με 

διαφορετικό πλήθος κυττάρων εκτελέστηκαν. Τα ποσοστά των πληθυσμών μετά την 

αποκατάσταση της ισορροπίας (κατά σύμβαση συνολικός πληθυσμός 106) 

προσδιορίστηκαν (πίνακας 3.1). Αυτά τα ποσοστά χρησιμοποιούνται για τη σωστή 

αρχικοποίηση του πραγματικού όγκου που προσομοιώνεται. 

Σημειώνεται πως τα βλαστικά κύτταρα είναι τα μόνα ικανά να  συντηρούν την 

ανάπτυξη των όγκων σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Η αρχικοποίηση του πληθυσμού της 

κυψελίδας μόνο με προγονικά (LIMP), διαφοροποιημένα (diff)  ή/και νεκρά (dead)  δεν 

θα είχε κάποιο νόημα επειδή σύμφωνα με το κυτταροκινητικό διάγραμμα (εικόνα 3.9) 

σε κάποια χρονική στιγμή θα πεθάνουν και θα εξαφανιστούν.  

Στην εικόνα 3.7 παρουσιάζεται ο σχετικός πληθυσμός των βλαστικών (stem) 

κυττάρων όπως διαμορφώνεται μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας για 

διαφορετικούς αρχικούς πληθυσμούς. Ο σχετικός πληθυσμός των βλαστικών κυττάρων 

εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Πληθυσμός των βλαστκών (stem), προγονικών (LIMP), διαφοροποιημένων (differentiated) 

και νεκρών κυττάρων (dead) που χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση της μεθόδου υπολογισμού των 

σχετικών αρχικών ποσοστών πληθυσμών των κυτταρικών κλάσεων [18]. 

NSTEM NLIMP NDIFF NDEAD fSTEM fLIMP fDIFF fDEAD 

700 0 0 0 8.959 14.551 73.634 2.854 

800 0 0 0 8.959 14.551 73.634 2.854 

900 0 0 0 8.960 14.552 73.630 2.854 

1000 0 0 0 8.959 14.551 73.634 2.854 

1100 0 0 0 8.960 14.552 73.632 2.854 

1200 0 0 0 8.959 14.551 73.634 2.854 

1400 0 0 0 8.959 14.551 73.634 2.854 

1600 0 0 0 8.959 14.550 73.635 2.854 

1800 0 0 0 8.959 14.551 73.634 2.854 

2000 0 0 0 8.960 14.552 73.633 2.854 

10000 0 0 0 8.981 14.587 73.583 2.840 

1000 1000 0 0 8.9595 14.551 73.634 2.854 

1000 1000 1000 1000 8.9595 14.551 73.634 2.854 

1000 3000 5000 10000 8.9595 14.551 73.634 2.854 

N: πληθυσμός, f: σχετικό ποσοστό σε σχέση με συνολικό πληθυσμό, STEM: βλαστικά κύτταρα, LIMP: 

προγονικά κύτταρα, DIFF: διαφοροποιημένα κύτταρα, DEAD: νεκρά κύτταρα 

 

Παρατηρήθηκε ότι για ίδιο αριθμό βλαστικών (stem)  κυττάρων (1000) και 

διαφορετική σύνθεση, τα αρχικά σχετικά ποσοστά των πληθυσμών που 

διαμορφώνονται είναι τα ίδια.  
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Εικόνα 3.7: Το σχετικό (ως προς τον συνολικό πληθυσμό) ποσοστό του πληθυσμού των βλαστικών 

κυττάρων (stem percent) μετά την αποκατάσταση ισορροπίας σαν συνάρτηση του αριθμού των 

βλαστικών κυττάρων (initial stem population) που αρχικοποιούν μια γεωμετρική κυψελίδα και 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των σχετικών πληθυσμών όλων των κατηγοριών [18]. 

Τουλάχιστον για το πεδίο ορισμού των παραμέτρων που θεωρούνται σε αυτές 

τις εκτελέσεις του κώδικα, ο αριθμός των 1000 βλαστικών  κυττάρων θεωρείται ικανός 

για να αναπαράγει έναν πληθυσμό 106 κυττάρων σε λογικό χρόνο προσομοίωσης και 

να έχει επιτευχθεί η ισορροπία για αυτόν τον πληθυσμό. Σημειώνεται πως οι ρυθμοί 

μεταβάσεων θεωρούνται σταθεροί για το μικρό χρονικό διάστημα που διαρκεί που 

προσομοιώνεται σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του όγκου. 

Ο πίνακας 3.2 παρουσιάζει τους διάφορους αρχικούς σχετικούς πληθυσμούς 

(ποσοστιαίους) των κλάσεων όπως προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο που περιγράφηκε 

παραπάνω, μεταβάλλοντας τις τιμές δύο παραμέτρων του μοντέλου: του ποσοστού 

των κυττάρων που μπαίνουν στην G0 μετά από την μίτωση (Psleep) και του ποσοστού 

των βλαστικών (stem) κυττάρων που πολλαπλασιάζονται συμμετρικά (Psym). Οι τιμές 

των υπολοίπων παραμέτρων καταγράφονται στον πίνακα 3.3.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Μέρος του «νομογράμματος» για το νεφροβλάστωμα [18]. 

Psleep (%) Psym (%) fSTEM fLIMP fDIFF fDEAD 

0 

10 0.019 0.098 0.862 0.020 

20 0.046 0.168 0.768 0.018 

30 0.085 0.224 0.675 0.016 

40 0.14 0.268 0.578 0.014 

50 0.213 0.292 0.483 0.013 

60 0.308 0.294 0.387 0.011 

70 0.43 0.27 0.29 0.01 

80 0.581 0.215 0.194 0.01 

90 0.767 0.128 0.097 0.008 

100 0.992 0 0 0.008 

10 

20 0.032 0.118 0.827 0.023 

30 0.072 0.191 0.715 0.022 

40 0.127 0.244 0.609 0.02 

50 0.202 0.275 0.505 0.018 

60 0.297 0.283 0.403 0.017 

70 0.419 0.263 0.302 0.016 

80 0.571 0.212 0.201 0.016 

90 0.759 0.126 0.1 0.015 

100 0.986 0 0 0.014 

20 

30 0.042 0.11 0.823 0.026 

40 0.103 0.195 0.677 0.025 

50 0.179 0.245 0.551 0.025 

60 0.278 0.264 0.434 0.024 

70 0.403 0.252 0.322 0.023 

80 0.557 0.207 0.213 0.023 

90 0.747 0.124 0.106 0.023 
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100 0.978 0 0 0.022 

30 

50 0.117 0.16 0.693 0.03 

60 0.232 0.221 0.517 0.03 

70 0.367 0.23 0.372 0.031 

80 0.531 0.197 0.241 0.031 

90 0.73 0.121 0.118 0.031 

100 0.969 0 0 0.031 

40 

80 0.45 0.167 0.343 0.05 

90 0.688 0.114 0.156 0.042 

100 0.957 0 0 0.043 

 

Psleep: ποσοστό των κυττάρων που μπαίνουν στην G0 μετά από την μίτωση, Psym: ποσοστό των 

βλαστικών κυττάρων που πολλαπλασιάζονται συμμετρικά, f: σχετικό ποσοστό σε σχέση με συνολικό 

πληθυσμό, STEM: βλαστικά κύτταρα, LIMP: προγονικά κύτταρα, DIFF: διαφοροποιημένα κύτταρα, DEAD: 

νεκρά κύτταρα 

Από τον πίνακα 3.2 συμπεραίνουμε πως το αρχικό σχετικό ποσοστό των 

βλαστικών κυττάρων εξαρτάται πολύ από το ποσοστό της συμμετρικής διαίρεσης 

(Psym). Tο ποσοστό των προγονικών εξαρτάται τόσο από το ποσοστό της συμμετρικής 

διαίρεσης όσο και από τον αριθμό των βλαστικών κυττάρων. Αύξηση της συμμετρικής 

διαίρεσης οδηγεί σε αύξηση του σχετικού ποσοστού των προγονικών. Ωστόσο μετά 

από κάποιο σημείο αύξησης του, μειώνεται ο σχετικός πληθυσμός των προγονικών. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της αντιπαραβολής δύο διαδικασιών, του ρυθμού παραγωγής 

των προγονικών και του πλήθους του παραγωγού (βλαστικά).  
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Κατ’ αναλογία, αντίστοιχα συμπεράσματα μπορούν να διεξαχθούν, 

νομογράμματα μπορούν να παραχθούν και να μελετηθούν και για τις υπόλοιπες 

παραμέτρους του μοντέλου (πίνακας 3.3). Αυτή η μεθοδολογία αποτέλεσε βάση για 

παραμετρικές μελέτες του κώδικα (βλ. κεφάλαιο 4). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: Παράμετροι του μοντέλου, τιμές αναφοράς και ορισμός . 

Όνομα παραμέτρου Τιμή Ορισμός 

Psym 0.45 Ποσοστό STEM  κυττάρων που διαχωρίζονται συμμετρικά. 

Psleep 0.28 
Ποσοστό κυττάρων που μπαίνουν στην G0 φάση μετά από την 
μίτωση 

Stem_fraction 0.09 Σχετικό ποσοστό κυττάρων επί ολικών που είναι βλαστικά  

Limp_fraction 0.15 Σχετικό ποσοστό κυττάρων επί ολικών που είναι προγονικά 

Diff_fraction 0.73 Σχετικό ποσοστό επί ολικων κυττάρων που είναι διαφοροποιούμενα  

Dead_fraction 0.03 Σχετικό ποσοστό επί ολικων κυττάρων που είναι νεκρά 

a_fraction 0.61 Σχετικό ποσοστό νεκρών κυττάρων που είναι αποπτωτικά 

n_fraction 0.39 Σχετικό ποσοστό νεκρών κυττάρων που είναι νεκρωτικά 

Limp1_fraction 0.23 Σχετικό ποσοστό προγονικών κυττάρων που δεν έχουν κάνει μίτωση  

Limp2_faction 0.32 Σχετικό ποσοστό προγονικών κυττάρων που έχουν κάνει  1μίτωση 

Limp3_fraction 0.45 Σχετικό ποσοστό προγονικών κυττάρων που έχουν κάνει  2 μιτώσεις 

G0_fraction 0.1 
Ποσοστό των βλαστικών και προγονικών κυττάρων που είναι 
κοιμώμενα  

 

 

 



 
114 

 

3.2.4  ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ  

(εικόνα 3.2 -BHMA 1) 

 

Η χρονική διάρκεια του κυτταρικού κύκλου Tc αποτελεί μεταβλητή του μοντέλου 

(πίνακας 3.4) και οι διάρκειες των επιμέρους κυτταρικών φάσεων ορίζονται με βάση τα 

τυπικά ποσοστά από βιβλιογραφία [17]: 

 

(Εξίσωση 3.1) 

 

Ο χρόνος προσομοίωσης κβαντοποιείται με στοιχειώδη μονάδα τη μία ώρα (1h). 

Λόγω των περιορισμών της μνήμης του υπολογιστή και/ή των περιορισμών της 

απόδοσης, ένα σύνολο κβαντοποιήσεων του βιολογικού συστήματος πρέπει να γίνει.  

Για αυτό το λόγο, όλα τα βιολογικά κύτταρα που ανήκουν στην ίδια κλάση μέσα στην 

ίδια κυψελίδα θεωρούνται συγχρονισμένα (εικόνα 3.8). Ωστόσο, τα βιολογικά κύτταρα 

που ανήκουν στην ίδια κλάση αλλά είναι σε άλλη γεωμετρική κυψελίδα ή που ανήκουν 

σε διαφορετικές κλάσεις της ίδιας γεωμετρικής κυψελίδας είναι ασυγχρόνιστα (εικόνα 

3.8). Μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση του 

χρόνου τους.  
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2
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Εικόνα 3.8: Σχηματική αναπαράσταση του ορισμού των χρόνων των κλάσεων. Απεικονίζονται 2 

γεωμετρικές κυψελίδες (μπλε και πράσινη) που περιέχουν κύτταρα. Τα κύτταρα με το ίδιο χρώμα 

θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κλάση. Ο χρόνος συμβολίζεται με t. Όλα τα βιολογικά κύτταρα που 

ανήκουν στην ίδια κλάση μέσα στην ίδια κυψελίδα θεωρούνται συγχρονισμένα. Τα βιολογικά κύτταρα 

που ανήκουν στην ίδια κλάση αλλά είναι σε άλλη γεωμετρική κυψελίδα ή που ανήκουν σε διαφορετικές 

κλάσεις της ίδιας γεωμετρικής κυψελίδας είναι ασυγχρόνιστα. 

 

3.2.5  ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 

 (εικόνα 3.2-ΒΗΜΑ 2):  

 

3.2.5.1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   

 

Όλα τα βιολογικά κύτταρα που ανήκουν σε κάθε κατειλημμένη γεωμετρική 

κυψελίδα ακολουθούν το κυτταροκινητικό διάγραμμα που απεικονίζεται στην εικόνα 

3.9.  

Διάφορα βιολογικά φαινόμενα τα οποία γίνονται στο κυτταρικό επίπεδο έχουν 

συμπεριληφθεί στο μοντέλο όπως φαίνεται στο κυτταροκινητικό διάγραμμα (εικόνα 

3.9). Το κυτταροκινητικό  μοντέλο είναι γενικό, ωστόσο μπορεί να προσαρμόζεται σε 

συγκεκριμένα κλινικά περιστατικά με την ανάθεση κατάλληλων τιμών στις 
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παραμέτρους. Σύμφωνα με την εικόνα 3.9 οι ακόλουθες ομάδες βιολογικών 

φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κυτταρικό επίπεδο της βιοσυνθετότητας, 

λαμβάνονται υπόψη: 

 Η μετακίνηση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων στις διάφορες φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου 

 Συμμετρική και ασύμμετρη διαίρεση των βλαστικών (STEM) κυττάρων 

 Ολική διαφοροποίηση των προγονικών (LIMP) κυττάρων μετά από έναν 

αριθμό μιτωτικών διαιρέσεων (NLIMP) 

 Μετακίνηση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων  στην κοιμώμενη φάση G0 

λόγω έλλειψης επαρκούς οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών 

 Επανένταξη των κοιμώμενων κυττάρων στον ενεργό κυτταρικό κύκλο 

εξαιτίας τοπικής αποκατάστασης της επάρκειας σε οξυγόνο και θρεπτικά 

συστατικά. 

 Κυτταρικός θάνατος μέσω αυθόρμητης απόπτωσης εξαιτίας γήρανσης των 

κυττάρων 

 Κυτταρικός θάνατος μέσω νέκρωσης και συνακόλουθης λύσης της 

μεμβράνης τους εξαιτίας παρατεταμένης έλλειψης οξυγόνου και θρεπτικών 

συστατικών. 

 Κυτταρικός αποπτωτικός θάνατος εξαιτίας χορήγησης  χημειοθεραπείας  

Ο αποπτωτικός και ο νεκρωτικός θάνατος είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η 

κύρια προσομοιωτική διαφορά τους έγκειται στον χρόνο απομάκρυνσης των προϊόντων 
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της λύσης από κάθε διαδικασία.  Η απόπτωση αποτελεί τον κύριο τρόπο 

προγραμματισμένου θανάτου (PCD programmed cell death), ειδικά μηνύματα 

στέλνονται από το ανοσοποιητικό σύστημα για παραγωγή φαγοκυττάρων. Τα προϊόντα 

της νέκρωσης αργούν να ανακυκλωθούν από τον οργανισμό και καταλαμβάνουν 

περισσότερη ώρα χώρο στον όγκο από της απόπτωσης. 

Για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σχετικά με τον χρόνο ζωής του όγκου (όπως 

ισχύει για την διάρκεια των χημειοθεραπευτικών σχημάτων) οι διάφοροι ρυθμοί 

μετάβασης μεταξύ κυτταρικών φάσεων-κατηγοριών (πίνακας 3.4) θεωρούνται 

σταθεροί και αντικατοπτρίζουν τους μέσους όρους των πραγματικών ρυθμών σε αυτό 

το χρονικό διάστημα. 
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Εικόνα 3.9: Γενικό κυτταροκινητικό διάγραμμα της ελεύθερης ανάπτυξης αλλά και της απόκρισης όγκου στην 

χημειοθεραπεία. STEM: βλαστικά κύτταρα. LIMP: προγονικά κύτταρα. Imaged: απεικονιζόμενα, 

περιλαμβάνουν αυτά που δεν επηρεάστηκαν από θεραπεία αλλά και τα «χτυπημένα» που δεν έχουν 

απομακρυνθεί από τη μάζα του όγκου. DIFF: διαφοροποιημένα κύτταρα. Apoptotic: Αποπτωτικά κύτταρα. 

Necrotic: νεκρωτικά κύτταρα. Symmetric Division: συμμετρική διαίρεση. Asymmetric Division: ασύμμετρη 

διαίρεση. Spontaneous apoptosis: Αυθόρμητη απόπτωση. Local re-oxygenation: τοπική επανοξυγόνωση.  G1: 

κυτταρική φάση G1. S: κυτταρική φάση σύνθεσης DNA. G2: κυτταρική φάση G2. M: φάση μίτωσης. G0: 

Κοιμώμενη φάση. Hit: κύτταρα θανάσιμα χτυπημένα από την χημειοθεραπεία. CKR:  ρυθμός θανάτωσης 

κυττάρων εξαιτίας των χημικοθεραπευτικών φαρμάκων.  Sliding arrow:  το «συρόμενο» βέλος υποδεικνύει το 

σημείο του κυτταρικού κύκλου από το οποίο τα κύτταρα οδηγούνται σε απόπτωση και εξαρτάται από τους 

μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων [18]. 
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3.2.5.2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

3.2.5.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Προκειμένου να μοντελοποιηθεί ο θάνατος που προκαλείται από την 

χημειοθεραπεία, τα ολέθρια χτυπημένα κύτταρα θεωρούνται ότι εισέρχονται σε έναν 

δεύτερο κυτταρικό κύκλο (εικόνα 3.9) ο οποίος οδηγεί σε αποπτωτικό θάνατο. Τα 

φάρμακα που μπορούν να προσδεθούν σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου αλλά 

και αυτά που προσδένονται σε συγκεκριμένες φάσεις μπορούν να προσομοιωθούν.  Το 

«μαρκάρισμα» κυττάρου ως «χτυπημένο» από το φάρμακο θεωρείται ότι γίνεται 

στιγμιαία κατά την χορήγηση.  Ωστόσο η ακριβής στιγμή του θανάτου καθορίζεται από 

τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του συγκεκριμένου φαρμάκου. Ο αριθμός 

των χτυπημένων κυττάρων υπολογίζεται με τον ορισμό της παραμέτρου του ρυθμού 

κυτταρικού θανάτου (CKR: cell kill rate=1-cell survival fraction), που ορίζεται ως το 

ποσοστό των ολέθρια χτυπημένων κυττάρων μετά από κάθε χημειοφαρμακευτκή 

χορήγηση. Η διαφοροποίηση της χημειοθεραπευτικής αντίστασης (resistance) μεταξύ 

βλαστικών (stem) και προγονικών (LIMP) κυττάρων μπορεί να μοντελοποιηθεί με 

χρήση διαφορετικών τιμών για τους αντίστοιχους ρυθμούς κυτταρικού θανάτου.  

Για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σχετικά με τον χρόνο ζωής του όγκου (όπως 

ισχύει για τη διάρκεια των χημειοθεραπευτικών σχημάτων) οι διάφοροι ρυθμοί 

μετάβασης μεταξύ κυτταρικών φάσεων-κατηγοριών θεωρούνται σταθεροί και 

αντικατοπτρίζουν τους μέσους όρους των πραγματικών ρυθμών σε αυτό το χρονικό 

διάστημα. 
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 Σε κάθε χρονικό βήμα, το πλέγμα διακριτοποίησης σαρώνεται (πρώτη σάρωση)  

και οι βασικοί κυτταροκινητικοί μηχανισμοί, οι μηχανισμοί του μεταβολισμού και της 

φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής των φαρμάκων  

 

3.2.5.2.2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΝΚΡΙΣΤΙΝΗΣ 

Σύμφωνα με τον μηχανισμό δράσης της βινκριστίνης (1.9.1), στο μοντέλο 

προσομοίωσης που αναπτύσσεται, η βινκριστίνη θεωρείται ότι ενώνεται με τα κύτταρα 

που βρίσκονται σε ενεργές φάσεις του κυτταρικού κύκλου και οδηγεί σε κυτταρικό 

θάνατο στο τέλος της φάσης μίτωσης (Μ).  

Μετά από 1.5 mg/m2 ενδοφλέβια χορήγηση bolus, η AUC (Area Under Curve) 

της βινκριστίνης δίνεται [19] ίση με 6.7mg/L/min. Ένα πείραμα διεξήχθη [20] για να 

ελεγχθεί αν η σύλληψη στη μετάφαση κυττάρων καρκίνου του τραχήλου μετά από 

θεραπεία με διάφορες συγκεντρώσεις βινκριστίνης επί 6 ώρες, ήταν αναστρέψιμη. Η 

θεραπεία με 1610-3 ug/ml βινκριστίνη φαίνεται να παράγει μια μη αναστρέψιμη 

σύλληψη στη μετάφαση και μια AUC  5.76 ug/ml/min =5.76 mg/L/min που είναι πολύ 

κοντά στην κλινική AUC που έχει παρατηρηθεί [19]. Ο δείκτης μετάφασης που 

υπολογίστηκε 90 λεπτά μετά την αφαίρεση του φαρμάκου (ένα χρονικό διάστημα κατά 

το οποίο αύξανε) ήταν ίσος με 240 (κύτταρα κολλημένα σε μετάφαση από 1000 

κύτταρα). Αυτή η τιμή  240/1000=0.24 μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει το 

ποσοστό θανάτωσης των κυττάρων στο πείραμα, εφόσον η μίτωση δεν μπορεί να 

προχωρήσει και ο θάνατος θα πρέπει να ακολουθήσει. 
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3.2.5.2.3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗΣ 

 

Δεδομένου ότι η τιμή της AUC 5.76 ug/ml/min είναι ελαφρώς χαμηλότερη από 

την κλινική τιμή της AUC 6.7 mg/L/min, ένα ποσοστό θανάτωσης 0.3 θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί ως αρχική προσέγγιση η οποία αναμένεται να διορθωθεί και με βάση τα 

δεδομένα των κλινικών δοκιμών. Σε αυτήν την τιμή έχει ληφθεί υπόψη και η ατελής 

διείσδυση του φαρμάκου. 

Η ακτινομυκίνη (1.9.2) θεωρείται ότι συνδέεται με κύτταρα που βρίσκονται σε 

όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου και οδηγεί σε απόπτωση από το τέλος της 

φάσης S. 

Επειδή πρόσφατα βιβλιογραφικά στοιχεία για τη φαρμακοκινητική της 

ακτινομυκίνης είναι σπάνια, μια πιο απλοϊκή προσέγγιση έχει υιοθετηθεί ως πρώτη 

προσέγγιση. Ένα ποσοστό θανάτωσης κυττάρων (cell kill rate) ίσο με 0.2 έχει 

υιοθετηθεί ως σημείο εκκίνησης, με βάση το γεγονός ότι η ακτινομυκίνη θεωρείται 

λιγότερο ισχυρό κυτταροτοξικό φάρμακο σε σύγκριση με την βινκριστίνη, όπως 

αποδεικνύεται από χαμηλότερη AUC και υψηλότερες τιμές IC50 για διάφορους όγκους 

και φυσιολογικά κύτταρα [21, 22]. Η ατελής διείσδυση του φαρμάκου εντός του όγκου 

θεωρείται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τη θεώρηση αυτής της τιμής.   
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3.2.5.2.4. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗΣ-

ΒΙΝΚΡΙΣΤΙΝΗΣ 

 

Το ποσοστό θανάτωσης των κυττάρων κατά τη συνδυασμένη χορήγηση 

προκύπτει από άθροιση των δύο επιμέρους ρυθμών θανάτωσης από κάθε φάρμακο 

χωριστά [23]. 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κλινικής δοκιμής SIOP (βλ. 1.10) η χορήγηση 

βινκριστίνης (bolus) αμέσως ακολουθείται από έγχυση ακτινομυκίνης χωρίς 

καθυστέρηση στο ενδιάμεσο. Συνεπώς, ως μια πρώτη προσέγγιση ένα αθροιστικό 

αποτέλεσμα του συνδυασμού των δύο φαρμάκων έχει θεωρηθεί (βλ. . Αυτό θεωρείται 

ένα ικανοποιητικό σημείο εκκίνησης για την προσομοίωση της επίδρασης πρακτικά 

ταυτόχρονα χορηγούμενων φαρμάκων 
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3.2.6 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ: ΔΙΟΓΚΩΣΗ,ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ  

(εικόνα 3.2-ΒΗΜΑ 3) 

 

Κατά τη δεύτερη σάρωση του πλέγματος προσομοιώνεται η εξάπλωση ή η 

συρρίκνωση του όγκου με βάση των κανόνα ότι ο πληθυσμός κάθε γεωμετρικού 

κυττάρου επιτρέπεται να αυξομειώνεται μεταξύ μιας ελάχιστης (NBCmin)  και μιας 

μέγιστης τιμής (NBCmax) η οποία ορίζεται με βάση τον τυπικό πληθυσμό αρχικοποίησης 

των κατειλημμένων γεωμετρικών κυψελίδων για τον συγκεκριμένο τύπο του όγκου 

(NBC-βλ. πίνακα 3.4): 

 

 (Εξίσωση 3.2) 

Όπου fr(NBC): ποσοστό επί του τυπικού πληθυσμού αρχικοποίησης των κατειλημμένων 

γεωμετρικών κυψελίδων. 

Σε κάθε χρονικό βήμα, ο πληθυσμός των γεωμετρικών κυψελίδων ελέγχεται αν 

είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τις ορισμένες (εξίσωση 3.2) επιτρεπτές τιμές και 

όταν είναι απαραίτητο, αλγόριθμοι μετατόπισης (κοίτα: push_shrink 3.3.3.3(iii), 

push_expand 3.3.3.3(ii)) δημιουργούν ή καταστρέφουν γεωμετρικές κυψελίδες 

οδηγώντας έτσι σε εξάπλωση ή σμίκρυνση του μακροσκοπικού όγκου. 

 

max

min

NBC   NBC  fr(NBC)

NBC   NBC - fr(NBC)
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3.3 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε γλώσσα C++, η οποία αποτελεί 

αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού.  Νέοι τύποι δεδομένων που περιέχουν 

μεταβλητές και μεθόδους ορίζονται με τη βοήθεια των κλάσεων. Τα στιγμιότυπα των 

κλάσεων τα  αντικείμενα  ορίζονται δίνοντας συγκεκριμένες τιμές στις μεταβλητές των 

κλάσεων. Τα αντικείμενα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με κλήση της 

αντίστοιχης  δημόσιας μεθόδου της κλάσης.  

Οι βασικές ιδιότητες του αντικειμενοστραφή προτύπου προγραμματισμού όπως 

είναι η ενθυλάκωση δεδομένων (data encapsulation), η αφαίρεση δεδομένων, η 

κληρονομικότητα (inheritance) και ο πολυμορφισμός εξυπηρετούν τις ανάγκες 

μοντελοποίησης πολύπλοκων βιολογικών φαινομένων όπως ο καρκίνος και 

χρησιμοποιούνται στην in silico ογκολογία. 

 

3.3.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι βασικές παράμετροι εισόδου του προγράμματος που χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν την δυναμική του όγκου ορίζονται στον πίνακα 3.4. Σε αυτόν 

σημειώνονται και οι τιμές αναφοράς που προκύπτουν είτε από τη βιβλιογραφία είτε 

από την κλινική εμπειρία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: Ορισμός των παραμέτρων του μοντέλου που περιγράφουν την δυναμική του όγκου, οι 

τιμές αναφοράς για έναν τυπικό όγκο (Typical Tumor-TT) και οι αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές. Οι 

παράμετροι CKRACT και CKRTOTAL  δεν είναι ανεξάρτητες παράμετροι του μοντέλου.  

Σύμβολο 
(μονάδες) 

Ορισμός Τιμή Αναφοράς (ΤΤ) Αναφορά 

Tc (h) Διάρκεια κυτταρικού κύκλου 23.0 [16] 

TG0 (h) 

Διάρκεια G0 (κοιμώμενη φάση): χρονικό 
διάστημα μέχρι να πεθάνει ένα 
κοιμώμενο κύτταρο μέσω νέκρωσης  

96 [17] 

TN (h) 

Χρονικό διάστημα που χρειάζεται για 
την ολοκλήρωση της νέκρωσης και την 
απομάκρυνση των προϊόντων της από 
τον όγκο 

20 [24, 25, 26] 

TA (h) 

Χρονικό διάστημα που χρειάζεται για 
την ολοκλήρωση της απόπτωσης και την 
απομάκρυνση των προϊόντων της από 
τον όγκο 

6 [26, 27] 

RA (h
-1

) 

Ρυθμός απόπτωσης των ζωντανών STEM 
/LIMP κυττάρων (ποσοστό των μη 
διαφοροποιούμενων κυττάρων που 
πεθαίνουν μέσω απόπτωσης ανά ώρα) 

0.001 

Προκύπτει από 
την TA 

βασισμένο σε  
[26, 27] 

RADiff (h
-1

) 
Ρυθμός απόπτωσης των 
διαφοροποιημένων κυττάρων ανά ώρα 

0.003  

RNDiff  (h
-1

) 
Ρυθμός νέκρωσης των 
διαφοροποιημένων κυττάρων ανά ώρα 

0.001 

Προκύπτει από 
την TN 

βασισμένο σε 
[18, 25] 

PG0toG1 

Το ποσοστό των STEM /LIMP κυττάρων 
που βγαίνουν από την G0 φάση και 
ξαναμπαίνουν στον κυτταρικό κύκλο 

0.01  

NLIMP 

Ο μέγιστος αριθμός μιτώσεων που 
μπορεί να κάνει ένα LIMP  κύτταρο πριν 
την ολική  διαφοροποίησή του 

3  

Psym 
Ποσοστό STEM  κυττάρων που 
διαχωρίζονται συμμετρικά  

0.45  

Psleep 
Ποσοστό κυττάρων που μπαίνουν στην 
G0 φάση μετά από την μίτωση 

0.28  
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CKRVCR Ποσοστό κυττάρων που χτυπιούνται 
θανάσιμα από την βινκριστίνη (vcr) για 
την συγκεκριμένη δόση  

0.3 
Προκύπτει 

βασισμένο σε 
[29, 30] 

CKRACT Ποσοστό κυττάρων που χτυπιούνται 
θανάσιμα από την ακτινομυσίνη (act) 
για την συγκεκριμένη δόση 

0.2 
Προκύπτει 

βασισμένο σε 
[31, 32] 

CKRTOTAL* Συνολικό ποσοστό θανάσιμων 
χτυπημένων κυττάρων και από τα δύο 
φάρμακα (εξαρτημένη παράμετρος) 

0.5 
Θεωρείται 
αθροιστική 
επίδραση  

 

Άλλες παράμετροι (εσωτερικές) που ορίζονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: Εσωτερικές παράμετροι του μοντέλου που σχετίζονται με την χωροχρονική αρχικοποίησή 

του, την ανακατασκευή της γεωμετρίας του και το σχήμα χημειοθεραπείας. Σημειώνονται οι τιμές 

αναφοράς για έναν τυπικό όγκο (Typical Tumor-TT) και οι αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές. 

Σύμβολο (μονάδες) Ορισμός 
Τιμή Αναφοράς 

(ΤΤ) 
Αναφορά 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ 

lGC (cm) Ακμή  γεωμετρικού κυττάρου (Γ.Κ.) 1 

Ορίζεται με 
βάση την 

ανάλυση της 
εικόνας εισόδου 

x_dim Μήκος γεωμετρικού πλέγματος  

Ορίζεται με 
βάση τις 

διαστάσεις της 
εικόνας εισόδου 

y_dim Ύψος γεωμετρικού πλέγματος  

Ορίζεται με 
βάση τις 

διαστάσεις της 
εικόνας εισόδου 

z_dim Πλάτος γεωμετρικού πλέγματος  

Ορίζεται με 
βάση τις 

διαστάσεις της 
εικόνας εισόδου 

NBC Αριθμός βιολογικών κυττάρων ανά 
γεωμετρική κυψελίδα (ορίζεται σε 

10
6
 

(για όγκο  

Βασισμένο σε 
τυπικές  

πυκνότητες 
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σχέση με τον όγκο της Γ.Κ.) Γ.Κ.=1mm
3
) όγκων 

[33] 

TG2 (h) Διάρκεια G2 φάσης 0.19*Tc 

Βασισμένο στα 
τυπικά ποσοστά 

διάρκειας 
κυτταρικών 

φάσεων [17] 

TS (h) Διάρκεια S φάσης 0.39*Tc 

Βασισμένο στα 
τυπικά ποσοστά 

διάρκειας 
κυτταρικών 

φάσεων [17] 

TM (h) Διάρκεια M φάσης 1 

Βασισμένο στα 
τυπικά ποσοστά 

διάρκειας 
κυτταρικών 

φάσεων [17] 

TG1 (h) Διάρκεια G1 φάσης Tc-(TG2+TS+TM) 

Βασισμένο στα 
τυπικά ποσοστά 

διάρκειας 
κυτταρικών 

φάσεων [17] 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΓΚΟΥ 

NBCmax 

 

Ανώτερος επιτρεπόμενος 
πληθυσμός βιολογικών κυττάρων 

ανά γεωμετρική κυψελίδα 

(1+margin_
factor)*NB

C 
 

NBCmin 

 

Κατώτερος επιτρεπόμενος 
πληθυσμός βιολογικών κυττάρων 

ανά γεωμετρική κυψελίδα 

margin_factor*
NBC 

 

color_criterion 

Ελάχιστο κλάσμα νεκρών 
κυττάρων σε μια γεωμετρική 

κυψελίδα για να χαρακτηριστεί ως 
νεκρωτική 

0.9 - 

margin_factor 

 

Αποδεκτό ποσοστό προσωρινής 
υπερφόρτωσης ή αποφόρτωσης 

κάθε γεωμετρικού κυττάρου 

 

0.1 

Βασισμένο σε 
διερευνητικές 
εκτελέσεις του 

κώδικα 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ* 

Tinit (h) 

Χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ του αρχικού 

απεικονιστικού δεδομένου πριν 
την θεραπεία (pre-treatment) και 
την πρώτη χορήγηση φαρμάκου 

- 

Κλινικά 
δεδομένα ή 

διερευνητικά 
δεδομένα 

προσομοίωσης 

Tpt_scan (h) 

Χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της τελευταίας χορήγησης 

φαρμάκου και του τελικού 
απεικονιστικού δεδομένου μετά το 

τέλος της θεραπείας (post-
treatment) 

- 

Κλινικά 
δεδομένα ή 

διερευνητικά 
δεδομένα 

προσομοίωσης 

Tadmin,i 
Χρονικές στιγμές χορήγησης 

χημειοφαρμάκου 
- 

Πρωτόκολλο 
θεραπείας/ 

κλινικά 
δεδομένα 

ACT_time[n]* 
Χρονικές στιγμές χορήγησης 

ακτινομυκίνης (act), όπου n το 
σύνολο των χορηγήσεων 

- 

Πρωτόκολλο 
θεραπείας/ 

κλινικά 
δεδομένα 

VCR_time[n]* 
Χρονικές στιγμές χορήγησης 
βινκριστίνης (vcr), όπου n το 

σύνολο των χορηγήσεων 
- 

Πρωτόκολλο 
θεραπείας/ 

κλινικά 
δεδομένα 

distance_factor[layer] 

Παράγοντας προσαρμογής του 
ποσοστού θανάτωσης των 
κυττάρων λόγω επίδρασης 

χημειοθεραπείας στην αντίστοιχη 
μεταβολική περιοχή του όγκου 

1.0 - 

 

*Υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν οι στιγμές της χορήγησης των φαρμάκων ξεχωριστά για την 

περίπτωση που δεν ακολουθείται συγκεκριμένο σχήμα θεραπείας. 
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3.3.3 ΚΛΑΣΕΙΣ 

Οι κλάσεις που δημιουργήθηκαν καθώς και οι συναρτήσεις που περιέχουν 

περιγράφονται με βοήθεια σχημάτων UML (Unified Model Language).  

 

Εικόνα 3.10 : Κλάση point_3d 

 

3.3.3.1  ΚΛΑΣΗ point_3d 

 

Η κλάση point_3d (εικόνα 3.10) υλοποιεί το γεωμετρικό κύτταρο (Γ.Κ.) το οποίο 

αποτελεί την στοιχειώδη μονάδα όγκου και το τοποθετεί σε μια θέση στο χώρο. 

Αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη κυψελίδα του πλέγματος. Η θέση της κυψελίδας στο 

πλέγμα προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες x, y, z που αποτελούν και τις μεταβλητές 

εισόδου της κλάσης.  

Ο κατασκευαστής point3d() αρχικοποιεί της συντεταγμένες ενός σημείου σε (-

1,-1,-1). Ο κατασκευαστής point3d(int sx, int sy, int sz) αρχικοποιεί τις συντεταγμένες 

ενός σημείο.  
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Η συνάρτηση της κλάσης set_values(int sx, int sy, int sz):void δίνει τις τιμές στις 

μεταβλητές του αντικειμένου point_3d(). Καλείται από την συνάρτηση 

tumor_initialization (3.3.3.3(i)). 

 Το πεδίο ορισμού των μεταβλητών sx, sy, sz ορίζεται από τις σταθερές x_dim, 

y_dim, z_dim (πίνακας 3.2). Το πλέγμα συνολικά έχει x_dim*y_dim*z_dim διαστάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.11: Κλάση cell_bucket 
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3.3.3.2  ΚΛΑΣΗ cell_bucket 

Η κλάση cell_bucket (εικόνα 3.11) απεικονίζει μια γεωμετρική κυψελίδα του 

πλέγματος. Περιέχει ικανό αριθμό μεταβλητών για να αποθηκεύεται ο πληθυσμός των 

κυττάρων κάθε κλάσης και υποκλάσης ισοδυναμίας (κοίτα 3.2.3.1: limp, stem, 

apoptotic, necrotic,diff) καθώς και ο υπολείποντας χρόνος παραμονής σε αυτές. 

Ορίζεται επίσης και μια ‘Boolean’ μεταβλητή (occupied_cell) η οποία παίρνει τιμή ‘true’ 

εάν η  γεωμετρική κυψελίδα ανήκει στο σώμα του όγκου.  

Ο κατασκευαστής του αντικειμένου της κλάσης cell_bucket() θέτει το ΓΚ ως μη 

κατειλημμένο.  

Ο καταστροφέας του αντικειμένου της κλάσης ~cell_bucket() διαγράφει από την 

μνήμη το αντικείμενο της κλάσης.  

Οι συναρτήσεις της κλάσης είναι οι εξής: 

i) InitialComposition (int layer): void() 

Η συνάρτηση αυτή υλοποιεί την αυτόματη μέθοδο που αναπτύχθηκε για την 

προσδιορισμό της αρχικής σύνθεσης του όγκου (3.2.3). Με αυτόν τον τρόπο 

αποφεύγονται λανθάνουσες συμπεριφορές ελεύθερης αύξησης του όγκου [κοίτα 

3.2.3.2]. Αυτή η μέθοδος αντικατέστησε την αρχική προσέγγιση των νομογραμμάτων 

[18] (βλ. 3.2.3.2.1). Έχει σαν παράμετρο εισόδου την μεταβολική περιοχή (layer) επειδή 

διαφορετικές τιμές παραμέτρων θα οριστούν για κάθε περιοχή και επομένως 

διαφορετικά αρχικά ποσοστά των κυττάρων των κλάσεων θα πρέπει να 

προσδιοριστούν.  

Η μέθοδος εμπεριέχει: 
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A. Έλεγχο για μονότονη ελεύθερη αύξηση του όγκου (για αρχική προσέγγιση κοίτα 

growth_check- 3.3.3.2(ii)), σύμφωνα με τη σχέση [37]: 

                        

       
   

   
 

   

            (Εξίσωση 3.3)  

Στην περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη, η εκτέλεση τερματίζεται 

και εμφανίζεται μήνυμα στον χρήστη που τον ενημερώνει πως ο συνδυασμός των 

παραμέτρων που έχει ορίσει, δεν οδηγεί σε βιολογικά αποδεκτό όγκο και θα πρέπει 

είτε να ορίσει υψηλότερο ποσοστό βλαστικών κυττάρων που διαιρούνται συμμετρικά 

(Psym) και/ή χαμηλότερο ποσοστό κυττάρων που μπαίνουν στην G0 φάση μετά από την 

μίτωση (Psleep) και/ή χαμηλότερο ρυθμό απόπτωσης των ζωντανών (stem/LIMP) 

κυττάρων (RA).   

B. Αρχικοποίηση του σχετικού πληθυσμού (ως προς τον συνολικό) κάθε κλάσης και 

υποκλάσης σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων μεταβάσεων και διάρκειας 

των κλάσεων που καθορίζονται από τον χρήστη ώστε να εξασφαλίζεται 

μονότονη ελεύθερη ανάπτυξη [18]. 

 Ένας μικρός πληθυσμός βλαστικών (stem) κυττάρων αρχικοποιούν ένα γεωμετρικό 

κύτταρο. Το γεωμετρικό κύτταρο εξελίσσεται  και κατοικούνται και οι υπόλοιπες 

κλάσεις. Ο πληθυσμός των κλάσεων φτάνει σταδιακά σε μια κατάσταση ισορροπίας 

(εικόνα 3.4). Η αρχικοποίηση των πληθυσμών των κλάσεων πρέπει να γίνεται με χρήση 

των ποσοστών μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας ώστε να εξασφαλίζεται 

μονοτονική και βιολογικά αποδεκτή ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου. Σκοπός της 
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συνάρτησης είναι ο καθορισμός του σημείου που επιτυγχάνεται η ισορροπία και ο 

υπολογισμός των σχετικών πληθυσμών των κλάσεων στο σημείο αυτό.  

Η μεθοδολογία είναι η εξής (εικόνα 3.12): Ένα γεωμετρικό κύτταρο αρχικοποιείται 

με 1000 βλαστικά (stem) κύτταρα στην φάση της μίτωσης και ο χρόνος παραμονής τους 

σε αυτήν την φάση αρχικοποιείται τυχαία στο πεδίο ορισμού. Το γεωμετρικό κύτταρο 

χαρακτηρίζεται ως κατειλημμένο (occupied_cell=true). Οι παράμετροι των ρυθμών 

μεταβάσεων μεταξύ των κλάσεων καθώς και του χρόνου διαμονής σε κάθε κλάση είναι 

καθορισμένες από τον χρήστη (παράμετροι εισόδου). Καθώς εξελίσσεται ελεύθερα το 

γεωμετρικό κύτταρο (με τη συνάρτηση advance_cycle-3.3.3.2(ii), πραγματοποιούνται οι 

μεταβάσεις (εικόνα 3.9) και κατοικούνται και οι άλλες πληθυσμιακές κλάσεις.  

 

Εικόνα 3.12: Διάγραμμα ροής (flowchart) της μεθόδου αρχικοποίησης της σύνθεσης του όγκου. 

  Advance:  χρονική εξέλιξη του όγκου υπό συνθήκες ελεύθερης αύξησης.  

Τ:  αριθμός χρονικών βημάτων ανά τα οποία οι μέσες τιμές υπολογίζονται, ίσος με την διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου (Tc) 

Mean_to_comp:  Αριθμός συνεχόμενων μέσων όρων που πρέπει να τηρούν το όριο (limit). Ορίζεται σε 

10. 

Limit: Ορισμένο σε 10
-8

.  
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Mean value: Αναφέρεται στους πληθυσμούς των κυτταρικών κλάσεων εκφρασμένους σαν ποσοστά από 

τον συνολικό πληθυσμό των κυττάρων και προσδιορίζεται από την εξίσωση:

( 1) 1 _ _
_ _ _

i T cell category fraction
mean cell category fractioni

TiT

 
 

  

Deviations: Απόκλιση μεταξύ μέσων όρων των σχετικών κυτταρικών πληθυσμών υπολογισμένων σε 

συνεχόμενα χρονικά βήματα πολλαπλάσια του Τ 

1_ _ _ _ _ _

_ _ _

i i

i

mean cell category fraction mean cell category fraction
deviation

mean cell category fraction

 


 

 

Υπολογίζεται ο μέσος όρος (mean values)  των σχετικών πληθυσμών των 

κλάσεων ανά τόσα βήματα (T) όση η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Tc) [34] . Η 

ισορροπία θεωρείται κατά σύμβαση ότι επιτυγχάνεται όταν η απόκλιση συνεχόμενων 

μέσων όρων (Deviations :T-(T-1)) αντίστοιχων σχετικών πληθυσμών είναι μικρότερη του 

10-8 (limit) για 10 συνεχόμενες φορές (mean_to_comp). Εφόσον επιτευχθεί η 

ισορροπία, για την αρχικοποίηση του όγκου, χρησιμοποιούνται ως σχετικά ποσοστά 

των κλάσεων τα μέσα ποσοστά που έχουν προσδιοριστεί κατά την τελευταία σύγκλιση.  

 

ii) Growthcheck (int layer) : void() 

Αποτελεί την αρχική προσέγγιση για έλεγχο της μονότονης ελεύθερης αύξησης 

του εικονικού όγκου για συγκεκριμένες παραμέτρους εισόδου. Στην συνέχεια ο έλεγχος 
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αυτός εξελίχθηκε και ενσωματώθηκε στην συνάρτηση InitialComposition (κοίτα πιο 

πάνω Α μέρος). Ωστόσο αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ακόμα αρχικά, πριν την 

InitialComposition ως πιο σύντομη για την γρήγορη απόκλιση ‘ακραίων’ συνδυασμών 

παραμέτρων. 

Η μεθοδολογία είναι η εξής (εικόνα 3.13): Ο αρχικός όγκος εξελίσσεται 

ελεύθερα ανά τόσα χρονικά βήματα όσο η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Tc) 

υπολογίζεται ο μέσος όρος των πολλαπλασιαζόμενων βλαστικών κυττάρων. 

Συγκρίνονται ανά δύο οι μέσοι όροι και αν για 3 συνεχόμενες φορές ο προηγούμενος  

μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από τον επόμενο, θεωρούμε πως δεν προκύπτει 

αυξανόμενος όγκος υπό ελεύθερη ανάπτυξη (free growth), άρα ο συγκεκριμένος 

συνδυασμός παραμέτρων του μοντέλου δεν δημιουργεί βιολογικά αποδεκτό όγκο.  

 

 

Εικόνα 3.13: Διάγραμμα ροής (flowchart) της μεθόδου ελέγχου μονότονης ανάπτυξης του όγκου.  

Advance:  χρονική εξέλιξη του όγκου υπό συνθήκες ελεύθερης αύξησης. Τ:  αριθμός χρονικών βημάτων 

ανά τα οποία οι μέσες τιμές υπολογίζονται.  

Mean_prοlf_stem_pop:  Μέσος όρος πολλαπλασιαζόμενων βλαστικών κυττάρων.  
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iii) Tumor_init (int layer): void() 

Πραγματοποιεί την πληθυσμιακή και χρονική αρχικοποίηση του εικονικού 

όγκου (3.2.3, 3.2.4). Αρχικοποιεί τις τιμές των παραμέτρων πληθυσμού και χρόνου για 

κάθε κυψελίδα. Η αρχικοποίηση του πληθυσμού κάθε κλάσης-υποκλάσης ισοδυναμίας 

γίνεται με βάση τα ποσοστά που έχουν υπολογιστεί στην InitialComposition (κοίτα 

3.3.3.2(i)). Οι κατανομή των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (stem, LIMP) στις 

διαφορετικές κυτταρικές κλάσεις γίνεται με βάση τα τυπικά ποσοστά από βιβλιογραφία 

(εξίσωση 3.1). Οι χρόνοι που υπολείπονται σε κάθε κλάση αρχικοποιούνται με τη χρήση 

γεννήτριας τυχαίων αριθμών στα αντίστοιχα πεδία τιμών όπως αυτά καθορίζονται από 

τις μέγιστες διάρκειες των κλάσεων (πίνακας 3.4) .  

 

iv) Advance_cycle(int layer) :void() 

Σε αυτήν την συνάρτηση υλοποιούνται όλοι οι κυτταροκινητικοί νόμοι της 

ελεύθερης αύξησης και θεραπείας που έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο (εικόνα 3.9) 

προσομοιώνοντας τη χωροχρονική ανάπτυξη του όγκου (3.2.4-3.2.5). Οι πληθυσμοί 

ενημερώνονται για το ποσοστό που αποπίπτει αυθόρμητα (G1/S/G2,M,G0->Α), όταν 

συμβεί κυτταρικός πολλαπλασιασμός (διπλασιάζεται ο πληθυσμός της  M υποκλάσης) 

ή μετάβαση μεταξύ φάσεων των κυτταρικού κύκλου (G1->S->G2->M->G0->G1/N). 

Επίσης γίνεται ενημέρωση των μεταβλητών του χρόνου κάθε κλάσης-υποκλάσης. Ο 
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εναπομείναντας χρόνος σε κάθε κλάση-υποκλάση μειώνεται κατά 1 h, ενώ στην 

περίπτωση μετάβασης σε άλλη κλάση-υποκλάση, ο χρόνος της υποκλάσης που 

εισήλθαν υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος (weighted median-3.3.3.5(v) 

σύμφωνα με τη σχέση: 

12

12max22

1

CC

CCCC

C
NN

NtNt
tnew




  (Εξίσωση 3.4) 

 όπου:  t: χρόνος, C1: κλάση 1, C2: κλάση 2, NC2: αριθμός κυττάρων στην κλάση C2, NC1: 

αριθμός κυττάρων στην κλάση C1. 

v) Total_population():double() 

Υπολογίζει και επιστρέφει τον συνολικό αριθμό των κυττάρων στη γεωμετρική 

κυψελίδα. 

vi) Act_chemo_action(float stem_act_cell_kill, float limp_act_cell_kill, int 

layer) :void() 

Η συνάρτηση αυτή καλείται κάθε χρονική στιγμή χορήγησης ακτινομυκίνης 

(actinomycin). Υπολογίζει τον αριθμό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων που 

χτυπιούνται θανάσιμα από την ακτινομυσίνη σε κάθε κλάση-υποκλάση, μεταφέρει 

τους πληθυσμούς αυτούς στον κυτταρικό κύκλο των θανάσιμα χτυπημένων (hit) 

(εικόνα 3.9), στις αντίστοιχες κλάσεις και ενημερώνει και το νέο χρόνο των hit κλάσεων 

σύμφωνα με την εξίσωση 3.4. 
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vii) Vcr_chemo_action(float stem_vcr_cell_kill, float limp_vcr_cell_kill, int 

layer):void() 

Κατά αντιστοιχία η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τον αριθμό των 

πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων που χτυπιούνται θανάσιμα από χορήγηση βινκριστίνης 

(vincristine) και τα μεταφέρει στον κυτταρικό κύκλο των θανάσιμα χτυπημένων ‘hit’ 

(εικόνα 3.9) ενημερώνοντας τις διάρκειες των αντίστοιχων κλάσεων με τη συνάρτηση 

σταθμευμένου μέσου όρου (εξίσωση 3.4).  

viii) Combi_chemo_action (float stem_vcr_cell_kill, float limp_vcr_cell_kill, float 

stem_act_cell_kill,  float limp_act_cell_kill, int layer): void() 

Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τον αριθμό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 

που χτυπιούνται θανάσιμα από ταυτόχρονη χορήγηση ακτινομυκίνης (actinomycin) και 

βινκριστίνης (vincristine). Εκτελεί την μεταφορά τους στην αντίστοιχη ‘hit’ κλάση 

(εικόνα 3.9) και ανανεώνει τον χρόνο της.  
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Εικόνα 3.14: Kλάση plegma 

3.3.3.3 ΚΛΑΣΗ plegma 

 

Η κλάση plegma (εικόνα 3.14) απεικονίζει το γεωμετρικό πλέγμα στον 

τρισδιάστατο χώρο. Περιέχει ως μεταβλητές τις διαστάσεις του πλέγματος (x_dim, 

y_dim, z_dim), ένα τρισδιάστατο πίνακα γεωμετρικών κυττάρων (κυψελίδων), μια 

μεταβλητή για τον ορισμό του πλήθους των περιοχών διαφορετικού μεταβολισμού 

(layers). Επίσης ορίζεται ένα διάνυσμα (vector) όπου αποθηκεύονται τα σημεία 
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(point_3d) που ανήκουν στην νεκρωτική περιοχή, το necrotic_layer_points.  Το κέντρο 

του πλέγματος ορίζεται ως μεταβλητή τύπου point_3d (κοίτα point_3d κλάση).  

Ο κατασκευαστής της κλάσης plegma(int,int,int,char*) ορίζει το γεωμετρικό 

πλέγμα σαν έναν πίνακα μεγέθους που ορίζεται από τις παραμέτρους εισόδου 

αποτελούμενο από αντικείμενα cell_bucket, ελέγχει αν είναι οι σωστές διαστάσεις της 

εικόνας εισόδου και καλεί την συνάρτηση tumor_initialization (3.3.3.3(i)). 

Ο καταστροφέας τις κλάσης καταστρέφει το πλέγμα. 

 

i) Τumor_initalization(char *img_file):void() 

Αρχικοποιεί τον όγκο με βάση την αρχική εικόνα εισόδου που δίνεται σαν 

παράμετρος εισόδου στην συνάρτηση (img_file). Δεσμεύει θέσεις μνήμης σε 

προσωρινό (temporary) πίνακα σύμφωνα με τις διαστάσεις τις εικόνας (x_dim, y_dim, 

z_dim) και αποθηκεύει το περιεχόμενο (αριθμός gray scale) κάθε voxel (Γ.Κ.) της 

εικόνας στην αντίστοιχη θέση του τρισδιάστατου πίνακα του γεωμετρικού πλέγματος. 

Προσδιορίζεται το κέντρο του πλέγματος. Κατηγοριοποιούνται οι περιοχές του όγκου 

ανάλογα με την μεταβολική τους δραστηριότητα (gray scale value) σε διαφορετικά 

layers (χρήση συνάρτηση set values –κοίτα 3.3.3.1).  

 Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης του κώδικα θεωρούνται 3 layers: του 

φυσιολογικού ιστού (normal layer), της πολλαπλασιαζόμενης περιοχής του όγκου 

(proliferating layer) και της νεκρωτικής περιοχής του όγκου (necrotic layer). Κατά 

σύμβαση, αν η κυψελίδα έχει τιμή 0, θεωρείται ότι ανήκει στον φυσιολογικό ιστό 
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(normal) και η μεταβλητή layer της κυψελίδας παίρνει την τιμή 2. Αν η κυψελίδα έχει 

τιμή 255 θεωρείται ότι ανήκει στην πολλαπλασιαζόμενο ιστό (proliferating) και η 

μεταβλητή layer της κυψελίδας παίρνει την τιμή 1. Αν η κυψελίδα έχει διαφορετικό 

αριθμό από 0 ή 255, χαρακτηρίζεται ως νεκρωτική (necrotic). Οι νεκρωτικές κυψελίδες 

προστίθενται στο διάνυσμα (vector) necrotic_layer_points. 

Όλα τα γεωμετρικά κύτταρα (Γ.Κ.) που ανήκουν στην πολλαπλασιαζόμενη ή 

στην νεκρωτική περιοχή αρχικοποιούνται με κλήση της συνάρτησης tumor_init 

(3.3.3.2(iii)). 

 

ii) push_expand (int px, int py, int pz, cell_bucket bucket_to_add): void() 

Με σημείο αναφοράς την κυψελίδα τις οποίας οι συντεταγμένες δίνονται ως 

μεταβλητές εισόδου (px, py, pz), επιλέγεται τυχαία κατεύθυνση μεταφοράς με τη 

χρήση γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθμών σε σφαιρικές συντεταγμένες (r,θ,φ). Το 

πεδίο ορισμού των γωνιών θ, φ είναι αντίστοιχα [0, 2π) και [0,π) και η τυχαία 

κατεύθυνση ορίζεται σύμφωνα με τις εξισώσεις: 

         ,                 (Εξίσωση 3.5) 

Όπου u1, u2 τυχαίοι αριθμοί που ορίζει η γεννήτρια σε διάστημα [0, 1) 

(rand()/RAND_MAX) [18]. 

Τα κατειλημμένα κύτταρα πάνω σε αυτήν την ημιευθεία r μετακινούνται 

(«σπρώχνονται») πάνω σε αυτήν την διεύθυνση και δημιουργείται χώρος για να 
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τοποθετηθεί η κυψελίδα που δίνεται ως παράμετρος εισόδου (bucket_to_add) 

προσκείμενη στην κυψελίδα αναφοράς. Με αυτήν την συνάρτηση προσομοιώνεται η 

διαστολή του όγκου.  

 

iii) push_shrink(int px, int py, int pz):void() 

Αφαιρεί από τον όγκο κυψελίδα της οποίας οι συντεταγμένες δίνονται ως 

παράμετροι εισόδου (px, py, pz). Η «κενή» θέση (px, py, pz) που προκύπτει στο πλέγμα 

καλύπτεται με κατάλληλη μετακίνηση των κυψελίδων που βρίσκονται σε επιλεγόμενη 

διεύθυνση (r) με αναφορά την κενή θέση, ώστε να διατηρείται η συνεκτικότητα του 

όγκου. Η επιλογή της κατεύθυνσης μετακίνησης γίνεται ως εξής: επιλέγονται 6 τυχαίες 

κατευθύνσεις r με βάση τις εξισώσεις 3.5. Για την εξωτερική κατειλημμένη κυψελίδα ως 

προς κάθε κατεύθυνση, υπολογίζεται το πλήθος των γειτονικών της κατειλημμένων 

(από τις 26 γειτονικές). Επιλέγεται η κατεύθυνση r στην οποία η εξωτερική κυψελίδα 

έχει τις περισσότερες κατειλημμένες γειτονικές. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία το 

«κενό» μεταφέρεται στο εξωτερικό του όγκου και διατηρείται η συνεκτικότητα του 

στερεού όγκου. Με αυτήν την μέθοδο προσομοιώνεται η συρρίκνωση του όγκου με τη 

μικρότερη δυνατή παραμόρφωση.  
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iv) tentative reconstruction (int x, int y, int z, double tot_pop):void() 

Η συνάρτηση καλείται όταν ο πληθυσμός μιας κυψελίδας ξεπεράσει το ανώτερο 

επιτρεπτό όριο (NBCmax, κοίτα πίνακα 3.1). Καλεί τις συναρτήσεις 

find_appropriate_neighbour, move_to_neighb, push_expand. Αρχικά τα περίσσια  

κύτταρα μετακινούνται (move_to_neighb-3.3.3.3(vii)) σε κατάλληλους γείτονες 

(find_appropriate_neighbour-3.3.3.3(vi)) (αναλογικά ποσοστά κυττάρων κάθε κλάσης 

ως προς τη συνολική χωρητικότητα της γειτονικής κυψελίδας). Αν μετά την μετακίνηση 

παραμείνουν περίσσια κύτταρα, μια νέα γεωμετρική κυψελίδα δημιουργείται 

(push_expand-3.3.3.3(ii)). 

 

v) corrective_reconstruction(int, int, int, double):void() 

Καλείται όταν ο πληθυσμός μιας κυψελίδας είναι μικρότερος από το οριζόμενο 

ελάχιστο όριο (NBCmin, κοίτα πίνακα 3.4). Καλεί τις συναρτήσεις 

find_appropriate_neighbour, move_to_neighb, push_shrink. Αρχικά τα λίγα  κύτταρα 

της κυψελίδας επιδιώκεται να μετακινηθούν (move_to_neighb) σε κατάλληλη 

γειτονική κυψελίδα (find_appropriate_neighbour) (αναλογικά ποσοστά κυττάρων κάθε 

κλάσης ως προς τη συνολική χωρητικότητα της γειτονικής κυψελίδας). Αν μετά την 

μετακίνηση η κυψελίδα αδειάσει τελείως, απομακρύνεται από την μάζα του όγκου 

(push_expand-3.3.3.3(ii)). 
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vi) find_appropriate_neighbour(int, int, int):point 3d* 

Επιστρέφει τη θέση-σημείο (point_3d) στο πλέγμα του πιο κατάλληλου (ικανού 

να δεχτεί κύτταρα) γείτονα της κυψελίδας που η θέση της δίνεται από τις παραμέτρους 

εισόδου. Πιθανοί γείτονες θεωρούνται οι παρακείμενες κυψελίδες στις τρεις 

διαστάσεις (26 σύνολο). Τα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης είναι: να είναι 

κατειλημμένη, ο συνολικός αριθμός των κυττάρων σε αυτήν να μην ξεπερνάει το NBC 

και να έχει συγκριτικά τον χαμηλότερο πληθυσμό από τις υπόλοιπες 25.  Αν δεν 

βρίσκεται κατάλληλος γείτονας, επιστρέφεται το σημείο (-1,-1,-1). Στην περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότεροι από ένα κατάλληλο γείτονα, τυχαία επιλέγεται ο ένας. 

 

vii) move_to_neighb(double*pop, int*time, point_3d*n):void 

Μεταφέρει βιολογικά κύτταρα στην κυψελίδα n (παράμετρος εισόδου). Ο 

αριθμός των κυττάρων που θα μεταφερθούν δίνεται στον πίνακα εισόδου *pop  και ο 

εναπομείναν χρόνος τους στον πίνακα εισόδου *time. Ο νέος χρόνος παραμονής των 

κυττάρων στις διάφορες κλάσεις της κυψελίδας n  μετά την προσθήκη των κυττάρων 

που μεταφέρονται υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος (weighted median-

3.3.3.5(v)) του χρόνου που ίσχυε για την κάθε κλάση της κυψελίδας με βάρος των 

αριθμό των κυττάρων που ήδη υπήρχαν σε αυτήν στην αντίστοιχη κλάση και του 

χρόνου που δίνεται τώρα (*time) με βάρος τον αριθμό των κυττάρων που προστίθενται 

(*pop). 
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viii) clean():void 

Χρησιμοποιείται στο τέλος κάθε προσομοίωσης στην περίπτωση που μας 

ενδιαφέρει κυρίως η τρισδιάστατη απεικόνιση του όγκου. Αυτή η συνάρτηση καθαρίζει 

τις κυψελίδες που περιέχουν ελάχιστα βιολογικά κύτταρα για να μην προστίθεται 

παραπάνω όγκος στην απεικόνιση του εικονικού όγκου. Το πληθυσμιακό όριο για να 

παρουσιαστεί  μια κυψελίδα κατειλημμένη στην απεικόνιση τίθεται σε  106*NBC 

(πίνακας 3.4). 

 

ix) check_of_layers(int a, int b, int d):void 

Χρησιμοποιείται για ενημέρωση των στρωμάτων διαφορετικής βιολογικής 

δραστηριότητας (layers). Καλείται για κυψελίδα που βρίσκεται στην θέση (a,b,d) και αν 

είναι κατειλημμένη και ανήκει στο διάνυσμα όπου έχουν αποθηκευτεί οι θέσεις των 

νεκρωτικών κυττάρων κατά την αρχικοποίηση (necrotic_layer_points) χαρακτηρίζεται 

ως νεκρωτική (necrotic layer), αν είναι κατειλημμένη αλλά δεν ανήκει στο διάνυσμα 

χαρακτηρίζεται ως πολλαπλασιαζόμενου όγκου (proliferating layer), αν δεν είναι 

κατειλημμένη χαρακτηρίζεται ως φυσιολογικός ιστός (normal layer). 

 

x) find_center():void 

Καθορίζει το κέντρο του όγκου με την εξής μέθοδο: αρχικοποιούνται 4 μετρητές 

x_counter, y_counter, z_counter,Counter. Σαρώνεται το πλέγμα και για κάθε 
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κατειλημμένη κυψελίδα point_3d (x,y,z) η τιμή του x προστίθεται στον x_counter, του y 

στον y_counter, του z στον z_counter και η τιμή του counter αυξάνεται κατά 1. 

Το κέντρο του όγκου είναι τύπου point_3d (x,y,z) και προσδιορίζεται από τη σχέση: 

                     
        

       
      

        

       
      

        

        
         (Εξίσωση 3.6) 

Η διαδικασία ενσωματώθηκε στην συνάρτηση tumor_initalization (3.3.3.3(i)). 

 

xi) Center_of_mass(int x, int y, int z):void() 

Εντοπίζει τις κυψελίδες (x, y, z) που έχουν αποκολληθεί από το σώμα του όγκου 

και τις επαναφέρει προς το κέντρο του για να συντηρείται η συνεκτικότητά του. 
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3.3.3.4 ΚΛΑΣΗ wilmstumor 

 

Εικόνα 3.15: Κλάση Wilmstumor 

Η κλάση αυτή (εικόνα 3.15) απεικονίζει τον όγκο του οποίου την ελεύθερη 

ανάπτυξη και την θεραπεία προσομοιώνουμε. Κύρια μεταβλητή αυτής της κλάσης 

αποτελεί ένα αντικείμενο (mesh) της κλάσης plegma. Η μεταβλητή της κλάσης 

stop_time  χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της λήξης της προσομοίωσης σύμφωνα 

με τα δεδομένα σχήματος θεραπείας που δίνονται ως μεταβλητές εισόδου (κοίτα 

πίνακα 3.4). 

Ο κατασκευαστής της κλάσης wilmstumor (int dim_x, int dim_y, int dim_z, char 

*img_file) περνάει το μέγεθος της εικόνας εισόδου που είναι και το μέγεθος του 

γεωμετρικού πλέγματος στον κατασκευαστή της κλάσης plegma. 

Ο καταστροφέας της κλάσης διαγράφει το αντικείμενο της κλάσης. 
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i) grow():void() 

Καλεί για κάθε κατειλημμένο κύτταρο (occupied_cell=true) την advance_cycle 

(3.3.3.2(iv)) ανά ώρα προκειμένου να προσομοιωθεί η ελεύθερη ανάπτυξη του όγκου. 

Αποθηκεύονται σε αρχείο εξόδου (txt) ανά προσομοιωτική ώρα διάφοροι πληθυσμοί 

ενδιαφέροντος (κοίτα αρχεία εξόδου 3.4.2(i)).  

Αν έχει οριστεί από τον χρήστη να πραγματοποιηθεί και μηχανική αναδιάταξη 

του όγκου (reconstruction=true), μετά το τέλος της ελεύθερης ανάπτυξης για κάθε 

κατειλημμένο κύτταρο ελέγχεται αν ο πληθυσμός του ξεπερνά το ανώτερο (NBCmax) ή 

είναι μικρότερος από το κατώτερο όριο (NBCmin) και καλούνται αντίστοιχα οι 

συναρτήσεις tentative_reconstruction (3.3.3.3(iv)), corrective_reconstruction 

(3.3.3.3(v)). Στην συνέχεια καλείται και η συνάρτηση center_of_mass (3.3.3.3(xi)) η 

οποία επαναφέρει τις αποκομμένες κατειλημμένες κυψελίδες στο σώμα του όγκου. 

Τέλος δημιουργούνται και αποθηκεύονται με την συνάρτηση image (3.3.3.4(v)) εικόνες 

(raw) του όγκου ανά ημέρα (κοίτα αρχεία εξόδου 3.4.2(vii)).  

 

ii) Therapy_single_drug (int drug, int drug_start_time, int drug_adm_interval, 

int drug_stop_time): void() 

  Σαν παραμέτρους εισόδου η συνάρτηση παίρνει το είδος του φαρμάκου που 

χορηγείται (drug) και στοιχεία του σχήματος θεραπείας δηλαδή πότε αρχίζει η 

χορήγηση (σε σχέση με το χρόνο διάγνωσης) (drug_start_time), ανά πόσο χρονικό 
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διάστημα χορηγείται (drug_adm_interval) και πότε σταματάει η χορήγηση 

(drug_stop_time).   

Σε κάθε χρονική στιγμή χορήγησης, υπολογίζονται οι πληθυσμοί που 

χτυπιούνται θανάσιμα από το ραδιοφάρμακο καλώντας την vcr_chemo_action 

(3.3.3.2(vii)) αν χορηγείται βινκριστίνη ή την act_chemo_action (3.3.3.2(vi)) αν 

χορηγείται ακτινομυκίνη. 

Ανά ώρα καλείται και η advance_cycle (3.3.3.2(iv)) που προσομοιώνει την 

εξέλιξη του όγκου στο διάστημα της προσομοίωσης. 

Αποθηκεύονται σε αρχείο εξόδου (txt) ανά προσομοιωτική ώρα διάφοροι 

πληθυσμοί ενδιαφέροντος (κοίτα αρχεία εξόδου 3.4.2(i)).  

Αν έχει οριστεί από τον χρήστη να πραγματοποιηθεί και μηχανική αναδιάταξη 

του όγκου (reconstruction=true), μετά το τέλος της ελεύθερης ανάπτυξης καλούνται 

καταλλήλως οι συναρτήσεις tentative_reconstruction (3.3.3.3(iv)), 

corrective_reconstruction (3.3.3.3(v)) και μετά η center_of_mass (3.3.3.3(xi)).  

Τέλος δημιουργούνται και αποθηκεύονται με τη συνάρτηση image (3.3.3.4(v)) 

εικόνες (raw) του όγκου ανά ημέρα (κοίτα αρχεία εξόδου 3.4.2(vii)).  

 

iii) Therapy_combi_drug (int *start_time, int *adm_interval, int *stop_time) 

:void() 
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Σαν παραμέτρους εισόδου η συνάρτηση παίρνει στοιχεία του σχήματος 

θεραπείας δηλαδή πότε αρχίζει η χορήγηση (σε σχέση με το χρόνο διάγνωσης) 

(start_time), ανά πόσο χρονικό διάστημα χορηγείται (adm_interval) και πότε σταματάει 

η χορήγηση (stop_time).   

Σε κάθε χρονική στιγμή χορήγησης, υπολογίζονται οι πληθυσμοί που 

χτυπιούνται θανάσιμα από το ραδιοφάρμακο καλώντας την vcr_chemo_action 

(3.3.3.2(vii)) αν χορηγείται βινκριστίνη ή την act_chemo_action (3.3.3.2(vi)) αν 

χορηγείται ακτινομυκίνη και την combi_chemo_action  (3.3.3.2(viii)) αν γίνεται 

ταυτόχρονη χορήγηση και των δύο φαρμάκων. 

Ανά ώρα καλείται και η advance_cycle (3.3.3.2(iv)) που προσομοιώνει την 

εξέλιξη του όγκου στο διάστημα της χορήγησης. 

Αποθηκεύονται σε αρχείο εξόδου (txt) ανά προσομοιωτική ώρα διάφοροι 

πληθυσμοί ενδιαφέροντος (κοίτα αρχεία εξόδου 3.4.2(i)).  

Αν έχει οριστεί από τον χρήστη να πραγματοποιηθεί και μηχανική αναδιάταξη 

του όγκου (reconstruction=true), μετά το τέλος της ελεύθερης ανάπτυξης καλούνται 

καταλλήλως οι συναρτήσεις tentative_reconstruction (3.3.3.3(iv)), 

corrective_reconstruction (3.3.3.3(v)) και μετά η center_of_mass (3.3.3.3(xii)).  

Τέλος δημιουργούνται και αποθηκεύονται με την συνάρτηση image (3.3.3.4(vii)) 

εικόνες (raw) του όγκου ανά ημέρα (κοίτα αρχεία εξόδου (3.4.2(vii)).  
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iv) Therapy(int drug):void() 

Ως όρισμα η συνάρτηση παίρνει το είδος του φαρμάκου (drug) που χορηγείται : 

ακτινομυκίνη, βινκριστίνη ή συνδυασμένη θεραπεία ακτινομυκίνης-βινκριστίνης και 

καλεί την αντίστοιχη συνάρτηση θεραπείας Therapy_single_drug (3.2.3.4(iv)) στις 2 

πρώτες περιτώσεις ή Therapy_combi_drug (3.2.3.4(v)) στην περίπτωση της 

συνδυασμένης θεραπείας.  

 

v) image (int day):void()  

Δημιουργεί και αποθηκεύει στιγμιότυπα του εικονικού όγκου την επιλεγόμενη  

ημέρα προσομοίωσης  (day). Υπολογίζει ανά κυψελίδα τον συνολικό πληθυσμό της, τον 

πληθυσμό των κοιμώμενων, των πολλαπλασιαζόμενων και των νεκρωτικών και με 

βάση ένα κριτήριο (color_criterion-κοίτα πίνακα παραμέτρων) ορισμένο κατά σύμβαση 

κατατάσσει και χρωματίζει την κυψελίδα ως πολλαπλασιαζόμενου όγκου (άσπρη) ή 

νεκρωτική (γκρι) ή φυσιολογικού ιστού (μαύρη 0). 
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3.3.3.5 ΚΛΑΣΗ eMaths 

Σε αυτήν την κλάση περιέχονται οι διάφορες μαθηματικές συναρτήσεις που 

έχουν υλοποιηθεί. 

 

Εικόνα 3.16: Κλάση eMaths 

i) sum(int *f, int n):static int  

Άθροισμα μονοδιάστατου πίνακα n διάστασης με int στοιχεία. 

ii) sumd(double *f, int n): static double 

Άθροισμα μονοδιάστατου πίνακα n διάστασης με double στοιχεία. 

iii) mult(int *a, int *b, int n): static int * 

Πολλαπλασιάζει 2 μονοδιάστατους πίνακες. 

iv) createPos(double *f, int n, double capacity): static double * 
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Συνάρτηση που υπολογίζει τα κύτταρα από διαφορετικές κλάσεις που θα 

μετακινηθούν αναλογικά με τη χωρητικότητα της κυψελίδας (capacity) που θα τα 

δεχτεί. 

Ως είσοδο παίρνει πίνακα που περιέχει τον αριθμό των κυττάρων ανά κλάση 

που πρέπει να μετακινηθούν (*f), τον αριθμό των κλάσεων (n) και τη χωρητικότητα 

(capacity) του γειτονικού κυττάρου στο οποίο θα μετακινηθούν.  

Το ποσοστό που θα μετακινηθεί ανά κλάση υπολογίζεται από το λόγο της 

χωρητικότητας του γείτονα προς το συνολικό αριθμό των κυττάρων που είναι που 

μετακινηθούν.  

v) weight(int *weight, int *val, int n): static int 

weightd(double *weight, int *val, int n): static int 

Υπολογίζει σταθμισμένα ποσοστά για int (weight) και double (weightd) 

παραμέτρους. 

vi) argmin(int *a, int n): static int 

argmind(double *a, int n): static int 

Δίνει τη θέση του μονοδιάστατου πίνακα int (argmin) ή double (argmind) όπου 

περιέχεται η μικρότερη τιμή του. Αν υπάρχουν παραπάνω από 2 θέσεις με μικρότερη 

τιμή, επιστρέφεται τυχαία μια. 

vii) argmin2d(double *a, int n): static int 

argmin2(int *a, int n): static int 



 
154 

 

Δίνει τη θέση του δισδιάστατου πίνακα int (argmin2) ή double (argmin2d) όπου 

περιέχεται η μικρότερη τιμή του. Αν υπάρχουν παραπάνω από 2 θέσεις με μικρότερη 

τιμή, επιστρέφεται τυχαία μια. 

viii) rand(int from, int to): static int 

Επιστρέφει τυχαίο αριθμό μέσα στο πεδίο ορισμού που ορίζεται στην είσοδο. 

 

3.3.3.6 ΚΛΑΣΗ  files 

 

Εικόνα 3.17: Κλάση files. 

Περιέχει μια συνάρτηση την: exit_code(int exit_number, char* outdir): static void 

Η συνάρτηση αυτή δημιουργεί ένα txt αρχείο στην περίπτωση που 

πραγματοποιείται έξοδος από τον κώδικα. Σε αυτό τον πίνακα σώζεται μια τιμή που 

αντιστοιχεί στο μήνυμα εξόδου. 
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3.4 ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ) 

3.4.1 ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Τα αρχεία εισόδου στον κώδικα είναι: 

i. Aρχείο εικόνας (raw) του αρχικού κλινικού όγκου. Το αρχείο εικόνας 

προκύπτει από τα διαθέσιμα απεικονιστικά δεδομένα (π.χ. MRI) που μετά από 

κατάλληλη επεξεργασία (βλ. 6.1) μετατρέπονται σε μορφή raw και «διαβάζονται» από 

τον κώδικα με τη συνάρτηση tumor_initalization (3.3.3.3(i)) η οποία παίρνει το όνομα 

του αρχείου εικόνας (*img_file) ως παράμετρο εισόδου. 

ii. Αρχείο που περιέχει τις μεταβλητές εισόδου που ορίζονται από τον 

χρήστη στην περίπτωση που η εισαγωγή των παραμέτρων γίνεται μέσω xml αρχείου. 

 

3.4.2 ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 

Τα αρχεία εξόδου του προσομοιωτή είναι δύο ειδών: πίνακες και εικόνες. Οι 

πίνακες περιέχουν διάφορες βιολογικές πληροφορίες για τον όγκο, όπως η εξέλιξη στον 

χρόνο προσομοίωσης των διάφορων πληθυσμών των κλάσεων ή του σχετικού 

ποσοστού τους, η μεταβολή του αρχικού όγκου μετά το τέλος της προσομοίωσης, ο 

υπολογισμένος χρόνος διπλασιασμού του όγκου. Τα αρχεία εικόνων δίνουν 

στιγμιότυπα του γεωμετρικού πλέγματος σε διάφορες χρονικές στιγμές.  

Πιο συγκεκριμένα, τα αρχεία που παράγονται ως έξοδο στον κώδικα στην τελική 

ως τώρα έκδοσή του είναι τα εξής: 

i. tum_evol_file.dat : 

Αρχείο τύπου dat που περιέχει: 
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*τη χρονική εξέλιξη των διάφορων ολικών πληθυσμών των κλάσεων  

*τη χρονική εξέλιξη των σχετικών ποσοστών των επιμέρους πληθυσμού των κλάσεων 

ως προς τον συνολικό πληθυσμό 

*τη χρονική εξέλιξη του όγκου σε αριθμό γεωμετρικών κυψελίδων και σε mm3 

ii. tum_doubling_time_file.txt : 

Αρχείο τύπου txt όπου σώζεται ο υπολογισμένος (συνάρτηση InitialComposition) 

χρόνος διπλασιασμού του όγκου. 

iii. tum_adaptation_file.txt : 

Αρχείο όπου σώζονται τα αρχικά και τελικά ποσοστά των πληθυσμών των 

τεσσάρων βασικών κλάσεων κυττάρων (πολλαπλασιαζόμενα, κοιμώμενα, 

διαφοροποιημένα και νεκρά), καθώς και το ποσοστό μείωσης του όγκου. Αυτές οι 

πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του κώδικα σε κλινικά δεδομένα 

(βλ. κεφάλαιο 5). 

iv. initial_tumour.dat : 

Αρχείο τύπου dat όπου σώζονται σε πίνακα διαστάσεων ίσο με τις διαστάσεις του 

πλέγματος ο αρχικός συνολικός πληθυσμός κάθε γεωμετρικού κυττάρου στην 

αντίστοιχη θέση του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την τρισδιάστατη ανακατασκευή του 

αρχικού όγκου. 

v. final_tumour.dat : 

Αρχείο τύπου dat όπου σώζονται σε πίνακα διαστάσεων ίσο με τις διαστάσεις του 

πλέγματος ο τελικός συνολικός πληθυσμός κάθε γεωμετρικού κυττάρου στην 
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αντίστοιχη θέση του πίνακα. Χρησιμοποιείται για την τρισδιάστατη ανακατασκευή του 

τελικού όγκου. 

vi. oncosim-parameters.log: 

Αρχείο μορφής log όπου σώζονται οι τιμές των παραμέτρων εισόδου. 

vii. tumor_day_*.raw: 

Αρχεία τύπου raw που απεικονίζουν σε 3 διαστάσεις το γεωμετρικό πλέγμα ανά 

ημέρα. Χρωματικό κριτήριο χρησιμοποιείται (color criterion-κοίτα πίνακα παραμέτρων 

3.4) για τον χρωματισμό τον περιοχών με διαφορετικό μεταβολισμό (layers). 

Παράγονται με τη συνάρτηση image (κοίτα 3.3.3.4(vii)).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας ενός μοντέλου αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

για τη συστηματική αναγνώριση των σημαντικών παραμέτρων του, διαταραχές των 

οποίων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του συστήματος που 

προσομοιώνει στο επίπεδο που μελετάται, ειδικά όταν δεν είναι πρακτικό να 

εκτελεστούν πολυάριθμα πειράματα στο ζωντανό σύστημα. Για να κατανοήσουμε τις 

ποσοτικά δυναμικές ιδιότητες ενός πολύπλοκου συστήματος όπως ο καρκίνος, η 

ανάλυση της ευαισθησίας των παραμέτρων μπορεί να προσφέρει πολύτιμες 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του μοντέλου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να παρέχει διασφάλιση σχετικά με την ευρωστία του μοντέλου, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. 

Τρεις διαφορετικές μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας εφαρμόστηκαν, με 

διαφορετικές θεωρητικές βάσεις, για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην κατάταξη των 

βασικών παραμέτρων εισόδου του μοντέλου: μια γραφική μέθοδος, μια μαθηματική 

και μια στατιστική μέθοδος. Τα αποτελέσματα αυτών των τριών αναλύσεων 

αξιολογούνται και συγκρίνονται. 
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Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και παρουσιάζονται για την ανάλυση 

ευαισθησίας του μοντέλου, αποσκοπούν στον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου των μηχανισμών που μοντελοποιούνται, κατευθύνοντας τη συλλογή των 

πρόσθετων δεδομένων ή την περαιτέρω έρευνα, ελέγχοντας και επικυρώνοντας το 

μοντέλο.  

Η μελέτη ευαισθησίας του μοντέλου με τρεις διαφορετικές μεθόδους αποτελεί 

μια νέα προσέγγιση στην ανάλυση ευαισθησίας των υπολογιστικών μοντέλων. 

Τέλος παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας για συνδυασμό ανά δύο των 

σημαντικότερων παραμέτρων που έχουν υποδείξει οι προηγούμενοι μέθοδοι 

αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου που προσομοιώνεται και την 

υπολογιστική μείωσή του εξαιτίας της χορήγησης χημειοθεραπείας.  

Οι μελέτες ευαισθησίας του μοντέλου κατευθύνουν την επιτυχή προσαρμογή 

του σε πραγματικά κλινικά δεδομένα όπως παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

4.2  ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Η παραμετρική ανάλυση ευαισθησίας γίνεται συνήθως με την εκτέλεση μιας 

σειράς προσομοιώσεων στις οποίες ο χρήστης θέτει διαφορετικές τιμές παραμέτρων 

για να δει πώς η αλλαγή στην τιμή μιας παραμέτρου προκαλεί αλλαγή στην παράμετρο 

εξόδου που τον ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια στην 

τιμή των παραμέτρων του μοντέλου ώστε αυτό να είναι χρήσιμο και έγκυρο. Επίσης, οι 
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μελέτες ευαισθησίας βοηθούν τον προγραμματιστή να καταλάβει τη δυναμική του 

συστήματος. Κάνοντας προσομοιώσεις σε ένα ευρύ φάσμα τιμών των παραμέτρων 

μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά του συστήματος σε ακραίες καταστάσεις. 

Τρεις διαφορετικοί μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας με διαφορετικές 

θεωρητικές βάσεις εφαρμόζονται για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην κατάταξη των 

παραμέτρων εισόδου: μια γραφική, μια μαθηματική και μια στατιστική μέθοδος 

ανάλυσης ευαισθησίας. Οι μέθοδοι εφαρμόστηκαν στο σύνολο των παραμέτρων 

εισόδου του συστήματος που αφορούν τη δυναμική του όγκου (πίνακας 3.4). Οι λίγες 

εναπομείνασες παράμετροι του μοντέλου δεν σχετίζονται με τη δυναμική του όγκου. 

Το μοντέλο έχει κλινικό προσανατολισμό, έτσι οι παράμετροι εξόδου που 

μελετάμε  στην ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου μας είναι η συγκρότηση του 

αρχικού όγκου που προσομοιώνεται και καθορίζει τον ρυθμό ανάπτυξής του, η μείωση 

του όγκου που προκαλεί η θεραπεία και η απόκλιση από την  αρχική κατανομή του 

πληθυσμού που προκαλείται από τη θεραπεία (πίνακας 4.1). 

Τέλος με μια γραφική μέθοδο ανάλυσης παρουσιάζονται οι επιδράσεις 

συνδυασμών παραμέτρων σε δύο παραμέτρους εξόδου, τον ρυθμό ανάπτυξης του 

όγκου και μείωσης λόγω χορήγησης θεραπείας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1:  Επιλεγμένες παράμετροι εξόδου του συνολικού συστήματος προσομοίωσης που 
μελετώνται στις μελέτες ευαισθησίας. Η σχετική διακύμανση θεωρείται ως η μεταβολή της αρχικής τιμής 
από την αρχική, διαιρούμενη με την αρχική. 

Έξοδοι 
προσομοίωσης 

Ορισμός 

PROLIFinit Αρχικό ποσοστό πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (%) 

DORMANTinit Αρχικό ποσοστό κοιμώμενων κυττάρων (%) 

DIFFinit Αρχικό ποσοστό διαφοροποιημένων κυττάρων (%) 

DEADinit Αρχικό ποσοστό νεκρωτικών κυττάρων (%) 

DV Ποσοστό σχετικής διακύμανσης του όγκου (%) 

DPROLIF 
Σχετική διακύμανση του ποσοστού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 
(%) 

DDORMANT Σχετική διακύμανση του ποσοστού των κοιμώμενων κυττάρων (%) 

DDIFF Σχετική διακύμανση του ποσοστού των διαφοροποιημένων κυττάρων (%) 

DDEAD Σχετική διακύμανση του ποσοστού των νεκρωτικών κυττάρων (%) 

 

4.2.1  ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Μια γραφική μέθοδος εφαρμόστηκε για να παρέχει μια οπτική ένδειξη του 

τρόπου που επηρεάζονται συγκεκριμένες έξοδοι του μοντέλου από τη διακύμανση των 

παραμέτρων εισόδου. Γραφήματα διασποράς (scatter plots) χρησιμοποιούνται για την 

οπτική εκτίμηση της επίδρασης των επιμέρους εισόδων στις παραμέτρους εξόδου. Τα 

γραφήματα διασποράς απεικονίζουν τις πιθανές εξαρτήσεις μιας εισόδου και μιας 

εξόδου και ως εκ τούτου μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών πολύπλοκων 

σχέσεων μεταξύ εισόδου-εξόδου και να κατευθύνουν την επιλογή κατάλληλης μεθόδου 

για περαιτέρω διερεύνηση. 
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Η σχετική μεταβολή του όγκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 

          

    
        (Εξίσωση 4.1) 

Όπου V είναι ο αρχικός όγκος του καρκίνου, V΄ ο τελικός όγκος και p η τιμή της 

παραμέτρου εισόδου που μελετάμε. 

Η επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου στη σχετική μεταβολή των 

πληθυσμών ανά κατηγορία κυττάρων, υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση: 

  
    

   
     

 
     

       

     

       

        (Εξίσωση 4.2) 

Όπου    είναι ο αρχικός πληθυσμός,   
  είναι ο τελικός πληθυσμός, i είναι η 

κατηγορία των κυττάρων και p είναι η τιμή της παραμέτρου εισόδου.  

Σύμφωνα με αυτήν την σχέση μελετάμε την επίδραση των παραμέτρων 

ανεξάρτητα από τους απόλυτους αρχικούς πληθυσμούς του όγκου και σε σχέση μόνο 

με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου μεταξύ 

των χορηγήσεων. 

Αρνητικές τιμές της διακύμανσης δείχνουν μείωση του σχετικού ποσοστού των 

κυτταρικών πληθυσμών, ενώ θετικές τιμές αντιστοιχούν σε προσαύξηση. 

Στην εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η επίδραση των πιο σημαντικών παραμέτρων 

του μοντέλου στην αρχική σύσταση του όγκου αναφορικά με τις τέσσερις βασικές 

κατηγορίες κυττάρων (πολλαπλασιαζόμενα, κοιμώμενα, διαφοροποιημένα και νεκρά).  
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Εικόνα 4.1: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των σημαντικών παραμέτρων εισόδου του μοντέλου 

(για τον ορισμό τους κοίτα τον πίνακα 3.4) στην σύσταση του αρχικού όγκου [2]. 

 

Αυτή η εικόνα επίσης παρουσιάζει την συμπεριφορά του όγκου σε ελεύθερη 

αύξηση για διαφορετικές τιμές παραμέτρων, καθώς η αρχικοποίηση της σύσταση του 

όγκου πραγματοποιείται με προοδευτικά βήματα ανάπτυξης μέχρι να φθάσει σε μια 

κατάσταση ισορροπίας. (κοίτα 3.2.3.2). 

Στο σχήμα 4.2 απεικονίζεται η επίδραση όλων των παραμέτρων του μοντέλου 

στα αρχικά ποσοστά των βλαστικών (stem), προγονικών (LIMP), αποπτωτικών 

(apoptotic) και νεκρωτικών (necrotic) κυττάρων.  
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Εικόνα 4.2: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου (για τον 

ορισμό τους κοίτα τον πίνακα 3.4) στα αρχικά σχετικά ποσοστά των βλαστικών (STEM), προγονικών 

(LIMP), αποπτωτικών (APOPTOTIC) και νεκρωτικών (NECROTIC) πληθυσμών κυττάρων [2]. 

 

Μερικά ενδιαφέροντα σημεία της ερμηνείας των διαγραμμάτων διασποράς που 

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.1 είναι τα εξής: 

Το κλάσμα των κυττάρων που εισέρχονται στην κοιμώμενη κατάσταση Psleep 

(εικόνα 4.1.Α) είναι από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στην διαμόρφωση της αρχικής 

σύνθεσης του όγκου και επομένως και στον ρυθμό ανάπτυξής του, καθώς επηρεάζει 

σημαντικά το ποσοστό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, το οποίο μειώνεται όταν 
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περισσότερα κύτταρα εισέλθουν στην κοιμώμενη κατάσταση. Ο πληθυσμός των 

αδρανών κυττάρων (dormant) αυξάνεται σημαντικά για υψηλές τιμές Psleep. Η επίδραση 

αυτής της παραμέτρου του μοντέλου επί των άλλων πληθυσμών είναι λιγότερο έντονη. 

Μια άλλη κρίσιμη παράμετρος είναι το ποσοστό της συμμετρικής διαίρεσης Psym 

(4.1Β). Προσαύξηση στο ποσοστό των βλαστικών κυττάρων που διαιρούνται 

συμμετρικά οδηγεί σε αύξηση των κοιμώμενων (dormant) και του 

πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού λόγω ενίσχυσης του πληθυσμού των βλαστικών 

κυττάρων (stem) (εικόνα 4.2.C), ενώ ο πληθυσμός των διαφοροποιούμενων (diff) 

κυττάρων μειώνεται. Ο πληθυσμός των προγονικών (LIMP) κυττάρων εμφανίζει  σχήμα 

καμπάνας (εικόνα 4.2.C) που προκύπτει από την ύπαρξη δύο ανταγωνιστικών 

μηχανισμών:  την ποσότητα των βλαστικών κυττάρων (stem) που αποτελούν τον 

παραγωγό του πληθυσμού των προγονικών κυττάρων (LIMP) και το ρυθμό της 

παραγωγής τους (Psym). 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόπτωσης ΤΑ (εικόνα  4.1.C) 

παρουσιάζει μεγάλη επίδραση στο αρχικό ποσοστό του πληθυσμού των νεκρών 

κυττάρων, καθώς αύξηση σε αυτόν παρατείνει την παραμονή των αποπτωτικών 

κυττάρων στον όγκο του νεοπλάσματος (εικόνα 4.2.D). Με παραπλήσιο τρόπο, ο 

χρόνος νέκρωσης ΤΝ (εικόνα 4.1.D) έχει επίσης σημαντική επίδραση επί του νεκρού 

πληθυσμού καθώς επηρεάζει την διάρκεια παραμονής των νεκρωτικών κυττάρων στον 

όγκο του νεοπλάσματος (εικόνα 4.2.G). 
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Αύξηση στη διάρκεια της κοιμώμενης φάσης TG0 (εικόνα 4.1.E) οδηγεί σε 

αύξηση του πληθυσμού των κοιμώμενων (dormant) έναντι στους άλλους σχετικούς 

πληθυσμούς κυττάρων. 

Ο ρυθμός απόπτωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων RADiff (εικόνα 4.1.F) 

επηρεάζει ισχυρά τον πληθυσμό των διαφοροποιημένων κυττάρων, ενώ η επίδραση 

στους άλλους πληθυσμούς εμφανίζεται να παρουσιάζει ένα πλατό για υψηλές τιμές της 

παραμέτρου. 

Αύξηση του ποσοστού νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων RNDiff οδηγεί 

σε μείωση του πληθυσμού τους σε αντίθεση με τους άλλους πληθυσμούς (εικόνα 

4.1.G). 

Οι υπόλοιπες παράμετροι του μοντέλου έχουν μικρή επίδραση στην αρχική 

σύσταση του όγκου όσον αφορά τις βασικές κυτταρικές κατηγορίες όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 4.3. 

Συνοψίζοντας, η γραφική μέθοδος αποκαλύπτει ότι οι πιο κρίσιμες παράμετροι 

στον καθορισμό της αρχικής σύστασης του όγκου στις διάφορες κλάσεις κυττάρων 

είναι το ποσοστό των κυττάρων που εισέρχονται στην κοιμώμενη κατάσταση (Psleep) και 

το κλάσμα των κυττάρων που εκτελούν συμμετρική διαίρεση (Psym). 
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Εικόνα 4.3: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των λιγότερων σημαντικών παραμέτρων εισόδου του 

μοντέλου (για τον ορισμό του κοίτα τον πίνακα 3.4) στη σύνθεση του αρχικού όγκου ως προς τις τέσσερις 

βασικές κυτταρικές κατηγορίες: πολλαπλασιαζόμενα (Proliferating), κοιμώμενα (Dormant), 

διαφοροποιημένα (Differentiated) και νεκρά (Dead)  (πίνακας 4.1) [2]. 

 

Στην εικόνα 4.4 παρουσιάζεται η επίδραση των κρίσιμων παραμέτρων του 

μοντέλου στη διακύμανση (εξίσωση 4.1) ενός αρχικού όγκου που έχει υποστεί 

χημειοθεραπεία. Η επίδραση των υπολοίπων παραμέτρων είναι αμελητέα και 

παρουσιάζεται στο σχήμα (εικόνα 4.5). 
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Εικόνα 4.4: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των σημαντικών παραμέτρων του μοντέλου ( για τον 

ορισμό τους κοίτα πίνακα 3.4) στη μεταβολή του όγκου που προκαλείται από χημειοθεραπεία. Το 

χημειοθεραπευτικό σχήμα απεικονίζεται στην εικόνα 1.4 [2]. 

 

Εικόνα 4.5: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των λιγότερο σημαντικών παραμέτρων εισόδου του 

μοντέλου ( για τον ορισμό τους κοίτα πίνακα 3.4) στη μεταβολή του όγκου που προκαλείται από 

χημειοθεραπεία. Το χημειοθεραπευτικό σχήμα απεικονίζεται στην εικόνα 1.4 [2]. 
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Οι όγκοι με την καλύτερη απόκριση στη χημειοθεραπεία είναι αυτοί με χαμηλό 

ποσοστό συμμετρικής διαίρεσης βλαστικών κυττάρων Psym (εικόνα 4.4.C), υψηλό 

ποσοστό κυττάρων που αδρανοποιούνται Psleep (εικόνα 4.4.B), μεγάλες διάρκειες 

κυτταρικού κύκλου Tc (εικόνα 4.4.A), υψηλό ρυθμό απόπτωσης πολλαπλασιαζόμενων 

κυττάρων RA (εικόνα 4.4.D) και χαμηλό ποσοστό κοιμώμενων κυττάρων που 

εισέρχονται εκ νέου στον κυτταρικό κύκλο PG0toG1 (εικόνα 4.4.E). 

Η επίδραση των χημειοθεραπευτικών παραγόντων στον πληθυσμό των 

κοιμώμενων κυττάρων (dormant) οφείλεται μόνο στην δράση (
 

 
         ),  της 

ακτινομυκίνης (actinomycin-D) η οποία είναι ένα φάρμακο που δρα σε όλες τις 

κυτταρικές φάσεις (cell cycle non specific). Γι’ αυτό το λόγο ο πληθυσμός των 

κοιμώμενων κυττάρων συντελεί λιγότερο στην μείωση του όγκου μέσω της αθροιστικής 

δράσης των φαρμάκων και έχει σημαντικά αρνητική επίδραση στην έκβαση της 

θεραπείας, γιατί τα αδρανοποιημένα κύτταρα παραμένουν στον όγκο του 

νεοπλάσματος και συνεισφέρουν σε αυτόν (εικόνα.4.4.F). 

Όπως είναι αναμενόμενο, αύξηση στο ρυθμό θανάτωσης των κυττάρων (cell kill 

rate) που προκαλείται από τη δράση των φαρμάκων (εικόνα 4.4.G) έχει ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη μείωση του όγκου και ως εκ τούτου καλύτερη έκβαση της θεραπείας. 

Συνοψίζοντας, οι πιο καθοριστικές παράμετροι στην μείωση του όγκου, όπως 

απεικονίζεται στην εικόνα 4.4, είναι το ποσοστό των κυττάρων που εκτελούν 

συμμετρική διαίρεση (Psym), το ποσοστό των κυττάρων που εισέρχονται στην φάση 
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αδράνειας (Psleep) και ο ρυθμός κυτταρικού θανάτου των φαρμάκων (συν-δράση και τον 

δύο) (CKRTOTAL). 

Η επίδραση των παραμέτρων του μοντέλου στη μοντελοποίηση της έκβασης της 

θεραπείας όσον αφορά τα συστατικά ποσοστά των πληθυσμιακών κλάσεων σύμφωνα 

με την εξίσωση 4.2  παρουσιάζονται στην εικόνα 4.6. 

 

 

 

Εικόνα 4.6: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των πιο σημαντικών παραμέτρων εισόδου του 

μοντέλου (για τον ορισμό τους κοίτα πίνακα 3.4) στις μεταβολές των σχετικών ποσοστών των πληθυσμών 

των κλάσεων εξαιτίας της χημειοθεραπείας. Το χημειοθεραπευτικό σχήμα παρουσιάζεται στην 1.4 [2] . 
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Εικόνα 4.7: Γραφική αναπαράσταση της επίδρασης των λιγότερο παραμέτρων εισόδου του μοντέλου 

(για τον ορισμό τους κοίτα πίνακα 3.4) στις μεταβολές των σχετικών ποσοστών των πληθυσμών των 

κλάσεων εξαιτίας της χημειοθεραπείας. Το χημειοθεραπευτικό σχήμα παρουσιάζεται στην εικόνα 1.4 [2]. 

 

Οι κλίσεις των γραμμών που παριστούν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβολών των 

σχετικών πληθυσμών και το ποσοστό των κυττάρων που κοιμούνται Psleep ( εικόνα 

4.6.A), το ποσοστό των κυττάρων που διαιρούνται συμμετρικά Psym (εικόνα 4.6.B) και 

των συνολικών ποσοστών κυτταρικού θανάτου εξαιτίας των φαρμάκων CKRTOTAL 

(εικόνα 4.6.F) είναι πολύ πιο απότομες από αυτές του ποσοστού νέκρωσης RNDiff και 

απόπτωσης RADiff των διαφοροποιημένων κυττάρων (εικόνα 4.6.D, εικόνα 4.6.E) και της 

διάρκειας της κοιμώμενης φάσης TG0 (εικόνα 4.6.C). Δηλαδή, Psleep , Psym και CKRTOTAL 

είναι πιο σημαντικές παράμετροι από τις RADiff , RNDiff , TG0. Οι υπόλοιπες παράμετροι, η 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου Tc (εικόνα 4.7.A), ο ρυθμός αυθόρμητης απόπτωσης 

RA (εικόνα 4.7.B), η διάρκεια της απόπτωσης TA (εικόνα 4.7.D) και της νέκρωσης TN 
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(εικόνα 4.7.E) φαίνεται να μην παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της 

χημειοθεραπείας για τους περισσότερους κυτταρικούς πληθυσμούς.  

Η εικόνα 4.6.Α απεικονίζει ότι υψηλές τιμές Psleep οδηγούν σε αύξηση της 

ελάττωσης των πολλαπλασιαζόμενων και κοιμώμενων σχετικών πληθυσμών, αύξηση 

στην επαύξηση του ποσοστού των διαφοροποιημένων κυττάρων και μείωση στην 

επαύξηση του ποσοστού των νεκρών κυττάρων.  Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα υπό 

το αθροιστικό ποσοστό θανάτωσης κυττάρων που παίρνουμε ως αναφορά CKRTOTAL 

(πίνακας 3.4), δρουν αποτελεσματικά επί του πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού 

κυττάρων ακόμα και για μικρές τιμές του Psleep και αυτό το αποτέλεσμα ενισχύεται από 

την περαιτέρω μείωση του πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού για χαμηλότερες τιμές 

Psleep. Αν και ο πληθυσμός των κοιμώμενων κυττάρων αυξάνεται για αύξηση της 

παραμέτρου Psleep, αυτό φαίνεται να μην είναι σε θέση να υπερισχύσει  στην επίδραση 

της θεραπείας στον κοιμώμενο πληθυσμό και στην μείωση του παραγωγού τους 

(πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα). Το σχετικό ποσοστό των νεκρών κυττάρων αυξάνει 

καθώς η θεραπεία οδηγεί περισσότερα κύτταρα σε απόπτωση. Αυτό το αποτέλεσμα 

εξασθενεί για υψηλότερες τιμές Psleep, καθώς ο αριθμός των κυττάρων που χτυπιούνται 

από την θεραπεία (πολλαπλασιαζόμενα και κοιμώμενα) μειώνεται. Ο πληθυσμός των 

διαφοροποιημένων κυττάρων είναι ο μόνος που παρουσιάζει αυξημένη διακύμανση 

για υψηλότερες τιμές Psleep, γιατί η θεραπεία δεν επιδρά σε αυτά τα κύτταρα αν και η 

συγκέντρωση των προγονικών (LIMP) κυττάρων που τα παράγουν μειώνεται.  
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Η εικόνα 4.6.Β υποδεικνύει ότι η επίδραση της θεραπείας σε όγκους με υψηλό 

ποσοστό συμμετρικών διαιρέσεων Psym είναι μια σημαντική αύξηση στη διακύμανση 

των σχετικών κατηγοριών των κλάσεων εκτός από τη διακύμανση στον σχετικό 

πληθυσμό των διαφοροποιημένων που μειώνεται.  Ειδικότερα, η μείωση στο σχετικό 

ποσοστό των πολλαπλασιαζόμενων και κοιμώμενων κυττάρων ελαττώνεται. Η 

επαύξηση του σχετικού πληθυσμού των νεκρών αυξάνει ενώ η επαύξηση του σχετικού 

πληθυσμού των διαφοροποιημένων ελαττώνεται. Για μια τιμή του Psym (~0.7) η 

διακύμανση του σχετικού πληθυσμού των κοιμώμενων μηδενίζεται, ενώ για 

υψηλότερες τιμές Psym αυξάνεται. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο 

κοιμώμενος πληθυσμός επηρεάζεται μόνο από την χορήγηση βινκριστίνης (vincristine) 

και η αύξηση στον πληθυσμό που προκαλείται από υψηλότερες τιμές Psym 

αντισταθμίζει την μείωση του πληθυσμού από την επίδραση της χημειοθεραπείας. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.6.F, αύξηση στην αποτελεσματικότητα των 

χημειοφαρμάκων (όπως εκφράζεται από το ποσοστό θανάτωσης των κυττάρων- cell kill 

rate) οδηγεί σε αύξηση στην ελάττωση των πληθυσμών όλων των κλάσεων εκτός από 

τα διαφοροποιημένα, επειδή τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα δεν δρουν σε αυτά.  
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4.2.2  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Για τη διερεύνηση των κρίσιμων παραμέτρων του μοντέλου, ένας συντελεστής 

ευαισθησίας χρησιμοποιείται ως δείκτης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

διαταραχής των επιμέρους παραμέτρων εισόδου (πίνακας 3.4) του μοντέλου στις 

επιλεγόμενες παραμέτρους εξόδου (πίνακας 4.1). Ο συντελεστής ορίζεται από την 

ακόλουθη εξίσωση [3] : 

  
  

    

    
   (Εξίσωση 4.3) 

Όπου το P αντιπροσωπεύει την τιμή της παραμέτρου εισόδου που μπορεί να ποικίλει 

και M την επιλεγόμενη έξοδο της προσομοίωσης. Το δM υποδηλώνει την μεταβολή της 

M εξαιτίας της μεταβολής της P. 

Η ακρίβεια της ευαισθησίας μειώνεται καθώς η απόλυτη τιμή του δp/p αυξάνει, 

για αυτό το λόγο θεωρούμε διακύμανση 5% (παράγοντας διακύμανσης h=0.05) γύρω 

από την τιμή αναφοράς κάθε παραμέτρου. Για παραμέτρους που παίρνουν ακέραιες 

τιμές, στρογγυλοποιούνται οι τιμές μετά την διακύμανση και η αλλαγή στην παράμετρο 

εξόδου υπολογίζεται αναλογικά. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιμή του συντελεστή ευαισθησίας, τόσο πιο 

ευαίσθητη είναι η επιλεγμένη έξοδος στη συγκεκριμένη παράμετρο εισόδου. 

Οι υπολογισμένοι συντελεστές ευαισθησίας δίνονται στον πίνακα 4.2 και 

απεικονίζονται στο σχήμα 4.8. Στην ανάλυση των ποσοστών των σχετικών πληθυσμών 
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των κυτταρικών κλάσεων, όλες οι παράμετροι εξόδου έχουν θετική τιμή, έτσι 

προκειμένου να προκύψουν θετικοί συντελεστές ευαισθησίας πρέπει να ισχύει: 

M2>M1 για P2>P1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2:  Συντελεστές ευαισθησίας των παραμέτρων εισόδου του μοντέλου (πίνακας 3.4) στις 

εξόδους που περιγράφονται στον πίνακα 4.1 και υπολογίζονται σύμφωνα με την εξίσωση 4.3. Αρνητικές 

τιμές αντιστοιχούν σε μείωση στην επιλεγμένη έξοδο του συστήματος [2]. 

 

  
  Tc Psleep Psym RA PG0toG1 TA TN NLIMP TG0 RADiff RNDiff CKRTOTAL 

  
           0.29 -1.41 1.28 -0.37 0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.08 0.19 0.06 - 

  
            -0.14 -0.15 0.82 -0.37 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.35 0.19 0.06 - 

  
         -0.01 0.33 -0.54 0.03 0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.07 -0.11 -0.04 - 

  
         -0.07 0.14 0.25 -0.01 -0.01 0.10 0.38 0.00 -0.12 0.16 0.13 - 

  
   0.10 0.39 -0.38 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.13 

  
        0.19 -2.44 2.19 -0.13 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.07 0.39 0.13 -0.60 

  
         -0.24 -1.03 1.61 -0.14 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.47 0.39 0.12 -0.37 

  
      0.02 0.43 -0.53 0.04 0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.07 -0.12 -0.04 0.12 

  
      0.02 -0.40 0.66 -0.05 0.00 0.17 0.36 0.00 -0.05 0.26 0.15 -0.09 
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Εικόνα 4.8: Μαθηματική μέθοδος: διαλογή των παραμέτρων του μοντέλου (για τον ορισμό των 

παραμέτρων βλέπε πίνακα 3.4) σύμφωνα με τη δράση τους σε επιλεγμένες εξόδους (πίνακας 4.1) [2].  
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.8.A, οι πιο καθοριστικές παράμετροι για την 

αρχικοποίηση του πληθυσμού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων είναι (με φθίνον 

βάρος): Psleep, Psym, RA και Tc. Αύξηση στις Psym και Tc οδηγεί σε ενίσχυση του αρχικού 

ποσοστού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, ενώ αύξηση στις Psleep, RA οδηγεί σε 

ελάττωση. 

Ο αρχικός πληθυσμός των κοιμώμενων (εικόνα 4.8.B) καθορίζεται κυρίως από 

τις παραμέτρους Psym, RA και TG0. Οι όγκοι με υψηλότερες τιμές Psym, TG0 και 

χαμηλότερες τιμές RA έχουν περισσότερα κοιμώμενα κύτταρα. 

Το αρχικό σχετικό ποσοστό των διαφοροποιημένων (εικόνα 4.8.C) ενισχύεται 

έντονα για υψηλότερες τιμές της Psym και μειώνεται σημαντικά για χαμηλότερες τιμές 

της Psleep. 

Το σχετικό ποσοστό των νεκρών κυττάρων στον αρχικό όγκο επηρεάζεται κατά 

κύριο λόγο από την TN και την Psleep. 

Στην εικόνα 4.9 απεικονίζεται ότι εκτός από τις δυο πιο καθοριστικές 

παραμέτρους (Psym, Psleep), ο αριθμός των μιτώσεων (NLIMP) που υπόκειται ένα 

προγονικό κύτταρο μέχρι να διαφοροποιηθεί πλήρως επηρεάζει έντονα την αναλογία 

των βλαστικών (stem) και των προγονικών (LIMP) κυττάρων, ενώ ο συνολικός 

πληθυσμός των πολλαπλασιαζόμενων παραμένει  σταθερός.  
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Εικόνα 4.9: Μαθηματική μέθοδος: κατάταξη των παραμέτρων του μοντέλου (για τον ορισμό τους δες τον 

πίνακα 3.4) σύμφωνα με την επίδρασή τους στα αρχικά σχετικά ποσοστά των βλαστικών (STEM) και 

προγονικών (LIMP) κυττάρων και στη σχετική τους μεταβολή [2]. 

 

Στην ανάλυση της μεταβολής των σχετικών ποσοστών των πληθυσμών και της 

μεταβολής του όγκου εξαιτίας της χημειοθεραπείας ισχύει P>0 και P2>P1, επομένως 

για να προκύψει θετικός συντελεστής ευαισθησίας πρέπει: M>0 και M2>M1 ή M<0 και 

M2<M1. 

Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής ευαισθησίας είναι ένας δείκτης για την 

αξιολόγηση της ευαισθησίας της παραμέτρου του μοντέλου, αλλά δεν αναφέρει άμεσα 

αν οι έξοδοι μειώνονται ή αυξάνονται.  
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Η επαγόμενη μεταβολή του όγκου (εικόνα 4.9.I) εξαρτάται κυρίως από τις 

παραμέτρους Psym, Psleep και CKRTOTAL. 

Οι σχετικές μεταβολές των πολλαπλασιαζόμενων (εικόνα 4.9.E) και των 

κοιμώμενων (εικόνα 4.9.F) πληθυσμών είναι επίσης ευαίσθητες στις ίδιες τρεις 

παραμέτρους. 

Η σχετική μεταβολή του διαφοροποιημένου πληθυσμού (εικόνα 4.9.G) 

καθορίζεται επίσης από την RADiff, ενώ η διακύμανση στον νεκρωτικό πληθυσμό 

επηρεάζεται ισχυρά και από την TN. 

Με τη μαθηματική ανάλυση που παρουσιάστηκε επιτυγχάνεται μια πιο 

ποσοτική σύγκριση της επίδρασης των παραμέτρων στις επιλεγμένες εξόδους. 

 

4.2.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Οι στατιστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την εκτέλεση προσομοιώσεων με 

εισόδους από μια κατανομή και την αξιολόγηση της επίδρασης της διακύμανσης των 

εισόδων στην κατανομή των εξόδων. 

Η ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) [4] είναι μια πιθανοτική 

(probabilistic) τεχνική ανάλυσης ευαισθησίας που χρησιμοποιείται για την εξήγηση ή τη 

μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ μιας μεταβλητής Y, η οποία καλείται απόκριση 

(response), έξοδος (output) ή εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable) και μιας ή 
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περισσοτέρων προγνωστικών (predictor), εισόδων (input),  ανεξάρτητων (independent) 

ή επεξηγηματικών (explanatory) μεταβλητών X1, …XP. 

Η ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) χρησιμοποιείται για τρεις 

βασικούς λόγους [5, 6] : (1) την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

εισόδου στην απόκριση, (2) τον έλεγχο των μεταβλητών εισόδου για μια δεδομένη τιμή 

της απόκρισης, (3) την πρόβλεψη της απόκρισης με βάση τις μεταβλητές εισόδου. 

Οι γραφικές μέθοδοι όπως τα γραφήματα διασποράς (scatter plots) θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα πρώτο βήμα για να προσφέρουν μια εικόνα 

για τις σχέσεις των εισόδων και των εξόδων, ώστε να συμπεριληφθούν στη στατιστική 

ανάλυση μόνο οι σημαντικές. 

Αρκετά μοντέλα παλινδρόμησης (regression models) (πίνακας 4.3) 

χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή (fitting) των καμπυλών των γραφημάτων 

διασποράς (scatter plots) τα οποία έχουν παραχθεί στην γραφική μέθοδο ανάλυσης 

(4.2.1). Ένα ξεχωριστό μοντέλο παράγεται για κάθε συνδυασμό εξαρτώμενης 

μεταβλητής (πίνακας 4.1) και παραμέτρου εισόδου (πίνακας 3.4). Για κάθε μοντέλο οι 

συντελεστές παλινδρόμησης (regression coefficients), τα R-squared, το τυπικό σφάλμα 

της εκτίμησης (standard error of estimate), ο πίνακας ανάλυσης της διακύμανσης 

(analysis of variance table-ANOVA), οι προβλεπόμενες τιμές (predicted values), τα 

υπόλοιπα (residuals) και τα διαστήματα πρόβλεψης (prediction intervals) 

αξιολογούνται (βλ. συμπληρωματικό υλικό πίνακας S.1 και S.2). 
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Για εύρος διακύμανσης της κάθε παραμέτρου εισόδου (πίνακας 3.4) από 0.5-

φορές (50% μείωση) μέχρι 1.5 φορές (50% αύξηση) της τιμής αναφοράς, οι καμπύλες 

των μοντέλων παλινδρόμησης παράγονται για τις εξαρτημένες μεταβλητές (πίνακας 

4.1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Μοντέλα παλινδρόμησης για την προσαρμογή (fitting) καμπυλών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μοντέλο Εξίσωση 

1 Linear           

2 Logarithmic                

3 Inverse      
  

 
 

4 Quadratic                 

5 Cubic                       

6 Power          

7 Compound        
  

8 S-curve       
  
  

9 Logistic   
 

 
       

 
 

10 Growth            

11 Exponential            
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Οι καμπύλες προσαρμογής (fitting curves) των μοντέλων παλινδρόμησης που 

παράγονται για τις εξαρτημένες μεταβλητές (πίνακας 4.1) παρουσιάζονται στις εικόνες 

4.10 και 4.11. 

 

Εικόνα 4.10: Καμπύλες προσαρμογής (fitting curves) των μοντέλων παλινδρόμησης (regression models)  

που υιοθετούνται για τα αρχικά σχετικά ποσοστά των πληθυσμών των κυττάρων για 0.5-1.5 συντελεστή 

διακύμανσης των παραμέτρων εισόδου γύρω από κάθε τιμή αναφοράς [2]. 

 

Οι αρνητικές τιμές των ποσοστών στην εικόνα 4.10 προκύπτουν από την χρήση 

στα εμπειρικά μοντέλα τιμών των παραμέτρων Psleep και  Psym που οδηγούν σε τεχνητό 

όγκο με λανθάνουσα συμπεριφορά ελεύθερης αύξησης. 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.10.A, οι πιο σημαντικές παράμετροι (δηλαδή με 

την πιο απότομη κλίση) στον καθορισμό του ποσοστού των πολλαπλασιαζόμενων 

κυττάρων στον αρχικό πληθυσμό είναι οι Psym και Psleep που χαρακτηρίζονται από 

ανταγωνιστική δράση. 

 

Εικόνα 4.11: Καμπύλες προσαρμογής (fitting curves) των μοντέλων παλινδρόμησης (regression models)  

που υιοθετούνται για τις μεταβολές των πληθυσμών κυττάρων για 0.5-1.5 συντελεστή διακύμανσης των 

παραμέτρων εισόδου γύρω από κάθε τιμή αναφοράς [2]. 
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Από τις εικόνες 4.11.A και 4.11.B είναι σαφές ότι η Psym είναι η πιο σημαντική 

παράμετρος στον καθορισμό της σχετικής συγκρότησης του αρχικού όγκου σε βλαστικά 

και προγονικά κύτταρα. Επίσης ο αριθμός των απαιτούμενων μιτώσεων προκειμένου 

τα προγονικά κύτταρα να γίνουν πλήρως διαφοροποιημένα (NLIMP) επηρεάζει 

σημαντικά το ποσοστό των βλαστικών και προγονικών κυττάρων ενώ δεν επηρεάζει τον 

πολλαπλασιαζόμενο πληθυσμό συνολικά. Η διάρκεια του κυτταρικού κύκλου Tc επίσης 

εμφανίζεται να έχει σημαντική δράση επί του αρχικού ποσοστού του πληθυσμού των 

προγονικών κυττάρων. Για μικρότερες διάρκειες κυτταρικού κύκλου περισσότερα 

προγονικά  κύτταρα βρίσκονται στον αρχικό όγκο. 

Ο πληθυσμός των διαφοροποιημένων κυττάρων (4.11.C) καθορίζεται βασικά 

από τις Psleep και Psym, αλλά με αντίθετο τρόπο σε σύγκριση με το πώς επηρεάζουν τον 

πληθυσμό των πολλαπλασιαζόμενων. Το αρχικό σχετικό ποσοστό του 

διαφοροποιημένου πληθυσμού επηρεάζεται επίσης από το ρυθμό μείωσης του 

πληθυσμού μέσω απόπτωσης (RADiff). 

Οι τιμές των Psleep και Psym επίσης προδιαθέτουν τον αρχικό  πληθυσμό νεκρών 

κυττάρων (εικόνα 4.11.D). Το ποσοστό των νεκρών κυττάρων στον αρχικό όγκο 

επηρεάζεται από τον χρόνο παραμονής των νεκρωτικών στον όγκο του νεοπλάσματος 

(TN) και όχι τόσο ισχυρά και από τον χρόνο παραμονής των αποπτωτικών κυττάρων 

στον όγκο (TA) γιατί, σε συμφωνία με την βιβλιογραφία, η απόπτωση είναι μια 

συγκριτικά ταχύτερη διαδικασία. 
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Επιπλέον το ποσοστό απόπτωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων (RADiff) 

φαίνεται να έχει ισχυρή επίδραση επί του αρχικού πληθυσμού των νεκρών κυττάρων. 

Η περιεκτικότητα του πληθυσμού των κοιμώμενων κυττάρων στον αρχικό όγκο 

και πάλι επηρεάζεται πολύ από το Psym αλλά επίσης και από τον χρόνο παραμονής των 

κοιμώμενων στην μάζα του όγκου TG0, την Psleep και τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου 

Tc. 

Όπως περιγράφει η εικόνα 4.11.E οι δύο πιο σημαντικές παράμετροι που 

καθορίζουν τη μεταβολή του όγκου είναι οι Psym και Psleep. Αυτές είναι οι παράμετροι 

που ορίζουν τη διακύμανση σε όλες τις κατηγορίες κυττάρων. 

Η σχετική διακύμανση του πληθυσμού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 

επίσης ορίζεται από την CKRTOTAL (εικόνα. 4.11.A) και την RADiff. 

Η μεταβολή του πληθυσμού των κοιμώμενων είναι θετική και αυξάνεται 

σημαντικά για υψηλότερες τιμές Psym και CKRTOTAL και για χαμηλότερες τιμές των RADiff, 

Psym και TG0. 

Η μεταβολή  των διαφοροποιημένων κυττάρων είναι αρνητική και 

επηρεάζεται έντονα από τα Psleep, Psym, Tc, RADiff και TG0. 

Η μεταβολή του νεκρωτικού πληθυσμού εξαρτάται από τα Psym, Psleep, RADiff και 

Tc. 
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4.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα επίδρασης συνδυασμού παραμέτρων ανά 

δυάδες στη μείωση ενός όγκου μετά από χημειοθεραπεία και στο ρυθμό ανάπτυξής 

του έχουν μελετηθεί και παρουσιάζονται για τις πιο σημαντικές παραμέτρους του 

μοντέλου.  

Οι δυάδες που θεωρήθηκαν είναι οι εξής: 

1. Psym - Psleep 

2. TC - RA 

3. CKRTOTAL - PG0toG1 

 Η ανάπτυξη του όγκου θεωρείται ότι ακολουθεί το εκθετικό μοντέλο της 

ελεύθερης ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί ένα τμήμα της Gompertzian καμπύλης [7]. 

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η εξέλιξη του όγκου 

με το χρόνο μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση : 

V(t)=V0ekt
 (Εξίσωση 4.4) 

όπου V0 είναι ο όγκος τη χρονική στιγμή t=0 και k η σταθερά του ρυθμού ανάπτυξης. Η 

σταθερά ανάπτυξης των όγκων έχει προσδιοριστεί με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων.  

  Οι περιοχές που εμφανίζονται στα γραφήματα του σχήματος 4.12 αντιστοιχούν 

σε συνδυασμούς παραμέτρων που οδηγούν σε βιολογικά αποδεκτούς όγκους, δηλαδή 



 
194 

 

σε όγκους που εκδηλώνουν μονότονη συμπεριφορά στην περίπτωση της ελεύθερης 

ανάπτυξης [7, 8]. Επίσης απεικονίζονται μόνο οι όγκοι που παρουσιάζουν μείωση στην 

περίπτωση της θεραπείας. 

 Η εικόνα 4.12.Α δείχνει το συνδυασμένο αποτέλεσμα των  Psym και Psleep στον 

ρυθμό ανάπτυξης του όγκου. Μια διαισθητική παρατήρηση είναι πως ο όγκος είναι πιο 

επιθετικός (μεγαλύτερη σταθερά ανάπτυξης) για υψηλότερες τιμές Psym και 

χαμηλότερες τιμές Psleep, το οποίο επισημαίνει την ανταγωνιστική επίδραση των δύο 

μηχανισμών στην ανάπτυξη του όγκου. Οι «ισοεπιφάνειες» (isosurfaces) του ρυθμού 

ανάπτυξης (ορισμένες σε χωριστές περιοχές τιμών της σταθεράς ρυθμού ανάπτυξης και 

καθορισμένες με διαφορετικά χρώματα) σχηματίζουν παράλληλες λωρίδες, 

υποδηλώνοντας ότι η επίδραση του συνδυασμού των δύο παραμέτρων διατηρεί τον 

ίδιο χαρακτήρα σε όλο τον θεωρούμενο χώρο τιμών. 
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Εικόνα 4.12 : Συνδυασμένα αποτελέσματα των επιλεγόμενων δυάδων παραμέτρων στην ελεύθερη 

αύξηση του όγκου (πρώτη στήλη) και στην μείωση του όγκου μετά την θεραπεία (δεύτερη στήλη). Τα 

διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε διαφορετικές περιοχές τιμών της σταθεράς ανάπτυξης ή του 

ποσοστού μείωσης του όγκου [1].  

Α, Β: Συνδυασμένο αποτέλεσμα των παραμέτρων Psym and Psleep. 

C, D: Συνδυασμένο αποτέλεσμα των παραμέτρων Tc και RA. 

E, F:  Συνδυασμένο αποτέλεσμα των παραμέτρων CKRTOTAL και PG0toG1. 

Για τον ορισμό των παραμέτρων δες τον πίνακα 3.4. 
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 Το σχήμα 4.12.C δείχνει την συνδυασμένη επίδραση των  TC και RA. Εικονικοί 

όγκοι με παρατεταμένη διάρκεια κυτταρικού κύκλου είναι λιγότερο επιθετικοί 

(χαμηλότερη σταθερά ελεύθερης ανάπτυξης) συγκριτικά με όγκους με μικρότερους 

κυτταρικούς κύκλους. Αυτή η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη για υψηλότερες τιμές του 

ρυθμού αυθόρμητης απόπτωσης. Οι ισοεπιφάνειές (isosurfaces) του ρυθμού 

ανάπτυξης του όγκου παρουσιάζονται σχεδόν παράλληλες στον άξονα του RA για 

χαμηλές τιμές της TC:  η επίδραση της αυθόρμητης απόπτωσης στον ρυθμό ανάπτυξης 

είναι πολύ πιο έντονη από την επίδραση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου. 

 Στο σχήμα 4.12.Ε ένα βιολογικά προβλεπόμενο εύρημα είναι ότι οι όγκοι με 

υψηλότερες τιμές PG0toG1 έχουν μεγαλύτερες σταθερές ελεύθερης ανάπτυξης. Επίσης 

όπως αναμενόταν, ο ρυθμός κυτταρικού θανάτου εξαιτίας της θεραπείας δεν έχει 

καμιά επίδραση  στη σταθερά της ελεύθερης ανάπτυξης του όγκου, συνεπώς σε αυτήν 

την περίπτωση εμφανίζονται ισοεπιφάνειες παράλληλες προς τον άξονα της 

παραμέτρου CKR . 

 Στο σχήμα 4.12.Β μια ισοευθεία (isoline) μέγιστου όγκου είναι ευδιάκριτη. Μια 

απότομη πτώση της εξόδου παρατηρείται αλλάζοντας κατά λίγο τις τιμές των 

παραμέτρων από αυτές που οδηγούν στη μέγιστη μείωση, η οποία υποδεικνύει την 

έντονη ευαισθησία της εξόδου στις τιμές αυτών των παραμέτρων. Παράλληλες 

ισοεπιφάνειες αποτελούν ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εξόδου και σε αυτήν την 

περίπτωση.  
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 Η εικόνα 4.12.D επιδεικνύει μεγαλύτερη μείωση του όγκου για υψηλές τιμές TC 

και RA. Τέλος, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12.F, αύξηση του CKR του συνδυασμού των 

χημειοφαρμάκων (δηλαδή αύξηση στην κυτταροτοξικότητα) οδηγεί σε μεγαλύτερη 

μείωση του όγκου. Η μείωση στον όγκο είναι ελαφρώς ισχυρότερη για υψηλότερες 

τιμές του PG0toG1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 

 

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα 

προσομοίωσης ελεύθερης ανάπτυξης (5.2.1) και απόκρισης σε χημειοθεραπεία (5.2.2) 

τυχαίου όγκου (ελλειψοειδούς) προκειμένου να επικυρωθεί η αξιοπιστία της 

συμπεριφοράς του μοντέλου και η κλινική δυνατότητά του.  

Στην συνέχεια το μοντέλο εφαρμόζεται σε πραγματικά κλινικά δεδομένα της 

κλινικής δοκιμής SIOP [30] (5.3). Προκειμένου να επικυρωθεί το μοντέλο του 

Ογκοπροσομοιωτή (3.1), χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του μοντέλου τα 

διαθέσιμα κλινικά δεδομένα (απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά) προ και μετα-

εγχειρητικά και σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη πληροφορία από τη βιβλιογραφία,. Η 

προσαρμογή του μοντέλου στα κλινικά δεδομένα αποσκοπεί στην εκτίμηση εύρος 

πεδίου ορισμού τιμών των παραμέτρων του μοντέλου για τους διάφορους τύπους 

νεφροβλαστώματος μέσω της μοντελοποίηση με περιορισμούς (constraints) (2.4.1). Ο 

βρόχος εκμάθησης που περιλαμβάνεται στο διάγραμμα ροής του Ογκοπροσομοιωτή 

(εικόνα 3.2) χρησιμοποιείται έτσι για την προσαρμογή των μοντέλων.  
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5.2  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ  

 

5.2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Τα ενδεικτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν την ελεύθερη 

ανάπτυξη (για 2 εβδομάδες) ομοιογενή ελλειψοειδούς όγκου νεφροβλαστώματος που 

αποτελείται από μια μεταβολική περιοχή σε όλη την έκτασή του.  Οι τιμές των 

παραμέτρων του μοντέλου έχουν τη θεωρούμενη τιμή αναφοράς τους (πίνακας 3.4). Οι 

ρυθμοί μεταβάσεων μεταξύ των κατηγοριών των κυττάρων (βλ. πίνακας 3.4, εικόνα 

3.9) θεωρούνται σταθεροί για το μικρό χρονικό διάστημα της προσομοίωσης σε σχέση 

με τη διάρκεια ζωής του όγκου και αντιστοιχούν στους μέσους όρους των 

«πραγματικών» ρυθμών μεταβάσεων. 

Το πρότυπο της ανάπτυξης των όγκων είναι εκθετικό υπό συνθήκες ισορροπίας 

των πληθυσμών (βλ. 2.2.3.2). Στη βιβλιογραφία [1] είναι ευρέως αποδεκτό ότι η 

ανάπτυξη του όγκου είναι Gompertzian, δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται 

σταδιακά καθώς μεγαλώνει ο όγκος. Ωστόσο για μικρά χρονικά διαστήματα η 

Gompertzian καμπύλη μπορεί να προσεγγιστεί με εκθετική με ρυθμό ανάπτυξης ίσο με 

τον μέσο όρο στο χρονικό διάστημα. 

Η μονότονη εκθετική αύξηση του όγκου είναι εμφανής στην εικόνα 5.1. 

Βλέπουμε στην εικόνα 5.2.Α ότι όλα τα σχετικά ποσοστά των επιμέρους πληθυσμών 

κυττάρων παραμένουν σταθερά, ενώ ο συνολικός πληθυσμός αυξάνει (εικόνα 5.1) (βλ. 
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2.2.3.2). Όλες οι κατηγορίες κυττάρων αυξάνουν κατά τη διάρκεια της ελεύθερης 

αύξησης του όγκου (εικόνα 5.2.B, C, D, E). Αυτό εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι 

οριακές συνθήκες για τη μονότονη αύξηση του κλινικά αποδεκτού όγκου. 

Τα ενδεικτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι συγκρίσιμα με την 

κλινική πραγματικότητα και υποστηρίζουν την κλινική δυνατότητα, την ευελιξία και 

αξιοπιστία του μοντέλου.  

 

Εικόνα 5.1: Η χρονική εξέλιξη όγκου νεφροβλαστώματος που χαρακτηρίζεται από τις παραμέτρους του 

πίνακα 3.4. Η χρονική στιγμή 0 αντιστοιχεί σε ένα ελλειψοειδή όγκο με άξονες 10, 20, 30 mm σε πλέγμα 

διαστάσεων 50 mm
3
.  Η εκθετική προσαρμογή της καμπύλης και η εξίσωσή της.  
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Εικόνα 5.2: Εξέλιξη με τον χρόνο υπό ελεύθερη αύξηση 14 ημερών, των: 

 Α) Σχετικών ποσοστών των βασικών πληθυσμών κυττάρων. Diff: Διαφοροποιημένα. Dead: Νεκρά. 

Dormant: Κοιμώμενα. Prolif: Πολλαπλασιαζόμενα. 

 Β) Πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού κυττάρων, περιλαμβάνει τα βλαστικά (stem) και προγονικά (LIMP) 

κύτταρα που βρίσκονται στις ενεργές φάσεις του κυτταρικού κύκλου (G1, M, G2, S). 

 C) Κοιμώμενου πληθυσμού κυττάρων. Περιλαμβάνει τα βλαστικά (stem) και προγονικά (LIMP) κύτταρα 

που βρίσκονται στην G0 φάση.  

D) Πληθυσμού διαφοροποιημένων κυττάρων. 
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E) Νεκρού πληθυσμού κυττάρων. Περιλαμβάνει τα νεκρωτικά και τα αποπτωτικά κύτταρα.  

Στην εικόνα 5.3.Α απεικονίζονται τρισδιάστατες ανακατασκευές του αρχικού και 

τελικού όγκου (από τα εξερχόμενα αρχεία raw – βλ. 3.4.2). Στην εικόνα 5.3.Β 

παρουσιάζεται μια τρισδιάστατη αντιπαραβολή του αρχικού και τελικού όγκου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  

Β.  
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Εικόνα 5.3: (Α) Τρισδιάστατες επιφάνειες (surfaces)  του αρχικού όγκου (αριστερά) και του τελικού μετά 

από 14 ημέρες ελεύθερης ανάπτυξης (δεξιά) στο κυβικό πλέγμα διακριτοποίησης πλευράς 50 mm. Οι 

εικόνες έχουν παραχθεί με το πρόγραμμα Mango [2]. (B) Τρισδιάστατη αντιπαραβολή του αρχικού όγκου 

(έλλειψη με άξονες 10, 20, 30 mm- κόκκινοι κύκλοι) και του τελικού μετά από 14 ημέρες ελεύθερης 

ανάπτυξης (μπλε τετράγωνα). 

 

5.2.2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Τα ενδεικτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν την απόκριση σε 

θεραπεία ομοιογενή ελλειψοειδούς όγκου νεφροβλαστώματος που αποτελείται από 

μια μεταβολική περιοχή σε όλη την έκταση του. Το σχήμα της θεραπείας που 

προσομοιώνεται (εικόνα 5.4) είναι αυτό που ακολουθείται στην κλινική δοκιμή SIOP 

[30] για τοπική νόσο (βλ. 1.10.3.2.1 εικόνα 1.4). Θεωρείται ότι η πρώτη χορήγηση 

γίνεται 1 ημέρα (t=24h) μετά τη διάγνωση (αρχική εικόνα όγκου) και η προσομοίωση 

σταματάει τρεις ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση (t=600h=25d) για να 

μοντελοποιηθεί  ένα σχήμα θεραπείας κοντά στην κλινική πραγματικότητα. Το 

διάστημα πριν και μετά τη θεραπεία έχει επίσης προσομοιωθεί. Οι τιμές των 

παραμέτρων του μοντέλου έχουν τη θεωρούμενη τιμή αναφοράς τους (πίνακας 3.4). Οι 

ρυθμοί μεταβάσεων μεταξύ των κατηγοριών των κυττάρων (βλ. πίνακας 3.4, εικόνα 

3.9) θεωρούνται σταθεροί για το μικρό χρονικό διάστημα της προσομοίωσης σε σχέση 

με τη διάρκεια ζωής του όγκου και αντιστοιχούν στους μέσους όρους των πραγματικών 

ρυθμών μεταβάσεων. 
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Στην εικόνα 5.5 φαίνεται η χρονική εξέλιξη του όγκου και στην 5.6 των 

επιμέρους απόλυτων πληθυσμών (B-E) αλλά και των σχετικών ποσοστών τους (A). 

Ο συνολικός όγκος (εικόνα 5.5.Α) μειώνεται κατά 59%. Οι τέσσερις χρονικές 

στιγμές των χορηγήσεων της χημειοθεραπείας φαίνονται ξεκάθαρα στο σχήμα 5.5.C 

που απεικονίζει τον πολλαπλασιαζόμενο πληθυσμό των κυττάρων στον οποίο δρουν 

και τα δύο φάρμακα. Την πρώτη και τρίτη χρονική στιγμή χορηγήσεως η πτώση του 

πληθυσμού είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη δεύτερη και τέταρτη, γιατί χορηγούνται 

και τα δύο φάρμακα ταυτόχρονα.  Στο ίδιο σχήμα διακρίνεται και ο επαναποικισμός 

του όγκου στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των χορηγήσεων και μετά το τέλος της 

τελευταίας χορήγησης.  

Ο πληθυσμός των κοιμώμενων κυττάρων (5.5.C)  παρουσιάζει μικρότερη πτώση 

ανά συνεδρία συγκριτικά με τον πληθυσμό των πολλαπλασιαζόμενων, γιατί στα 

αδρανή κύτταρα δρα μόνο η ακτινομυκίνη (βλ. 3.2.5.3). 

Ο πληθυσμός των νεκρών κυττάρων παρουσιάζει 4 σύνολα κορυφών που 

αντιστοιχούν στις στιγμές χορηγήσεων των χημειοφαρμάκων. Η πρώτη κορυφή κάθε 

ομάδας αντιστοιχεί σε αυτά που οδηγούνται απευθείας στην  απόπτωση και η δεύτερη 

σε αυτά που οδηγούνται αφού φτάσουν στο σημείο του κυτταρικού κύκλου από όπου 

οδηγούνται στην απόπτωση (βλ. εικόνα 3.9).  
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Εικόνα 5.4: Σχήμα χημειοθεραπείας που προσομοιώνεται για έναν αρχικά ελλειψοειδή όγκο αξόνων 10, 

20, 30 mm. 

 

Εικόνα 5.5: Η χρονική εξέλιξη όγκου νεφροβλαστώματος με χημειοθεραπεία (σχήμα εικόνας 5.4). Ο 

όγκος  χαρακτηρίζεται από τις παραμέτρους του πίνακα 3.4. Η χρονική στιγμή 0 αντιστοιχεί σε έναν 

ελλειψοειδή όγκο με άξονες 10, 20, 30 mm σε πλέγμα διαστάσεων 50 mm
3
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Εικόνα 5.6: Χρονική εξέλιξη μετά από χορήγηση σχήματος χημειοθεραπείας (σχήμα εικόνας 5.4) των: 

Α) σχετικών ποσοστών των βασικών πληθυσμών κυττάρων. Diff: Διαφοροποιημένα. Dead: Νεκρά. 

Dormant: Κοιμώμενα. Prolif: Πολλαπλασιαζόμενα. 

 Β) πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού κυττάρων, περιλαμβάνει τα βλαστικά (stem) και προγονικά (LIMP) 

κύτταρα που βρίσκονται στις ενεργές φάσεις του κυτταρικού κύκλου (G1, M, G2, S). 

C) Κοιμώμενου πληθυσμού κυττάρων. Περιλαμβάνει τα βλαστικά (stem) και προγονικά (LIMP) κύτταρα 

που βρίσκονται στην G0 φάση.  

D) Πληθυσμού διαφοροποιημένων κυττάρων. 

E) Νεκρού πληθυσμού κυττάρων. Περιλαμβάνει τα νεκρωτικά και τα αποπτωτικά κύτταρα. 
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Εικόνα 5.7: Α) Τρισδιάστατες επιφάνειες (surfaces)  του αρχικού όγκου (αριστερά) και του τελικού (δεξιά) 

μετά από χημειοθεραπεία υπό το σχήμα της εικόνας 5.4. Οι εικόνες έχουν παραχθεί με το πρόγραμμα 

Mango [2].  Β) Τρισδιάστατη αντιπαραβολή του αρχικού όγκου (έλλειψη με άξονες 10, 20, 30 mm- 

κόκκινοι κύκλοι) και του τελικού μετά τη χορήγηση της θεραπείας  (μπλε τετράγωνα). 

   

 

Α. 

Β. 
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5.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ SIOP 

 

5.3.1 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Μέχρι τώρα δύο ομάδες πλήρων κλινικών δεδομένων (απεικονιστικά, 

ιστοπαθολογικά και άλλα κλινικά δεδομένα) από κλινικά περιστατικά 

νεφροβλαστώματος έχουν ανακτηθεί από το αποθετήριο (repositoty) και επεξεργαστεί.  

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 7 ανωνυμοποιημένα περιστατικά, ενώ η δεύτερη από 

11 περιστατικά. Αυτό σημαίνει ότι 18 ασθενείς έχουν προσομοιωθεί συνολικά. Στους 

πίνακες 5.1 και 5.2 σημειώνονται τα πραγματικά ιστολογικά δεδομένα για τους 

ασθενείς από την κλινική δοκιμή SIOP [30] που έχουν συγκεντρωθεί και μελετηθεί ως 

τώρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Ιστολογικά δεδομένα για πραγματικούς ασθενείς με νεφροβλάστωμα της κλινικής δοκιμής 

SIOP  -1
η
 ομάδα δεδομένων. 

SIOP 
κωδικός 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Απόκριση/ 
Νέκρωση 
Αριστερός 

Απόκριση / 
Νέκρωση 

Δεξιός 
Μετάσταση 

Βλαστικά 
(Blastemal) 

Επιθυλιακά 

(Ephitelial) 

Στρωματικά 

(Stromal) 
Σταδιοποίηση 

11351 30%  ΟΧΙ 85% 10% 5% 

Στάδιο ΙΙΙ. 

Κυρίως βλαστικά. 

Υψηλής επικινδυνότητας 

11570  20% ΟΧΙ    

Στάδιο ΙΙΙ. 

Μεικτού τύπου. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας 

11590  15% ΟΧΙ    

Στάδιο Ι. 

Μεικτού τύπου με τοπική 
αναπλασία. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας 

11627  40% ΟΧΙ 5% 60% 35% 

Στάδιο ΙΙ. 

Μεικτού τύπου. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας 

11628  30% ΟΧΙ 5% 25% 70% 

Στάδιο Ι. 

Στρωματικού τύπου. 
Ενδιάμεσης επικινδυνότητας 

11639 50%  ΟΧΙ 0% 90% 10% 

Στάδιο Ι. 

Υποτροπιάζων τύπος. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας 

11803 <65%  ΟΧΙ    

Στάδιο ΙΙ. 

Στρωματικού τύπου. 
Ενδιάμεσης επικινδυνότητας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Ιστολογικά δεδομένα για πραγματικούς ασθενείς με νεφροβλάστωμα της κλινικής δοκιμής 
SIOP  -2

η
 ομάδα δεδομένων. 

 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

SIOP 
κωδικός 

Απόκριση / 
Νέκρωση 
Αριστερός 

Απόκριση / 
Νέκρωση 

Δεξιός 
Μετάσταση 

Βλαστικά 
(Blastemal) 

Επιθυλιακά 

(Ephitelial) 

Στρωματικά 

(Stromal) 
Σταδιοποίηση 

11537  <65% ΟΧΙ  30% 70% 

Στάδιο Ι. 

Στρωματικού τύπου. 
Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11714 <65%  ΟΧΙ 60% 25% 15% 

Στάδιο Ι. 

Μεικτού τύπου. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11733 <65%   100%   

Στάδιο Ι. 

Βλαστικού τύπου. 

Υψηλής επικινδυνότητας 

11736  <25% ΟΧΙ    

Στάδιο Ι. 

Μεικτού τύπου. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11813  <65% ΟΧΙ    

Στάδιο Ι. 

Μεικτού τύπου. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11823 90%  ΟΧΙ 70% 20% 10% 

Στάδιο Ι. 

Υποτροπιάζων τύπος. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11845 80%  Λεμφαδένες    

Στάδιο Ι. 

Διάχυτη αναπλασία (Diffuse 
Anaplasia). 

Υψηλής επικινδυνότητας. 

11862 5%  ΟΧΙ    
Στάδιο Ι. 

Επιθηλιακού τύπου. 
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Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11873  <65% ΟΧΙ 20% 40% 40% 

Στάδιο Ι. 

Μεικτού τύπου. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11881  80% ΟΧΙ    

Στάδιο ΙΙΙ 

Υποτροπιάζων τύπος. 

Ενδιάμεσης επικινδυνότητας. 

11879* <65% <65% ΟΧΙ 0%   -** 

 *Διμερές νεφροβλάστωμα. **Δεν υπάρχει πληροφορία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Κλινικά δεδομένα για πραγματικούς ασθενείς με νεφροβλάστωμα της κλινικής Δοκιμής 
SIOP  -1

η
 ομάδα δεδομένων. *ΧΘ: χημειοθεραπεία. ** Κλινική μέτρηση. 

SIOP 
Κωδικός 

Ημ/νία 
Διάγνωσης 

Αρχή ΧΘ* 

Cycle I 
(ACT:μg, 

VCR:mg) 

Cycle II 
(VCR: mg) 

Cycle III 
(ACT: μg, 
VCR: mg) 

Cycle IV 
(VCR: mg) 

Αρχικός 
όγκος 
(ml)** 

Τελικός 
Όγκος 
(ml)** 

Ομοιογένεια 
εικόνας 

11351 9/20/2005 9/29/2005 
ACT: 931 

VCR: 1,2 
VCR: 1,2 

ACT: 931 

VCR: 1,2 
VCR: 1,2 44 43 Ανομοιογενής 

11570 8/30/2006 9/6/2006 
ACT: 570 

VCR: 0,85 
VCR: 0,85 

ACT: 570 

VCR: 0,85 
VCR: 0,85 1062 683 Ανομοιογενής 

11590 11/10/2006 11/10/2006 
ACT: 900 

VCR: 1,2 
VCR: 1,2 

ACT: 900 

VCR: 1,2 
VCR: 1,2 1398l 1044 Ανομοιογενής 

11627 2/5/2007 2/8/2007 
ACT: 610 

VCR: 0,9 
VCR: 0,9 

ACT: 610 

VCR: 0,9 
VCR: 0,9 750 114l Ανομοιογενής 

11628 2/5/2007 2/9/2007 
ACT: 880 

VCR: 1,2 
VCR: 1,2 

ACT:880 

VCR: 1,2 
VCR: 1,2 104 

βάθος 
3,5 mm 

Ομοιογενής 

11639 3/21/2007 3/23/2007 
ACT: 740 

VCR: 1 
VCR: 1 

ACT:740 

VCR: 1 
VCR: 1 176 34l Ανομοιογενής 

11803 7/18/2008 7/18/2008 
ACT: 605 

VCR: 0,89 
VCR: 0,89 

ACT: 605 

VCR: 0,89 
VCR: 0,89 378 270 Ανομοιογενής 
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Τα κλινικά δεδομένα των ασθενών των δύο ομάδων παρουσιάζονται τους 

πίνακες 5.3 και 5.4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Κλινικά δεδομένα για πραγματικούς ασθενείς με νεφροβλάστωμα της κλινικής δοκιμής 

SIOP  -2
η
 ομάδα δεδομένων. 

SIOP 
Κωδικός 

Ημ/α 
Διάγνωσης 

Αρχή ΧΘ* 
Cycle I 

(ACT:μg, 
VCR:mg) 

Cycle II  
(VCR:mg) 

Cycle III (ACT: 
μg,  VCR: mg) 

Cycle IV 
(VCR: mg) 

Αρχικός 
όγκος 
(ml) 

Τελικός 
Όγκος 
(ml) 

Ομοιογένεια 
εικόνας 

11537 6/13/2006 6/15/2006 
ACT: 870 
VCR: 1,2 

VCR: 1,2 
ACT: 870 
VCR: 1,2 

VCR: 1,2 158 109 Ανομοιογενής 

11714 10/24/2007 10/25/2007 
ACT: 350 
VCR: 0,49 

VCR: 0,49 
ACT: 350 
VCR: 0,49 

VCR: 0,49 416 392 Ανομοιογενής 

11733 12/6/2007 12/10/2007 
ACT: 730 

VCR: 1 
VCR: 1 

ACT: 730 
VCR: 1 

VCR: 1 111 25 Ανομοιογενής 

11736 12/18/2007 12/19/2007 
ACT: 310 
VCR: 0,47 

VCR: 0,47 
ACT: 300 
VCR: 0,47 

VCR: 0,47 682 708 Ανομοιογενής 

11813 8/21/2008 8/23/2008 
ACT: 850 
VCR:1,15 

VCR:1,15 
ACT: 850 
VCR:1,15 

VCR:1,15 70 23 Ανομοιογενής 

11823 9/23/2008 9/25/2008 
ACT: 1224 
VCR:1,53 

VCR:1,53 
ACT: 1224 
VCR:1,53 

VCR:1,53 1046 237 Ανομοιογενής 

11845 11/25/2008 11/25/2008 
ACT: 1200 
VCR:1,50 

VCR:1,50 
ACT: 1200 
VCR:1,50 

VCR:1,50 859 575 Ανομοιογενής 

11862 1/14/2009 1/19/2009 
ACT: 267 
VCR: 0,42 

V: 0,42 
ACT: 267 
VCR: 0,42 

VCR: 0,42 156 47 Ομοιογενής 

11873 1/30/2009 2/4/2009 
ACT: 810 
VCR: 1,1 

VCR:  1,1 
ACT: 810 
VCR: 1,1 

VCR: 1,1 72 12 Ομοιογενής 

11881 3/10/2009 3/11/2009 
ACT: 399 
VCR: 0,55 

VCR: 0,82 
ACT: 581 
VCR: 0,82 

VCR: 0,82 205 63 Ανομοιογενής 

11879 2/27/2009 3/11/2009 
1 Εβδ.: 

ACT: 330 
VCR: 0,46 

2 Εβδ: VCR: 
0,47 

3 Εβδ:  

ACT: 330 

VCR: 0,48 

4 Εβδ: 

VCR: 0,47 
31 8 Ομοιογενής 

   6.Εβδ.,: 
ACT: 300 

7 Εβδ: 8 Εβδ:  9 Εβδ:     



 
216 

 

*ΧΘ: χημειοθεραπεία 

 

5.3.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

 

Η προσαρμογή του μοντέλου στα κλινικά δεδομένα για όλα περιστατικά των 

δύο ομάδων (εκτός από το διμερές 11879 το οποίο έχει προσαρμοστεί αναλυτικά 

παρακάτω) έχει πραγματοποιηθεί μεταβάλλοντας την παράμετρο που καθορίζει τον 

ρυθμό θανάτωσης των κυττάρων εξαιτίας της χημειοθεραπείας (CKRTOTAL, βλ. πίνακα 

3.4 για ορισμό). Η διαφορετική απόκριση των διάφορων όγκων στα φάρμακα σαν μια 

αρχική προσέγγιση θεωρείται ότι συνοψίζει τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά των όγκων 

που καθορίζουν τη μερική του επιβίωση μετά από χορήγηση χημειοθεραπείας. Οι 

ενδεικτικές τιμές της CKRTOTAL που οδηγούν σε καλή προσαρμογή του μοντέλου στα 

απεικονιστικά δεδομένα καθώς και η μείωση του εικονικού όγκου που επιτυγχάνεται 

και για τις 2 ομάδες περιστατικών σημειώνονται στον πίνακα 5.5. Στις υπόλοιπες 

παραμέτρους του μοντέλου έχουν τεθεί οι θεωρούμενες τιμές αναφοράς τους (βλ. 

πίνακα 3.4). 

VCR: 0,45 

 

 VCR: 0,47 ACT: 330 

VCR: 0,48 

VCR: 0,47 

   

10 Εβδ:: 
0,47ACT: 
320 VCR: 

0,46 

12 Εβδ: VCR: 
0,47 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: Τιμές παραμέτρου μοντέλου CKRTOTAL και προσαρμογή της μείωσης του εικονικού όγκου 

στη μείωση του μεγέθους του όγκου σύμφωνα με τα διαθέσιμα απεικονιστικά δεδομένα για τις 2 ομάδες 

δεδομένων (εκτός από 11879). 

Ομάδα 

δεδομένων SIOP Κωδικός CKRTOTAL 

Μείωση μεγέθους 

πραγματικού όγκου 

(%) 

Μείωση μεγέθους 

εικονικού όγκου 

(%) 

Aπόκλιση % 

Π
Ρ

Ω
ΤΗ

 

11351 0.25 -8.92 -9.34 -4.69 

11570 0.40 35.37 33.35 5.71 

11590 0.53 62.45 63.43 -1.57 

11627 0.70 79.66 78.36 1.63 

11628 0.65 81.59 80.66 1.13 

11639 0.58 70.66 70.51 0.20 

11803 0.40 39.34 37.76 4.02 

Δ
ΕΥ

ΤΕ
Ρ

Η
 

11537 0.42 31.89 31.69 0.04 

11714 0.25 2.10 2.10 0.00 

11733 0.70 72.96 72 1.3 

11736 0.32 25.26 25.26 -0.68 

11813 0.42 44.36 44.36 -2.39 

11823 0.58 70.42 70.42 -0.13 

11845 0.38 34.15 34.15 1.90 

11862 0.57 70.66 70.66 -2.83 

11873 0.40 40.87 40.87 3.16 

11881 0.60 73.42 73.42 -0.98 

 

Για την παραπάνω προσαρμογή του μοντέλου (υπολογισμός φαινομενικού  

CKRTOTAL) θεωρήθηκε ότι όλες οι γεωμετρικές κυψελίδες των όγκων είναι 
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πολλαπλασιαζόμενες. Επειδή όμως στην πραγματικότητα μπορούν να περιέχουν 

περιοχές νεκρωτικές ή κύστες στις οποίες δεν δρα η χημειοθεραπεία, εκτιμήθηκαν τα 

ποσοστά αυτών των περιοχών για τα περιστατικά της 1ης ομάδας, ορίστηκε ένας 

συντελεστής διόρθωσης (n) και διορθώθηκαν οι φαινομενικές (πίνακας 5.5) αναλογίες 

θανάτωσης των κυττάρων εξαιτίας της χημειοθεραπείας  σύμφωνα με τη σχέση: 

CKRR=CKRph*n, n є (0,1)   (Εξίσωση 5.1) 

Όπου CKRR οι πραγματικές τιμές και CKRph οι φαινομενικές. Έγιναν οι υποθέσεις: 

* ο διορθωτικός παράγοντας έχει πεδίο ορισμού 0-1 (1 για 0% νεκρωτική/κυστική 

περιοχή , 0 για 100% νεκρωτική/κυστική περιοχή)  

*η συσχέτιση του ποσοστού νέκρωσης/κύστης με τον παράγοντα n  είναι γραμμική: 

n=1-(ποσοστό νέκρωσης/κύστης)/100.  

Τα ποσοστά νεκρωτικών/κυστικών περιοχών, ο προσδιορισμένος παράγοντας 

διόρθωσης n καθώς και τα προσαρμοσμένα ποσοστά θανάτωσης σημειώνονται στον  

πίνακα 5.6. Η μεθοδολογία της εκτίμησης του ποσοστού των νεκρωτικών/κυστικών 

περιοχών αναλύεται στο κεφάλαιο 6 (βλ. 6.2.1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6: Διόρθωση του ρυθμού θανάτωσης λόγω χημειοθεραπείας σε σχέση με το εκτιμώμενο 

ποσοστό της περιοχής των νεκρωτικών/κυστικών περιοχών για την 1
η
 ομάδα δεδομένων. 

SIOP Κωδικός 

Εκτίμηση ποσοστού 

νεκρωτικών/κυστικών 

περιοχών (%) 

Διορθωτικός 

παράγοντας  

n 

CKRph CKRR 

11351 15.6 0.844 0.25 0.21 

11570 15.83 0.8417 0.40 0.34 

11590 15.03 0.8497 0.53 0.45 

11627 12.45 0.8755 0.70 0.61 

11628 17.34 0.8266 0.65 0.54 

11639 14.19 0.8581 0.58 0.50 

11803 12.85 0.8715 0.40 0.35 

 

5.3.3 ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ   

Προσομοιώνεται η απόκριση δύο  περιστατικών νεφροβλαστώματος 

(περιστατικό A, περιστατικό B) στρωματικού τύπου, σε προεγχειρητική 

χημειοθεραπεία. Τα ανωνυμοποιημένα απεικονιστικά και κλινικά δεδομένα των 

ασθενών έχουν συλλεχθεί. Οι αρχικοί και τελικοί όγκοι έχουν οριοθετηθεί με βάση τις 

μαγνητικές τομογραφίες που συλλέχτηκαν σε δύο χρονικές στιγμές, πριν την 

χημειοθεραπεία (2 ημέρες για το περιστατικό Α και 6 ημέρες για το περιστατικό Β) και 

μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας (4 ημέρες για το περιστατικό Α και 0 

ημέρες για το περιστατικό Β). Το χημειοθεραπευτικό σχήμα που χορηγείται είναι 
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σύμφωνο με το πρωτόκολλο της κλινική δοκιμή SIOP 2001/GPOH [30] για 

προεγχειρητική θεραπεία τοπικής νόσου για μονομερή όγκους νεφροβλαστώματος 

σταδίου Ι-ΙΙΙ (εικόνα 1.4). Οι αναφορές [3]-[19] παρέχουν την σχετική αλληλογραφία 

που έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση που ακολουθεί. 

Θεωρούνται 2 σενάρια προσαρμογής. Οι ακόλουθες υποθέσεις γίνονται με 

βάση τόσο τη βιβλιογραφία όσο και τις πληροφορίες από την κλινική απεικόνιση: 

a.  Ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου είναι της τάξης 11-40 ημέρες [14-18] 

b. Το κλάσμα ανάπτυξης για τα νεφροβλαστώματα στρωματικού τύπου είναι 1.5-

20% [19] 

c. Η μείωση του όγκου όπως καθορίζεται από τα απεικονιστικά είναι 65% για το 

περιστατικό Α και 32% για το περιστατικό Β. 

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο προσαρμογής (Α) και οι δύο όγκοι θεωρούνται 

ότι έχουν κοινή κυτταροκινητική ανάπτυξη, καθώς είναι του ίδιου ιστολογικού τύπου 

(στρωματικού). Ο ρυθμός θανάτωσης των κυττάρων εξαιτίας των χημειοφαρμάκων 

προσαρμόζεται ώστε να προσομοιωθεί η μείωση του όγκου που προκαλείται από την 

χημειοθεραπεία. 

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο προσαρμογής (Β), η επίδραση των 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων θεωρείται κοινή και στα δύο περιστατικά και οι 

ρυθμοί ανάπτυξης των όγκων προσαρμόζονται μέσα στα όρια που ορίζονται από τη 

βιβλιογραφία, διαταράσσοντας τις τιμές των σημαντικών παραμέτρων του μοντέλου 

σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας [2] που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4.  
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Οι παραπάνω παραδοχές, σε συνδυασμό με τις γνώσεις της βασική επιστήμης 

και την κλινική εμπειρία, οδηγούν στην επιλογή των τιμών για τις δυναμικές 

παραμέτρους του μοντέλου (πίνακας 5.7) για τα δύο περιστατικά Α, Β υπό τα δύο 

σενάρια Α, Β. η χρονική εξέλιξη των τεσσάρων εικονικών όγκων παρουσιάζεται στην 

εικόνα 5.8. Τα χαρακτηριστικά των εικονικών όγκων που προκύπτουν και η μείωση του 

μεγέθους του όγκου, δίνονται στον πίνακα 5.8.  

 

Εικόνα 5.8: Χρονική εξέλιξη του όγκου για τα τέσσερα εικονικά σενάρια που ορίζονται στον πίνακα 5.7. 

A. T1 (Περιστατικό A - Σενάριο A) 

B. T2 (Περιστατικό A - Σενάριο B) 

C. T3 (Περιστατικό B - Σενάριο A) 

D. T4 (Περιστατικό B - Σενάριο B) 
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Πίνακας 5.7: Ορισμός των δυναμικών παραμέτρων του μοντέλου για τα τέσσερα εικονικά σενάρια. Για 

τον ορισμό των συμβόλων  και τις τιμές αναφοράς τους βλέπε πίνακα 3.4 [3]. 

 

Σύμβολα 
(μονάδες) 

T1  T2  T3  T4  

Tc (h) 23.0 40 23.0 55 

TG0 (h) 96 96 96 40 

TN (h) 20 20 20 120 

TA (h) 6 6 6 6 

RA (h
-1

) 0.001 0.0008 0.001 0.001 

RADiff (h
-1

) 0.003 0.003 0.003 0.05 

RNDiff  (h
-1

) 0.001 0.001 0.001 0.05 

PG0toG1 0.01 0.01 0.01 0.01 

NLIMP 3 3 3 3 

Psym 0.45  0.71 0.45 0.465 

Psleep 0.28 0.4 0.28 0.36 

CKRVCR 0.32 0.3 0.252 0.33 

CKRACT 0.213 0.2 0.168 0.22 

CKRTOTAL* 0.533 0.5 0.42 0.55 

T1: Εικονικός όγκος T1, περιστατικό Α υπό σενάριο Α 

T2: Εικονικός όγκος T2, περιστατικό Α υπό σενάριο Β 

 T3: Εικονικός όγκος T3, περιστατικό Β υπό σενάριο Α 

T4: Εικονικός όγκος T4, περιστατικό Β υπό σενάριο Β 

*CKRTOTAL δεν αποτελεί ανεξάρτητη παράμετρο του μοντέλου. 
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Πίνακας 5.8: Χαρακτηριστικά και μείωση μεγέθους για τους 4 εικονικούς όγκους που καθορίζονται από 

τις τιμές των παραμέτρων του πίνακα 5.7 [3]. 

Χαρακτηριστικά του όγκου T1  T2  T3  T4  

Χρόνος διπλασιασμού,  Td = ln2/k (ημέρες) 28.5 40.37 28.5 19.8 

Αρχικό ποσοστό πολλαπλασιαζόμενων 
κυττάρων (ρυθμός ανάπτυξης) (%) 

13.38 12.62 13.38 14.52 

Ποσοστό μείωσης του όγκου (%) 64.24 65.02 32.17 32.58 

 

T1: Εικονικός όγκος T1, περιστατικό Α υπό σενάριο Α 

T2: Εικονικός όγκος T2, περιστατικό Α υπό σενάριο Β 

 T3: Εικονικός όγκος T3, περιστατικό Β υπό σενάριο Α 

T4: Εικονικός όγκος T4, περιστατικό Β υπό σενάριο Β 

 

Δύο περιστατικά στρωματικού τύπου νεφροβλαστώματος εμφανίζουν 

διαφορετικό ρυθμό μείωσης του όγκου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικό 

ρυθμό ανάπτυξης των όγκων παρότι ανήκουν  στον ίδιο ιστολογικό τύπο ή σε 

διαφορετική επίδραση των χημειοφαρμάκων στους δύο όγκους. Τα δύο αυτά σενάρια 

εφαρμόζονται και το μοντέλο προσαρμόζεται στα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα των 

περιστατικών επιτυχώς.  

Ωστόσο η προσαρμογή του μοντέλου γίνεται μόνο ως προς δύο παραμέτρους 

του έτσι δύο πιθανές λύσεις παρουσιάζονται. Στην συνέχεια περιγράφεται πως η 

αναλυτική προσαρμογή του μοντέλου σε όλα τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα μικραίνει 

το «παράθυρο» των λύσεων. 
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5.3.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ - ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1  

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη της βιβλιογραφίας του νεφροβλαστώματος 

προηγήθηκε των προσομοιώσεων, έτσι ώστε να καθοριστούν -σε συνδυασμό με την 

βασική επιστήμη και την κλινική εμπειρία- πιθανές τιμές αναφοράς και περιοχές τιμών 

στις διάφορες παραμέτρους του μοντέλου (πίνακας 3.4). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9: Δυναμικές παράμετροι του μοντέλου (για τον ορισμό τους βλ. πίνακα 3.4): τιμές αναφοράς 

(για τη βιβλιογραφία βλ. πίνακα 3.4), τιμές που αποδίδονται για την υλοποίηση τεσσάρων εικονικών 

όγκων [2]. 

Σύμβολο (μονάδες) Τιμή αναφοράς T1 T2 T3 T4 

Tc (h) 23.0 23.0 40 23.0 55 

TG0 (h) 96 96 96 96 40 

TN (h) 20 20 20 20 120 

TA (h) 6 6 6 6 6 

RA (h
-1

) 0.001 0.001 0.0008 0.001 0.001 

RADiff (h
-1

) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.05 

RNDiff  (h
-1

) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.05 

PG0toG1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

NLIMP 3 3 3 3 3 

Psym 0.45 0.71 0.45 0.45 0.76 

Psleep 0.28 0.40 0.28 0.28 0.36 

CKRVCR 0.3 0.3 0.3 0.36 0.33 

CKRACT 0.2 0.2 0.2 0.34 0.22 

CKRTOTAL* 0.5 0.5 0.5 0.7 0.55 

T1: Εικονικός όγκος T1, T2: Εικονικός όγκος T2, T3: Εικονικός όγκος T3, T4: Εικονικός όγκος T4. *CKRTOTAL 

δεν αποτελεί ανεξάρτητη παράμετρο του μοντέλου. 
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Έχει επιλεγεί μια κλινική περίπτωση νεφροβλαστώματος από την κλινική δοκιμή 

SIOP 2001/GPOH [30] (κωδικός 11733) και έχουν συλλεχθεί τα αντίστοιχα 

απεικονιστικά και κλινικά δεδομένα. Στο κλινικό περιστατικό εφαρμόστηκε ένα 

πρωτόκολλο (εικόνα 5.9, βλ. πίνακα 5.9) προεγχειρητικής χημειοθεραπείας με 

συνδυασμένη χορήγηση ακτινομυκίνης και βινκριστίνης για μονομερή, σταδίου Ι όγκου 

νεφροβλαστώματος σύμφωνα με την κλινική δοκιμή [30] 2001/GPOH (εικόνα 5.9) στα 

πλαίσια του προγράμματος ACGT.  

 

Εικόνα 5.9: Πρωτόκολλο χημειοθεραπείας που εφαρμόστηκε στο κλινικό περιστατικό με κωδικό SIOP: 

11733 και προσομοιώνεται από το μοντέλο. 

 

Το εξωτερικό όριο του όγκου σύμφωνα με δύο σειρές εικόνων MRI έχει 

επισημανθεί από τους κλινικούς για δύο χρονικές στιγμές. Η πρώτη αντιστοιχεί στην 

στιγμή της διάγνωσης (4 ημέρες πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας) και η δεύτερη 3 

ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου. Σε αυτό το πρώτο βήμα της 

κλινικής προσαρμογής, η χωρική κατανομή σε μακροσκοπικά ορατές υποπεριοχές του 

όγκου με διαφορετική μεταβολική δραστηριότητα δεν ήταν διαθέσιμη για τη 
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συγκεκριμένη κλινική περίπτωση και ως εκ τούτου ένας ισοδύναμος όγκος με την ίδια 

σύσταση σε όλη την έκτασή του έχει θεωρηθεί. Με βάση τα απεικονιστικά δεδομένα, η 

χημειοθεραπεία έχει επιτύχει συρρίκνωση όγκου ίση με 73%. Μετεγχειρητικά 

ιστολογικά δεδομένα έδειξαν ένα άκρως κακοήθη όγκο, βλαστικού τύπου (blastemal) 

με ποσοστό απόκρισης/νέκρωσης (regression/necrosis) μετά την χημειοθεραπεία 

περίπου ίσο με 60% και ποσοστό βλαστικών 100% για τον υπόλοιπο βιώσιμο όγκο. Οι 

διαθέσιμες ιστολογικές πληροφορίες για τον συγκεκριμένο όγκο έχουν χρησιμοποιηθεί 

από το μοντέλο για την κατάλληλη προσαρμογή των αντίστοιχων ποσοστών 

πληθυσμού στον ισοδύναμο ομοιογενή εικονικό όγκο. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευαισθησίας που παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο 4, έχουν παράσχει καθοδήγηση για την επιλογή των τιμών των παραμέτρων 

του μοντέλου έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός εικονικού όγκου σύμφωνου με 

τα πραγματικά κλινικά δεδομένα, τόσο ως προς το μέγεθος του όγκου αλλά και  ως 

προς την ιστολογική του σύνθεση. Τέσσερα σενάρια εικονικών όγκων έχουν 

καθοριστεί, τα οποία είναι σε συμφωνία με τις μετρήσεις του όγκου από τα δεδομένα 

απεικόνισης. Οι τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους του μοντέλου για την 

εφαρμογή των τεσσάρων εικονικών σεναρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.8. Τα 

χαρακτηριστικά του όγκου (χρόνος διπλασιασμού, κλάσμα ανάπτυξης, κτλ) που 

προκύπτουν και η συρρίκνωση του όγκου εξαιτίας της θεραπείας παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.10 και 5.11. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αβεβαιότητες στα ιατρικά 

δεδομένα και στη βιβλιογραφία που έχουν χρησιμοποιηθεί, ο πίνακας 5.9 θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως οι ενδεικτικές τιμές των διάφορων ιδιοτήτων του όγκου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10: Χαρακτηριστικά των αρχικών εικονικών όγκων [2] 

Αρχικά χαρακτηριστικά όγκου  
Τυπικός 
όγκος * 

T1 T2 T3 T4 

Σταθερά ελεύθερης ανάπτυξης k (h
-1

) 0.001 0.0004 0.0004 0.001 0.0014 

Χρόνος διπλασιασμού όγκου Td = ln2/k (days) 29 72 72 29 21 

Αρχικό ποσοστό πολλαπλασιαζόμενων (proliferating) 
κυττάρων (ρυθμός αύξησης-Growth Fraction)  (%) 

14 15 19 14 37 

Αρχικό ποσοστό αδρανών (dormant) κυττάρων (%) 18 36 16 18 14 

Αρχικό ποσοστό βλαστικών (stem) κυττάρων (%) 12 32 14 12 35 

Αρχικό ποσοστό προγονικών (LIMP) κυττάρων (%) 20 19 21 20 16 

Αρχικό ποσοστό διαφοροποιούμενων 
(differentiated) κυττάρων (%) 

62 40 59 62 2 

Αρχικό ποσοστό νεκρών (dead) κυττάρων (%) 6 9 6 6 47 

 

Χαρακτηριστικά των αρχικών όγκων και ποσοστά μείωσής τους για τα 4 σενάρια εικονικών όγκων που 

ορίζονται από τις τιμές παραμέτρων που δίνονται στον πίνακα 1. Ο συνολικός πληθυσμός κυττάρων των 

όγκων προκύπτει αθροίζοντας τις υποκλάσεις των πολλαπλασιαζόμενων, αδρανών, διαφοροποιημένων 

και νεκρών κυττάρων ή εναλλακτικά τους υποπληθυσμούς των βλαστικών, προγονικών, 

διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων. 

* Η στήλη «Τυπικός όγκος» παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του όγκου που υλοποιείται με απόδοση σε 

όλες τις τιμές των παραμέτρων του μοντέλου της τιμής αναφοράς τους. Δεν αποτελεί λύση για την 

εξεταζόμενη υπόθεση προσομοίωσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11: Χαρακτηριστικά των τελικών εικονικών όγκων και ποσοστά μείωσής τους [2] 

Τελικά χαρακτηριστικά όγκου 
Τυπικός 
όγκος * 

T1 T2 T3 T4 

 

1 ημέρα 
μετά την 

ολοκλήρωση 
της 

θεραπείας 

3 ημέρες μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας 

Ποσοστό μείωσης του όγκου (%) 56 72 72 72 73 

Τελικό ποσοστό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 
(ρυθμός αύξησης) (Growth Fraction) (%) 

7 10 11 6 30 

Τελικό ποσοστό αδρανών (dormant) κυττάρων (%) 13 27 11 11 12 

Τελικό ποσοστό βλαστικών (stem) κυττάρων  (%) 7 23 8 7 29 

Τελικό ποσοστό προγονικών (LIMP) κυττάρων (%) 13 14 14 10 13 

Τελικό ποσοστό διαφοροποιούμενων 
(differentiated) κυττάρων (%) 

74 55 73 78 1 

Τελικό ποσοστό νεκρών (dead) κυττάρων (%) 6 8 5 5 57 

 

 Χαρακτηριστικά των τελικών όγκων και ποσοστό μείωσης όγκου για τα τέσσερα εικονικά σενάρια που 

ορίζονται από τις τιμές παραμέτρων που δίνονται στον πίνακα 1. Ο συνολικός πληθυσμός κυττάρων των 

όγκων προκύπτει αθροίζοντας τις υποκλάσεις των πολλαπλασιαζόμενων, αδρανών, διαφοροποιημένων 

και νεκρών κυττάρων ή εναλλακτικά τους υποπληθυσμούς των βλαστικών, προγονικών, 

διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων. 

* Η στήλη «Τυπικός όγκος» παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του όγκου που υλοποιείται με απόδοση σε 

όλες τις τιμές των παραμέτρων του μοντέλου της τιμής αναφοράς τους. Δεν αποτελεί λύση για την 

εξεταζόμενη υπόθεση προσομοίωσης.  
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Η μείωση του όγκου για τους όγκους που προσομοιώνονται είναι ίση με 72% για 

τους Τ1, Τ2 και Τ3 και 73% για τον Τ4. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σε πολύ καλή 

συμφωνία με τα απεικονιστικά δεδομένα στα οποία η μείωση του όγκου υπολογίζεται 

στο 73%. Αφού έχουν καθοριστεί αρχικά οι τιμές αναφοράς σε όλες τις παραμέτρους 

του μοντέλου, έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές διαταραχές προκειμένου να 

επιτευχθεί  συμφωνία με τα κλινικά δεδομένα. Ο όγκος Τ1 έχει προέλθει με κατάλληλη 

διακύμανση των Psym και Psleep και ο όγκος Τ2 με προσαρμογή των Tc και RA. Το τρίτο 

σενάριο (Τ3) έχει καθοριστεί θεωρώντας έναν αρχικό όγκο με όλες τις παραμέτρους να 

διατηρούν τις τιμές αναφοράς εκτός από το CKRTOTAL, το οποίο έχει διαταραχθεί 

επαρκώς ώστε να επιτυγχάνει την κλινική μείωση του μεγέθους του όγκου.  Όπως θα 

περιγραφεί και αναλυτικά στην συνέχεια, το τέταρτο σενάριο (Τ4) ενσωματώνει όλες 

τις απαραίτητες αλλαγές στις παραμέτρους ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση 

με όλα τα ιατρικά δεδομένα και τη βιβλιογραφία. 
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Εικόνα 5.10: Χρονική εξέλιξη των όγκων και των επιλεγμένων υποπληθυσμών τους. Α: χρονική 

εξέλιξη του όγκου για τα τέσσερα εικονικά σενάρια του πίνακα 4.8. Bi και Bii, Ci και Cii, Di και 

Dii, Ei και Eii: χρονική εξέλιξη των επιλεγμένων υποπληθυσμών των όγκων. Έχει προσομοιωθεί 

το σχήμα χημειοθεραπείας που παρουσιάζεται στην εικόνα 5.8. Οι στιγμές χορήγησης των 

φαρμάκων είναι: 3η, 10η, 17η, 24η ημέρα. Ημέρα 0: πρώτο MRI. Ημέρα 28: δεύτερο MRI [2].  
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Εφόσον και οι τέσσερις εικονικοί όγκοι είναι σε καλή συμφωνία με τα δεδομένα 

από την άποψη της μείωσης του όγκου, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αρκετά καλές 

λύσεις του προσομοιωτικού προβλήματος αν δεν υπήρχαν περαιτέρω πληροφορίες. 

Παρόλα αυτά, όπως αποκαλύπτεται από τα αναλυτικά χαρακτηριστικά αυτών των 

όγκων, η σύσταση του όγκου και τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξής του μπορεί να είναι 

εξαιρετικά μεταβλητά. Απ’ όσο γνωρίζουμε, όλες οι προσπάθειες για την προσαρμογή 

των διάφορων μοντέλων προσομοίωσης που αναφέρονται ως τώρα στη βιβλιογραφία 

αφορούν συμφωνία όσον αφορά το μέγεθος του όγκου ή τον συνολικό πληθυσμό 

κυττάρων, με εξαίρεση τις προσπάθειες μοντελοποίησης που περιλαμβάνουν 

διαχωρισμό μεταξύ πολλαπλασιαζόμενων και αδρανών κυττάρων [22] ή οξικών και 

υποξικών πληθυσμών [5]. Αντιθέτως, το μοντέλο που παρουσιάζεται προσφέρει τη 

δυνατότητα πλήρους προσαρμογής όλων των διαθέσιμων κλινικών πληροφοριών 

απεικονιστικών και ιστοπαθολογικών. Η δομή του επιτρέπει τη διαμόρφωση 

υποθέσεων που αφορούν μη διαθέσιμα προς το παρόν δεδομένα (π.χ. υποπληθυσμοί 

αρχικού όγκου) τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικό να πληρούν τους περιορισμούς 

των διαθέσιμων κλινικών πληροφοριών.  

Ο όγκος Τ4 είναι το σενάριο που ικανοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους 

ιστοπαθολογικούς περιορισμούς της εξεταζόμενης κλινικής περίπτωσης, με έναν 

πληθυσμό νεκρών κυττάρων μετά την θεραπεία περίπου 60% (~57%) και έναν 

αμελητέο πληθυσμό διαφοροποιημένων κυττάρων (~1%) εφόσον πρόκειται για 

βλαστικό (blastemal) τύπο νεφροβλαστώματος . Επίσης, το σενάριο αυτό είναι σε καλή 

συμφωνία με τη βιβλιογραφία του νεφροβλαστώματος που παρέχει πληροφορίες που 
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δεν ήταν κλινικά διαθέσιμες: χρόνος διπλασιασμού 21 ημέρες (μέσα στο εύρος 11-40 

ημέρες που ορίζει η βιβλιογραφία [15-19]), κλάσμα ανάπτυξης προ-θεραπείας και 

μετα-θεραπείας περίπου ίσο  με 37% και 30% αντιστοίχως (τα αντίστοιχα ποσοστά που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία για νεφροβλαστώματα βλαστικού τύπου [20]: 31-80% 

και 11-40% αντιστοίχως). Παρά α) το ότι τιμές των παραμέτρων εκτός των ορίων που 

καθορίζονται από τη βιβλιογραφία ασφαλώς δεν μπορούν να αποκλειστούν, εξαιτίας 

της μεταβλητότητας μεταξύ ασθενών αλλά και θεμάτων μεθοδολογίας που σχετίζονται 

με τις διαδικασίες προσδιορισμού τους, και β) το ότι τα εκτιμώμενα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των όγκων είναι  προσεγγιστικά, οι ανωτέρω παρατηρήσεις 

υποδεικνύουν τη βασική φιλοσοφία  μιας μεθοδολογίας για την επιλογή των εικονικών 

σεναρίων με βάση τη βιβλιογραφία και τα κλινικά δεδομένα. Καθώς τα διαθέσιμα 

στοιχεία για έναν συγκεκριμένο όγκο αυξάνουν, αναμένεται περαιτέρω στένωση του 

παραθύρου της πιθανής λύσης. 

Πολύ σημαντικό είναι ότι το σενάριο Τ4 ικανοποιεί ταυτόχρονα έναν σημαντικό 

αριθμό περιορισμών οι οποίοι περιορίζουν δραστικά το πεδίο ορισμού των σημαντικών 

παραμέτρων του μοντέλου που εμπλέκονται στην ανταπόκριση του όγκου σε θεραπεία 

(π.χ. Psym, Psleep). Οι αναλύσεις  ευαισθησίας μας δείχνουν ότι υπό όλους τους 

εξεταζόμενους περιορισμούς, μεγάλες αποκλίσεις από τις καθορισμένες τιμές των 

κρίσιμων παραμέτρων και επομένως ριζικά διαφορετικά χαρακτηριστικά λύσης, δεν θα 

αναμένονταν ακόμα και αν επιχειρούσαμε πιο εξαντλητική αναζήτηση στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα προσαρμογής. Αντίθετα, διαφορετικές λύσεις θα προέκυπταν 

κυρίως από διαφορετικές τιμές σε παραμέτρους που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
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απροσδιόριστες με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Μία τέτοια παράμετρος για 

παράδειγμα είναι το NLIMP, το οποίο παραμένει απροσδιόριστο με βάση τα διαθέσιμα 

δεδομένα. Μια ένδειξη σχετικά με τα ποσοστά των σχετικών πληθυσμών των 

βλαστικών και των προγονικών κυττάρων θα περιόριζε το εύρος τιμών του.  

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, στο σχήμα 5.10.Α παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη 

των τεσσάρων εικονικών όγκων.  Όπως συζητήθηκε, ο τελικός όγκος είναι περίπου ο 

ίδιος για όλα τα σενάρια. Παρόλα αυτά, διακρίνονται διαφορές στην εξέλιξη με το 

χρόνο μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων (Εικόνες 5.10B,C,D,E), δεδομένου ότι 

διαφορετικές τιμές των δυναμικών παραμέτρων του όγκου οδηγούν σε διαφορετικά 

αρχικά ποσοστά υποπληθυσμών και έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξή τους με τον χρόνο 

και στην επίδραση της θεραπείας. Πολυάριθμες ενδιαφέρουσες θεωρητικές 

παρατηρήσεις  θα μπορούσαν να γίνουν με βάση τα σχήματα 5.9 και 5.11, οι 

ακόλουθες όμως είναι οι πιο σημαντικές: 

 Δεδομένου ότι οι Psym και Psleep είναι οι δύο παράμετροι με τη μεγαλύτερη 

επίδραση στην εξέλιξη του όγκου, η χρήση παρόμοιων τιμών αυτών των 

παραμέτρων σε διαφορετικούς εικονικούς όγκους δίνει παρόμοια μοτίβα της 

χρονικής εξέλιξης για όλες τους υποκλάσεις των κυττάρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

εμφανές στην περίπτωση των Τ2 και Τ3 όγκων (που έχουν ακριβώς τις ίδιες 

τιμές Psym and Psleep). 

 Ο όγκος Τ1 και ιδιαίτερα ο όγκος Τ4 χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 

περιεκτικότητα βλαστικών (stem) κυττάρων, καθώς έχουν τις υψηλότερες τιμές 
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ποσοστού συμμετρικής διαίρεσης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η τρέχουσα 

υψηλή περιεκτικότητα σε βλαστικά κύτταρα του Τ4 συσχετίζεται με την υψηλή 

κακοήθεια και την κακή πρόγνωση των νεφροβλαστωμάτων βλαστικού τύπου 

(blastemal), ιδιαίτερα στα πλαίσια των πρόσφατων βιβλιογραφικών αναφορών 

που υποδηλώνουν ότι σχετικά αδιαφοροποίητοι όγκοι από  ιστοπαθολογική 

άποψη και μπορεί να περιέχουν υψηλότερα ποσοστά βλαστικών κυττάρων από 

ότι πιο διαφοροποιημένοι όγκοι [23]. Επιπλέον, υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις 

ότι σε ορισμένους όγκους τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα μπορεί να είναι τόσα 

όσα και τα μη-βλαστικά κύτταρα με τα οποία συνυπάρχουν [23]. 

 Τα υψηλά ποσοστά Psleep και TG0 που παρουσιάζει ο όγκος Τ1, οδηγούν σε ένα 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αρχικών αδρανών κυττάρων συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους εικονικούς όγκους. 

 Οι Τ2 και Τ3 όγκοι εξαιτίας του χαμηλού Psym έχουν υψηλότερα ποσοστά 

διαφοροποιημένων κυττάρων σε σχέση με τον όγκο Τ1. 

 Η μεγάλη διάρκεια νέκρωσης στην περίπτωση του εικονικού όγκου Τ4 σχετίζεται 

άμεσα με το υψηλό ποσοστό νεκρών κυττάρων αυτού του όγκου. 
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Εικόνα 5.11: Χρονική εξέλιξη των διάφορων υποπληθυσμών των 

εικονικών όγκων. Εναλλακτική παρουσίαση των διάφορων 

καρκινικών υποπληθυσμών για τα τέσσερα εφαρμοζόμενα 

εικονικά σενάρια (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 που ορίζονται με τιμές 

παραμέτρων του πίνακα 4.7). Χρονική εξέλιξη των Α. 

Πολλαπλασιαζόμενων (proliferating), B. Νεκρών (dead), C. Ολικώς 

διαφοροποιημένων (differentiated), D. Βλαστικών (stem) και E. 

Προγονικών (LIMP) κυττάρων [2]. 
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Μια άριστη προσαρμογή του μοντέλου στα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα για την 

περίπτωση νεφροβλαστώματος από την κλινική δοκιμή SIOP 2001/GPOH [30] 

επιτεύχθηκε με τη χρήση προσαρμοσμένων τιμών στις μεταβλητές του μοντέλου που 

προκύπτουν από την κλινική εμπειρία και τη βιβλιογραφία. Η προσαρμογή αφορά τόσο 

τη μείωση του όγκου εξαιτίας της χημειοθεραπείας όσο και την ιστολογική σύσταση 

του όγκου. Επιπλέον, τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του εικονικού όγκου που προκύπτουν 

για τα οποία δεν υπάρχει άμεση κλινική πληροφορία, είναι σε καλή συμφωνία με τη 

σχετική βιβλιογραφία για το νεφροβλάστωμα.  Η δυνατότητα να αξιοποιούνται άμεσα 

πρόσθετα δεδομένα στα πλαίσια κλινικών δοκιμών, στενεύοντας έτσι το παράθυρο των 

πιθανών λύσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του 

παρουσιαζόμενου μοντέλου. 

 

5.3.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ -ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2  

 

Τα ανωνυμοποιημένα κλινικά και απεικονιστικά δεδομένα ενός περιστατικού 

διμερούς νεφροβλαστώματος έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής SIOP 

2001/GPOH [30] και μοντελοποιηθεί από τον Ογκοπροσομοιωτή. Τα εξωτερικά όρια 

του διμερούς όγκου έχουν οριοθετηθεί από κλινικούς σε απεικονιστικά δεδομένα MRI 

για τρεις χρονικές στιγμές και για τους δύο νεφρούς (εικόνα 5.12).  
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Εικόνα 5.12: Απεικονιστικά δεδομένα του διμερούς νεφροβλαστώματος που μοντελοποιείται. 

Χαρακτηριστικές εικόνες MRI συγχωνευμένες με τις επισημάνσεις της περιοχής των όγκων του δεξιού 

(κόκκινος) και αριστερού (μπλε) νεφρού σε τρεις χρονικές στιγμές [26]: (A) Χρονική στιγμή διάγνωσης 

(t=0 ημέρα). (Β) ενδιάμεση χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας (t=75
η
 ημέρα). (C) 

Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας (t=108
η
 ημέρα). Οι εικόνες έχουν παραχθεί με το 

πρόγραμμα ImageJ [27]. 

 

Η πρώτη χρονική στιγμή αντιστοιχεί στη στιγμή της διάγνωσης (12 ημέρες πριν 

την έναρξη της θεραπείας). Η δεύτερη χρονική στιγμή σε ένα ενδιάμεσο σημείο κατά 

τη διάρκεια της χημειοθεραπείας (75η ημέρα) και η τρίτη χρονική στιγμή είναι 12 

ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (108η ημέρα). Το χημειοθεραπευτικό 

σχήμα που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση απεικονίζεται με λεπτομέρεια 

στην εικόνα 5.13. 
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Εικόνα 5.13 : Χημειοθεραπευτικό σχήμα του περιστατικού του διμερούς νεφροβλαστώματος που 

χρησιμοποιείται στη μελέτη προσομοίωσης [26]. 

Σύμφωνα με τα απεικονιστικά δεδομένα, έχει επιτευχθεί ένα υψηλό ποσοστό 

συρρίκνωσης του όγκου εξαιτίας της χημειοθεραπείας. Αυτή η μείωση του όγκου 

εκτιμάται μεταξύ της πρώτης και δεύτερης απεικόνισης σε 92% και 89% για το δεξί και 

το αριστερό νεφρό αντίστοιχα. Η συνολική μείωση του όγκου μετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας (με βάση τη πρώτη και τρίτη ομάδα εικόνων) είναι 94% και 95% για το δεξί 

και το αριστερό νεφρό αντιστοίχως.  Η διαφορά στο ποσοστό μείωσης του όγκου 

μεταξύ των δύο νεφρών αποδίδεται κυρίως σε λάθη στη διαδικασία κατάτμησης 

(segmentation) των εικόνων από τους κλινικούς, για αυτό το λόγο μια μέση τιμή έχει 

θεωρηθεί για την προσαρμογή (πίνακας 5.12). 

 Στα διμερή περιστατικά νεφροβλαστώματος HPLNR (hyperblastic perilobar 

nephrogenic rests) έχουν συχνά διαγνωσθεί και θεωρούνται ως η προέλευση του 

νεφροβλαστώματος. Τα HPLNR αποτελούνται κυρίως από πρωτόγονα επιθηλιακά και 

βλαστικά κύτταρα τα οποία είναι πολλαπλασιαζόμενα [28]. Συνεπώς, ο αρχικός όγκος 
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αποτελείται κυρίως από πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα (βλαστικά και προγονικά) 

(πίνακας 5.12) και λιγότερα διαφοροποιημένα και νεκρά κύτταρα. Μεταεγχειρητικά 

ιστολογικά δεδομένα επίσης υποδεικνύουν ότι ο υπολειπόμενος βιώσιμος όγκος είναι 

του ίδιου τύπου. 

 Θεωρούμε ότι η ιστολογία στους διμερείς όγκους είναι παρόμοια, έτσι 

υποθέτουμε ότι παρουσιάζουν τα ίδια αρχικά χαρακτηριστικά (χρόνος διπλασιασμού, 

ρυθμός ανάπτυξης) και οι δύο όγκοι, υπόθεση η οποία μπορεί να μην επαληθεύεται 

πάντα στο κλινικό περιβάλλον. 

 Με βάση την ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, 

προσαρμόζουμε τις τιμές αναφοράς των παραμέτρων (πίνακας 3.4)  του μοντέλου, 

προκειμένου να σχηματιστεί εικονικός όγκος με αρχική και τελική πληθυσμιακή 

σύνθεση και ολικό μέγεθος όγκου σε συμφωνία με τα κλινικά απεικονιστικά και 

παθολογικά δεδομένα. Οι προσαρμοσμένες τιμές των παραμέτρων σημειώνονται στον 

πίνακα 5.13.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12: Χαρακτηριστικά του αρχικού και τελικού εικονικού όγκου [26]. 

 TT R-CT** L-CT** Τιμές προσαρμογής 

Χαρακτηριστικά του αρχικού όγκου  

Σταθερά ρυθμού ανάπτυξης k (h
-1

) 0.001 0.0023 
0.0026-0.0007 [11, 

29,12,13] 

Χρόνος διπλασιασμού του όγκου, Td = ln2/k (days) 29 13 11-40 11, 29,12,13] 

Αρχικό ποσοστό πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 
(ποσοστό ανάπτυξης-Growth Fraction) (%) 

14 52 
0.31-0.8 [20] 

Αρχικό ποσοστό αδρανών κυττάρων (%) 18 26  

Αρχικό ποσοστό διαφοροποιούμενων κυττάρων (%) 62 6  

Αρχικό ποσοστό νεκρών κυττάρων (%) 6 16  

Χαρακτηριστικά του τελικού όγκου  

Ποσοστό πρώτης (1) μείωσης όγκου (%) *** 85 92 91 

Ποσοστό δεύτερης (2) μείωσης όγκου (%) *** (%)  93 95 95 

Τελικό ποσοστό πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων 
(ποσοστό ανάπτυξης-Growth Fraction) (%) 

11 52 
0.11-0.4 [20] 

Τελικό ποσοστό αδρανών κυττάρων (%) (%) 15 26  

Τελικό ποσοστό διαφοροποιούμενων κυττάρων (%) 69 6  

Τελικό ποσοστό νεκρών κυττάρων (%) 5 16  

 
Τα χαρακτηριστικά του αρχικού και τελικού όγκου, και η μείωση του όγκου για τους TT και CT 

καθορίζονται από τις παραμέτρους που δίνονται στον πίνακα 4.13. Ο συνολικός πληθυσμός των 

κυττάρων του όγκου  προκύπτει από την πρόσθεση των υποπληθυσμών των πολλαπλασιαζόμενων, 

αδρανών, διαφοροποιημένων και νεκρών ή εναλλακτικά από το άθροισμα των υποπληθυσμών των 

βλαστικών, προγονικών, διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων.   

* TT:  Τypical Τumor, τυπικός όγκος υλοποιείται με απόδοση σε όλες τις παραμέτρους των τιμών 

αναφοράς τους (βλ. πίνακα 4.13)   

** CT:  Clinical  Tumor, κλινικός όγκος υλοποιείται σε συμφωνία με τα κλινικά δεδομένα ((βλ. πίνακα 4.13 

 R: Δεξιός (Right) νεφρός. L:Αριστερός (left) νεφρός 

***Το πρώτο ποσοστό μείωσης αντιστοιχεί στη μείωση του όγκου μεταξύ των δύο πρώτων 

απεικονιστικών ομάδων, ενώ το δεύτερο ποσοστό μείωσης αντιστοιχεί στην διαφορά του όγκου μεταξύ 

της πρώτης και τρίτης ομάδας απεικονιστικών δεδομένων.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13: Οι τιμές αναφοράς και οι προσαρμοσμένες τιμές των παραμέτρων που περιγράφουν τη 

δυναμική ενός τυπικού όγκου (TT:Typical Tumor)  και του πραγματικού κλινικού όγκου (CT: Clinical 

Tumor) νεφροβλαστώματος (SIOP κωδικός: 11879- βλ. Πίνακα 5.4)  αντιστοίχως. Οι τιμές προσαρμογής 

(CT) καθορίζονται από τα απεικονιστικά και ιστολογικά δεδομένα καθώς και από τη βιβλιογραφία. Για 

τον ορισμό των παραμέτρων και τη βιβλιογραφία των τιμών αναφοράς βλ. πίνακα 3.4 [26]. 

Symbol 
(units) 

ΤΤ CT 

Tc (h) 23.0 25.0 

TG0 (h) 96 96 

TN (h) 20 20 

TA (h) 6 6 

RA (h
-1

) 0.001 0.01 

RADiff (h
-1

) 0.003 0.03 

RNDiff  (h
-1

) 0.001 0.05 

PG0toG1 0.01 0.01 

NLIMP 3 7 

Psym 0.45 0.7 

Psleep 0.28 0.2 

CKRVCR 0.3 0.41 

CKRACT 0.2 0.27 

CKRTOTAL* 0.5 0.68 

 

  Για την μοντελοποίηση του κλινικού όγκου διαταράσσοντας τις τιμές αναφοράς 

των παραμέτρων, ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω σημεία: 

 Ο αρχικός εικονικός όγκος θα πρέπει να έχει αυξημένο ποσοστό 

πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (ρυθμό ανάπτυξης) και χαμηλότερο ποσοστό 

διαφοροποιημένων και νεκρών κυττάρων συγκριτικά με τον τυπικό όγκο του 
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οποίου οι τιμές των παραμέτρων προέρχονται από τη βιβλιογραφία και 

ορίζονται στον πίνακα 5.13. 

 Ο χρόνος διπλασιασμού του πρέπει να είναι εντός του πεδίου ορισμού που 

προκύπτει από τη βιβλιογραφία [11,29,12,13]. Μικρή αύξηση στη μείωση του 

όγκου πρέπει να επιτευχθεί (συγκριτικά με εκείνη του τυπικού όγκου για το ίδιο 

χημειοθεραπευτικό σχήμα) 

 Οι πλέον σημαντικές παράμετροι στον καθορισμό του αρχικού ποσοστού του 

πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού σύμφωνα με την εικόνα 4.8A, είναι οι Psym, Psleep, RA 

and Tc. Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων στον 

αρχικό όγκο (4.10.A) το Psym πρέπει να αυξηθεί και/ή το Psleep να μειωθεί σε σχέση με 

την τιμή αναφοράς του. 

 Οι τροποποιήσεις αυτές θα ενισχύσουν επίσης το ποσοστό του αρχικού 

πληθυσμού των αδρανών κυττάρων και θα ελαττώσουν τον πληθυσμό των 

διαφοροποιημένων σύμφωνα με την εικόνα. 4.1.A. Περαιτέρω ενίσχυση του 

πληθυσμού των πολλαπλασιαζόμενων θα μπορούσε να επιτευχθεί με αύξηση της 

διάρκειας του κυτταρικού κύκλου, το οποίο επίσης θα οδηγούσε σε μείωση του 

αδρανούς πληθυσμού (εικόνα. 4.1.A). Η αύξηση στην τιμή της παραμέτρου της 

αυθόρμητης απόπτωσης των πολλαπλασιαζόμενων και διαφοροποιημένων κυττάρων 

θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του πολλαπλασιαζόμενου πληθυσμού 

συγκριτικά με τους άλλους πληθυσμούς (εικόνα. 4.1.A). 
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 Προκειμένου να περιοριστεί το ποσοστό των διαφοροποιημένων κυττάρων στον 

αρχικό όγκο, εκτός από τις παραμέτρους Psym and Psleep, μια άλλη παράμετρος με 

σημαντική επίδραση σε αυτόν τον πληθυσμό είναι η RADiff (εικόνα 4.8.D). Αύξηση στην 

τιμή της θα οδηγούσε σε έντονη μείωση του πληθυσμού των διαφοροποιούμενων 

κυττάρων και σε μικρή αύξηση των υπόλοιπων πληθυσμών (εικόνα 4.1.J). 

 Για να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό μείωσης του όγκου σύμφωνα με τα σχήματα 

που παρουσιάζονται στις εικόνες 4.8.I και 4.11.E, το Psym πρέπει να έχει χαμηλή τιμή και 

το Psleep υψηλή τιμή. Το CKRTOTAL πρέπει επίσης να αυξηθεί. Για να παραμείνουν μικρά 

τα ποσοστά των πληθυσμών των διαφοροποιημένων και των νεκρών πληθυσμών υπό 

τη μείωση του όγκου, το Psleep πρέπει να μειωθεί ενώ το Psym να αυξηθεί, ενώ αύξηση 

στα RADiff  και Tc θα ήταν επίσης επωφελής. 

 Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο 4, οι αλλαγές που συνιστώνται για την καλή προσαρμογή του μοντέλου στο 

κλινικό περιστατικό είναι οι εξής: 

 Αύξηση στις παραμέτρους: Psym, Tc, RNDiff, RA, RADIFF, NLIMP, CKRTOTAL 

 Μείωση στην παράμετρο Psleep 

 Οι τιμές που αποδίδονται στις παραμέτρους του μοντέλου για την υλοποίηση 

του κλινικού όγκου παρουσιάζονται στον πίνακα 5.13. 
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 Τα χαρακτηριστικά του όγκου που προκύπτουν για αυτές τις τιμές παραμέτρων 

(χρόνος διπλασιασμού, ποσοστό ανάπτυξης, κτλ) και οι μεταβολές που προκύπτουν 

από τη θεραπεία (σύμφωνα με το χημειοθεραπευτικό σχήμα της εικόνας 5.13) για: 

1. Έναν τυπικό όγκο (Typical Tumor - TT) που υλοποιείται με απόδοση σε όλες τις 

παραμέτρους της τιμής αναφοράς τους και 

2. Έναν κλινικό όγκο (Clinical Tumor) που υλοποιείται σε συνέπεια με τα κλινικά 

δεδομένα όπως παρουσιάστηκε παραπάνω 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.12. 

 Η χρονική εξέλιξη του διμερούς όγκου ο οποίος μοντελοποιείται σύμφωνα με 

δύο σενάρια (τυπικός όγκος και κλινικός όγκος) αλλά και των επιλεγμένων 

υποπληθυσμών του, παρουσιάζεται στην εικόνα 5.14. Επίσης μια τρισδιάστατη 

οπτικοποίηση του μεγέθους του κλινικού όγκου που μοντελοποιείται στις 3 χρονικές 

στιγμές που αντιστοιχούν στις στιγμές των διαθέσιμων κλινικών απεικονίσεων και για 

τους δύο νεφρούς παρουσιάζεται στην εικόνα 5.15. Στην εικόνα 5.14  παρουσιάζεται η 

χρονική εξέλιξη του μεγέθους του όγκου για τον δεξιό ( R) και αριστερό (L)  νεφρό 

μοντελοποιημένοι ως τυπικός (ΤΤ) και κλινικός (CT) (πίνακας 5.13). Ο αρχικός όγκος του 

δεξιού νεφρού είναι μεγαλύτερος από τον όγκο του αριστερού όπως φαίνεται στην 

εικόνα 12 (t=0 d). Η επιθετικότητα του κλινικού όγκου και για τους δύο νεφρούς (R-CT, 

L-CT) είναι μεγαλύτερη από αυτή του τυπικού όγκου (R-TT, L-TT), με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται πιο απότομα μεσοδιαστήματα ελεύθερης ανάπτυξης μεταξύ 

διαδοχικών χορηγήσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι σε συμφωνία με τη μεγαλύτερη 
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σταθερά ανάπτυξης και χρόνο διπλασιασμού του όγκου που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.14: Χρονική εξέλιξη του όγκου του διμερούς νεφροβλαστώματος και επιλεγμένων 

υποπληθυσμών.(Α) Χρονική εξέλιξη του όγκου του νεφροβλαστώματος για τον δεξιό (RT) και αριστερό 

νεφρό (LT) υπό τα δύο σενάρια (TT, CT) που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.13. (B,C,D,E) Χρονική εξέλιξη 

του ποσοστού του πολλαπλασιαζόμενου, κοιμώμενου, διαφοροποιημένου και νεκρού πληθυσμού 

(αντιστοίχως) [26]. Όπου: R: Right-Δεξιός. L:Left-Αριστερός.  TT: Typical Tumor-Τυπικός όγκος. CT:Clinical 

Tumor-Κλινικός όγκος 
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Εικόνα 5.15:  Τρισδιάστατες ισοεπιφάνειες του κλινικού όγκου που μοντελοποιείται σε τρεις χρονικές 

στιγμές που αντιστοιχούν στα τρία διαθέσιμα σύνολα απεικονιστικών δεδομένων [26]. Α. Δεξιός νεφρός 

(R-CT). B. Αριστερός νεφρός (L-CT) . Η εικόνα έχει παραχθεί με το πρόγραμμα ImageJ [27]  

A. B. 



 
247 

 

 Ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης του κλινικού όγκου προκύπτει από τα 

υψηλότερα ποσοστά πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων σε σχέση με τον τυπικό όγκο, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 5.14.Β, παρατήρηση που είναι σύμφωνη με τα ιστολογικά 

δεδομένα για το περιστατικό. 

 Αυξημένο ποσοστό αδρανών και νεκρών κυττάρων σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα του τυπικού όγκου επίσης επιτυγχάνεται (5.14.C και 5.14.E). Επιπλέον στην 

εικόνα 5.14.E, η επίδραση του αυξημένου ποσοστού θανάτωσης λόγω 

χημειοθεραπείας και της αύξησης του ποσοστού νέκρωσης των διαφοροποιημένων 

κυττάρων είναι εμφανείς στις απότομες κορυφές που παρουσιάζονται τις χρονικές 

στιγμές της χορήγησης συγκριτικά με τις αντίστοιχες στον τυπικό όγκο. Το ποσοστό των 

διαφοροποιημένων κυττάρων είναι σημαντικά χαμηλότερο για τους κλινικούς όγκους 

από ότι στους τυπικούς (εικόνα 5.14.D) 

 Τα ποσοστά για τους επιλεγμένους υποπληθυσμούς είναι της ίδιας κλίμακας για 

τους αρχικούς και τελικούς όγκους ανά σενάριο κι ανά νεφρό (εικόνες 4.14.B, 5.14.C, 

5.14.D, 5.14.E). Αυτό είναι σε συμφωνία με τον ισχυρισμό ότι οι αρχικοί και οι τελικοί 

όγκοι είναι και οι δύο βλαστικού (blastemal) τύπου. 

 Στην εικόνα 5.15 ο ανακατασκευασμένος όγκος των νεφροβλαστωμάτων σε 

τρεις χρονικές στιγμές παρουσιάζεται για τους κλινικούς όγκους του δεξιού (R ) και 

αριστερού (L) νεφρού. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο αρχικός όγκος του δεξιού 

νεφρού είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος από τον αριστερό. Η διαφορά στο μέγεθος 
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διατηρείται αναλογικά και στα επακόλουθα δύο στιγμιότυπα εξαιτίας των παρόμοιων 

ποσοστών μείωσης του όγκου και στους δύο νεφρούς.  

 Η αναλυτική περιγραφή των μεθόδων ανακατασκευής δίνεται στο κεφάλαιο 6. 

 Η ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου (κεφάλαιο 4) αποκάλυψε ποιοι 

βιολογικοί μηχανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου. Με βάση την 

ανάλυση ευαισθησίας που προηγήθηκε επιτεύχθηκε η προσαρμογή των τιμών των 

παραμέτρων του μοντέλου για μια διμερή περίπτωση νεφροβλαστώματος, με σκοπό 

τον σχηματισμό ενός εικονικού αρχικού και τελικού όγκου σε συμφωνία με τα κλινικά 

απεικονιστικά και παθολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκής 

κλινικής δοκιμής [30]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

ΟΓΚΟΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ & ΤΕΧΝΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ  

 

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 

 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού, ενσωματώνεται σε 

μια σύνθετη αλγοριθμική κατασκευή, ένα σύστημα βιοϊατρικής τεχνολογίας, τον 

Ογκοπροσομοιωτή, που στο μέλλον στοχεύει να αποτελέσει ένα κλινικό εργαλείο  για 

τη στήριξη του ιατρού κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης της εξατομικευμένης 

θεραπείας του καρκίνου με τη διεξαγωγή πειραμάτων in silico, δηλαδή στον 

υπολογιστή. Ο Ογκοπροσομοιωτής είναι μια πλατφόρμα για την προσομοίωση, την 

έρευνα και την καλύτερη κατανόηση και εξερεύνηση του φυσικού φαινομένου του 

καρκίνου, την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ερμηνείας κλινικών δοκιμών και 

τελικώς την εκπαίδευση των ιατρών, των ερευνητών και των ενδιαφερόμενων ασθενών 

[1-3]. Η έννοια, η αρχιτεκτονική και πολλές εφαρμογές του Ογκοπροσομοιωτή  έχουν 

προκύψει μέσω της ομάδας In Silico Oncology Group [4]. 

Μια συνοπτική περιγραφή της κλινικής χρήσης του Ογκοπροσομοιωτή,  όπως 

προβλέπεται να συμβεί μετά την ολοκλήρωση της κλινικής προσαρμογής και 

βελτιστοποίησής του, παρέχεται με τα ακόλουθα επτά στάδια (εικόνα 6.1) [5,6] : 
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1. Συλλογή των εξατομικευμένων δεδομένων του ασθενή. Τα δεδομένα που 

συλλέγονται για κάθε ασθενή περιλαμβάνουν: κλινικά δεδομένα (ηλικία, φύλο, 

βάρος, κτλ), ενδεχόμενη προηγούμενη αντικαρκινική θεραπεία, απεικονιστικά 

δεδομένα (MRI, CT, PET κ.ά.), ιστοπαθολογικά δεδομένα (π.χ. λεπτομερής 

περιγραφή του τύπου του όγκου, του βαθμού, του σταδίου, εικόνες όποτε 

επιτρέπεται η βιοψία και είναι εφικτή κτλ), μοριακά δεδομένα (DNA, τιμές 

επιλεγμένων μοριακών δεικτών, δείκτες ορού κτλ). Σημειώνεται ότι οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες δεδομένων εξάγονται από υλικό βιοψίας και/ή υγρά του 

σώματος. 

2. Προεργασία των δεδομένων του ασθενή. Τα δεδομένα που συλλέγονται 

προεργάζονται προκειμένου να πάρουν μια κατάλληλη μορφή εισόδου στον 

αλγόριθμο. Για παράδειγμα τα απεικονιστικά δεδομένα τμηματοποιούνται 

(segmented), παρεμβάλλονται (interpolated) και τελικά οι ανατομικές οντότητες 

ή οι οντότητες που μας ενδιαφέρουν ανακατασκευάζονται στις τρεις 

διαστάσεις. Αυτή η ανακατασκευή θα παρέχει το πλαίσιο για την ενσωμάτωση 

των υπόλοιπων δεδομένων και την εκτέλεση της προσομοίωσης. Παράλληλα, τα 

μοριακά δεδομένα, εφόσον είναι διαθέσιμα, επεξεργάζονται μέσω μοριακών 

δικτύων έτσι ώστε να διαταράξουν και να εξατομικεύσουν τις μέσες τιμές των 

φαρμακοδυναμικών ή ραδιοβιολογικών παραμέτρων επιβίωσης κυττάρων. 

3. Ένα ή περισσότερα υποψήφια θεραπευτικά σχήματα περιγράφονται. Ο κλινικός 

περιγράφει έναν αριθμό υποψήφιων θεραπευτικών σχημάτων και/ή μη 

θεραπεία (ελεύθερη ανάπτυξη) για προσομοίωση in silico. 
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4. Εκτελείται η προσομοίωση. Ο κώδικας της προσομοίωσης εκτελείται σε δίκτυο 

πλέγμα ή δίκτυο υπολογιστών έτσι ώστε οι διάφορες προσομοιώσεις να 

εκτελούνται παράλληλα. Προβλέψεις σχετικά με την τοξικολογική συμβατότητα 

κάθε σχήματος επίσης παράγονται. 

5. Οι προβλέψεις οπτικοποιούνται. Η αναμενόμενη αντίδραση του όγκου καθώς 

και οι εκτιμήσεις των τοξικολογικών παρενεργειών για όλα τα σενάρια 

προσομοίωσης οπτικοποιούνται χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές από απλά 

δυσδιάστατα γραφήματα μέχρι τετρασδιάστατες εικονικές αποδόσεις. 

6. Αξιολογούνται οι προβλέψεις για να αποφασιστεί το βέλτιστο σχήμα που θα 

χορηγηθεί στον ασθενή. Οι προβλέψεις του Ογκοπροσομοιωτή αξιολογούνται 

προσεκτικά από τον κλινικό με χρήση της εμπειρίας του και της εκπαίδευσής 

του. Αν δεν παρατηρηθούν σοβαρές αποκλίσεις, οι προβλέψεις υποστηρίζουν 

τον κλινικό ιατρό στη λήψη της τελικής απόφασης και της βέλτιστης θεραπείας 

που θα χορηγηθεί στον ασθενή. 

7. Το θεωρητικά βέλτιστο θεραπευτικό σχήμα εφαρμόζεται και ο 

Ογκοπροσομοιωτής βελτιστοποιείται. Το βέλτιστο σχήμα, όπως αυτό 

αξιολογήθηκε από τις προσομοιώσεις, εκτελείται στον ασθενή. Ακολούθως οι 

προβλέψεις συγκρίνονται με την πραγματική πορεία του όγκου και ένα 

αρνητικό σχήμα ανάδρασης παράγεται και χρησιμοποιείται για τη 

βελτιστοποίηση του Ογκοπροσομοιωτή. 
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Εικόνα 6.1: Ογκοπροσομοιωτής, ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής μιας από τις εκδόσεις του συστήματος 

[5,6]. 
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Εικόνα 6.2:  Η συνολική δομή του συστήματος του Ογκοπροσομοιωτή [7]. 

USAAR: University Hospital of Saarland, Germany 

NTUA-ICCS: National Technical University of Athens -Institute of Communication and Computer Systems 

- National Technical University of Athens, Greece 

FhG: Fraunhofer Gesellschaft, Germany  

INRIA: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, France 

HokU: University of Hokkaido, Japan 

UvA: University of Amsterdam, The Netherlands 

FORTH-ICS: Foundation for Research and Technology Hellas, Institute of Computer Science, Greece  
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Το σχήμα 6.2 απεικονίζει τις συνολικές ροές δεδομένων και εντολών μέσω του 

ολοκληρωμένου συστήματος του Ογκοπροσομοιωτή, όπως αυτές ορίζονται για την 

επικύρωση του προσομοιωτή (μοντέλου).  

Τα κύρια στοιχεία του διαγράμματος έχουν τις ακόλουθες σημαίες: 

 Τα πράσινα πλαίσια αντιπροσωπεύουν σύνολα δεδομένων (π.χ. αρχεία) 

 Τα μπλε πλαίσια είναι εργασίες στις οποίες σημειώνεται και το αντίστοιχο υπεύθυνο 

ινστιτούτο. 

 Τα κόκκινα βέλη συμβολίζουν τη χρήση ή τη μεταφορά των δεδομένων που 

αποθηκεύονται και διατηρούνται σε ασφαλές κεντρικό αποθετήριο δεδομένων που 

ονομάζεται σύστημα διαχείρισης δεδομένων (DMS) 

 Τα κίτρινα βέλη συμβολίζουν εντολές που στέλνονται στην υπηρεσία δικτύου (GRMS) 

 Τα γκρι βέλη συμβολίζουν τον βρόχο εξερεύνησης και ανάδρασης με συμμετοχή 

του περιβάλλοντος εργασίας Recipesheet (ORS) και των υπηρεσιών οπτικοποίησης. 

Οι εργασίες που παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2 είναι οι εξής : 

1. Εισαγωγή δεδομένων από κλινικούς ιατρούς (USAAR). 

2. Κατάτμηση (segmentation) των περιοχών του όγκου από τους κλινικούς ιατρούς 

(USAAR) με εργαλεία επεξεργασίας απεικονιστικών δεδομένων που παρέχουν τα 

ινστιτούτα FhG και FORTH-ICS 

3. Εργαλεία για περαιτέρω επεξεργασία απεικονιστικών δεδομένων, όπως 

αναδειγματοληψία, κόψιμο εικόνων, αλλαγή τύπου εικόνας (από DICOM σε raw) 
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παρέχονται από τα ινστιτούτα FhG και FORTH-ICS. Ορισμός και χρήση σύμφωνα 

με οδηγίες από NTUA-ICCS για τη δημιουργία εικόνων σε κατάλληλη μορφή 

εισόδου για τον Ογκοπροσομοιωτή. 

4. Επεξεργασία των υπόλοιπων κλινικών δεδομένων (μη απεικονιστικών). Αυτό 

γίνεται από την ομάδα μας (NTUA-ICSS) και προκύπτει ο προσδιορισμός του 

θεραπευτικού σχήματος καθώς και ο καθορισμός των παραμέτρων του μοντέλου. 

Αυτές οι παράμετροι κυμαίνονται συνήθως σε ένα πεδίο ορισμού και ο 

καθορισμός τους στα σενάρια εκτέλεσης του κώδικα μπορεί να γίνει είτε 

απευθείας στο περιβάλλον του κώδικα είτε μέσω του περιβάλλοντος εργασίας 

που έχει αναπτυχθεί από το HokU, το ORS. Κάθε εργασία έχει ένα κώδικα (ID). Το 

εύρος ορισμού τιμών των παραμέτρων έχει καθοριστεί από το NTUA-ICSS. 

5. Εκτέλεση προσομοιώσεων. Ο καθορισμός των σεναρίων και η εκτέλεση 

προσομοιώσεων γίνεται μέσω του OncoRecipeSheet-ORS (HokU) στις υπηρεσίες 

δικτύου (Grid).  

6. Ετοιμασία οπτικοποιήσεων. Το UvA παίρνει τα αποτελέσματα και τα αποθηκεύει 

τοπικά στον διακομιστή (server) της οπτικοποίησης. Γίνεται εκεί η επεξεργασία 

τους και η οπτικοποίησή τους. 

7. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων. To ORS ζητάει με βάση το ID των τρεξιμάτων από 

τον διακομιστή της οπτικοποίησης τα αποτελέσματα και τα εμφανίζει στο 

γραφικό περιβάλλον. 
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Κάποια παραπάνω στοιχεία για την ανάπτυξη των εργασιών του συστήματος 

του Ογκοπροσομοιωτή παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.  

 

6.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

  Για ασθενείς με νεφροβλάστωμα, απεικονιστικές μελέτες (MRI T1, T1 με 

σκιαγραφικό, T2 flair)  της κλινικής δοκιμής SIOP [10] είναι διαθέσιμες στα πλαίσια των 

προγραμμάτων ACGT [8] και P-Medicine [9] τη στιγμή της διάγνωσης και μετά από την 

ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Οι μελέτες απεικόνισης κατά τη στιγμή της 

διάγνωσης χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της συρρίκνωσης του όγκου από τον 

Ογκοπροσομοιωτή και τα απεικονιστικά μετά τη θεραπεία για την αξιολόγηση και 

προσαρμογή του μοντέλου, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 (βλ. 5.3). 

Μία από τις κύριες εισόδους του Ογκοπροσομοιωτή είναι τα ογκομετρικά 

δεδομένα του όγκου. Αυτά τα δεδομένα αποτελούνται από κυβικά στοιχεία όγκου με 

σκοπό τη διευκόλυνση του υπολογισμού του όγκου προσομοίωσης. Επειδή οι τομές 

MRI συνήθως είναι μη-ισοτροπικές (δηλαδή οι διαστάσεις τους διαφέρουν στις x, y, z 

κατευθύνσεις) απαιτείται αναδειγματοληψία (resampling) των όγκων. 

Επίσης η κατάτμηση (segmentation) του όγκου είναι σημαντική, προκειμένου να 

εισαχθούν στον Ογκοπροσομοιωτή οι πληροφορίες για το σχήμα και τη θέση του. Η 

διαδικασία αυτή είναι σημαντική για την επικύρωση του μοντέλου, δεδομένου ότι 

επιτρέπει την ποσοτική σύγκριση των προσομοιώσεων με την πραγματική εξέλιξη του 

όγκου. Για τις ανάγκες λοιπόν του Ογκοπροσομοιωτή, οι όγκοι έχουν κατατμηθεί από 
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ομάδες εικόνων MRI, για να προσομοιωθεί η ανάπτυξη του όγκου και η απόκριση σε 

σχήματα χημειοθεραπείας και να συγκριθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με 

τα κλινικά-πραγματικά αποτελέσματα. 

Δύο εργαλεία επεξεργασίας εικόνων έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους 

σκοπούς, το πρώτο από το FhG στα πλαίσια του προγράμματος ACGT [7] και το δεύτερο 

από το FORTH στα πλαίσια του προγράμματος P-Medicine [18]. Η κατάτμηση γίνεται 

από τους κλινικούς ιατρούς και τα εργαλεία έχουν αξιολογηθεί από αυτούς (USAAR- 

University hospital of Saarland). 

 

6.2.1 EΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACGT (FHG) 

 

 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε από το FhG για να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

μορφή εικόνων εισόδου του Ογκοπροσομοιωτή από τις διαθέσιμες DICOM .  

Η εικόνα 6.3 δείχνει το αποτέλεσμα της κατάτμησης μιας τομής. Η διαμόρφωση 

περιγράμματος γίνεται με τον καθορισμό ενός συνόλου σημείων που τοποθετούνται 

στα όρια του όγκου και παρεμβολή μεταξύ των σημείων χρησιμοποιώντας την B-Spline 

παρεμβολή [12]. Τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να δοθούν και σαν τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις, όπου παρουσιάζονται ταυτόχρονα η ορισμένη κατατετμημένη 

περιοχή του όγκου και η  MRI απεικόνιση του όγκου (εικόνα 6.4). 
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Εικόνα 6.3: Διαμόρφωση περιγράμματος του νεφροβλαστώματος σε εικόνες MRI [7]. 

 

 

Εικόνα 6.4: Οπτικοποίηση του νεφροβλαστώματος και του θώρακα [7]. 
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 ΑΝΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (RESAMPLING) ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ  (INTERPOLATION) ΤΩΝ 

ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΩΝ. 

Συνήθως τα στοιχεία όγκου (voxels) στις ομάδες δεδομένων MRI είναι μη-

ισοτροπικά. Συνεπώς και οι δυαδικοί κατατετμημένοι όγκοι είναι επίσης μη 

ισοτροπικοί. Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδο στον Ογκοπροσομοιωτή, 

που υποστηρίζει κυβικά στοιχεία όγκου, πρέπει να γίνει αναδειγματοληψία 

(resampling). Ενώ ο ανασχηματισμός του όγκου από μόνος του δεν είναι δύσκολος, το 

‘μαρκάρισμα’ των περιοχών πρέπει επίσης να ανασχηματιστεί, για να υπάρχει ομαλή 

μετάβαση από τομή σε τομή. Η εικόνα 6.5 δείχνει την αρχή της παρεμβολής ενός 

‘μαρκαρίσματος’ (label) σε ένα πλέγμα ογκοστοιχείων (voxel grid) μεγαλύτερης 

ανάλυσης. Επειδή το μαρκάρισμα δεν αποτελεί δεδομένο στην κλίμακα του γκρι, δεν 

υπάρχει επαρκής πληροφορία για να κάνουμε την παρεμβολή μεταξύ των τομών. Για 

αυτό το λόγο, υπολογίζουμε έναν μετασχηματισμό απόστασης για το δυαδικό 

«μαρκάρισμα» των στοιχείων όγκου χρησιμοποιώντας ομάδες επιπέδων (level sets) 

[13]. Το αποτέλεσμα είναι ένας όγκος σε κλίμακα του γκρι με μηδενικές διασταυρώσεις 

που ορίζουν το μηδενικό επίπεδο. Η εικόνα 6.6 παρέχει μια επισκόπηση της 

προσέγγισης. Το μηδενικό επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ως η εκτίμηση μιας ελάχιστης 

επιφάνειας γύρω από τα δυαδικά δεδομένα «μαρκαρίσματος». Προσδιορίζοντας τις 

μηδενικές διασταυρώσεις στον όγκο, ένα νέο μαρκάρισμα του όγκου μπορεί να 

καθοριστεί το οποίο αντιπροσωπεύει την αναδειγματοληψία του αρχικού συνόλου 

δεδομένων.  
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Εικόνα 6.5: Παρεμβολή (interpolation) μεταξύ δύο τομών μεγάλων στοιχείων σε ένα πλέγμα 

ογκοστοιχείων μεγαλύτερης ανάλυσης, New grid: νέο πλέγμα. Old grid: παλιό πλέγμα. Interpolation: 

παρεμβολή [7]. 

 

 
Εικόνα 6.6: Αναδειγματοληψία του δυαδικού «μαρκαρισμένου» όγκου χρησιμοποιώντας ομάδες 
επιπέδων [7]. 
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 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ MRI & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ/ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

Στις εικόνες MRI, οι ανομοιογένειες της έντασης που προκαλούνται από τις 

ρυθμίσεις της μαγνήτισης, τη μετακίνηση του ασθενούς και άλλους παράγοντες είναι 

συνηθισμένες. Εκτελείται εκτίμηση της απόκλισης του πεδίου έντασης. Η μέθοδος 

Styner et al. χρησιμοποιείται [14], δεδομένου ότι δεν χρειάζεται προ-κατατμημένες 

εικόνες (pre-segmented) αλλά μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στις αρχικές εικόνες. 

Όσον αφορά την προσομοίωση της ανάπτυξης του όγκου, μόνο η ποσότητα του 

ζωντανού ιστού του όγκου είναι σημαντική. Παρακάτω θεωρούμε τον ιστό που δεν 

περιέχει ζωντανό όγκο (π.χ. αγγεία, κύστες, νεκρωτικές περιοχές κτλ) ως «μη κανονικό» 

ιστό όγκου. Για την εκτίμηση του ποσοστού του «μη κανονικού» ιστού, διάφορες 

μέθοδοι έχουν ερευνηθεί. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης 

του συνόλου του καρκινικού ιστού ανεξάρτητα σε κάθε τομή που ακολουθείται από 

ένα αυτόματο κατώφλι, αποδείχθηκε ότι παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Στην 

εικόνα 6.7 φαίνονται τα αποτελέσματα για ένα παράδειγμα δοκιμαστικής σάρωσης.  
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Εικόνα 6.7: Αυτόματη μέθοδος διαχωρισμού του ζωντανού (living) ιστού (πράσινο) και του «μη-

κανονικού» ιστού σε MRI εικόνες χρησιμοποιώντας για την εκτίμηση τη μέθοδο έντασης σήματος 

(intensity) [7]. 

 

Η διαφοροποίηση της έντασης μεταξύ πολλαπλασιαζόμενης και «μη-κανονικής» 

περιοχής καρκινικού ιστού χρησιμοποιώντας μόνο MRI εικόνες δεν είναι συχνά εφικτή. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια του προσδιορισμού του «μη κανονικού» ιστού, 

άλλες μορφές απεικόνισης, όπως ο υπέρηχος, πρέπει να ενσωματωθούν. Στον υπέρηχο 

ο νεκρωτικός ιστός μπορεί πιο εύκολα να διακριθεί από τον ζωντανό όπως και τα 

αγγεία και οι κύστες, συγκριτικά με το MRI. Συγχώνευση (fusion) των MRI και US 

εικόνων θα οδηγούσε σε πιο ακριβή αποτελέσματα στον προσδιορισμό της νεκρωτικής 

περιοχής και σε πιο ακριβή αποτελέσματα προσομοίωσης. 
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6.2.2 EΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P-MEDICINE (FORTH)  

 

Η ίδια μέθοδος ανασχηματισμού που περιγράφεται στη δημοσίευση [13] 

ενσωματώθηκε και στο λογισμικό DoctorEye [15].  

Για την κατάτμηση των περιοχών εικόνων MRI μια νέα ημιαυτόματη μέθοδος 

κατάτμησης (segmentation) φιδιού (snake) αναπτύχθηκε [16, 17] σύμφωνα με την 

οποία μια χωρική προσαρμοστική συμπεριφορά φιδιού επιτυγχάνεται με ελάχιστη 

αλληλεπίδραση του χρήστη.  Η μέθοδος παρουσιάζει βελτιωμένα αποτελέσματα έναντι 

των παραδοσιακών μεθόδων φιδιού, λόγω της κάμψης του φιδιού. Επικύρωση έχει 

πραγματοποιηθεί από τους κλινικούς [16]. Η εικόνα 6.8 παρουσιάζει ένα παράδειγμα 

όπου η βελτιωμένη μέθοδος οριοθετεί καλύτερα τα όρια του όγκου. 

Εικόνα 6.8: Κατάτμηση νεφροβλαστώματος σε MR κοιλιακές εικόνες (a) Ορισμός 

περιγράμματος όγκου από κλινικό. (b) Αποτέλεσμα κλασικών μεθόδων φιδιού εξαιτίας 

ανομοιογένειας όγκου. (c) αποτέλεσμα με τη νέα μέθοδο φιδιού που χρησιμοποιεί χωρικά 

προσαρμοσμένα περιγράμματα [18] 
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6.3 ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο Ογκοπροσομοιωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο εργαλείο, αλλά 

μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη χρήση περιβάλλοντος δικτύου. Αυτή η 

παράγραφος παρουσιάζει ένα σενάριο εκτέλεσης της εφαρμογής στο δίκτυο της 

πλατφόρμας του ACGT που αναπτύχτηκε από το Poznań Supercomputing and 

Networking Center (PSNC) [7, 18].  

Το περιβάλλον δικτύου που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος 

ACGT αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επίπεδα (εικόνα 6.9): 

 Βασική υποδομή του δικτύου: βασίζεται στην Globus Toolkit solution και 

παρέχει κοινό περιβάλλον εργασίας (interface) για εξ αποστάσεως πρόσβαση σε 

υπολογιστικούς πόρους. 

 Προηγμένες υπηρεσίες δικτύου: αυτό είναι χτισμένο με το Gridge Toolkit και 

παρέχει προηγμένες λύσεις για τη διαχείριση πόρων, τη διαχείριση δεδομένων, 

την παρακολούθηση του δικτύου κλπ. 

Το πιο σημαντικό συστατικό των επιπέδων του πλέγματος που 

χρησιμοποιούνται στο σενάριο σε GRMS είναι το Gridge Resource Management System. 

Το GRMS είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των 

υπολογιστικών πόρων στο πλέγμα. Είναι ικανό να ανακαλύψει αυτόματα τους 

διαθέσιμους πόρους στο δίκτυο και να στείλει τις εισερχόμενες εργασίες στους 

βέλτιστους διαθέσιμους εκείνη τη χρονική στιγμή. Ο άλλος στόχος του συστήματος 

είναι να εξισορροπήσει τον φόρτο των μηχανημάτων. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 
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του GRMS είναι η υποστήριξη ροών εργασίας. Είναι δυνατόν να οριστεί μια εργασία 

σαν ένα σύνολο εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν με διαδοχικό ή παράλληλο 

τρόπο. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τον καθορισμό πιο πολύπλοκων σεναρίων 

εκτέλεσης εφαρμογών με πρόσθετη ροή δεδομένων. 

Το νέο χαρακτηριστικό του GRMS που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα για το ACGT είναι 

η υποστήριξη παραμετρικών εκτελέσεων. Είναι δυνατό να ορίσουμε μια παράμετρο της 

εκτέλεσης εφαρμογών ως ένα σύνολο τιμών. Το σύστημα είναι υπεύθυνο για την 

εκτέλεση της εφαρμογής πολλές φορές με διαφορετικές παραμέτρους. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του περιβάλλοντος του δικτύου είναι το DMS- 

Data Management System.  Είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των δεδομένων των 

χρηστών και την παροχή τους σε όλα τα άλλα στοιχεία του δικτύου με ομοιόμορφο 

τρόπο. Οι πελάτες μπορούν να αναφέρονται στα αποθηκευμένα στοιχεία 

χρησιμοποιώντας λογικά αναγνωριστικά αρχείων ή καταλόγων.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.9:  Συστατικά του περιβάλλοντος δικτύου [18]. 
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6.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CLUSTER) & ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 

 

Την επιτάχυνση της εκτέλεσης του κώδικα του Ογκοπροσομοιωτή στα πλαίσια 

του προγράμματος ACGT είχε αναλάβει το INRIA [7, 19]. Οι ακόλουθες τρεις βασικές 

απαιτήσεις του Ογκοπροσομοιωτή, που δικαιολογούν την ανάγκη για μείωση του 

χρόνου εκτέλεσης από αρκετά λεπτά έως περίπου δέκα δευτερόλεπτα, έχουν 

εντοπιστεί: 

1. Εντατικοί υπολογισμοί: ένας κλινικός ιατρός πρέπει να δοκιμάσει πολλούς 

συνδυασμούς παραμέτρων. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να τρέχει πολλές 

εκτελέσεις ταυτόχρονα. 

2. Υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα: όσο καλύτερη είναι η ευκρίνεια του όγκου 

τόσο καλύτερη θα είναι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του. Ωστόσο η 

αυξημένη ευκρίνεια προϋποθέτει πολλαπλασιασμό του αριθμού των 

υπολογισμών. 

3. Διαδραστικότητα: με βάση τα αποτελέσματα μιας προσομοιωτικής εκτέλεσης, ο 

χρήστης μπορεί να κατευθύνει τις επόμενες εκτελέσεις σε μια πιο πιθανή 

περιοχή ορισμού των παραμέτρων. 

Για αυτούς τους λόγους, έγινε μια προσπάθεια χρήσης παράλληλων 

μηχανημάτων και πολυπύρηνων επεξεργαστών προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα 

των προσομοιώσεων [7]. 
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6.5 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΟΓΚΟΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ 

 

Ο Ογκοπροσομοιωτής συνδυάζει πληροφορίες για τον όγκο που προέρχονται 

από ιατρικές τεχνικές απεικόνισης (CT, MRI, PET και υπερηχογράφημα) και άλλα 

διαθέσιμα κλινικά δεδομένα (π.χ. ιστοπαθολογικά, γενετικά) με μαθηματικά μοντέλα 

που προβλέπουν την ανάπτυξη του όγκου και την απόκρισή του σε σχήματα θεραπείας. 

Ο Ογκοπροσομοιωτής παράγει χωροχρονικές προβλέψεις της σύστασης και της 

μορφολογίας (σχήμα) του όγκου με την πάροδο του χρόνου.  Αυτές οι προβλέψεις 

έχουν ως στόχο να παρέχουν στους κλινικούς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την 

πιο αποτελεσματική θεραπεία ανάμεσα σε αρκετές εναλλακτικές λύσεις, καθώς και τον 

προσδιορισμό παραμέτρων για τη βέλτιστη σύνθεση ενός σχήματος θεραπείας, όπως η 

συνολική διάρκεια της θεραπείας, τα είδη φαρμάκων, η δόση και τα μεσοδιαστήματα 

μεταξύ των θεραπειών. 

Μια θεραπεία καθορίζεται από διάφορες παραμέτρους, κάθε μια από τις 

οποίες έχει ένα εύρος τιμών και συνήθως επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους. 

Όταν ορίζεται μια νέα κλινική δοκιμή, τα μοντέλα προσομοίωσης βοηθάνε στον 

καθορισμό των αρχικών παραμέτρων που προβλέπουν την πιο αποτελεσματική 

θεραπεία. Η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού παραμέτρων για μια συγκεκριμένη 

θεραπεία είναι δύσκολη. Καθώς δεν υπάρχει αναλυτική μέθοδος για να βρεθεί ο 

βέλτιστος συνδυασμός, χρησιμοποιείται το περιβάλλον του Grid του ACGT για την 

εκτέλεση μεγάλου αριθμού προσομοιώσεων για συνδυασμούς παραμέτρων. Η 

αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε στο ACGT [7] αποτελείται από ένα δίκτυο (Grid) 
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κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού πλαισίου. Επιτρέπει τον 

συνδυασμό των in silico μοντέλων προσομοίωσης, διαδραστικών μεθόδων 

οπτικοποίησης και άλλων πηγών δεδομένων σε ένα διαδραστικό περιβάλλον οπτικής 

εξερεύνησης. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση 

προσομοιωτικών προβλέψεων της αύξησης του όγκου και της απόκρισής του σε 

θεραπεία. 

 

6.5.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. 

 

 Σαν πρώτο βήμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από το UvA (University of 

Amsterdam) [7] ένα περιβάλλον οπτικοποίησης σε τοπικό υπολογιστή που ονομάζεται 

VTKFly2. Αυτή η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού 

Python και το εργαλείο οπτικοποίησης Toolkit (VTK). 

 Η VTKFly2 παρέχει μια γραφική διεπαφή χρήστη στην οποία μπορούν να 

φορτωθούν τα δεδομένα προσομοίωσης και να αναπαραχθεί η εξέλιξη του 

προσομοιωμένου όγκου. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει να παρουσιάζονται ταυτόχρονα 

πολλαπλές, χρωματικά κωδικοποιημένες επιφάνειες που παράγονται από τις εξόδους 

της προσομοίωσης και να δείχνουν τη μεταβολή της σύνθεσης του όγκου (εικόνα 6.10).  
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Εικόνα 6.10: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή σε τοπικό υπολογιστή VTKFly2, που παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα ενός πειράματος προσομοίωσης. Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζει διαδραστικές 
τρισδιάστατες μεθόδους  οπτικοποίησης και αναπαραγωγή βίντεο ενός ζωντανού πειράματος 
προσομοίωσης [7]. 

 

6.5.2 Η ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SERVICE) 

 

 Παρόλο που το VTKFly2 ενσωματώθηκε με επιτυχία στην υποδομή του ACGT 

δεν ήταν παρά μια αυτόνομη εφαρμογή σε τοπικό υπολογιστή. Αυτό περιόριζε την 

εφαρμογή του, στα πλαίσια του ACGT. Για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η ευελιξία 

σχεδιάστηκε μια αρχιτεκτονική [7] που παρέχει μεθόδους οπτικοποίησης μέσω 

υπηρεσιών (services).  Μια υπηρεσία εδώ αποτελεί έναν πόρο που είναι προσβάσιμος 

μέσα σε ένα δίκτυο και παράγει μια ή περισσότερες οπτικοποιήσεις. Μια υπηρεσία 

οπτικοποίησης δεν χρειάζεται να παράγει μια εικόνα σαν έξοδο. Τα ενδιάμεσα βήματα 

που απαιτούνται για την παραγωγή της εικόνας, όπως η εξαγωγή ισοεπιφανειών 
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μπορεί επίσης να παρέχονται από την υπηρεσία. Με την ένωση πολλών υπηρεσιών 

μαζί κάθε επιθυμητή έξοδος μπορεί να παραχθεί. Μεμονωμένες υπηρεσίες μπορούν 

να διανέμονται σε διαφορετικά μηχανήματα όταν οι απαραίτητοι πόροι δεν είναι 

διαθέσιμοι στην ίδια τοποθεσία. 

 

6.5.2.1 Η ΠΥΛΗ ACGT 

  Η ενσωμάτωση με την πύλη του ACGT παρουσιάζεται μέσω ενός λειτουργικού 

πρωτοτύπου που φαίνεται στο σχήμα 6.11. Αυτή η εικόνα δείχνει  ένα στιγμιότυπο ενός 

web διακομιστή στο οποίο η έξοδος δύο υπηρεσιών οπτικοποίησης είναι ορατή. Κάθε 

υπηρεσία δείχνει μια διαφορετική ομάδα δεδομένων προσομοίωσης που όμως 

αντιστοιχούν στην ίδια χρονική στιγμή. Το αριστερό σύνολο δεδομένων αντιστοιχεί σε 

ελεύθερη ανάπτυξη όγκου, ενώ το δεξί δείχνει αποτελέσματα μιας θεραπείας με 

epirubicin.  

 Ισοεπιφάνειες έχουν εφαρμοστεί στην έξοδο της προσομοίωσης για να εξαχθεί 

το σχήμα του όγκου. Η χρήση της αποκοπής και της χρωματικής κωδικοποίησης 

αποκαλύπτει διαφορετικούς αριθμούς κυττάρων στο εσωτερικό του προσομοιωμένου 

όγκου. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα βήματα προσομοίωσης και τη θέση του 

επιπέδου αποκοπής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κάτω από τις προβολές. Ο χρήστης 

μπορεί να χειριστεί της τρισδιάστατες προβολές για να μεταφέρει, να περιστρέψει, ή 

να αλλάξει την κλίμακα του όγκου με το ποντίκι. Οι δύο τρισδιάστατες προβολές 

διατηρούνται συγχρονισμένες στον διακομιστή κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  
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Εικόνα 6.11:  Οπτική σύγκριση δύο ομάδων δεδομένων προσομοίωσης σε μια πύλη web. Η αριστερή 

ομάδα δεδομένων αντιστοιχεί σε ελεύθερη ανάπτυξη όγκου, η δεξιά δείχνει αποτέλεσμα θεραπείας με 

epirubicin. Οι τρισδιάστατες απεικονίσεις είναι διαδραστικές: οι προβολές μπορούν να μετακινηθούν 

πλάγια, να περιστραφούν και να αλλάξουν κλίμακα διαδραστικά με τη χρήση του ποντικιού [7]. 

 

6.5.2.2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ “RECIPESHEET” 

 

 

 Το περιβάλλον RecipeSheet [7, 18] επιτρέπει τη διαδραστική πλοήγηση στο εύρος 

των παραμέτρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να οριστούν διαφορετικά σενάρια, 

να συγκριθούν και να μεταβληθούν εύκολα. Παράγει εξόδους για πολλαπλά σενάρια, 

ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει και να διερευνά εναλλακτικά σενάρια 
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ταυτόχρονα. Για αυτό το σκοπό παρέχει ειδικά συστατικά GUI και μεθόδους 

αλληλεπίδρασης.  

 Για την υποστήριξη διαδραστικής εξερεύνησης σεναρίων θεραπείας με το 

RecipeSheet, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ACGT από το University of Hokkaido [20-

22] μια βοηθητική εφαρμογή δικτύου (Grid portlet), με την οποία μπορούν να τεθούν 

παράμετροι της προσομοίωσης και να ξεκινήσουν μια ή περισσότερες εργασίες 

προσομοίωσης . Η βοηθητική εφαρμογή δικτύου επιτρέπει τον καθορισμό των πεδίων 

ορισμών των παραμέτρων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσουν τα 

τρεξίματα προσομοίωσης που καλύπτουν μέρος του εύρους τιμών των παραμέτρων. 

Όταν ολοκληρώνεται κάποιο τρέξιμο, τα αρχεία εξόδου μεταφέρονται από τον κόμβο 

του Grid που χρησιμοποιήθηκε για το τρέξιμο στον διακομιστή της οπτικοποίησης. 

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, ο διακομιστής προσθέτει τις εξόδους σε μια λίστα των 

διαθέσιμων τρεξιμάτων. Σε αυτήν τη λίστα αποθηκεύονται και οι παράμετροι που 

ορίστηκαν για κάθε τρέξιμο. Αυτή η λίστα μπορεί να αναζητηθεί από τους χρήστες της 

υπηρεσίας απεικόνισης για την εύρεση των συνόλων που είναι διαθέσιμα για χρήση με 

τις υπηρεσίες απεικόνισης. 

 Η εικόνα 6.12 δείχνει τις υπηρεσίες οπτικοποίησης που έχουν ενσωματωθεί στο 

RecipeSheet. Οι τέσσερις προβολές της εξόδου της προσομοίωσης δεν παράγονται από 

το RecipeSheet. Δεν είναι καν κανονικές εικόνες. Κάθε εικόνα είναι ένα ενσωματωμένο 

συστατικό προγράμματος περιήγησης web που ανακτά σελίδες HTML από τις 

υπηρεσίες οπτικοποίησης. Οι τέσσερις τρισδιάστατες απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες 
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είναι διαδραστικές και συγχρονισμένες, όπως περιγράφτηκε και πιο πάνω. Όταν ο 

χρήστης αλλάξει κάποια τιμή μιας παραμέτρου που χρησιμοποιείται για τον ορισμό του 

τρέχοντος σεναρίου, το RecipeSheet στέλνει τις ενημερωμένες τιμές στην υπηρεσία 

οπτικοποίησης και επαναφορτώνει τις εικόνες. Το RecipeSheet δεν χρειάζεται να ξέρει 

πώς παράγονται αυτές οι εικόνες από τις υπηρεσίες οπτικοποίησης, καθώς το 

RecipeSheet είναι στην ουσία ο χρήστης της υπηρεσίας. Πρέπει μόνο να ξέρει πως να 

επικοινωνεί με την υπηρεσία, ποια στοιχεία απεικόνισης μπορεί να παρέχει η υπηρεσία 

και ποιες παράμετροι είναι διαθέσιμες για να επηρεάσουν αυτά τα στοιχεία. 

 

Εικόνα 6.12:  Στιγμιότυπο της υπηρεσίας οπτικοποίησης που χρησιμοποιείται στο RecipeSheet [6]. Τα 

δυσδιάστατα γραφήματα κάτω αριστερά και τα τέσσερα τρισδιάστατα δεξιά παράγονται από τις 

υπηρεσίες οπτικοποίησης.  
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6.5.2.3  PERSONAL SPACE STATION (PSS) 

 Έχει κατασκευαστεί μια τρίτη εφαρμογή για τις υπηρεσίες απεικόνισης για μια 

ατομική συσκευή εικονικής πραγματικότητας που ονομάζεται Personal Space Station 

(PSS, βλ. εικόνα 6.13) [7]. Η PSS υποστηρίζει στερεοσκοπικά τρισδιάστατη προβολή σε 

μια οθόνη καθρέφτη και οπτικό χέρι και ανιχνευτή αντικειμένου για να δημιουργηθεί 

ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης θα μπορεί να «φτάσει και να αγγίξει δεδομένα». Το 

οπτικό σύστημα ανίχνευσης ανιχνεύει το κεφάλι του χρήστη, ώστε ο προσανατολισμός 

της προβαλλόμενης εικόνας να μπορεί να μεταβληθεί για να παράγει ένα φαινόμενο 

παράλλαξης κίνησης. Αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιείται από το σύστημα 

οπτικοποίησης, για να δώσει μια αίσθηση της απόστασης και του μεγέθους του 

τρισδιάστατου αντικειμένου. Ο εντοπισμός αντικειμένου προσθέτει τη δυνατότητα 

στον χρήστη να αλλάξει τον προσανατολισμό και τη θέση της τρισδιάστατης 

απεικόνισης αλλάζοντας τον προσανατολισμό και τη θέση ενός φορητού αντικειμένου. 

 

 

 

 

Εικόνα 6.13:  Διαδραστική οπτικοποίηση των δεδομένων του Ογκοπροσομοιωτή σε μια συσκευή 

εικονικής πραγματικότητας που ονομάζεται  Personal Space Station (PSS) [7]. Το σύστημα συνδυάζει 

στερεοστατική οριοθέτηση με ανίχνευση κεφαλιού και χεριού, για να δημιουργείται η αίσθηση ότι το 

αντικείμενο αιωρείται μπροστά από το χρήστη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  

ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

7.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΟΓΚΟΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ 

 

Η διδακτορική διατριβή που παρουσιάστηκε αναπτύχθηκε στα πλαίσια τριών 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων: ACGT (Advancing Clinicogenomic Trials on Cancer, FP6-

2005-IST-026996) [1] , P-Medicine (From data sharing and integration via VPH models to 

Personalized medicine, FP7-ICT-2009-6-270089) [2] και TUMOR (Transatlantic Tumour 

Model Repositories, FP7-ICT-2009.5.4) [ 3].  

Στόχος της διατριβής ήταν η δημιουργία ενός προσομοιωτικού μοντέλου της 

ανάπτυξης και της απόκρισης in vivo όγκου νεφροβλαστώματος (Wilms tumour) σε 

σχήματα χημειοθεραπείας. Το μοντέλο αποτελεί βασικό στοιχείο του 

Ογκοπροσομοιωτή για το νεφροβλάστωμα (βλ. 6.1). Ο Ογκοπροσομοιωτής είναι μια 

πλατφόρμα για την προσομοίωση, την έρευνα και την καλύτερη κατανόηση και 

εξερεύνηση του φυσικού φαινομένου του καρκίνου, την υποστήριξη του σχεδιασμού 

και της ερμηνείας κλινικών δοκιμών, την εξατομίκευση της θεραπείας καθώς και την 

εκπαίδευση των ιατρών, των ερευνητών και των ενδιαφερομένων ασθενών. 

Η υψηλή πολυπλοκότητα του φυσικού φαινομένου του καρκίνου, οδήγησαν τα 

τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη ιδιαίτερα απαιτητικών μαθηματικών και 



 
286 

 

υπολογιστικών μοντέλων του καρκίνου. Ωστόσο ένα πλήθος σημαντικών κλινικών 

ερωτημάτων, δεν ήταν δυνατό  να αντιμετωπιστεί από τα μορφολογικά-

προσανατολισμένα μοντέλα με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα, αναπτύχθηκε η 

ιδέα του Ογκοπροσομοιωτή και το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο βασίζεται κυρίως σε 

μία προσέγγιση διακριτών μαθηματικών. Πρακτικός στόχος του Ογκοπροσομοιωτή 

είναι να παρέχει τη δυνατότητα στο γιατρό να εκτελεί in silico (στον υπολογιστή) 

πειράματα που αντιστοιχούν σε διαφορετικά υποψήφια θεραπευτικά σενάρια για κάθε 

δεδομένο ασθενή με καρκίνο, ώστε να διευκολύνονται  και να τεκμηριώνονται  

καλύτερα οι αποφάσεις θεραπείας.  

Η διαδικασία εξέλιξης  του Ογκοπροσομοιωτή (βλ. 6.1) προσανατολίζεται και 

ανταποκρίνεται στις μελλοντικές κατευθύνσεις της κοινότητας μοντελοποίησης, οι 

οποίες περιλαμβάνουν: 

 Tην εκτίμηση των (συνήθως πολυπληθών) παραμέτρων των μοντέλων που 

περιλαμβάνει,  μέσω αναλυτικής προσαρμογής τους (μοντελοποίηση με περιορισμούς), 

αλλά και βρόχο εκμάθησης του μοντέλου μέσω επικύρωσής του (βλ. 5.3) 

 Την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών όπως ισχυρών παράλληλων υπολογιστών 

(grid, clusters) για την  επιτάχυνση της εκτέλεσης των πολύπλοκων αλγορίθμων και τη 

δυνατότητα χρήσης τους σε κλινικό περιβάλλον (βλ. 6.3, 6.4) 

 Την ανάπτυξη διεπαφών χρήστη για την εύκολη χρήση του μοντέλου και την 

δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών σεναρίων ( βλ. 6.5.2.2) 
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 Την κοινοχρησία δεδομένων στα πλαίσια καταρχήν των εταίρων των σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συλλογή και 

ανάκληση τόσο των αρχικών όσο και των αποτελεσμάτων των εκτελεσθεισών 

προσομοιώσεων μέσω ενός περιβάλλοντος χρήστη . (βλ. 6.3, 6.5.2.2). Σημειώνεται ότι 

το μοντέλο του νεφροβλαστώματος έχει ήδη προστεθεί σε ένα Ευρωπαϊκό ψηφιακό 

αποθετήριο μοντέλων, που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος TUMOR [6].  

Το νεφροβλάστωμα (βλ. κεφάλαιο 1) είναι ο πιο κοινός πρωτογενής κακοήθης 

νεφρικός όγκος της παιδικής ηλικίας και αποτελεί παράδειγμα πολυτροπικής 

θεραπείας κακοήθους συμπαγούς όγκου. Το μοντέλο στηρίζεται σε πραγματικά 

απεικονιστικά και κλινικά δεδομένα ασθενών τα οποία έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια 

της ευρωπαϊκής κλινικής δοκιμής SIOP 201/GPOH (βλ. 1.10). Οι χημειοθεραπευτικοί 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το γενικό πρωτόκολλο 

προεγχειρητικής θεραπείας SIOP για τοπική νόσο, είναι η βινκριστίνη και η 

ακτινομυκίνη και η επίδραση αυτών προσομοιώθηκε από το μοντέλο. 

 Το μοντέλο (βλ. κεφάλαιο 3) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής για 

την προσομοίωση του νεφροβλαστώματος βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες της 

Ομάδας για την Ιn Silico Ογκολογία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(ISOG-ICCS-NTUA).  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής 

(βλ. κεφάλαιο 3): 

 Χρήση αντικειμενοστρεφούς προτύπου προγραμματισμού για την υλοποίηση 

των αλγορίθμων. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι η 

αντικειμενοστρεφής C++. Αυτό επιτρέπει την εύκολη διαχείριση, προσαρμογή του 

κώδικα και την επαναχρησιμοποίησή του. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα προσπαθειών 

παραλληλοποίησης και επιτάχυνσης του κώδικα μέσω συστήματος πολλών 

υπολογιστών (GRID-βλ. 6.3) καθώς και εύκολη χρήση κατά  την ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος διεπαφών (ORS-βλ. 6.5.2.2). 

 Εισαγωγή πραγματικών απεικονιστικών δεδομένων στο μοντέλο.  Η ακριβής 

θέση και μέγεθος του όγκου εισάγονται στον κώδικα από απεικονιστικά δεδομένα 

ασθενών της κλινικής δοκιμής SIOP 201/GPOH. Επίσης τα κλινικά και ιστοπαθολογικά 

δεδομένα επεξεργάζονται και σε συνδυασμό με την διαθέσιμη βιβλιογραφία 

καθορίζουν το εύρος τιμών των παραμέτρων του μοντέλου για κάθε ασθενή. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο κλινικός προσανατολισμός του μοντέλου επιτρέπει εξατομικευμένη 

μοντελοποίηση και προσομοίωση. 

 Ρητή αλγοριθμική περιγραφή και ενσωμάτωση στο μοντέλο, πολλαπλών 

βασικών βιολογικών μηχανισμών. Προσπάθεια αποφυγής απλής στατιστικής 

περιγραφής των φαινομένων.  

 Χρήση της έννοιας της γεωμετρικής κυψελίδας η οποία επιτρέπει τη θεώρηση 

και μελέτη μεγάλων αριθμών κυττάρων (μακροσκοπική μελέτη όγκου) καθώς και τη 

δυνατότητα στάθμισης μεταξύ καλής απεικονιστικής ανάλυσης και οικονομίας 
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υπολογιστικών πόρων για τις διάφορες χρήσεις (ερευνητικές, εκπαιδευτικές, κλινικές) 

και τις εκάστοτε δυνατότητες των συστημάτων που χρησιμοποιούνται. 

  Διαχωρισμός των κυττάρων σε τέσσερις βασικές κλάσεις ισοδυναμίας, τα 

βλαστικά, τα προγονικά, τα διαφοροποιημένα και τα νεκρωτικά καθώς και διαχώριση 

των πολλαπλασιαζόμενων ανάλογα με τη φάση του κυτταρικού κύκλου που 

βρίσκονται. Η επιτυχής προσαρμογή του μοντέλου σε κλινικά περιστατικά αποτελεί 

ένδειξη σωστής θεώρησης. Μελλοντικά μέσω εκτεταμένης αξιοποίησης πολλών 

κλινικών περιστατικών, το μοντέλο δύναται να επιτρέψει τον συσχετισμό των 

διάφορων ιστολογικών τύπων του νεφροβλαστώματος και της διαφορετικής τους 

απόκρισης στη χημειοθεραπεία με τη διαφορετική τους σύσταση σε αυτές τις κλάσεις 

ισοδυναμίας. Αυτό θα προσφέρει μια πολύτιμη οπτική για τη συσχέτιση βιολογικών 

μηχανισμών του καρκίνου με το φαινότυπο της ανάπτυξης και απόκρισής του in vivo.  

 Μέθοδος για τη σωστή αρχικοποίηση του όγκου η οποία είναι πολύ σημαντική 

για να αποφθεχθούν λανθάνουσες τεχνητές συμπεριφορές ελεύθερης ανάπτυξης. Η 

αρχικοποίηση των σχετικών πληθυσμών κάθε κλάσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη χρονική εξέλιξη και αξιοπιστία της προσομοίωσης 

 Καθορισμός κανόνων κυτταρικού αυτόματου, των μεταβάσεων μεταξύ των 

κλάσεων και των ρυθμών τους (κυτταροκινητικό διάγραμμα). Πολλοί βιολογικοί 

μηχανισμοί έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο το οποίο ωστόσο μπορεί να 

προσαρμόζεται σε συγκεκριμένα κλινικά περιστατικά με την ανάθεση κατάλληλων 

τιμών στις παραμέτρους. Η προσαρμογή του μοντέλου σε συγκεκριμένα κλινικά 

περιστατικά και ο καθορισμός αυτών των παραμέτρων με βάση τα διαθέσιμα κλινικά 
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δεδομένα (απεικονιστικά, ιστοπαθολογικά) και τιμές από βιβλιογραφία, μπορούν να 

οδηγήσουν σε συσχετισμό της απόκρισης του συγκεκριμένου τύπου 

νεφροβλαστώματος με τους βιολογικούς μηχανισμούς που μοντελοποιούνται.  

 Μελέτη αθροιστικής δράσης χημειοφαρμάκων. Προσομοιώνεται συνδυασμός 

χημειοθεραπείας με ταυτόχρονη χορήγηση δύο φαρμάκων. 

 Ανάπτυξη αλγορίθμων μετατόπισης για την μηχανική ανακατασκευή των όγκων 

και μοντελοποίησης της κλινικά παρατηρούμενης συρρίκνωσης και διαστολής του 

καρκίνου. Οι μετακινήσεις των διάφορων πληθυσμών των κλάσεων γίνεται με πιο 

αναλογικό τρόπο από παλαιότερες εκδόσεις του μοντέλου και επίσης εξασφαλίζουν 

καλύτερα την διατήρηση ομοιογένειας του όγκου. Δίνουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης 

οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων, γεγονός που επιτρέπει την επικύρωση του 

μοντέλου μέσω των διαθέσιμων κλινικών δεδομένων κατά τη διάγνωση αλλά και μετά 

την ολοκλήρωση της θεραπείας.  

 Στον κώδικα υπάρχει η δυνατότητα θεώρησης δύο περιοχών (layers) στον όγκο 

και ο ορισμός διαφορετικών παραμέτρων γα κάθε μία. Ωστόσο, δεν ήταν διαθέσιμα 

απεικονιστικά δεδομένα με κατάτμηση δύο διακριτών περιοχών και έτσι δεν 

παρουσιάζονται σχετικά αποτελέσματα στα πλαίσια αυτής της διατριβής.  

 Παραγωγή πολλαπλών αρχείων εξόδου που επιτρέπουν την μελέτη της χρονικής 

εξέλιξης του όγκου αλλά και των διάφορων κυτταρικών κλάσεων. Αποθηκεύονται 

στοιχεία όπως ο χρόνος διπλασιασμού (doubling time), ο ρυθμός αύξησης (growth 

fraction), τα αρχικά και τελικά ποσοστά των επιμέρους πληθυσμών και γενικά 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του κώδικα σε κλινικά 
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δεδομένα. Παράγονται εικόνες (raw) που απεικονίζουν σε 3 διαστάσεις τον όγκο ανά 

ημέρα. Επίσης, οι παράμετροι κάθε εκτέλεσης αποθηκεύονται σε ένα αρχείο. Τα αρχεία 

εξόδου του κώδικα όπως έχουν διαμορφωθεί, χρησιμοποιούνται και από τις υπηρεσίες 

οπτικοποίησης του συστήματος του «ογκοπροσωμοιωτή». 

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα προσομοίωσης ελεύθερης ανάπτυξης και 

απόκρισης σε χημειοθεραπεία τυχαίου όγκου (ελλειψοειδούς) είναι εύλογα από 

θεωρητική σκοπιά και επικυρώνουν την αξιοπιστία του μοντέλου. 

 

7.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

  Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε λεπτομερής  

ανάλυση ευαισθησίας του  μοντέλου (βλ. κεφάλαιο 4) που αναπτύχθηκε, για τη 

συστηματική αναγνώριση των σημαντικών παραμέτρων του, διαταραχές των οποίων 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του συστήματος που προσομοιώνει. 

Τρεις διαφορετικές μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας εφαρμόστηκαν, με διαφορετικές 

θεωρητικές βάσεις, για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην κατάταξη των βασικών 

παραμέτρων εισόδου του μοντέλου: Τα αποτελέσματα  διασφαλίζουν την ευρωστία 

του μοντέλου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη λήψη 

αποφάσεων. Οι μελέτες ευαισθησίας του μοντέλου κατεύθυναν και την επιτυχή 

προσαρμογή του σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.  
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Η ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου αποκάλυψε ποιοί βιολογικοί μηχανισμοί 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου: 

 Η τροφοδοσία  του όγκου με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά όπως αυτή 

εκφράζεται κυρίως από το κλάσμα των κυττάρων που αδρανοποιούνται μετά από την 

μίτωση (Psleep),  

 Η ισορροπία μεταξύ των συμμετρικών και ασύμμετρων τρόπων διαίρεσης των 

βλαστικών κυττάρων, αντανακλώντας εγγενείς ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων 

και/ή εξωγενείς ελέγχους από το μικροπεριβάλλον (Psym)  

  Η κυτταροτοξικότητα των χημειοφαρμάκων. 

Αυτά τα συμπεράσματα παρέχουν περαιτέρω ποσοτική κατανόηση της 

δυναμικής της βιολογίας του καρκίνου. 

 

7.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

 

Αν και  διάφορες προσπάθειες προσαρμογών μοντέλων σε ογκομετρικά 

στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί στη βιβλιογραφία, η συμφωνία τους με κλινικά 

δεδομένα μόνο από ογκομετρική άποψη μπορεί να οδηγεί σε πολλούς πιθανούς 

όγκους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η δυνατότητα να αξιοποιούνται άμεσα 

πρόσθετα δεδομένα στα πλαίσια κλινικών δοκιμών, στενεύοντας έτσι το παράθυρο των 

πιθανών λύσεων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του 

παρουσιαζόμενου μοντέλου. Προκειμένου να υποστηριχθεί κλινικά  το μοντέλο του 
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Ογκοπροσομοιωτή,  χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του τα διαθέσιμα κλινικά 

δεδομένα (απεικονιστικά και ιστοπαθολογικά) προ- και μετα-εγχειρητικά σε 

συνδυασμό με διαθέσιμες πληροφορίες από τη βιβλιογραφία.  

Η επιτυχής αναλυτική προσαρμογή του μοντέλου στα κλινικά δεδομένα δύο 

περιστατικών νεφροβλαστώματος (βλ. 5.2.4, 5.2.5) αποτελεί ένα αρχικό παράδειγμα 

που υποδεικνύει τη βασική φιλοσοφία μιας διαδικασίας για την επιλογή των 

επικρατέστερων σεναρίων βασισμένων σε διαθέσιμα κλινικά και βιβλιογραφικά 

δεδομένα από τα διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας του καρκίνου. Όσο πιο πολλές και 

εξατομικευμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, τόσο πιο πολύ θα περιορίζεται η 

επιλογή των πιθανών λύσεων. Η διαθεσιμότητα ιατρικών δεδομένων στις διάφορες 

κλίμακες,  επιβάλλει περιορισμούς στις τιμές των παραμέτρων των μοντέλων. 

Αντίστροφα, μετά από κατάλληλο «συντονισμό» τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων θα μπορούσαν να δώσουν πολύτιμες υποδείξεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του όγκου για τα οποία πραγματικές εκτιμήσεις δεν θα είναι 

διαθέσιμες. 

 

7.4 ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

 

Σημαντική επιστημονική πρόκληση αποτελεί η τελική μετάβαση των 

πολυκλιμακωτών μοντέλων στην κλινική πράξη. Η χρήση ανωνυμοποιημένων 

δεδομένων πριν και μετά τη θεραπεία αποτελεί τη βάση για την κλινική προσαρμογή 
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και τη διαδικασία επικύρωσης του μοντέλου. Η χρήση περισσότερων συνόλων ιατρικών 

δεδομένων αναμένεται να αυξήσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του μοντέλου 

και να ενισχύσει την εξατομικευμένη μοντελοποίηση. 

Σε μελλοντικές εκδόσεις του μοντέλου, ο ορός του συγκεκριμένου ασθενή και η 

απόκρισή του σε συγκεκριμένα αντιγόνα (antigen scenario) θα λαμβάνεται επίσης 

υπόψη, είναι υπό έρευνα οι πιθανές συσχετίσεις των αυτοαντιγόνων με την ιστολογία 

του όγκου (δηλ. βλαστικά, επιθηλιακά και στρωματικά κυτταρικά κλάσματα) [5].  

Μελλοντικά το μοντέλο προβλέπεται να  εφαρμοστεί και σε δεδομένα από 

ανομοιογενείς όγκους με μακροσκοπικά/μεταβολικά διαφορετικές περιοχές. Η ένταξη 

μοριακών δικτύων στο μοντέλο για την ενσωμάτωση της πληροφορίας από το μοριακό 

επίπεδο, αποτελεί έναν ακόμα μελλοντικό στόχο. Η χρήση τεχνικών εκτίμησης 

παραμέτρων, όπως τοπικής ή ολικής βελτιστοποίησης, θα μπορούσε να δοκιμαστεί για 

τον περιορισμό του εύρους του πεδίου ορισμού των παραμέτρων. Η μετατροπή του 

μοντέλου σε τυποποιημένο πρότυπο, όπως π.χ. με τη χρήση της γλώσσας SBML, με 

σαφή καθορισμό των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών θα μπορούσε να βελτιώσει την 

επαναχρησιμοποίηση του μοντέλου. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής 

και κλινικής επικύρωσης του μοντέλου, πλατφόρμες προσομοίωσης όπως ο 

Ογκοπροσομοιωτής, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό νέων πειραμάτων 

ή κλινικών δοκιμών, αντιμετωπίζοντας  σημαντικά επιστημονικά ερωτήματα και 

ανοιχτά θέματα τα οποία προκύπτουν από την εις βάθος και ενδελεχή μελέτη  του 
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βιολογικού συστήματος. Τέτοια πειράματα θα μπορούσαν να προσφέρουν τη 

δυνατότητα μελέτης διαφόρων βιολογικών μηχανισμών και αλληλεπιδράσεων χωρίς 

την εκτεταμένη και τα χρονοβόρα διεξαγωγή δαπανηρών εργαστηριακών πειραμάτων. 

Επιπλέον ο σχεδιασμός τέτοιων πειραμάτων που αφορούν στο επίπεδο της βασικής 

επιστήμης είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εν τω μεταξύ, μέχρι την εκτεταμένη επικύρωση 

του μοντέλου, το μοντέλο θα μπορούσε  να χρησιμεύσει σαν ένα θεωρητικό εργαλείο 

για τη δημιουργία και τον έλεγχο υποθέσεων, καθοδηγώντας μέρος της πειραματικής 

έρευνας για τον καρκίνο. 

Συμπερασματικά η  υπό διαμόρφωση επιστημονική και τεχνολογική περιοχή της 

Ιn Silico Oγκολογίας στην  οποία εντάσσεται και η παρούσα διατριβή φαίνεται να 

διαθέτει σημαντικό δυναμικό στον τομέα της έρευνας του καρκίνου και της 

εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής. Αναμφίβολα πολλές επιστημονικές 

προκλήσεις και πολλά άλυτα μέχρι σήμερα προβλήματα θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. Παρόλα αυτά, η επιτυχής αρχική κλινική προσαρμογή του μοντέλου 

που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή στηρίζει την άποψη ότι οι προσπάθειες 

μοντελοποίησης από την ομάδα για την In Silico Ογκολογία (ISOG)  [29] βρίσκονται σε 

καλό στάδιο ως προς την κλινική τους προσαρμογή, τον κλινικό τους έλεγχο και 

μελλοντικά την κλινική τους  εφαρμογή. 
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biomechanism models”, Deliverable No. 12.1, 7/2011 

 “Report on the development of the Oncosimulator and the utilization of the 

biomechanism models”, Deliverable No. 12.3, 2/2013 
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ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ S.1: Τα μοντέλα παλινδρόμησης που παράγονται για κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή (πίνακας 4.1) ανά παράμετρο εισόδου (πίνακας 3.4). Οι συντελεστές 

παλινδρόμησης (regression coefficients), τα R-τετράγωνα (R-squared), το τυπικό 

σφάλμα της εκτίμησης (standard error of estimate), ο πίνακας ανάλυσης της 

διακύμανσης (analysis of variance table-ANOVA), ανά μοντέλο. 

 Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R-square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

ANOVA 

Sum of Squares 

F Sig 
Regressio

n 
Residual Total 

STEMinit 

Tc cubic 0.999 0.999 0.998 0.025 2.351 0.003 2.354 1214.543 0.000 

Psleep cubic 1.000 1.000 1.000 0.031 28.623 0.006 28.628 10190.108 0.000 

Psym quadratic 1.000 1.000 1.000 0.205 4341.412 0.294 4341.417 51598.236 0.000 

RA cubic 1.000 1.000 1.000 0.001 6.555 0.000 6.555 4279475.417 0.000 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.004 5.044 0.000 5.045 193893.295 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.016 8.569 0.002 8.571 17585.746 0.000 

TN linear 1.000 1.000 1.000 0.006 2.330 0.000 2.330 74655.621 0.000 

NLIMP cubic 1.000 1.000 1.000 0.040 100.087 0.006 100.093 21107.731 0.000 

TG0 cubic 1.000 1.000 1.000 0.070 128.181 0.039 128.220 8732.167 0.000 

RADiff logarithmic 0.994 0.987 0.986 0.719 521.338 6.713 528.051 1009.550 0.000 

RNDiff logarithmic 0.998 0.996 0.996 0.259 200.507 0.739 201.246 2984.638 0.000 

LIMPinit 
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Tc cubic 1.000 0.999 0.998 0.038 6.190 0.006 6.195 1464.346 0.000 

Psleep cubic 1.000 1.000 1.000 0.046 75.389 0.013 75.402 11739.462 0.000 

Psym cubic 1.000 1.000 1.000 0.133 348.640 0.123 348.763 9926.707 0.000 

RA cubic 1.000 1.000 1.000 0.003 17.344 0.000 17.344 692578.518 0.001 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.004 13.263 0.000 13.264 535242.438 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.024 22.560 0.005 22.565 19831.878 0.000 

TN linear 1.000 1.000 1.000 0.005 6.153 0.000 6.153 221902.033 0.000 

NLIMP cubic 1.000 1.000 1.000 0.037 100.021 0.006 100.027 23897.744 0.000 

TG0 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.117 305.418 0.123 305.541 11147.740 0.000 

RADiff logarithmic 0.994 0.987 0.986 1.167 1375.569 17.696 1393.265 1010.532 0.000 

RNDiff logarithmic 0.998 0.996 0.996 0.419 528.909 1.934 530.843 3008.787 0.000 

DIFFinit 

Tc cubic 0.999 0.998 0.997 0.064 9.331 0.016 9.348 766.188 0.000 

Psleep cubic 1.000 1.000 0.999 0.090 119.449 0.048 119.497 4970.509 0.000 

Psym cubic 1.000 1.000 1.000 0.151 2531.198 0.159 2531.357 55599.088 0.000 

RA cubic 1.000 1.000 1.000 0.004 47.914 0.000 47.914 1071892.534 0.001 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.006 29.231 0.001 29.231 412710.134 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.072 227.841 0.047 227.888 21738.505 0.000 

TN linear 1.000 1.000 1.000 0.028 237.084 0.006 237.090 307961.756 0.000 

NLIMP quadratic 1.000 1.000 1.000 0.118 773.596 0.126 773.722 27682.751 0.000 

TG0 logarithmic 0.994 0.987 0.986 2.191 4855.122 62.435 4917.557 1010.921 0.000 

RADiff logarithmic 0.998 0.996 0.996 0.946 2671.034 9.837 2680.872 2986.702 0.000 

DEADinit 

Tc cubic 1.000 1.000 1.000 0.003 1.280 0.000 1.280 41296.065 0.000 
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Psleep cubic 1.000 1.000 1.000 0.015 10.867 0.001 10.868 16944.931 0.000 

Psym cubic 0.997 0.994 0.993 0.021 0.541 0.003 0.544 622.235 0.000 

RA cubic 1.000 1.000 1.000 0.001 0.038 0.000 0.038 28181.784 0.004 

PG0toG1 quadratic 1.000 0.999 .999 0.003 0.229 0.000 0.229 12614.544 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.113 518.147 0.114 518.261 20374.636 0.000 

TN linear 1.000 1.000 1.000 0.032 376.876 0.008 376.884 365307.903 0.000 

NLIMP cubic 0.981 0.961 0.947 0.075 1.121 0.045 1.166 66.549 0.000 

TG0 logarithmic 0.994 0.987 0.986 0.308 95.032 1.232 96.263 1002.920 0.000 

RADiff logarithmic 0.998 0.996 0.996 0.268 211.023 0.788 211.812 2943.928 0.000 

PROLIFinit 

Tc cubic 1.000 1.000 1.000 0.003 110.897 0.000 110.897 5060191.698 0.000 

Psleep linear 1.000 1.000 1.000 0.104 698.097 0.087 698.184 64541.913 0.000 

Psym linear 1.000 1.000 1.000 0.068 1063.520 0.037 1063.556 231986.949 0.000 

RA cubic 1.000 1.000 1.000 0.002 8.072 0.000 8.072 1137768.169 0.001 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.002 15.318 0.000 15.318 1275899.118 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.017 10.459 0.003 10.462 18054.886 0.000 

TN linear 1.000 1.000 1.000 0.004 1.918 0.000 1.918 152536.289 0.000 

NLIMP quadratic 1.000 1.000 1.000 0.009 6.333 0.001 6.334 42611.639 0.000 

TG0 logarithmic 0.994 0.987 0.986 0.797 640.073 8.250 648.323 1008.574 0.000 

RADiff logarithmic 0.998 0.996 0.996 0.287 245.976 0.905 246.881 2988.697 0.000 

DORMANTinit 

Tc cubic 1.000 1.000 1.000 0.003 0.138 0.000 0.138 18735.017 0.000 

Psleep quadratic 0.998 0.997 0.996 0.285 171.383 0.570 171.953 1053.203 0.000 

Psym cubic 1.000 1.000 1.000 0.114 289.349 0.091 289.440 11103.214 0.000 
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RA cubic 1.000 1.000 1.000 0.003 15.127 0.000 15.127 563954.026 0.001 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.004 3.900 0.000 3.900 143042.031 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.023 19.644 0.005 19.649 17901.871 0.000 

TN linear 1.000 1.000 1.000 0.007 6.915 0.000 6.915 131525.816 0.000 

NLIMP quadratic 1.000 1.000 1.000 0.176 978.468 0.280 978.749 15713.331 0.000 

TG0 logarithmic 0.994 0.987 0.986 1.089 1198.452 15.411 1213.863 1010.953 0.000 

RADiff logarithmic 0.998 0.996 0.996 0.392 460.724 1.694 462.418 2991.365 0.000 

DSTEM 

Tc inverse 0.996 0.993 0.991 0.620 306.440 2.305 308.745 797.515 0.000 

Psleep cubic 1.000 0.999 0.999 0.233 480.448 0.326 480.775 2945.022 0.000 

Psym power 1.000 0.999 0.999 0.016 3.183 0.002 3.185 12135.934 0.000 

RA quadratic 0.998 0.995 0.992 0.544 180.087 0.887 180.973 304.691 0.000 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.040 230.303 0.026 230.329 70486.152 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.023 19.644 0.005 19.649 17901.871 0.000 

TN quadratic 0.997 0.995 0.993 0.046 2.463 0.013 2.476 573.702 0.000 

NLIMP cubic 0.415 0.173 0.448 0.190 0.030 0.145 0.175 0.278 0.839 

TG0 quadratic 0.999 0.998 0.997 0.597 1432.743 3.206 1435.949 2010.864 0.000 

RADiff power 0.953 0.907 0.901 0.341 17.124 1.748 18.872 146.950 0.000 

RNDiff power 0.995 0.990 0.989 0.094 9.880 .097 9.976 1125.982 0.000 

CKRTOTAL quadratic 0.999 0.999 0.999 1.067 7374.568 7.965 7382.533 3240.519 0.000 

DLIMP 

Tc inverse 0.996 0.993 0.991 0.616 307.078 2.279 309.357 808.277 0.000 

Psleep cubic 1.000 0.999 0.999 0.248 481.529 0.369 481.898 2608.400 0.000 

Psym power 1.000 0.999 0.999 0.016 3.159 0.002 3.161 11955.000 0.000 
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RA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.028 173.147 0.002 173.149 107626.314 0.000 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.040 230.634 0.026 230.660 70958.929 0.000 

TA cubic 1.000 1.000 0.999 0.094 140.103 0.070 140.173 5332.304 0.000 

TN quadratic 0.998 0.996 0.995 0.039 2.360 0.009 2.369 777.537 0.000 

NLIMP cubic 0.582 0.339 0.157 0.023 0.001 0.002 0.003 0.684 0.607 

TG0 cubic 1.000 1.000 1.000 0.228 1193.376 0.417 1193.793 7631.841 0.000 

RADiff power 0.979 0.959 0.955 0.250 17.460 0.749 18.209 279.905 0.000 

RNDiff power 0.995 0.991 0.990 0.091 9.856 0.090 9.946 1198.214 0.000 

CKRTOTAL quadratic 0.999 0.999 .999 1.070 7376.289 8.016 7384.305 3220.856 0.000 

DDIFF 

Tc cubic 0.999 0.997 0.995 0.304 134.594 0.369 134.962 486.634 0.000 

Psleep cubic 1.000 1.000 0.999 0.083 91.271 0.042 91.313 4364.475 0.000 

Psym cubic 0.999 0.999 0.998 0.066 23.290 0.031 23.321 2635.466 0.000 

RA quadratic 1.000 0.999 0.999 0.022 1.778 0.001 1.779 1819.421 0.001 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.019 21.570 0.006 21.576 28781.039 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 0.999 0.157 529.372 0.221 529.593 10778.448 0.000 

TN quadratic 0.999 0.999 0.999 0.041 9.634 0.010 9.644 2891.214 0.000 

NLIMP cubic 0.839 0.703 0.481 0.016 0.003 0.001 0.004 3.161 0.148 

TG0 cubic 1.000 1.000 1.000 0.059 77.644 0.027 77.671 7535.087 0.000 

RADiff cubic 0.995 0.990 0.986 1.389 1832.302 19.294 1851.597 316.550 0.000 

RNDiff quadratic 0.999 0.998 0.998 0.242 262.813 0.412 263.225 2235.324 0.000 

CKRTOTAL quadratic 0.999 0.999 0.999 0.584 2254.781 2.386 2257.167 3306.875 0.000 

DDEAD 

Tc cubic 0.639 0.408 -0.035 2.232 13.762 19.932 33.694 0.921 0.507 
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Psleep cubic 1.000 1.000 0.999 0.676 6729.615 2.745 6732.360 4903.156 0.000 

Psym inverse 1.000 0.999 0.999 0.393 1610.908 1.238 1612.146 10410.148 0.000 

RA linear 1.000 1.000 1.000 0.097 114.859 0.028 114.888 12196.186 0.000 

PG0toG1 quadratic 0.999 0.999 0.999 0.131 232.601 0.276 232.876 6742.647 0.000 

TA logarithmic 0.994 0.987 0.986 1.519 1776.293 23.089 1799.381 769.332 0.000 

TN cubic 0.989 0.977 0.964 0.806 139.126 3.246 142.372 71.436 0.000 

NLIMP cubic 0.731 0.534 0.184 0.110 0.055 0.048 0.104 1.526 0.337 

TG0 quadratic 0.995 0.991 0.988 1.566 2323.212 22.083 2345.295 473.418 0.000 

RADiff inverse 0.980 0.961 0.956 1.418 443.383 18.104 461.487 220.419 0.000 

RNDiff cubic 0.999 0.999 0.998 0.305 403.284 0.557 403.841 1448.422 0.000 

CKRTOTAL quadratic 0.999 0.998 0.998 0.681 1686.687 3.250 1689.937 1816.312 0.000 

DPROLIF 

Tc cubic 0.990 0.981 0.966 0.624 79.257 1.558 80.815 67.831 0.001 

Psleep cubic 1.000 1.000 1.000 0.166 901.770 0.166 901.936 10896.439 0.000 

Psym power 1.000 0.999 0.999 0.012 1.212 0.001 1.214 8341.022 0.000 

RA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.014 113.744 0.000 113.745 279231.798 0.000 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.028 247.099 0.012 247.112 158538.034 0.000 

TA quadratic 1.000 0.999 0.999 0.084 92.190 0.063 92.253 6567.300 0.000 

TN cubic 0.999 0.999 0.998 0.026 3.180 0.004 3.184 1580.329 0.000 

NLIMP quadratic 0.873 0.762 0.667 0.022 0.007 0.002 0.010 8.000 0.028 

TG0 cubic 1.000 1.000 0.999 0.027 13.016 0.006 13.021 5973.022 0.000 

RADiff inverse 0.997 0.995 0.994 0.614 669.223 3.396 672.619 1773.409 0.000 

RNDiff cubic 1.000 1.000 0.999 0.745 7519.136 3.327 7522.464 4519.403 0.000 

CKRTOTAL cubic 1.000 1.000 0.999 0.745 7519.136 3.327 7522.464 4519.403 0.000 
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dDORMANT 

Tc S 0.999 0.997 0.997 0.014 0.479 0.001 0.481 2347.614 0.000 

Psleep cubic 1.000 0.999 0.999 0.276 907.643 0.457 908.100 3969.587 0.000 

Psym quadratic 0.993 0.985 0.982 1.584 1361.481 20.071 1381.552 271.333 0.000 

RA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.039 222.868 0.003 222.871 72021.023 0.000 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.063 263.641 0.064 263.704 33199.715 0.000 

TA quadratic 1.000 0.999 0.097 1.000 180.705 0.085 180.790 9554.048 0.000 

TN cubic 1.000 0.999 0.998 0.034 6.062 0.006 6.068 1752.677 0.000 

NLIMP inverse 0.171 0.029 -0.133 0.043 0.000 0.011 0.012 0.180 0.686 

TG0 cubic 0.999 0.998 0.998 0.643 1892.414 3.309 1895.723 1524.963 0.000 

RADiff inverse 0.997 0.995 0.994 0.881 1291.024 6.984 1298.008 1663.779 0.000 

RNDiff cubic 1.000 0.999 0.999 0.956 7370.970 6.397 7377.367 4032.856 0.000 

CKRTOTAL quadratic 1.000 0.999 0.999 0.956 7370.970 6.397 7377.367 4032.856 0.000 

DV 

Tc cubic 0.989 0.977 0.960 8.112 11375.405 263.248 11638.653 57.616 0.001 

Psleep inverse 0.988 0.977 0.974 928.873 2.901E8 
6902437.

160 
2.970E8 336.234 0.000 

Psym cubic 0.983 0.967 0.958 1949.60 7.849E8 2.661E7 8.115E8 103.254 0.000 

RA cubic 0.998 0.997 0.992 1.317 1041.623 3.470 1045.093 200.096 0.005 

PG0toG1 quadratic 1.000 1.000 1.000 0.050 2719.288 0.039 2719.327 552660.668 0.000 

TA quadratic 1.000 1.000 1.000 0.061 112.756 0.034 112.790 14910.329 0.000 

TN quadratic 0.999 0.999 0.999 0.020 2.821 0.003 2.824 3458.403 0.000 

NLIMP cubic 0.531 0.282 -0.257 0.020 0.001 0.002 0.002 0.523 0.689 

TG0 cubic 1.000 1.000 0.999 0.021 9.617 0.004 9.621 7225.259 0.000 
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RADiff S 0.993 0.987 0.985 0.023 0.461 0.006 0.468 877.600 0.000 

RNDiff S 0.997 0.993 0.992 0.005 0.034 0.000 0.034 1582.976 0.000 

CKRTOTAL cubic 1.000 1.000 1.000 0.501 11389.752 1.506 11391.259 15121.073 0.000 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ S.2: Οι προβλεπόμενες τιμές (predicted values), τα υπόλοιπα (residuals) και 

τα διαστήματα πρόβλεψης (prediction intervals) για τα μοντέλα που παράγονται για 

κάθε εξαρτημένη μεταβλητή (πίνακας 4.1) ανά παράμετρο εισόδου (πίνακας 3.4). 

STEMinit 

Parameter Coefficients 
Unstandarized coefficients Standarized coefficients 

B Std.Error Beta t Sig 

Tc 

b1 -0.141 0.018 -2.978 -8.037 0.001 

b2 0.006 0.001 6.865 8.398 0.001 

b3 -5.354E-5 0.000 -2.979 -6.420 0.003 

b0 12.887 0.132 - 97.590 0.000 

Psleep 

b1 -23.432 2.517 -0.921 -9.310 0.000 

b2 96.295 16.977 1.315 5.672 0.001 

b3 -352.122 34.203 -1.430 -10.295 0.000 

b0 18.852 0.108 - 174.998 0.000 

Psym 

b1 -68.823 5.197 -0.474 -13.244 0.000 

b2 146.697 3.570 1.472 41.087 0.000 

b0 14.225 1.834 - 7.758 0.000 

RA 

b1 -1411.556 5.641 -0.889 -250.252 0.003 

b2 -52273.448 8087.178 -0.069 -6.464 0.098 
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b3 -1.737E7 2745633.892 -0.047 -6.326 0.100 

b0 13.561 0.001 - 18324.482 0.000 

PG0toG1 

b1 18.587 0.100 1.175 185.228 0.000 

b2 -30.937 1.079 -.182 -28.662 0.000 

b0 11.896 0.001 - 8374.887 0.000 

TA 

b1 -0.025 0.000 -1.512 -72.869 0.000 

b2 4.197E-5 0.000 0.540 26.028 0.000 

b0 12.211 0.010 - 1239.836 0.000 

TN 

b1 -0.017 0.000 -1.000 -273.232 0.000 

b0 7.747 0.004 - 2029.959 0.000 

NLIMP 

b1 -7.178 0.196 -4.650 -36.649 0.000 

b2 0.685 0.032 5.839 21.446 0.000 

b3 -0.024 0.002 -2.160 -14.443 0.000 

b0 28.060 0.370 - 75.785 0.000 

TG0 

b1 0.055 0.003 1.370 20.653 0.000 

b2 -7.702E-5 0.000 -0.617 -3.936 0.004 

b3 1.037E-7 0.000 0.247 2.554 0.034 

b0 2.735 0.098 - 27.906 0.000 

RADiff 

b1 5.457 0.172 0.994 31.773 0.000 

b0 44.271 0.861 - 51.426 0.000 

RNDiff 

b1 4.095 0.075 0.998 54.632 0.000 

b0 38.259 0.357 - 107.075 0.000 

LIMPinit Tc 

 

b1 -0.228 0.026 -2.967 -8.792 0.001 

b2 0.009 0.001 6.841 9.188 0.001 
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 b3 -8.646E-5 0.000 -2.965 -7.018 0.002 

b0 20.923 0.195 - 107.223 0.000 

Psleep 

b1 -38.454 3.806 -0.932 -10.104 0.000 

b2 159.426 25.669 1.342 6.211 0.001 

b3 -578.089 51.717 -1.446 -11.178 0.000 

b0 30.627 0.163 - 188.027 0.000 

Psym 

b1 94.064 1.733 2.287 54.266 0.000 

b2 -79.826 1.059 -3.178 -75.381 0.000 

b0 -14.614 0.817 - -17.894 0.000 

RA 

b1 -2259.563 22.807 -0.875 -99.071 0.006 

b2 -132444.610 32700.327 -0.108 -4.050 0.154 

b3 -1.327E7 1.110E7 -0.022 -1.196 0.443 

b0 22.025 0.003 - 7360.341 0.000 

PG0toG1 

b1 29.990 0.098 1.169 306.225 0.000 

b2 -48.483 1.053 -0.176 -46.024 0.000 

b0 19.322 0.001 - 13938.052 0.000 

TA 

b1 -0.040 0.001 -1.509 -77.199 0.000 

b2 6.761E-5 0.000 0.536 27.443 0.000 

b0 19.827 0.015 - 1317.591 0.000 

TN 

b1 -.027 0.000 -1.000 -471.065 0.000 

b0 12.580 0.004 - 3497.226 0.000 

NLIMP 

b1 7.193 0.184 4.661 39.091 0.000 

b2 -0.688 0.030 -5.862 -22.910 0.000 

b3 0.024 0.002 2.172 15.456 0.000 
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b0 3.613 0.348 - 10.386 0.000 

TG0 

b1 0.084 0.002 1.351 53.569 0.000 

b2 -7.105E-5 0.000 -0.369 -14.628 0.000 

b0 4.605 0.106 - 43.365 0.000 

RADiff 

b1 8.865 0.279 0.994 31.789 0.000 

b0 71.910 1.398 - 51.449 0.000 

DIFFinit 

Tc 

b1 0.456 0.044 4.835 10.366 0.000 

b2 -0.017 0.002 -9.908 -9.630 0.001 

b3 0.000 0.000 4.247 7.274 0.002 

b0 58.837 0.331 - 177.637 0.000 

Psleep 

b1 51.157 7.362 0.984 6.949 0.000 

b2 -309.952 49.656 -2.072 -6.242 0.001 

b3 1069.618 100.044 2.126 10.691 0.000 

b0 48.703 0.315 - 154.563 0.000 

Psym 

b1 -155.355 3.823 -1.402 -40.640 0.000 

b2 30.788 2.626 0.404 11.723 0.000 

b0 125.013 1.349 - 92.680 0.000 

RA 

b1 3646.961 30.471 0.849 119.685 0.005 

b2 310357.008 43688.341 0.152 7.104 0.089 

b3 3174294.154 1.483E7 0.003 0.214 0.866 

b0 58.339 0.004 - 14592.426 0.000 

PG0toG1 

b1 -45.555 0.166 -1.196 -275.141 0.000 

b2 83.613 1.781 0.204 46.949 0.000 

b0 62.749 0.002 - 26773.110 0.000 
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TA 

b1 -0.127 0.002 -1.512 -80.990 0.000 

b2 0.000 0.000 0.540 28.908 0.000 

b0 62.964 0.046 - 1378.456 0.000 

TN 

b1 -0.170 0.000 -1.000 -554.943 0.000 

b0 77.919 0.019 - 4110.887 0.000 

TG0 

b1 -0.123 0.002 -1.244 -77.731 0.000 

b2 7.827E-5 0.000 0.255 15.955 0.000 

b0 85.704 0.107 - 799.125 0.000 

RADiff 

b1 -16.654 0.524 -0.994 -31.795 0.000 

b0 -35.940 2.625 - -13.690 0.000 

RNDiff 

b1 -14.947 0.274 -0.998 -54.651 0.000 

b0 -33.258 1.304 - -25.511 0.000 

DEADinit 

Tc 

b1 -0.085 0.002 -2.445 -38.450 0.000 

b2 0.001 0.000 2.317 16.521 0.000 

b3 -1.152E-5 0.000 -0.869 -10.912 0.000 

b0 7.339 0.017 - 439.109 0.000 

Psleep 

b1 11.027 1.203 0.704 9.169 0.000 

b2 51.564 8.112 1.143 6.357 0.001 

b3 -133.683 16.343 -0.881 -8.180 0.000 

b0 1.820 0.051 - 35.354 0.000 

Psym 

b1 6.547 0.528 4.031 12.394 0.000 

b2 -3.439 0.363 -3.082 -9.476 0.000 

b0 3.895 0.186 - 20.897 0.000 

RA b1 -7.661 5.273 -0.064 -1.453 0.384 
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b2 -72802.780 7559.753 -1.273 -9.630 0.066 

b3 9444752.372 2566570.809 0.338 3.680 0.169 

b0 6.071 0.001 - 8775.728 0.000 

PG0toG1 

b1 -2.880 0.084 -0.854 -34.352 0.000 

b2 -5.439 0.902 -0.150 -6.031 0.000 

b0 6.033 0.001 - 5083.143 0.000 

TA 

b1 0.192 0.002 1.512 78.447 0.000 

b2 0.000 0.000 -0.540 -28.029 0.000 

b0 4.997 0.071 - 70.236 0.000 

TN 

b1 0.214 0.000 1.000 604.407 0.000 

b0 1.749 0.022 - 79.696 0.000 

TG0 

b1 -0.015 0.003 -3.818 -5.124 0.001 

b2 5.928E-5 0.000 4.981 2.828 0.022 

b3 -8.174E-8 0.000 -2.042 -1.878 0.097 

b0 6.910 0.105 - 65.811 0.000 

RADiff 

b1 2.330 0.074 0.994 31.669 0.000 

b0 19.749 0.369 - 53.556 0.000 

RNDiff 

b1 4.201 0.077 0.998 54.258 0.000 

b0 32.861 0.369 - 89.033 0.000 

PROLIFinit 

Tc 

b1 0.436 0.002 1.341 233.401 0.000 

b2 -0.003 0.000 -0.460 -36.264 0.000 

b3 1.434E-5 0.000 0.116 16.167 0.000 

b0 4.606 0.014 - 327.850 0.000 

Psleep b1 -125.603 0.494 -1.000 -254.051 0.000 
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b0 48.738 0.097 - 501.429 0.000 

Psym 

b1 71.808 0.149 1.000 481.650 0.000 

b0 -18.645 0.110 - -169.210 0.000 

RA 

b1 -1542.575 12.139 -0.875 -127.071 0.005 

b2 -99690.159 17405.013 -.0119 -5.728 0.110 

b3 -

4065036.434 

5909081.629 -0.010 -0.688 0.616 

b0 15.026 0.002 - 9434.378 0.000 

PG0toG1 

b1 30.672 0.068 1.113 449.961 0.000 

b2 -34.626 0.733 -0.117 -47.224 0.000 

b0 13.078 0.001 - 13553.278 0.000 

TA 

b1 -0.027 0.000 -1.511 -73.779 0.000 

b2 4.626E-5 0.000 0.539 26.312 0.000 

b0 13.524 0.011 - 1259.345 0.000 

TN 

b1 -.0015 0.000 -1.000 -390.559 0.000 

b0 7.001 0.002 - 2889.808 0.000 

TG0 

b1 -0.011 0.000 -1.226 -95.068 0.000 

b2 6.564E-6 0.000 0.237 18.347 0.000 

b0 7.695 0.008 - 983.866 0.000 

RADiff 

b1 6.047 0.190 0.994 31.758 0.000 

b0 49.052 0.954 - 51.399 0.000 

RNDiff 

b1 4.536 0.083 0.998 54.669 0.000 

b0 42.383 0.395 - 107.166 0.000 

DORMANTinit Tc b1 -0.272 0.002 -1.000 -136.876 0.000 
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b0 42.863 0.276 - 155.076 0.000 

Psleep 

b1 123.581 6.380 1.982 19.371 0.000 

b2 -185.183 18.363 -1.032 -10.085 0.000 

b0 -1.340 0.518 - -2.590 0.036 

Psym 

b1 72.132 2.892 1.926 24.940 0.000 

b2 -24.000 1.987 -0.932 -12.078 0.000 

b0 -8.559 1.021 - -8.387 0.000 

RA 

b1 -2096.725 23.604 -0.869 -88.827 0.007 

b2 -137864.069 33843.081 -0.120 -4.074 0.153 

b3 -8554010.09 1.149E7 -0.015 -0.744 0.593 

b0 20.563 0.003 - 6639.807 0.000 

PG0toG1 

b1 17.715 0.103 1.273 172.456 0.000 

b2 -42.701 1.105 -0.285 -38.646 0.000 

b0 18.141 0.001 - 12476.291 0.000 

TA 

b1 -0.037 0.001 -1.513 -73.557 0.000 

b2 6.364E-5 0.000 0.541 26.299 0.000 

b0 18.512 0.015 - 1252.553 0.000 

TN 

b1 -0.029 0.000 -1.000 -362.665 0.000 

b0 13.331 0.005 - 2691.395 0.000 

TG0 

b1 0.143 0.002 1.290 60.752 0.000 

b2 0.000 0.000 -0.305 -14.339 0.000 

b0 -0.150 0.160 - -0.936 0.374 

RADiff 

b1 8.274 0.260 0.994 31.795 0.000 

b0 67.125 1.304 - 51.464 0.000 
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RNDiff 

b1 6.208 0.114 0.998 54.693 0.000 

b0 58.005 0.541 - 107.214 0.000 

DSTEM 

Tc 

b1 -251.234 8.837 -0.996 -28.430 0.000 

b0 48.037 0.459 - 104.639 0.000 

Psleep 

b1 125.828 19.182 1.207 6.560 0.001 

b2 -1051.749 129.379 -3.506 -8.129 0.000 

b3 3358.911 260.663 3.328 12.886 0.000 

b0 11.921 0.821 - 14.520 0.000 

Psym 

b1 -2.769 0.025 -1.000 -110.163 0.000 

b0 4.316 0.043 - 99.955 0.000 

RA 

b1 8036.616 1094.422 0.974 7.343 0.005 

b2 97416.438 525632.181 0.025 0.185 0.865 

b0 31.023 .428 - 72.478 0.000 

PG0toG1 

b1 -135.669 1.125 -1.269 -120.644 0.000 

b2 322.856 12.096 0.281 26.691 0.000 

b0 39.984 .016 - 2511.789 0.000 

TA 

b1 0.053 .002 0.806 27.752 0.000 

b2 6.264E-5 .000 0.199 6.845 0.000 

b0 38.392 .056 - 686.906 0.000 

TN 

b1 -0.037 .003 -1.825 -11.502 0.000 

b2 0.000 .000 2.732 17.213 0.000 

b0 39.338 .087 - 453.529 0.000 

NLIMP 

b1 0.043 .937 0.661 0.046 0.966 

b2 -0.003 .153 -0.540 -0.017 0.987 
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b3 0.000 .008 -0.498 -0.029 0.978 

b0 38.556 1.771 - 21.765 0.000 

TG0 

b1 -0.160 .008 -1.191 -20.074 0.000 

b2 8.364E-5 .000 0.200 3.377 0.008 

b0 53.704 .542 - 99.171 0.000 

RADiff 

b1 -0.950 .078 -0.953 -12.122 0.000 

b0 0.114 .046 - 2.496 0.025 

RNDiff 

b1 -0.909 .027 -0.995 -33.556 0.000 

b0 0.130 .017 - 7.744 0.000 

CKR 

b1 51.403 7.411 .453 6.936 .000 

b2 56.619 6.698 .551 8.453 .000 

b0 -.531 1.798  -.296 .776 

DLIMP 

Tc 

b1 -250.973 8.887 -0.996 -28.240 0.000 

b0 48.019 0.462 - 104.009 0.000 

Psleep 

b1 123.204 20.405 1.181 6.038 0.001 

b2 -1036.548 137.629 -3.451 -7.531 0.000 

b3 3333.237 277.284 3.299 12.021 0.000 

b0 12.044 0.873 - 13.791 0.000 

Psym 

b1 -2.758 0.025 -1.000 -109.339 0.000 

b0 4.340 0.044 - 99.584 0.000 

RA 

b1 6791.985 67.860 0.832 100.088 0.000 

b2 670342.006 32220.743 0.173 20.805 0.002 

b0 31.216 0.023 - 1368.989 0.000 

PG0toG1 b1 -135.822 1.122 -1.270 -121.097 0.000 
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b2 323.713 12.064 0.281 26.832 0.000 

b0 39.978 0.016 - 2517.983 0.000 

TA 

b1 0.052 0.005 0.783 10.518 0.000 

b2 0.000 0.000 0.324 1.443 0.187 

b3 -1.624E-7 0.000 -0.104 -0.660 0.528 

b0 38.402 0.084 - 455.816 0.000 

TN 

b1 -0.034 .003 -1.731 -12.689 0.000 

b2 0.000 0.000 2.646 19.396 0.000 

b0 39.307 0.073 - 538.997 0.000 

NLIMP 

b1 0.104 0.113 11.897 0.917 0.411 

b2 -0.015 0.018 
-

21.912 
-0.787 0.475 

b3 0.001 0.001 10.256 0.670 0.539 

b0 38.421 0.214 - 179.761 0.000 

TG0 

b1 -0.221 0.009 -1.804 -25.427 0.000 

b2 0.001 0.000 1.373 8.189 0.000 

b3 -7.259E-7 0.000 -0.567 -5.475 0.001 

b0 55.523 0.320 - 173.556 0.000 

RADiff 

b1 -1.025 0.061 -0.979 -16.730 0.000 

b0 0.087 0.026 - 3.296 0.006 

RNDiff 

b1 -0.908 00.026 -0.995 -34.615 0.000 

b0 0.131 0.016 - 7.998 0.000 

CKR 

b1 51.527 7.434 0.454 6.931 0.000 

b2 56.519 6.719 0.550 8.412 0.000 
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b0 -0.579 1.804  -0.321 0.758 

DDIFF 

Tc 

b1 -1.346 0.210 -3.754 -6.418 0.003 

b2 0.032 0.008 4.952 3.838 0.018 

b3 0.000 0.000 -2.207 -3.014 0.039 

b0 -1.442 1.578 - -0.914 0.413 

Psleep 

b1 4.695 6.868 0.103 0.684 0.520 

b2 -8.995 46.322 -0.069 -0.194 0.852 

b3 -452.196 93.326 -1.028 -4.845 0.003 

b0 -10.423 0.294 - -35.461 0.000 

Psym 

b1 48.999 1.684 4.608 29.093 0.000 

b2 -26.848 1.157 -3.675 -23.203 0.000 

b0 -37.150 0.594 - -62.512 0.000 

RA 

b1 -1842.233 52.885 -2.226 -34.835 0.001 

b2 524140.678 25110.206 1.334 20.874 0.002 

b0 -18.325 0.018 - -1031.202 0.000 

PG0toG1 

b1 36.356 0.539 1.111 67.504 0.000 

b2 -40.626 5.793 -0.115 -7.013 0.000 

b0 -19.997 0.008 - -2622.948 0.000 

TA 

b1 0.104 0.003 0.807 30.463 0.000 

b2 0.000 0.000 0.198 7.459 0.000 

b0 -20.092 0.099 - -203.203 0.000 

TN 

b1 -0.070 0.003 -1.756 -24.793 0.000 

b2 0.001 0.000 2.671 37.700 0.000 

b0 -18.317 0.076 - -239.702 0.000 
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NLIMP 

b1 -0.196 0.080 
-

21.206 
-2.439 0.071 

b2 0.030 0.013 42.356 2.270 0.086 

b3 -0.001 0.001 
-

21.269 
-2.075 0.107 

b0 -19.252 0.152 - -126.730 0.000 

TG0 

b1 -0.109 0.002 -3.481 -48.760 0.000 

b2 0.001 0.000 5.722 33.904 0.000 

b3 -5.347E-7 0.000 -1.637 -15.710 0.000 

b0 -13.872 0.082 - -168.914 0.000 

RADiff 

b1 1751.936 236.999 2.255 7.392 0.000 

b2 -30532.300 11575.837 -1.932 -2.638 0.025 

b3 211129.804 152587.353 0.637 1.384 0.197 

b0 -23.216 1.042 - -22.277 0.000 

RNDiff 

b1 2262.644 119.098 1.267 18.998 0.000 

b2 -43750.000 10551.675 -0.276 -4.146 0.004 

b0 -22.189 0.285 - -77.811 0.000 

CKR 

b1 -20.175 4.056 -0.321 -4.974 0.002 

b2 -38.730 3.666 -.0682 -10.564 0.000 

b0 -0.212 0.984 - -0.216 0.835 

DDEAD 

Tc 

b1 -1.621 1.542 -9.051 -1.052 0.352 

b2 0.052 0.061 16.322 0.860 0.438 

b3 0.000 0.001 -7.510 -0.697 0.524 

b0 15.472 11.604 - 1.333 0.253 

Psleep b1 998.740 55.637 2.561 17.951 0.000 
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b2 -3397.092 375.268 -3.026 -9.052 0.000 

b3 5602.787 756.063 1.483 7.410 0.000 

b0 -136.333 2.381 - -57.252 0.000 

Psym 

b1 42.475 0.416 1.000 102.030 0.000 

b0 -93.672 0.611 - -153.251 0.000 

RA 

b1 6649.115 60.208 1.000 110.436 0.000 

b0 -6.820 0.062 - -110.411 0.000 

PG0toG1 

b1 -122.288 3.654 -1.138 -33.467 0.000 

b2 165.938 39.304 0.144 4.222 0.001 

b0 0.960 0.052 - 18.565 0.000 

TA 

b1 -12.903 0.465 -0.994 -27.737 0.000 

b0 23.271 1.653 - 14.081 0.000 

TN 

b1 1.551 0.213 10.066 7.286 0.001 

b2 -0.025 0.004 
-

19.845 
-6.471 0.001 

b3 0.000 0.000 9.318 5.311 0.003 

b0 -28.407 3.446 - -8.243 0.000 

NLIMP 

b1 0.747 0.542 15.043 1.380 0.240 

b2 -0.115 0.088 
-

30.554 
-1.306 0.262 

b3 0.005 0.005 15.321 1.192 0.299 

b0 -1.675 1.024 - -1.636 0.177 

TG0 

b1 -0.145 0.021 -0.846 -6.947 0.000 

b2 -8.214E-5 0.000 -0.154 -1.264 0.238 

b0 14.845 1.421 - 10.445 0.000 
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RADiff 

b1 0.088 0.006 0.980 14.846 0.000 

b0 -29.849 0.787 - -37.939 0.000 

RNDiff 

b1 -10892.741 443.175 -4.923 -24.579 0.000 

b2 1374714.452 91411.907 7.013 15.039 0.000 

b3 -5.830E7 5481536.040 -2.992 -10.636 0.000 

b0 8.675 0.591 - 14.672 0.000 

CKR 

b1 -60.928 4.734 -1.121 -12.870 0.000 

b2 102.003 4.279 2.077 23.840 0.000 

b0 4.789 1.149  4.169 0.004 

DPROLIF 

Tc 

b1 3.861 0.431 13.917 8.957 0.001 

b2 -0.125 0.017 
-

25.229 
-7.361 0.002 

b3 0.001 0.000 11.985 6.162 0.004 

b0 11.109 3.244 - 3.424 0.027 

Psleep 

b1 131.270 13.662 0.919 9.608 0.000 

b2 -750.877 92.149 -1.827 -8.149 0.000 

b3 2687.504 185.655 1.944 14.476 0.000 

b0 12.896 0.585 - 22.054 0.000 

Psym 

b1 -1.709 0.019 -1.000 -91.329 0.000 

b0 12.272 0.091 - 134.266 0.000 

RA 

b1 5269.628 34.147 0.796 154.323 0.000 

b2 657490.018 16213.228 0.209 40.553 0.001 

b0 44.001 0.011 - 3834.852 0.000 

PG0toG1 b1 -139.627 0.777 -1.261 -179.772 0.000 
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b2 324.200 8.354 0.272 38.806 0.000 

b0 51.352 0.011 - 4670.709 0.000 

TA 

b1 0.044 0.002 0.820 24.152 0.000 

b2 4.709E-5 0.000 0.185 5.441 0.000 

b0 49.775 0.053 - 941.586 0.000 

TN 

b1 -0.024 0.004 -1.242 -6.475 0.001 

b2 0.000 0.000 2.691 6.026 0.001 

b3 -8.800E-7 0.000 -0.509 -1.888 0.108 

b0 50.261 0.050 - 999.936 0.000 

NLIMP 

b1 -0.087 0.022 -5.674 -3.953 0.011 

b2 0.007 0.002 5.740 4.000 0.010 

b0 50.212 0.066 - 763.015 0.000 

TG0 

b1 -0.050 0.001 -3.912 -48.787 0.000 

b2 0.000 0.000 6.123 32.303 0.000 

b3 -2.305E-7 0.000 -1.723 -14.724 0.000 

b0 52.727 0.038 - 1396.173 0.000 

RADiff 

b1 0.108 0.003 0.997 42.112 0.000 

b0 16.849 0.341 - 49.442 0.000 

RNDiff 

b1 -7699.468 147.332 -2.826 -52.259 0.000 

b2 682995.338 30389.556 2.830 22.475 0.000 

b3 -2.299E7 1822316.693 -0.958 -12.617 0.000 

b0 56.991 0.197 - 289.939 0.000 

CKR 

b1 32.891 18.989 0.287 1.732 0.134 

b2 166.271 38.132 1.604 4.360 0.005 
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b3 -100.299 23.151 -0.915 -4.332 0.005 

b0 4.886 2.764 - 1.768 0.128 

DDORMANT 

Tc 

b1 -9.926 0.205 -0.999 -48.452 0.000 

b0 3.816 0.011 - 358.537 0.000 

Psleep 

b1 152.910 22.709 1.067 6.734 0.001 

b2 -1095.403 153.169 -2.657 -7.152 0.000 

b3 3641.929 308.593 2.626 11.802 0.000 

b0 -6.740 0.972 - -6.934 0.000 

Psym 

b1 -321.654 30.432 -4.538 -10.570 0.000 

b2 182.923 21.630 3.631 8.457 0.000 

b0 135.705 10.289 - 13.190 0.000 

RA 

b1 7814.762 94.115 0.844 83.034 0.000 

b2 707531.323 44687.033 0.161 15.833 0.004 

b0 21.923 0.032 - 693.208 0.000 

PG0toG1 

b1 -145.009 1.753 -1.268 -82.714 0.000 

b2 343.757 18.858 0.279 18.229 0.000 

b0 31.798 0.025 - 1281.296 0.000 

TA 

b1 0.061 0.002 0.817 29.012 0.000 

b2 6.716E-5 0.000 0.188 6.685 0.000 

b0 30.055 0.061 - 489.805 0.000 

TN 

b1 -0.059 0.009 -1.842 -6.530 0.001 

b2 0.001 0.000 3.940 6.293 0.001 

b3 -2.912E-6 0.000 -1.160 -3.239 0.023 

b0 31.199 0.145 - 214.830 0.000 
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NLIMP 

b1 -0.003 0.007 -0.170 -0.423 0.687 

b0 3.414 0.001 - 2608.376 0.000 

TG0 

b1 -0.359 0.024 -2.325 -14.659 0.000 

b2 0.001 0.000 2.602 6.940 0.000 

b3 -2.090E-6 0.000 -1.295 -5.596 0.001 

b0 54.881 0.901 - 60.895 0.000 

RADiff 

b1 0.150 0.004 0.997 40.789 0.000 

b0 -15.727 0.489 - -32.185 0.000 

RNDiff 

b1 -10691.533 87.305 -2.826 -122.461 0.000 

b2 952587.413 18008.149 2.842 52.898 0.000 

b3 -3.240E7 1079862.787 -0.972 -29.999 0.000 

b0 40.030 0.116 - 343.674 0.000 

CKR 

b1 6.786 6.641 0.060 1.022 0.341 

b2 96.558 6.003 0.941 16.086 0.000 

b0 3.371 1.612 - 2.092 0.075 

DV 

Tc 

b1 32.597 5.603 9.791 5.818 0.004 

b2 -1.004 0.221 
-

16.850 
-4.539 0.011 

b3 0.010 0.003 7.992 3.793 0.019 

b0 -279.992 42.172 - -6.639 0.003 

Psleep 

b1 -1167.183 63.653 -.988 -18.337 0.000 

b0 5443.268 525.266 - 10.363 0.000 

Psym 

b2 205484.421 35833.781 4.768 5.734 0.001 

b3 -216656.069 31863.662 -5.654 -6.799 0.000 
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b0 -26168.256 6181.440 - -4.233 0.004 

RA 

b1 27470.697 10145.801 1.386 2.708 0.114 

b2 -365131.886 1.403E7 -.038 -0.026 0.982 

b3 -1.909E9 4.664E9 -0.413 -0.409 0.722 

b0 32.486 1.357 - 23.931 0.002 

PG0toG1 

b1 -279.372 1.380 -0.761 -202.444 0.000 

b2 -970.185 14.844 -0.246 -65.359 0.000 

b0 59.256 0.020 - 3033.375 0.000 

TA 

b1 -0.034 0.001 -0.580 -25.731 0.000 

b2 0.000 0.000 -0.428 -19.002 0.000 

b0 56.466 0.039 - 1455.326 0.000 

TN 

b1 0.019 0.001 1.078 19.384 0.000 

b2 0.000 0.000 -2.025 -36.395 0.000 

b0 56.104 0.022 - 2549.144 0.000 

NLIMP 

b1 0.086 0.100 11.691 .864 0.436 

b2 -.0013 0.016 
-

22.837 
-.787 0.476 

b3 0.001 0.001 11.139 .698 0.523 

b0 56.178 0.189 - 297.618 0.000 

TG0 

b1 0.040 0.001 3.651 50.068 0.000 

b2 0.000 0.000 -5.306 -30.785 0.000 

b3 1.348E-7 0.000 1.172 11.017 0.000 

b0 54.047 0.030 - 1831.117 0.000 

RADiff b1 0.000 0.000 -0.993 -29.624 0.000 
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b0 4.306 0.008 - 530.786 0.000 

RNDiff 

b1 0.000 0.000 -0.997 -39.787 0.000 

b0 4.294 0.002 - 2150.380 0.000 

CKR 

b1 417.693 12.777 2.960 32.691 0.000 

b2 -360.861 25.658 -2.830 -14.065 0.000 

b3 111.716 15.577 0.828 7.172 0.000 

b0 -76.063 1.860 - -40.896 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


