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ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η έκπληξη
Όλα έγιναν,
και η αποκάλυψη
πάντα μπροστά μας
Urszula Zybura (1952- , Πολωνή ποιήτρια)

Ευτυχώς για τον κάθε άνθρωπο ό,τι βλέπει, αισθάνεται,
γνωρίζει, πιστεύει, ελπίζει, θαυμάζει, αγαπάει δεν είναι απόλυτα αντικειμενοποιημένα. Δηλαδή, ο κάθε ένας άνθρωπος
έχει τον δικό του τρόπο, τους δικούς του υποδοχείς, το δικό
του βλέμμα προς τα έξω και προς τα μέσα. Το γεγονός αυτό
ξεκινάει από την ευλογία της Ελευθερίας που διαπνέει την
ανθρώπινη συνείδηση και η οποία είναι η απαρχή της πάσης
φύσεως ανθρώπινης δημιουργίας και ανθρώπινου πολιτισμού.
Στην υποκειμενική καθημερινότητα του ανθρώπου και στη
διαδικασία της αναγνώρισης, ανάλυσης, σκέψης, κρίσης,
απο- ή επιδοκιμασίας, απόδοσης για τα πράγματα του Κόσμου
ξεχωριστό γεγονός αποτελεί η έκπληξη. Το ευχάριστο συναίσθημα εξ αιτίας ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος και εξαιρετικής
σημασίας γεγονότος που αναδύεται στη συνείδηση.
Η έκπληξη δεν συναντιέται στο δρόμο των ανθρώπων
τυχαία, δεν έρχεται από το πουθενά. Στον κόσμο της αληθινής
και ζωντανής πνευματικότητας η έκπληξη αναζητιέται διακαώς, γίνεται πόθος και τρόπος ζωής. Δίνει νόημα στη ζωή και
ομορφαίνει τον έσω κόσμο. Λειτουργεί δε σε όλα τα επίπεδα
του επιστητού. Ειδικά, στα δικά μας επιστημονικά «χωράφια»
και για την δική μας εποχή η έκπληξη γίνεται στιγμή μοναδική,
θαυμαστή. Η γενιά μας έχει τη τύχη να απολαμβάνει καθημερινά την χαρά της επιστημονικής έκπληξης και ο καθένας από
μας μπορεί να τη μεταφράζει όπως θέλει και να την αναλύει
δημιουργικά ή να τη συνεχίζει κατά την έμπνευσή του.

Leonardo da Vinci, Study of Arms and Hands, c.
1474.

Η έκπληξη, βέβαια, είναι κατ’ εξοχήν γεγονός της νεότητας. Η ανακάλυψη (ή αποκάλυψη) του κόσμου είναι
διαδικασία ζηλευτή, θεσπέσια. Στη συνείδηση του κάθε νέου ανθρώπου ο κόσμος ξαναγεννιέται, ξαναερμηνεύεται. Από το φρέσκο βλέμμα και την κάθε καινούργια ανάλυση των νέων βλασταίνουν άνθη, ακόμη και στα πιο
κοινά και χιλιοειπωμένα ζητήματα. «Τέντωσα σχοινιά από καμπαναριό σε καμπαναριό. γιρλάντες από παράθυρο
σε παράθυρο. χρυσές αλυσίδες από άστρο σε άστρο, και χορεύω» διαλαλεί ο νεότατος Αρθούρος Ρεμπώ. Υπ’
αυτή την έννοια το αφιέρωμα του παρόντος τεύχους του «Βήματος» στους νέους Ογκολόγους προσλαμβάνει
ιδιαίτερη σημασία. Η έκπληξη αποτυπώνεται αμφίσημα: φαίνεται στο ζωηρό ενδιαφέρον των νέων για τα
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τεκταινόμενα της Επιστήμης μέσα στον λαβύρινθο του καρκινικού κυττάρου και στην εναργή καταγραφή των
δεδομένων που έχουμε σήμερα σε πολλά πεδία έρευνας και εφαρμοσμένης θεραπευτικής, αποδεικνύοντας
την ευχέρεια –και τη χάρι- των νέων να συνομιλούν με άνεση τη θεματολογία αυτή που ομολογουμένως δεν
θεωρείται και η πλέον εύκολη. Και αφ’ ετέρου, ενσαρκώνεται στην ευαρέσκεια ημών των παλαιοτέρων ότι η
συνέχιση της «Οδύσσειας» βρίσκεται σε καλά χέρια και γερά σκαριά.
Το ονειρικό πεδίο των επιστημονικών εκπλήξεων συνεχίζεται, συνεχίζοντας τη χαρά της συντέλεσης του
εκπληκτικού Επιστημονικού πολιτισμού της εποχής μας.
Χαράλαμπος Ανδρεάδης
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Ο ρόλος της μεταφραστικής έρευνας
στη θεραπευτική του καρκίνου – Υπάρχει ιδανικός
μοριακός στόχος? Εισαγωγικό σχόλιο
Μ.Β. Καραμούζης1
Τα τελευταία χρόνια, η Ογκολογία -όπως συμβαίνει
και με άλλες ιατρικές ειδικότητες- σταδιακά χαρακτηρίζεται από μία μετεξέλιξη η οποία αφορά την εφαρμογή
της απλής κατανόησης βασικών γνώσεων στην κλινική
πράξη. Μετά από την επιτυχία του προγράμματος
ανάγνωσης του ανθρώπινου γονιδιώματος (Human
Genome Project) άνοιξε ο δρόμος για τη περιγραφή
της παθοφυσιολογίας όλων των νοσημάτων, μεταξύ
αυτών και των κακοήθων νεοπλασιών, στο μοριακό
επίπεδο. Αυτό αφορά συνολικά σε νέα θεώρηση της
ιατρικής, την ονομαζόμενη Μοριακή ή Γενομική Ιατρική.
Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ιατρική ήταν πάντοτε
«μοριακή» και «γενομική», εφόσον χρησιμοποιεί
φάρμακα, τα οποία είναι «μόρια» που δρουν σε άλλα
μόρια τα οποία κωδικοποιούνται από το «γονιδίωμα».
Εντούτοις, οι όροι «Μοριακή Ιατρική» και «Γενομική
Ιατρική» υπογραμμίζουν τη σημασία της βαθύτερης
κατανόησης των μοριακών μηχανισμών οι οποίοι
εμπλέκονται στη παθογένεση των ασθενειών και
συγκεκριμένα των συμπαγών όγκων στην Ογκολογία,
και την αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών για την
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών.
Η ταχύτατη συσσώρευση νέων γνώσεων αναφορικά με τη μοριακή παθογένεση των συμπαγών
όγκων αναμένεται να αλλάξει θεμελιακά τη μορφή
της εφαρμοσμένης Ογκολογίας. Η Μοριακή Ογκολογία σύντομα θα γίνει περισσότερο προβλεπτική και
προληπτική, ενώ οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές
θα είναι πιο εκλεκτικές και πιθανότατα πλέον ειδικές.
Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Αλληλογραφία:
Καραμούζης Μιχάλης MD, PhD, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Ανατολικής Θράκης 20, 15669 Παπάγου, Αθήνα, Τηλ: 2106528372,
Fax: 2106528372, E-mail: karam@otenet.gr
1

Οι πληροφορίες οι οποίες θα προέρχονται από το
γονιδίωμα θα συνδυάζονται με την καταγεγραμμένη
προδιάθεση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού να
νοσήσουν από συγκεκριμένα νεοπλάσματα, δημιουργώντας έτσι ένα «χάρτη πρόβλεψης» μελλοντικών
ιατρικών προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η γενετική προδιάθεση ανάπτυξης καρκινωμάτων
μαστού και ωοθηκών σε άτομα – φορείς μεταλλάξεων
των γονιδίων BRCA. Η διαχείριση τέτοιων ιατρικών
«προβλέψεων» θεωρείται από πολλούς ακόμη προβληματική. Όμως, μελλοντικά θα αποτελούν ένα είδος
«γονιδιακού ιστορικού» που θα επηρεάζει σημαντικά
πολλές ιατρικές αλλά και κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους.
Βασικό στοιχείο τόσο των προληπτικών αλλά
και των θεραπευτικών προοπτικών της Μοριακής
Ογκολογίας είναι η ταυτοποίηση κομβικών μοριακών
διαταραχών και η προσπάθεια θεραπευτικής παρέμβασης/τροποποίησης αυτών. Τα τελευταία χρόνια
αρκετοί «μοριακά στοχευόμενοι» παράγοντες έχουν
δοκιμασθεί κλινικά ή/και βρίσκονται πλέον διαθέσιμοι
στην κλινική πράξη. Ακόμα περισσότεροι «μοριακά
στοχευόμενοι» παράγοντες έφτασαν σε προχωρημένα
στάδια κλινικής έρευνας, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
προ-κλινικά δεδομένα, αλλά τελικά αποσύρθηκαν, διότι
δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα κλινικά αποτελέσματα.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναμένεται αλλαγή
στρατηγικής στη μορφή της μελλοντικής κλινικής
έρευνας στη Μοριακή Ογκολογία. Κάτι τέτοιο δικαιολογείται ή και κατά πολλούς ερευνητές «επιβάλλεται»
για πολλούς λόγους:
1.	Η ταυτοποίηση ενός «ιδανικού» μοριακού στόχου
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα
που αφορούν στη «θέση» του σε σχέση με άλλα
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υπερκείμενα ή υποκείμενα επίσης σημαντικά μόρια.
Η μετάδοση του σήματος από τη μεμβράνη προς
τον πυρήνα του κυττάρου έχει σαν αποτέλεσμα την
ενίσχυσή του και την επαγωγή ή αναστολή σημαντικών κυτταρικών διαδικασιών οι οποίες ενέχονται
ή αντιπαλεύονται στη διαδικασία της καρκινογένεσης. Η μετάδοση αυτή δεν είναι «ευθεία», αλλά
επηρεάζεται από πολλά ενδοκυττάρια μονοπάτια
μεταγωγής σήματος τα οποία είναι πλέον κατανοητό
ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (cross-talk). Αυτό,
θεωρητικά, σημαίνει ότι όσο ψηλότερα στοχεύει
κανείς στα μονοπάτια μεταγωγής του σήματος τόσο
μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν να αποτύχει,
καθώς θα ανακύπτει πάντοτε κάποιος παράπλευρος
δρόμος διαφυγής του σήματος με αποτέλεσμα τη
συνέχιση της λειτουργίας του καρκινικού κυττάρου.
Όσο πιο κοντά προς τον πυρήνα προχωρά κανείς
τόσο περιορίζεται η πιθανότητα διαφυγής του
σήματος, αν και η στόχευση του πυρήνα αποτελεί
ακόμη μία δύσκολη και δυσνόητη διαδικασία.
2.	Η παρούσα ανάπτυξη και εφαρμογή των «μοριακά στοχευόμενων» παραγόντων ακολουθεί
τη κλασσική πορεία με την οποία καθιερώθηκαν
τα διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα που
χρησιμοποιούνται ευρέως. Η διαδικασία, όμως,
αυτή, όπως έχει αποδειχθεί πλέον και στην πράξη,
είναι προβληματική. Η κλασσική φαρμακοκινητική
μελέτη των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων δεν
είναι εύκολο να εφαρμοσθεί στην αξιολόγηση των
νέων αυτών παραγόντων. Έτσι, τις περισσότερες
φορές είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η μέγιστη
ανεκτή δόση των παραγόντων αυτών σε κλασσικές
κλινικές μελέτες φάσεως Ι και συνήθως επιλέγεται
η μέγιστη δυνατή δόση με το απλό σκεπτικό όσο
περισσότερο τόσο το καλύτερο (the more the
better strategy). Οι «μοριακά στοχευόμενοι» παράγοντες έχουν συγκεκριμένο στόχο, επομένως
η φαρμακοδυναμική αξιολόγησή τους είναι πιο
σημαντική, αν και μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί
η ταυτοποίηση αξιόπιστης μεθόδου καθορισμού
της βέλτιστης βιολογικής τους δόσης, δηλαδή της
δόσης με την οποία επιτυγχάνεται το επιθυμητό
μοριακό αποτέλεσμα. Τελευταία, γίνεται μία μεγάλη
προσπάθεια ανάπτυξης νέας γενιάς κλινικών μελετών (μελέτες φάσεως 0), οι οποίες θα συνδυάζουν
τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική μελέτη
από τη χρήση αυτών των παραγόντων σε μικρό
αριθμό ασθενών. Αυτό θεωρητικά θα παρέχει το
πλεονέκτημα της γρήγορης αξιολόγησης νέων παραγόντων σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.
3.	Η θεραπευτική των συμπαγών όγκων έχει σαν
άξονα την κατά ιστό στόχευση, κυρίως από την
εμπειρία που απορρέει από χρήση χημειοθερα-

πευτικών φαρμάκων σε τέτοιους πληθυσμούς
ασθενών. Στην εποχή της Μοριακής Ογκολογίας
αυτό είναι μάλλον παράδοξο, γιατί τα μοριακά
μονοπάτια που συμμετέχουν στην καρκινογένεση στους διάφορους ιστούς είναι παρόμοια. Οι
διαφορές, τις οποίες μπορεί κανείς έως τώρα
να εντοπίσει, αφορούν κυρίως σε συγκεκριμένα
«μοριακά γεγονότα». Αυτό σημαίνει ότι η χρήση
ενός «μοριακά στοχευόμενου» παράγοντα θα
πρέπει να εστιάζεται σε ασθενείς με συγκεκριμένα
«μοριακά γεγονότα» και όχι κατ’ ανάγκη με το ίδιο
νεόπλασμα. Η εφαρμογή μίας τέτοιας στρατηγικής προϋποθέτει τη ταυτοποίηση και κατανόηση
κομβικών «μοριακών γεγονότων», αλλά και τη
καταγραφή των διαφοροποιήσεων και ποικιλίας
που χαρακτηρίζουν αυτά τα «γεγονότα» μεταξύ
των ασθενών.
4. Ο βασικός θεραπευτικός στόχος των «μοριακά
στοχευόμενων» παραγόντων -σε αντίθεση με την
πλειονότητα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκωνδεν είναι η θανάτωση των καρκινικών κυττάρων
αλλά η αναστολή ενός συγκεκριμένου «μοριακού
γεγονότος» και άρα η αναστολή εξέλιξης του όγκου.
Αυτή η θεμελιώδης παρατήρηση πρέπει πάντοτε
να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό των
κλινικών μελετών, καθώς δε σημαίνει ότι ο απλός
συνδυασμός ενός «νέου» παράγοντα και ενός
χημειοθεραπευτικού φαρμάκου θα έχει καλύτερο
κλινικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά
προ-κλινικά δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, ένας τέτοιος συνδυασμός
μπορεί να έχει αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ ο βέλτιστος τρόπος συνδυασμού
αυτών των δύο κατηγοριών παραγόντων δεν είναι
ακόμη σαφής.
5.	Η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
της αντι-νεοπλασματικής θεραπείας έχει καθιερωθεί
να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια ανταπόκρισης
της νόσου (RECIST κριτήρια). Αυτά αναφέρονται
κυρίως σε ορατό κλινικό/απεικονιστικό αποτέλεσμα.
Με δεδομένο, ότι η χρήση των «μοριακά στοχευόμενων» παραγόντων δεν αποσκοπεί απαραίτητα
στη συρρίκνωση των όγκων, η de facto εφαρμογή
αυτών των κριτηρίων στη κλινική αξιολόγηση από
τη χρήση αυτών των «νέων» παραγόντων μπορεί
να μην αποτελεί και την πιο σωστή επιλογή. Η
ταυτοποίηση αξιόπιστων και εύκολα αναπαραγώγιμων προβλεπτικών δεικτών, αλλά και κριτηρίων,
ανταπόκρισης των συμπαγών όγκων από τη χρήση των «μοριακά στοχευόμενων» παραγόντων
αποτελεί τη δεδομένη χρονική στιγμή ένα από τα
πιο σημαντικά ανοικτά ζητήματα της Μοριακής
Ογκολογίας.
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6. Ένα από τα κύρια κλινικά προβλήματα στη θεραπευτική των συμπαγών όγκων είναι η τοξικότητα
της συνήθως χορηγούμενης χημειοθεραπείας. Η
τοξικότητα αυτή προκαλείται από την επίδραση
αυτών των φαρμάκων σε υγιείς ιστούς, είναι σχετικά
αναμενόμενη και συνήθως δοσο-εξαρτόμενη, αν και
η βαρύτητά της μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις
μεταξύ των ασθενών. Στην εποχή της Μοριακής
Ογκολογίας, όπως έχει διαφανεί και από τη κλινική
χρήση των πρώτων «μοριακά στοχευόμενων»
παραγόντων, το εύρος και το είδος των ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι διαφορετικά και πολλές
φορές όχι ακόμη καλά κατανοητά. Αν και ο φόβος
του αγνώστου μπορεί να αποτελεί σε πολλούς
τροχοπέδη για την κλινική εφαρμογή αυτών των
παραγόντων, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
οι «νέοι» παράγοντες θα συνοδεύονται και από
διαφορετική τοξικότητα, όχι όμως απαραίτητα
σοβαρότερη.
Συμπερασματικά, η εποχή της Μοριακής Ογκολογί-

ας είναι γεμάτη προκλήσεις και αναπάντητα ερωτήματα.
Η κλινική εφαρμογή των «μοριακά στοχευόμενων»
παραγόντων μπορεί έως τώρα να μην έχει αποδώσει
τα εντυπωσιακά αναμενόμενα κλινικά αποτελέσματα,
αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στη κακή χρήση
τους από εμάς. Το σίγουρο είναι ότι οι «ασκοί» της
Μοριακής Ογκολογίας έχουν ανοίξει και το ποθητό
μέγιστο κλινικό αποτέλεσμα, το οποίο πάντοτε αποτελεί
τον πρωτεύοντα στόχο για το όφελος των ασθενών,
προϋποθέτει μια στενή, ειλικρινή και αλληλένδετη
συνεργασία και διάλογο των βασικών ερευνητών με
τους κλινικούς ιατρούς. Ο Ογκολόγος του μέλλοντος,
για να μπορεί να χρησιμοποιεί καλύτερα και με ασφάλεια τη «νέα» γενιά των θεραπευτικών στρατηγικών
οι οποίες αναπτύσσονται ταχύτατα, θα πρέπει να
λαμβάνει από την αρχή της εκπαίδευσής του βασικές
και εξειδικευμένες γνώσεις Μοριακής Ιατρικής για να
έχει τη δυνατότητα κατανόησης των κλινικών αποτελεσμάτων και των προοπτικών από την ανάπτυξη και
την εφαρμογή των νέων θεραπευτικών επιλογών.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Επιγενετικές διαταραχές – Διαφορετικός
ή συμπληρωματικός στόχος;
Μ. Ιγνατιάδης1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H επιγενετική μπορεί, μερικώς τουλάχιστον, να εξηγήσει γιατί τα κύτταρα στους διάφορους ιστούς
ενός ανθρώπου έχουν διαφορετικό φαινότυπο, ενώ έχουν το ίδιο γονιδίωμα. Οι δύο σημαντικότερες
επιγενετικές μεταβολές είναι η μεθυλίωση του DNA και οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των
ιστονών. Η αναστολή της έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων μετά από μεθυλίωση των CpG
νησιδίων της ρυθμιστικής τους περιοχής θεωρείται βασικό γεγονός στην καρκινογένεση. Οι μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών επηρεάζουν λειτουργίες του πυρήνα, όπως η γονιδιακή
μεταγραφή, η επιδιόρθωση και αντιγραφή του DNA καθώς και η οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Η
επιγενετική δεν μας έχει βοηθήσει μόνο στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, αλλά έχει προσφέρει νέα εργαλεία για την πρώιμη διάγνωση, την πρόγνωση, την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη
θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών με διάφορες νεοπλασίες καθώς και νέες κατηγορίες
φαρμάκων. Δύο απομεθυλιωτικοί παράγοντες, το 5-azacytidine (Vidaza) και το 5-aza-2’-deoxycytidine
(Dacogen), έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ως θεραπευτική
αγωγή για το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και τη λευχαιμία, ενώ το suberoylanilide hydroxamic
acid (Zolinza) για τη θεραπεία του δερματικού Τ-κυτταρικού λεμφώματος. Νεότερα φάρμακα που
στοχεύουν τους επιγενετικούς μηχανισμούς και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο κλινικής ανάπτυξης,
αναμένεται να διευρύνουν περαιτέρω τους ορίζοντες της “μη γενωμικής” αντικαρκινικής θεραπείας.
xxxxxx
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (2):139-145.
xxxxxxxxx
Αν και τα κύτταρα σε διαφορετικούς ιστούς του
ανθρώπινο οργανισμό έχουν το ίδιο γονιδίωμα (genome), εντούτοις, έχουν διαφορετικό φαινότυπο λόγω
της διαφορετικής γονιδιακής έκφρασης. Η διαφορετική
αυτή έκφραση οφείλεται στη λειτουργία ειδικών για
κάθε ιστό μεταγραφικών παραγόντων σε συνδυασμό
με άλλους μηχανισμούς που περιγράφονται συνολικά
ως επιγενετική.
MD, PhD, Assistant Professor of Medical Oncology. Αλληλογραφία: Μιχάλης Ιγνατιάδης MD, PhD, Assistant
Professor, Medical Oncology Department, Translational
Research Unit, Jules Bordet Institute, 121 Boulevard
de Waterloo, 1000 Brussels, Belgium, Ε-mail: Michail.
Ignatiadis@bordet.be
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1. Επιγενετική (Epigenetics)
Επιγενετική ονομάζεται η μελέτη της κληρονομικότητας που σχετίζεται με τις μεταβολές στη δομή
του μορίου του DNA (εκτός από εκείνες οι οποίες
αναφέρονται στην αλληλουχία του DNA) καθώς και
με τις μεταβολές στις πρωτεΐνες του DNA (ιστόνες)1.
Το πιο συχνό παράδειγμα επιγενετικής μεταβολής
είναι η μεθυλίωση του DNA ή αλλιώς η προσθήκη μια
μεθύλ- ομάδας (CH3) σε κυτοσίνη που προηγείται
γουανίνης (CpG δινουκλεοτίδιο). Περιοχές πλούσιες
σε CpG αλληλουχίες, γνωστές ως CpG νησίδια, εκτείνονται συχνά στο 5’ άκρο της ρυθμιστικής περιοχής
(promoter) πολλών γονιδίων.
Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις στις ιστόνες είναι μια άλλη σημαντική κατηγορία επιγενετικών
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μεταβολών. Οι τροποποιήσεις αυτές συμβαίνουν σε
διαφορετικές ιστόνες και σε διαφορετικά αμινοξέα, όπως
λυσίνη, αργινίνη και σερίνη και περιλαμβάνουν ακετυλίωση, μεθυλίωση, φωσφορυλίωση κ.λ.π. Οι επιγενετικές
μεταβολές στο DNA παίζουν κριτικό ρόλο στον έλεγχο
της γονιδιακής έκφρασης καθώς και στην αρχιτεκτονική
του πυρήνα. Αντίθετα με την αλληλουχία του DNA, η
επιγενετική κατάσταση ενός οργανισμού έχει έναν κύκλο
ζωής και έτσι ο επιγενετικός κώδικας αλλάζει κατά τη
διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου κατά τρόπο ειδικό,
ανάλογα με τον τύπο ενός συγκεκριμένου κυττάρου1.
Έτσι, ο γενετικός κώδικας ο οποίος αναφέρεται στην
αλληλουχία των 4 νουκλεοτιδίων του DNA εύστοχα έχει
παρομοιασθεί με κώδικα που γράφεται με ανεξίτηλο
μελάνι, ενώ ο επιγενετικός κώδικας ο οποίος αναφέρεται
στην μεθυλίωση του DNA και τις τροποποιήσεις των
ιστονών έχει παρομοιασθεί με κώδικα που γράφεται
με μολύβι πάνω στον γενετικό κώδικα2.
2. Επιγενωμική (Epigenomics):
Επιγενωμική ονομάζεται η μελέτη της συνολικής
επιγενετικής κατάστασης ενός κυττάρου χρησιμοποιώντας μεθόδους, όπως restriction landmark genome
scanning (RLGS), amplification of intermethylated sites
(AIMS), differential methylation hybridization (DMH),
methylated DNA immunoprecipitation (Methyl-Dip),
tiling μικροσυστοιχίες και ένα συνδυασμό chromatin
immunoprecipitation με υβριδισμό σε γενωμικές μικροσυστοιχίες (Chip-on-chip)3. Μετά το πρόγραμμα
μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος (the Ηuman
Genome Project), ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα έχει
ξεκινήσει: το πρόγραμμα μελέτης του ανθρώπινου
επιγονιδιώματος (the Human Epigenome Project, HEP,
http//www.epigenome.org). Tο πρόγραμμα αυτό έχει
ως στόχο να καταγράψει και να κατανοήσει τα μοτίβα
DNA μεθυλίωσης για όλα τα ανθρώπινα γονίδια στους
σημαντικούς ανθρώπινους ιστούς. Οι επιγενετικές
μεταβολές μπορούν να τροποποιήσουν τη λειτουργία
του γονιδιώματος υπό την επίδραση εξωγενών παραγόντων. Έτσι, αυτές αποτελούν τον κύριο συνδετικό
κρίκο που λείπει για να γίνει η σύνδεση ανάμεσα στη
γενετική, το περιβάλλον και την αιτιοπαθογένεια των
διαφόρων ασθενειών.
3. Επιγενετική και αιτιοπαθογένεια
του καρκίνου
3.1. Mεθυλίωση και καρκίνος
Τα χαμηλά επίπεδα DNA μεθυλίωσης στους όγκους
σε σχέση με τους αντίστοιχους φυσιολογικούς ιστούς
ήταν μια από τις πρώτες επιγενετικές μεταβολές που
παρατηρήθηκαν στον ανθρώπινο καρκίνο4. Αυτό

οφείλεται στην υπομεθυλίωση επαναλαμβανόμενων
αλληλουχιών DNA σε περιοχές που κωδικοποιούν
την έκφραση πρωτεϊνών. Αντίθετα, παρατηρείται
υπερμεθυλίωση των CpG νησιδίων στην ρυθμιστική
περιοχή των ογκοκατασταλτικών γονιδίων με αποτέλεσμα την αναστολή της έκφρασης τους (silencing).
Για το λόγο αυτό, η υπερμεθυλίωση αυτή θεωρείται
σημαντικό γεγονός στην καρκινογένεση. Διάφοροι
ερευνητές έχουν δείξει υπερμεθυλίωση των CpG νησιδίων στην ρυθμιστική περιοχή ογκοκατασταλτικών
γονιδίων, όπως του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος5,
του γονιδίου von Hippel-Lindau6 και του BRCA17. Το
προφίλ της υπερμεθυλίωσης των CpG νησιδίων στις
ρυθμιστικές περιοχές των ογκοκατασταλτικών γονιδίων
είναι ειδικό για κάθε τύπο καρκίνου. Δεν είναι ακόμη
κατανοητό με ποιο τρόπο γίνεται η υπερμεθυλίωση
των CpG νησιδίων σε ορισμένους τύπους καρκίνων
αλλά όχι σε άλλους. Σύμφωνα με ένα μοντέλο, οι
τροποποιήσεις των ιστονών μπορεί να προδιαθέσουν
στην μεθυλίωση συγκεκριμένων γονιδίων8,9.
Προϋπόθεση για την απώλεια της λειτουργίας ενός
ογκοκατασταλτικού γονιδίου είναι η απώλεια της έκφρασης και των 2 αλληλίων του γονιδίου, όπως ορίζεται
από τον Knudson (Knudson Two-Hit Hypothesis)10. To
πρώτο γεγονός (the first hit) μπορεί να είναι είτε γαμετικό
(germline) (π.χ. germline μετάλλαξη στον κληρονομικό
καρκίνο), είτε σωματικό (π.χ. σωματική μετάλλαξη στο
σποραδικό καρκίνο). H υπερμεθυλίωση της ρυθμιστικής
περιοχής ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου μπορεί να
αποτελέσει το πρώτο γεγονός στο σωματικό καρκίνο,
αλλά όχι στον κληρονομικό. Tο δεύτερο γεγονός (the
second hit), το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη
αναστολή της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου τόσο στον σποραδικό όσο και στον κληρονομικό
καρκίνο, μπορεί να είναι είτε χρωμοσωμική απώλεια,
είτε υπερμεθυλίωση της ρυθμιστικής περιοχής του
δεύτερου αλληλίου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου11.
Είναι σπάνιο στους σωματικούς όγκους η απώλεια της
έκφρασης των δύο αλληλίων ενός ογκοκατασταλτικού
γονιδίου να οφείλεται σε δύο σημειακές μεταλλάξεις,
ενώ αντίθετα δεν είναι σπάνιο να παρατηρείται υπερμεθυλίωση στα δύο αλλήλια11. Η απώλεια της έκφρασης
και των δύο αλληλίων ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κακοήθη εξαλλαγή
του κυττάρου.
H υπερμεθυλίωση στο 5’ άκρο της ρυθμιστικής
περιοχής διαφόρων ογκοκατασταλτικών microRNA
είναι ένας ακόμη ογκογενετικός μηχανισμός ο οποίος
έχει προταθεί12. Τα microRNA είναι μικρά 22-νουκλεοτιδίων RNA τα οποία δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες,
αλλά ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση μέσω ειδικής
πρόσδεσης στην 3’ περιοχή του mRNA στόχου13.
Διάφορα microRNA ρυθμίζουν την έκφραση ενός
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mRNA και ένα microRNA ρυθμίζει περισσότερα του
ενός mRNA13. H μεθυλίωση της ρυθμιστικής περιοχής
του miR-124, η οποία προκαλεί ενεργοποίηση του
ογκογονιδίου Cyclin D-Kinase 6, έχει περιγραφεί ως
μια συνήθης επιγενετική μεταβολή στους όγκους12.
3.2. Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις ιστονών
και καρκίνος
Διαφορετικά μοτίβα ενζύμων τα οποία τροποποιούν
τις ιστόνες μπορούν να διακρίνουν καρκινικούς ιστούς
από τους αντίστοιχους φυσιολογικούς, καθώς επίσης
και τους διάφορους τύπους καρκίνου μεταξύ τους14.
Οι τροποποιήσεις των ιστονών αφορούν διαφορετικές
χημικές ομάδες (μεθύλ-, ακετύλ-, φωσφατύλ-) και
μπορεί να συμβαίνουν σε διαφορετικό βαθμό (μονομεθυλίωση, διμεθυλίωση, τριμεθυλίωση). Η γονιδιακή
μεταγραφή, η επιδιόρθωση και αντιγραφή του DNA,
καθώς και η οργάνωση των χρωμοσωμάτων είναι
μερικές από τις λειτουργίες του πυρήνα οι οποίες
επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις των ιστονών.
Όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ιστονών, γενικά η
ακετυλίωση σχετίζεται με ενεργοποίηση της μεταγραφικής μηχανής, ενώ το αποτέλεσμα της μεθυλίωσης
των ιστονών εξαρτάται από τον τύπο του αμινοξέως
το οποίο μεθυλιώνεται και από τη θέση του.
3.3. Μοντέλο ογκογένεσης το οποίο βασίζεται
σε επιγενετικές μεταβολές σε επίπεδο βλαστικών
κυττάρων
Έχει δειχθεί ότι οι πρωτεΐνες του Polycomb group
παίζουν βασικό ρόλο στην αναστρέψιμη καταστολή

των γονιδίων τα οποία είναι απαραίτητα για την διαφοροποίηση των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων.
Ο Widschwendter et al. έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία τα γονίδια-στόχοι των
πρωτεϊνών του Polycomb group παρουσιάζουν πιο
συχνά DNA υπερμεθυλίωση στην ρυθμιστική τους
περιοχή σε σχέση με γονίδια που δεν είναι στόχοι
των πρωτεϊνών αυτών15. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μη αναστρέψιμη αναστολή της έκφρασής τους
(silencing) και το «κλείδωμα» του βλαστικού κυττάρου σε μια αέναη κατάσταση αυτοπολλαπλασιασμού
(self-renewal) που δημιουργεί έτσι την προδιάθεση
για κακοήθη εξαλλαγή15.
4. Επιγενετική και αντιμετώπιση του καρκίνου
Η επιγενετική δεν μας έχει βοηθήσει μόνο στην
κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου, αλλά έχει
προσφέρει νέα εργαλεία για την πρώιμη διάγνωση,
την πρόγνωση, την πρόβλεψη της ανταπόκρισης
στη θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών
με διάφορες νεοπλασίες καθώς και νέες κατηγορίες
φαρμάκων (Εικόνα 1).
4.1. Επιγενετική στην διάγνωση και πρόγνωση του
καρκίνου
Η μεθυλίωση του DNA και τα πρότυπα επιγενετικών
μεταβολών των ιστονών που σχετίζονται με τον καρκίνο
μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθούν στην πρώιμη
διάγνωση του καρκίνου16. Ένα παράδειγμα βιοδείκτη
(biomarker) επιγενετικής για πρώιμη διάγνωση είναι η
ανίχνευση της μεθυλίωσης του GSTP1 (glutathione S

Εικόνα 1. Η συμβολή της επιγενετικής στην κατανόηση της αιτιοπαθογένειας και την αντιμετώπιση του καρκίνου
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transferase gene) στα ούρα για τη διαφορική διάγνωση
ανάμεσα σε καλοήθη υπερτροφία του προστάτη και
καρκίνο του προστάτη17,18. Ανάλυση της υπερμεθυλίωσης διαφόρων γονιδίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
της ευαισθησίας ανίχνευσης καρκινικών κυττάρων στο
υγρό των εκφορητικών πόρων του μαστού σε σχέση
με την κλασική κυτταροπαθολογική ανάλυση19.
Όσον αφορά την πρόγνωση, η υπερμεθυλίωση
του death-associated protein kinase (DAPK) και του
p16INK4a έχουν σχετισθεί με κακή έκβαση σε καρκίνο του
πνεύμονα και κολοορθικό καρκίνο3. Η υπερμεθυλίωση
της ρυθμιστικής περιοχής 4 γονιδίων (του cyclin-dependent kinase inhibitor 2A p16 γονιδίου, του H-cadherin CDH13 γονίδιου, του Ras association domain
family 1, RASSF1A γονίδιου, και του adenomatous
polyposis coli, APC γονιδίου) σε όγκους και αρνητικούς
λεμφαδένες ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο
του πνεύμονα (Non Small Cell Lung Cancer, NSCLC)
σχετίσθηκε με υποτροπή του όγκου, ανεξάρτητα από
την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το ιστορικό καπνίσματος
και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου20.
Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα χρησιμοποίησης της επιγενετικής για πρόβλεψη της ανταπόκρισης
στη θεραπεία σχετίζεται με την αρνητική ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης του O6-methylguanine–DNA
methyltransferase (MGMT) λόγω μεθυλίωσης σε
ασθενείς με γλοίωμα εγκεφάλου. Το ανωτέρω γονίδιο
είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενός ενζύμου που
συμμετέχει στην επιδιόρθωση βλαβών του DNA που
προκαλούνται από αλκυλιωτικούς παράγοντες21,22.
O Esteller et al βρήκαν ότι η ρυθμιστική περιοχή του
MGMT γονιδίου ήταν μεθυλιωμένη σε 19 από 47
ασθενείς με γλοίωμα εγκεφάλου που έλαβαν θεραπεία με καρμουστίνη21. Οι ασθενείς με τη μεθυλίωση
αυτή είχαν μεγαλύτερη ελεύθερη νόσου επιβίωση και
συνολική επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς
τη μεθυλίωση. Η απουσία της μεθυλίωσης αυτής ήταν
ανεξάρτητος παράγοντας πτωχής πρόγνωσης πέρα
της ηλικίας, του σταδίου του όγκου, του ιστολογικού
βαθμό κακοήθειας και της κατάστασης λειτουργικής
ικανότητας (PS). Αργότερα, εξετάσθηκε η επίδραση
της μεθυλίωσης της ρυθμιστικής περιοχής του MGMT
γονιδίου στην επιβίωση ασθενών με γλοιοβλάστωμα
οι οποίοι έλαβαν μέρος σε προοπτική μελέτη στην
οποία έγινε σύγκριση της ακτινοθεραπείας με τον
συνδυασμό ακτινοθεραπείας και τεμοζολαμίδης23. Η
μεθυλίωση ανιχνεύθηκε σε 45% από 206 εκτιμήσιμες
περιπτώσεις. Η ομάδα των ασθενών με αυτή τη μεθυλίωση σχετίσθηκε με ελάττωση του κινδύνου θανάτου
(διάμεση ολική επιβίωση 18,2 μήνες έναντι 12,2
μήνες για τους ασθενείς με και χωρίς την μεθυλίωση
αντίστοιχα, p<0.001). Στην ομάδα των ασθενών με
την παραπάνω μεθυλίωση, παρατηρήθηκε στατιστικά

σημαντικό όφελος στην επιβίωση από την προσθήκη
της τεμοζολαμίδης στην ακτινοθεραπεία, ενώ στην
ομάδα των ασθενών χωρίς τη μεθυλίωση αυτή το
όφελος δεν ήταν στατιστικά σημαντικό22. Ωστόσο,
σε ένα συνοδευτικό editorial, η DeAngelis σημειώνει
ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα, η τεμοζολαμίδη θα
πρέπει να προστίθεται στην ακτινοθεραπεία σε όλους
τους ασθενείς με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα διότι: α)
στην παραπάνω μελέτη δείγματα όγκου μπόρεσαν να
συλλεγούν από τους μισούς ασθενείς και να δώσουν
αξιόπιστα αποτελέσματα στα 2/3 των περιπτώσεων, β)
το τεστ το οποίο ελέγχει την μεθυλίωση της ρυθμιστικής περιοχής του MGMT γονιδίου δεν είναι διαθέσιμο
για τους περισσότερους ογκολόγους, γ) τα δεδομένα
χρειάζονται επαλήθευση και σε άλλες σειρές ασθενών,
δ) η τεμοζολαμίδη σχετίζεται με μικρή τοξικότητα και
σημαντικό όφελος24.
Τέλος, έχει μελετηθεί η ανίχνευση της υπερμεθυλίωσης των CpG νησιδίων σε βιολογικά υγρά (π.χ. ορός)
ως εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση της υποτροπής
κατά τη διάρκεια του follow-up σε διάφορα κακοήθη
νεοπλάσματα16. Έτσι, έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα DNA
μεθυλίωσης διαφόρων γονιδίων αυξήθηκαν στην
υποτροπή σε 25 από 30 (83%) ασθενείς με οξεία
μυελοειδή λευχαιμία25.
Ωστόσο, η ανάπτυξη βιοδεικτών για την αντιμετώπιση του καρκίνου έχοντας ως βάση την επιγενετική έχει να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα με
αυτά τα οποία παρατηρούνται κατά την προσπάθεια
εφαρμογής στην κλινική πράξη άλλων καρκινικών
βιοδεικτών26,27. Έτσι, για να μπορέσει ένας βιοδείκτης
να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη, θα πρέπει
αρχικά να υπάρχει μια αξιόπιστη μέθοδος για τη μέτρηση του, στη συνέχεια να εξετασθεί μια υπόθεση
σε αρχειακό υλικό από μια αναδρομική μελέτη ή από
μια προοπτική μελέτη και έπειτα να επαληθευθεί η
κλινική του χρησιμότητα σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία η θεραπεία τουλάχιστο
σε ένα από τα σκέλη της μελέτης να βασίζεται στον
συγκεκριμένο βιοδείκτη27.
4.2. Επιγενετική: Τι έχει προσφέρει στη θεραπεία
του καρκίνου
Aντίθετα με τις μεταλλάξεις, η μεθυλίωση του DNA
και οι μεταβολές στις ιστόνες είναι αναστρέψιμες διαδικασίες. Έχει δειχθεί ότι απομεθυλιωτικοί παράγοντες
μπορεί να προκαλέσουν την έκφραση γονιδίων που
έχουν σιγήσει σε καρκινικές κυτταρικές σειρές28. Δύο
απομεθυλιωτικοί παράγοντες, το 5-azacytidine (Vidaza)
και το 5-aza-2’-deoxycytidine (decitabine, Dacogen),
έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και
Φαρμάκων των ΗΠΑ (Food and Drug Administration,
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FDA) ως θεραπευτική αγωγή για το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (Myelodysplastic syndrome, MDS)
και τη λευχαιμία29.
Histone deacetylases (HDACs) είναι ένζυμα που
συμμετέχουν στο remodelling της χρωματίνης, και
παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιγενετική ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης30. Έχει αποδειχθεί ότι οι HDAC
αναστολείς προκαλούν διαφοροποίηση, αναστέλλουν
τον κυτταρικό κύκλο και προκαλούν απόπτωση των
καρκινικών κυττάρων in vitro30-32. Ωστόσο, οι μελέτες
αυτές έχουν δείξει ότι οι HDAC αναστολείς έχουν
περισσότερο ευρύ και περίπλοκο μηχανισμό δράσης
από ό,τι είχε θεωρηθεί αρχικά. Από την κατηγορία
των HDAC αναστολέων, το πρώτο φάρμακο το οποίο
έχει εγκριθεί από τον FDA είναι το suberoylanilide
hydroxamic acid, SAHA (vorinostat, Zolinza) για τη
θεραπεία του δερματικού Τ-κυτταρικού λεμφώματος
(Cutaneous T-cell lymphoma, CTCL)16.
Παρότι τα υπάρχοντα φάρμακα τα οποία επιδρούν
στους επιγενετικούς μηχανισμούς της καρκινογένεσης
έχουν κυρίως δείξει δραστικότητα στις αιματολογικές
κακοήθειες, τελευταία επανεξετάζεται η δραστικότητά
τους στους συμπαγείς όγκους. Η δραστικότητα των επιγενετικών φαρμάκων εξετάζεται σε μελέτες συμπαγών
όγκων είτε ως μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με
χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή άλλες στοχευμένες
θεραπείες, Έτσι, πρόσφατα, σε μελέτη φάσης 1 του
βαλπροϊκού οξέως (HDAC αναστολέας) σε συνδυ-

ασμό με επιρουβικίνη παρατηρήθηκε ενθαρρυντική
δραστηριότητα σε βαριά προθεραπευμένους ασθενείς
και σε όγκους ανθεκτικούς στις ανθρακυκλίνες33. Σε
άλλη μελέτη φάσης 1, ένας καινούριος HDAC αναστολέας, ο MGCD0103 ήταν καλά ανεκτός με ευνοϊκό
φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προφίλ σε
συμπαγείς όγκους34.
Μελλοντικές κατευθύνσεις
Στο μέλλον στην επιγενετική θεραπεία των νεοπλασιών πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
α) είναι η μέγιστη ανεκτή δόση (Maximum Tolerated
Dose, MTD), η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις
μελέτες φάσης 1 των κυτταροτοξικών, ο κατάλληλος
στόχος για τις μελέτες φάσης 1 με τους επιγενετικούς
αναστολείς; β) μπορούμε να βρούμε εργαστηριακούς
δείκτες οι οποίοι να παραπέμπουν σε in vivo δραστηριότητα αυτών των φαρμάκων; γ) υπάρχει ρόλος για τους
επιγενετικούς αναστολείς στη θεραπεία των συμπαγών
όγκων; δ) υπάρχει ρόλος για τον συνδυασμό HDAC
αναστολέων και αναστολέων της DNA μεθυλίωσης
στην κλινική πράξη35; ε) υπάρχει ρόλος για τον συνδυασμό επιγενετικών αναστολέων με χημειοθεραπεία,
ορμονοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή άλλες στοχευμένες
θεραπείες36-41; και, στ) ποια πρέπει να είναι η σειρά
χορήγησης των επιγενετικών αναστολέων (πριν, μαζί
ή μετά τη χημειοθεραπεία);

ΑBSTRACT
IGNATIADIS M. Epigenetic disorders; a target different or complementary?
Epigenetics can partly explain why cells from different tissues in a human organism have different
phenotypes although they share the same genome. The two major epigenetic changes are DNA
methylation and post-translational histone modifications. Silencing of tumor suppressor genes through
hypermethylation of the CpG islands in the promoter regions of these genes is a major event in cancer
pathogenesis. Post-translational histone modifications can alter gene transcription, DNA repair, DNA
replication, and the organization of chromosomes. DNA methylation and histone modifications are
potentially reversible, whereas DNA mutations are not. Epigenetics contributes to our understanding
of cancer biology, offers new tools for the early diagnosis of cancer as well as for predicting clinical
outcome and response to treatment. Furthermore, new classes of drugs have emerged, such as DNA
demethylating agents and histone deacetylase (HDAC) inhibitors. Two DNA demethylating agents
– azacytidine (Vidaza) and 5-aza-2’-deoxycytidine (Dacogen) are approved by the Food and Drug
administration (FDA) for the treatment of myelodysplastic syndrome and leukemia, whereas an HDAC
inhibitor, suberoylanilide hydroxamic acid (Zolinza) is approved for the treatment of cutaneous T-cell
lymphoma. There are novel agents targeting epigenetic mechanisms in early phase clinical testing
which promise to further expand the horizon of non-genomic anti-cancer therapy. Forum of Clinical
Oncology 7 (2):139-145, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Φαρμακογενομική και Μοριακά Στοχευμένες
Αντινεοπλασματικές Θεραπείες
Ι. Μούντζιος1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, η εισαγωγή των μοριακά στοχευμένων θεραπειών στην αντινεοπλασματική
“φαρέτρα” του κλινικού ογκολόγου οδήγησε σε μια καινούργια αντίληψη εξατομικευμένης θεραπείας
προσαρμοσμένης στα ειδικά χαρακτηριστικά του όγκου του κάθε ασθενούς. Παρά τις προσδοκίες, τα
ποσοστά ανταπόκρισης σε αυτού του είδους της θεραπείες χρακτηρίζονται γενικά ως μέτρια. Ποικίλοι
φαρμακογενετικοί παράγοντες έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν και να καθορίζουν την πιθανότητα
απάντησης σε παράγοντες που παρεμβαίνουν στα αντίστοιχα μοριακά μονοπάτια. Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει μια αναλυτική παρουσίαση των γονιδιακών πολυμορφισμών οι οποίοι δυνητικά
εμπλέκονται στον καθορισμό της θεραπευτικής απόκρισης στους μοριακά στοχευμένους παράγοντες
με έμφαση στα φάρμακα (μονοκλωνικά αντισώματα και αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης) τα οποία
στοχεύουν σημαντικούς διαμεσολαβητές στα μονοπάτια του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα και του
xxxxxx
αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (2):146-155.
xxxxxxxxx

Eισαγωγή
Η θεραπευτική των συμπαγών όγκων έχει μεταβληθεί ριζικά την τελευταία δεκαετία με την εισαγωγή
των μονοκλωνικών αντισωμάτων και των αναστολέων
των υποδοχέων με δραστικότητα τυροσινικής κινάσης,
μόρια τα οποία στοχεύουν κρίσιμα μονοπάτια για την
ανάπτυξη, αγγειογένεση και επέκταση των όγκων. Τα
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα του
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα Cetuximab και
Panitumumab καθώς και έναντι του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) Bevacizumab
είναι πλέον εγκεκριμένα για τη θεραπεία του μεταστατικού κολοορθικού καρκίνου. Το Cetuximab και
το Bevacizumab είναι επίσης εγκεκριμένα για τη
θεραπεία του προχωρημένου καρκινώματος κεφαλήςτραχήλου και του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονος αντίστοιχα. Οι αναστολείς της κινάσης της
Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας. Αλληλογραφία,
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογικό
τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”
1

τυροσίνης Gefitinib και Erlotinib χρησιμοποιούνται σαν
θεραπεία δεύτερης γραμμής στον ανεγχείρητο μη- μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος, ενώ το Εrlotinib
χρησιμοποείται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής στον
ανεγχείρητο, υποτροπιάσαντα ή μεταστατικό καρκίνο
του παγκρέατος.
Παρά τη θεραπευτική πρόοδο η οποία σημειώθηκε με την εισαγωγή των ανωτέρω παραγόντων στη
θεραπευτική πράξη, η προσθήκη τους στα χημειοθεραπευτικά σχήματα αυξάνει γενικά τα ποσοστά
ανταπόκρισης κατά μόλις 10-20%, ενώ οι ανεπιθύμητες
ενέργειες, όπως το μέτριο έως σοβαρό εξάνθημα για
τους αναστολείς του EGFR και η διάτρηση του γαστρεντερικού και η υπέρταση για τα αντισώματα έναντι του
VEGF αποτελούν πλέον κλινικά συμβάματα με ολοένα
αυξανόμενη συχνότητα1-3. Επιπλέον, η εισαγωγή των
μορίων αυτών έχει σχεδόν διπλασιάσει το κόστος της
θεραπείας4. Επομένως, η επιλογή των ασθενών για
θεραπεία με βάση προγνωστικούς παράγοντες για την
ανταπόκριση, την επιβίωση ή και την τοξικότητα θα
μπορούσε να βελτιώσει την επιτυχία της θεραπείας
αλλά και τη σχέση κόστους-οφέλους4.
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Η φαρμακογενομική είναι ο τομέας της φαρμακολογίας ο οποίος στοχεύει στην κατανόηση αλλά και
στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης ενός συγκεκριμένου
ασθενούς στη φαρμακευτική θεραπεία με βάση τη
γενετική του ποικιλότητα. Ενώ οι σωματικές μεταλλάξεις συμβαίνουν μόνο στο προσβεβλημένο όργανο
ή στον ίδιο τον όγκο, και οδηγούν σε διαφορετική
γενετική σύνθεση ενός όγκου σε σύγκριση με τους
άλλους ιστούς του σώματος, οι πολυμορφισμοί των
γεννητικών κυττάρων έχουν μια αρχέγονη προέλευση
και είναι κληρονομήσιμοι. Σε αυτή την ανασκόπηση
θα επιχειρήσουμε μια αναλυτική παρουσίαση των
κληρονομήσιμων γενετικών παραγόντων οι οποίοι
μπορούν να προβλέψουν την απαντητικότητα των
όγκων σε αντινεοπλασματικούς μοριακούς παράγοντες
που στοχεύουν κρίσιμους διαμεσολαβητές στα μοριακά
μονοπάτια του EGFR και του VEGFR, με κριτήριο
τους γενετικούς πολυμορφισμούς των γονιδίων που
ρυθμίζουν αυτά τα μοριακά μονοπάτια.
Γενετικοί πολυμορφισμοί
στο μονοπάτι του EGFR (Πίνακας 1)
Το Cetuximab είναι ένα χιμαιρικό IgG μονοκλωνικό
αντίσωμα, ενώ το Panitumumab είναι ένα πλήρως
ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι
του EGFR. Και τα δυο αυτά αντισώματα συνδέονται
ειδικά με το εξωκυττάριο τμήμα του EGFR και είναι
συναγωνιστικοί αναστολείς των φυσικών συνδετών του
υποδοχέα (EGF και TGFa). Η μικρή πρωτεΐνη k-ras,

η πρωτεϊνική κινάση b-raf και η φωσφοϊνοσιτιδική 3κινάση (οι οποίες κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα
γονίδια KRAS, BRAF και PI3KCA), διαδραματίζουν
κεντρικό ρόλο σαν ενδοκυττάριοι μεσολαβητές της
μεταγωγής σήματος δια μέσου του EGFR, με τελικό
αποτέλεσμα την επαγωγική μεταγραφή διαφόρων
παραγόντων, όπως η ιντερλευκίνη-8, η κυκλίνη-D1
και η κυκλοοξυγενάση-2.
Το πρώτο ιντρόνιο του γονιδίου του EGFR έχει μια
πολύ σημαντική ρυθμιστική λειτουργία και περιέχει
μια κληρονομούμενη, πολυμορφική, μικροδορυφορική αλληλουχία από 9-23 επαναλήψεις του τύπου
κυτοσίνη-αδενίνη (CA). Τα πιο συχνά αλλήλια είναι
αυτά των 16 επαναλήψεων στα άτομα Καυκασιανής και Αφροαμερικανικής καταγωγής, και των 20
επαναλήψεων στα άτομα Ασιατικής καταγωγής6,7.
Υπάρχει γενικά πολύ καλή έως πλήρης (93-100%)
αντιστοιχία αυτών των επαναλήψεων μεταξύ υγιών
και νεοπλασματικών ιστών8-10. Υψηλότερος αριθμός
CA επαναλήψεων σχετίζεται με ελαττωμένη έκφραση
του EGFR τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο in vitro10,11, αλλά αυτή η παρατήρηση
δεν επιβεβαιώθηκε σε in vivo μελέτες9,12. Δυο απλοί
νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (αλλαγή σε μια μόνο
βάση του DNA των γεννητικών κυττάρων) στην περιοχή του προαγωγέα του EGFR γονιδίου (-216G>T και
-191>Α) έχουν συσχετιστεί με αυξημένη έκφραση του
EGFR7,13. Ένας άλλος πολυμορφισμός του EGFR του
τύπου 1808G>A στην εξωκυττάρια περιοχή σε νεοπλασματικά κύτταρα μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του

Πίνακας 1. Πολυμορφισμοί σε γονίδια που εμπλέκονται στο μονοπάτι του EGFR.
Γονίδιο

Πολυμορφισμός

EGFR

-191C>A

Αύξηση έκφρασης
EGFR

-216G>T

Αύξηση έκφρασης EGFR

Gefitinib (ΜΜΚΠ)
216Ταύξ. ΔΕΝ

[7,13,15]

(CA)9-23

Αύξηση έκφρασης EGFR
σε μικρό αριθμό CA

Gefitinib (ΜΜΚΠ)
 CA αύξ. ΔΕΝ

[9,10,11,15]

Αύξηση έκφρασης EGFR

Cetuximab (ΜΚΚ)
Ετεροζυγώτεςαύξ. ΔΕΝ

[18]

1808G>A

Φαινότυπος Λειτουργία

Arg497Lys

Φαρμακογενομική

Αναφορές
[7,13]

EGF

61A>G

Αύξηση έκφρασης EGF

Cetuximab (ΜΚΚ)
Φορέας 61Α και CCND1
870Gαύξ. επιβίωσης

[16,17
18, 28]

COX2
(PTGS2)

-765G>C

Mείωση έκφρασης COX2

Cetuximab (ΜΚΚ)
-765CC αύξ. ΔΕΝ

[18,19,20]

IL8

-251T>A

IL8RA
(CXCR1)

2607G>C

Αύξηση έκφρασης IL8
Ser276Thr

[25]

Άγνωστη

CD1
870G>A
Αύξηση έκφρασης CD1
Cetuximab (ΜΚΚ)
[27,28]
(CCND1)
870G αλλήλιοαύξ. ΔΕΝ
Συντομογραφίες: ΜΜΚΚ=Μη-Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα, ΜΚΚ=Μεταστατικός κολοορθικός καρκίνος, ΔΕΝ=
Διάστημα Ελεύθερο Νόσου
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πνεύμονα οδηγεί σε υψηλότερη συγγένεια δέσμευσης
του EGF με αποτέλεσμα επιτεινόμενη απάντηση στη
δράση του EGF σε in vitro μελέτες14.
Πρόσφατα, δυο μεγάλες μελέτες φαρμακογενετικής δημοσιεύτηκαν σχετικά με την ευαισθησία των
ασθενών με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του
EGFR Gefitinib και Erlotinib. Οι δυο αυτές μελέτες
αποτελούν σημαντικά παραδείγματα εφαρμογής της
φαρμακογενομικής στις μοριακά στοχευμένες αντινεοπλασματικές θεραπείες: Οι Han et al. ανέφεραν
αυξημένη ανταπόκριση, αλλά και παράταση του διαστήματος μέχρι την υποτροπή σε Κορεάτες ασθενείς
με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα οι οποίοι
έφεραν >37 CA επαναλήψεις στο EGFR γονίδιο, ανεξάρτητα από την παρουσία σωματικών μεταλλάξεων,
όταν ελάμβαναν Gefitinib9. Αντίστοιχα, ασθενείς με
μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα οι οποίοι
ήταν Καυκασιανής καταγωγής και ήταν ομόζυγοι για
δυο σύντομες επαναλήψεις της CA αλληλουχίας (<16
επαναλήψεις) είχαν καλύτερο διάστημα μέχρι την υποτροπή συγκρινόμενοι με απλούς φορείς ενός αλληλίου
με >17 CA επαναλήψεις. Επιπλέον, ασθενείς οι οποίοι
έφεραν το -216Τ αλλήλιο είχαν μακρότερο διάστημα
ελεύθερο νόσου. Οι ασθενείς που ήταν ομόζυγοι για
την σύντομη CA αλληλουχία και ταυτόχρονα φορείς
του -216 Τ πολυμορφισμού είχαν τόσο βελτιωμένο
διάστημα ελεύθερο νόσου όσο και συνολική επιβίωση
μετά από θεραπεία με Gefitinib15. Με τον ίδιο τρόπο,
οι Αmador και συν. ανέφεραν υψηλότερη ευαισθησία
σε έναν άλλο αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του
EGFR, το Εrlotinib, σε κυτταρικές σειρές με <35 CA
επαναλήψεις σε σύγκριση με κυτταρικές σειρές με
>35 επαναλήψεις. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι συγγραφείς
βρήκαν αυξημένη συχνότητα δερματικής τοξικότητας
σε ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο που ελάμβαναν
Gefitinib και είχαν όγκους με <35 CA επαναλήψεις
στο EGFR γονίδιο10.
ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ EGFR
Ένας απλός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός στο
5’-UTR άκρο του EGF γονιδίου (61Α>G) έχει συσχετιστεί με υψηλότερη έκφραση του EGF τόσο in vitro
[16] όσο και in vivo17. Παράλληλα, ο 61GC γονότυπος
έχει συσχετισθεί με αυξημένο διάστημα μέχρι την
υποτροπή σε ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο οι
οποίοι ελάμβαναν μονοθεραπεία με το μονοκλωνικό
αντίσωμα Cetuximab18. Ένας λειτουργικός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός στην περιοχή του επαγωγέα
του PTGS2 γονιδίου (-765G>C) έχει συσχετισθεί με
ελαττωμένη δραστηριότητα του επαγωγέα in vitro19,

καθώς και με χαμηλότερη έκφραση του PTGS2 γονιδιακού προϊόντος, που είναι το COX2 in vivo20.
Ενδεικτική της λειτουργικής του σημασίας είναι η
ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο -765G αλλήλιο και
ελαττωμένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου
και εγκεφαλικού επεισοδίου21.
ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ EGFR
Η παρουσία σωματικών μεταλλάξεων στο KRAS
αλλά όχι στο BRAF και το PI3KCA έχει συσχετισθεί
με ελαττωμένη αποτελεσματικότητα του Cetuximab
σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο22,23,
αν και αυτή η διαπίστωση δεν αποδείχθηκε σε όλες
τις μελέτες24. Αντίθετα, αποδείχθηκε πρόσφατα ότι η
παρουσία σωματικών μεταλλάξεων στο KRAS γονίδιο
οδηγεί σε σημαντικά ελαττωμένη αποτελεσματικότητα
στη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό
καρκίνο που λαμβάνουν Panitumumab σε σχέση με
ασθενείς που ήταν φορείς του “άγριου τύπου” του
γονιδίου (“wild type” carriers)25 και με βάση αυτά τα
δεδομένα το Panitumumab έλαβε πρόσφατα έγκριση για τη θεραπεία του μεταστατικού κολοορθικού
καρκίνου μόνο για τη δεύτερη κατηγορία ασθενών.
Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική και
ενδεικτική των μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο της
φαρμακογενομικής, δεδομένου ότι είναι η πρώτη
φορά κατά την οποία ένας μοριακά στοχευμένος
παράγοντας λαμβάνει ένδειξη χορήγησης σε μια κατηγορία ασθενών με βάση την παρουσία ή όχι μιας
συγκεκριμένης μετάλλαξης.
Ένας απλός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός στο
5’-UTR του γονιδίου της IL-8 (-251T>A) έχει συσχετισθεί με αυξημένη παραγωγή ιντερλευκίνης 825. Ο
υποδοχέας α (alpha) της ιντερλευκίνης 8 (IL8RA), ο
οποίος κωδικοποιείται από το γονίδιο CXCR1, περιέχει
ένα μη συνώνυμο απλό νουκλεοτιδικό πολυμορφισμό
στο εξόνιο 2 (2607G>C)26 του οποίου η βιολογική
σημασία παραμένει αδιευκρίνιστη. Ένας άλλος απλός
νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός στο γονίδιο CCND1
(870G>A) έχει συσχετισθεί με υψηλότερη έκφραση
του CD127.
O Zhang και συν. μελέτησαν κατά πόσον υπάρχει
κάποια συσχέτιση ανάμεσα στους πολυμορφισμούς για
τα γονίδια CCND1 (870A>G), PTGS2 (-765G>C), EGF
(61A>G), EGFR (1808G>A και οι CA επαναλήψεις), IL8
(-251T>A) και VEFG (+936C>T) στην θεραπευτική ανταπόκριση στο Cetuximab ως μονοθεραπεία σε ασθενείς
με προχωρημένο κολοορθικό καρκίνο28. Οι ομοζυγώτες
για το CCND1 870A αλλήλιο είχαν μικρότερη συνολική
επιβίωση συγκρινόμενοι με τους φορείς του CCND1
870G αλληλίου28. Στη συνδυασμένη ανάλυση, οι ασθε-
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νείς που ήταν φορείς τόσο του CCND1 870G αλληλίου
και του EGF 61A αλληλίου είχαν σημαντικά αυξημένη
συνολική επιβίωση, ενώ όλοι οι άλλοι συνδυασμοί δεν
παρουσίαζαν σημαντική συσχέτιση με την επιβίωση28.
Τα αποτελέσματα αυτά, αν και εκτιμητέα, πρέπει να
ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς η προαναφερθείσα
μελέτη είχε καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα. Το γεγονός
ότι επτά διαφορετικοί πολυμορφισμοί αναλύθηκαν σε ένα
μικρό σχετικά πληθυσμό αυξάνει τον κίνδυνο ψευδώς
θετικών συσχετίσεων. Παρά τον προβληματισμό αυτό,
τα ανωτέρω ευρήματα παρέχουν ένα σημαντικό σημείο
αναφοράς για μελλοντικές και με επαρκή στατιστική
ισχύ επιβεβαιωτικές μελέτες.
Γενετικοί πολυμορφισμοί
στο μονοπάτι του VEGF (Πίνακας 2)
Το Bevacizumab είναι ένα εξανθρωποποιημένο
IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο κατευθύνεται
εναντίον του διαλυτού παράγοντα VEGF, ενός από
τους πιο σημαντικούς παράγοντες της αγγειογένεσης,
ο ρόλος του οποίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός
για την αύξηση και τη διεισδυτικότητα του όγκου29.
Ο VEGF ασκεί την αγγειογενετική του επίδραση δια
μέσου του υποδοχέα VEGFR-2, ενώ η μεταγραφική
του δραστηριότητα ρυθμίζεται από τον παράγοντα
τον διεγειρόμενο από την υποξία -1α (HIF-1a). Μέχρι σήμερα, πέντε λειτουργικοί απλοί νουκλεοτιδικοί
πολυμορφισμοί στα άκρα 5’ και 3’ του γονιδίου του
VEGF έχουν περιγραφεί30-32. Οι απλοί νουκλεοτιδικοί
πολυμορφισμοί -1154G>A και +936C>Τ συσχετίζονται
με χαμηλότερη παραγωγή VEGF [32-35], ενώ ο πολυμορφισμός -460C>Τ οδηγεί σε αυξημένη δραστηριότητα του επαγωγέα του VEGF36. Αντίθετα, δεν υπάρχει
ομοφωνία για το ρόλο των πολυμορφισμών -2578C>A
και +405G>C, καθώς έχουν αναφερθεί τόσο αυξημένη

όσο και ελαττωμένη παραγωγή VEGF σαν αποτέλεσμα
των ανωτέρω πολυμορφισμών31,34,35,37. Θα πρέπει,
ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν έχει διευκρινιστεί κατά
πόσον αυτοί οι πολυμορφισμοί επηρεάζουν απευθείας
και ανεξάρτητα την παραγωγή του VEGF ή αν μόνο
κάποιος από αυτούς είναι βιολογικά λειτουργικός και
οι άλλοι απλώς επισυμβαίνουν31,35,36,38-41.
Υπάρχουν διάφοροι μη συνώνυμοι απλοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί στην περιοχή κωδικοποίησης του
KDR γονιδίου (δικτυακός τόπος: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/projects/SNP). Παρόλα αυτά, μόνο η λειτουργικότητα ενός CA-επαναλαμβανόμενου πολυμορφισμού
στο ιντρόνιο 2 του γονιδίου KDR (+4422(ΑC)11-14) έχει
χαρακτηριστεί πλήρως: Ο πολυμορφισμός με τις 11
επαναλήψεις οδηγεί σε υψηλή λειτουργικότητα του
προαγωγέα in vitro42 με αποτέλεσμα την υπερέκφραση
του VEGF και είναι ιδιαίτερα συχνός στον πληθυσμό
της Ιαπωνίας.
Ο απλός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός 1772C>T
στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον HIF-1a έχει συσχετισθεί με αυξημένη έκφραση του HIF-1a43-45. Το ένζυμο
το οποίο κωδικοποιείται από το αντίστοιχο αλλήλιο
είναι επίσης λιγότερο ευαίσθητο στη σχετιζόμενη με
την υδροξυλίωση του ενζύμου αποδόμηση46, η οποία
οδηγεί σε ακόμη περισσότερο αυξημένα επίπεδα
της αντίστοιχης πρωτεΐνης. Ένας αντίστοιχος απλός
νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός (1790G>A) στο ίδιο
γονίδιο έχει συσχετιστεί επίσης με αυξημένη έκφραση του HIF-1a43. Καθώς αυτοί οι πολυμορφισμοί
οδηγούν σε αφθονία της πρωτεϊνικής έκφρασης του
HIF-1a, είναι αναμενόμενο ότι τελικά θα οδηγούν σε
αυξημένη έκφραση του VEGF. Η συσχέτιση ανάμεσα
στους πολυμορφισμούς του HIF-1a και των επιπέδων
του mRNA του VEGF έχει αποδειχθεί πειραματικά,
χωρίς όμως να καταδειχθεί κάποια συσχέτιση με την
πρωτεϊνική έκφραση του VEGF45-47.

Πίνακας 2. Πολυμορφισμοί σε γονίδια που εμπλέκονται στο μονοπάτι του VEGF.
Γονίδιο

Πολυμορφισμός Φαινότυπος

Λειτουργία

Αναφορές

VEGF

-2578C>A

Ελαττωμένη ή αυξημένη έκφραση VEGF

[34,35]

-1154G>A

Ελαττωμένη έκφραση VEGF

[34,35]

-460C>T

Αυξημένη δραστηριότητα προαγωγέα

[36]

+405G>C

Ελαττωμένη ή αυξημένη έκφραση VEGF

[31,34,37]

+936C>T

Ελαττωμένη έκφραση VEGF

[32,33]

KDR

+4422(AC)11-14

11 CA επαναλήψεις ενεργοποιούν
τον προαγωγέα σε σχέση με 12 επαναλήψεις

[42]

HIF-1a

1772C>T

Pro582Ser

αυξημένη έκφραση
HIF-1a

[43-46]

1790G>A

Ala588Thr

αυξημένη έκφραση
HIF-1a

[43]
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Το πρωτεϊνικό μόριο ΑRΝΤ συνήθως περιγράφεται
σαν μια υπομονάδα του αρυλ-υδροξυ-καρβονικού
υποδοχέα, ο οποίος διεγείρει τη μεταγραφή του ενζύμου CYP1A1 του κυτοχρώματος P450 σαν απάντηση
σε εξωγενή ερεθίσματα, όπως οι αρωματικοί κυκλικοί
υδρογονάνθρακες του καπνού του τσιγάρου. Δρώντας
συνεργικά με τον HIF-1a, ο ΑRΝΤ διεγείρει την μεταγραφή του VEGF. Η γενετική ποικιλότητα του ΑRΝΤ
γονιδίου μπορεί, κατά συνέπεια, να είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την παραγωγή του VEGF. Μέχρι σήμερα,
εντούτοις, δεν έχουν περιγραφεί πολυμορφισμοί του
ΑRΝΤ γονιδίου με λειτουργική σημασία.
Παρά τις σημαντικές μελέτες που έφεραν στο φως
τους ανωτέρω πολυμορφισμούς σε γονίδια που κωδικοποιούν σημαντικά μόρια-μεσολαβητές στο μονοπάτι
της αγγειογένεσης και τη διευκρίνιση της βιολογικής
τους σημασίας, μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευθεί
φαρμακογενετικές μελέτες αναφορικά με την επίδραση των πολυμορφισμών αυτών στη θεραπευτική
ανταπόκριση σε αντιαγγειογενετικούς παράγοντες. Η
δημοσίευση τέτοιων μελετών αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσουν το θεμέλιο για
την διεξαγωγή μεγάλων προοπτικών μελετών τυχαίας
κατανομής ασθενών οι οποίες θα διευκρινίσουν τον
ρόλο των γενετικών πολυμορφισμών στη θεραπεία
με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες.
Γενετικοί πολυμορφισμοί στα μονοπάτια των
μονοκλωνικών αντισωμάτων (Πίνακας 3).
Η ημίσεια ζωή των περισσότερων μονοκλωνικών αντισωμάτων στο πλάσμα είναι γενικά σχετικά
μακρά: Η ημίσεια ζωή του Βevacizumab (20 μέρες)
είναι παρόμοια με αυτή της ενδογενούς ανοσοσφαι-

ρίνης IgG1, ενώ η ημίσεια ζωή του Cetuximab και
του Panitumumab είναι 70-100 ώρες και 7.5 μέρες,
αντίστοιχα. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αντισώματα
IgG τύπου, όπως το Βevacizumab, προστατεύονται
από την αποδόμηση λόγω της παρουσίας του Fc
υποδοχέα (FcRn, ο οποίος κωδικοποιείται από το
FCGRT γονίδιο)48. Πρόσφατα, οι Sachs και συν. περιέγραψαν ποικίλο αριθμό επαναλήψεων στον προαγωγέα του γονιδίου FCGRT, που συνίσταται σε πέντε
διαφορετικά αλλήλια με μια έως πέντε επαναλήψεις
(VNTR1-5) [49]. To VNTR3 αλλήλιο έχει συσχετισθεί
με υψηλότερη έκφραση FcRn, τόσο in vitro όσο και in
vivo. Κατά συνέπεια, τα άτομα που φέρουν το VNTR3
αλλήλιο πιθανώς να έχουν παρατεταμένη ημίσεια
ζωή του Βevacizumab στο πλάσμα και ενδεχομένως
αυξημένη ανταπόκριση.
Το Cetuximab είναι ένας συναγωνιστικός αναστολέας του EGFR, η χορήγηση του οποίου οδηγεί σε
ελαττωμένη χρήση του συγκεκριμένου μονοπατιού
από τα καρκινικά κύτταρα. Καθώς το Cetuximab
είναι IgG1 τύπου, είναι πιθανό ότι η σχετιζόμενη με
αντισώματα κυτταροεξαρτώμενη ανοσία (ADCC),
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό δράσης του. Το Fc τμήμα του αντισώματος μπορεί να
αναγνωρισθεί από Fcγ υποδοχείς σε κυτταροτοξικά
ανοσοενεργά κύτταρα όπως τα κύτταρα φυσικοί-φονείς
και τα μακροφάγα. Δυο ενεργοί Fcγ-υποδοχείς είναι
οι CD16A και CD32A, (οι οποίοι κωδικοποιούνται
από τα γονίδια FCGR3A και FCGR2A αντίστοιχα),
και έχει βρεθεί ότι είναι πολυμορφικοί: Ένας απλός
νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός στο FCGR3A γονίδιο
(559Τ>G; Phe158Val) έχει μελετηθεί από τις αρχές
της δεκαετίας του 1990. Η σύνδεση του IgG1 είναι
υψηλότερη για το 158Val αλλήλιο, με αποτέλεσμα

Πίνακας 3. Πολυμορφισμοί σε γονίδια που εμπλέκονται στα μονοπάτια των μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Γονίδιο

Πολυμορφισμός Φαινότυπος Λειτουργία

FCGRT

VNTR1-5

VNTR3 ενεργοποίηση
προαγωγέα σε σχέση
με VNTR2

Φαρμακογενομική

Αναφορές
[55]

FCGR2A 559T>G

His131Arg

Άγνωστη

FCGR3A 535A>G

Phe158Val

Υψηλότερη συγγένεια για Rituximab (NHL): 158Phe αλλήλιο [53-57]
το IgG1
 ελάττωση ΔΕΝ
Infliximab (Crohn): 158Val αλλήλιο
 αύξηση ανταπόκρισης
Cetuximab (ΜΚΚ): 158Val ομοζυγ.
 ελάττωση ΔΕΝ

Rituximab (NHL): 131Arg αλλήλιο [54,57]
ελάττωση ΔΕΝ
Cetuximab (ΜΚΚ): 131Arg ομοζυγ.
 ελάττωση ΔΕΝ

Συντομογραφίες: ΔΕΝ= Διάστημα Ελεύθερο Νόσου, ΜΚΚ=Μεταστατικός κολοορθικός καρκίνος, NHL=Non-Hodgkin
Lemphoma
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αυξημένη ενεργοποίηση της ADCC ανοσίας, αλλά όχι
σε διαφοροποιημένη πρωτεϊνική έκφραση50,51. Επίσης,
η μοριακή συγγένεια του μονοκλωνικού αντισώματος
του τύπου IgG1 εναντίον των κυττάρων που φέρουν
τους υποδοχείς CD20, που ονομάζεται Rituximab,
ήταν υψηλότερη για το 158Val αλλήλιο52. Δεν είναι
επομένως έκπληξη το γεγονός ότι η ανταπόκριση
και το διάστημα ελεύθερο νόσου μετά από θεραπεία
με Rituximab σε ασθενείς με οζώδες λέμφωμα ήταν
υψηλότερη για τους ομοζυγώτες του 158Val αλληλίου,
συγκρινόμενοι με φορείς του 158Phe αλληλίου53,54.
Αυτός ο απλός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός δε
συσχετιζόταν με κλινική ανταπόκριση σε ένα άλλο μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του TNFa, το Ιnfliximab,
στη νόσο του Crohn, αλλά η αυξημένη βιολογική
απάντηση (ελάττωση στη C-αντιδρώσα πρωτεϊνη),
συσχετίσθηκε με το 158Val αλλήλιο55,56.
Αν και η λειτουργία ενός άλλου απλού νουκλεοτιδικού πολυμορφισμού στο γονίδιο FCGR2A (535Α>G,
His131Arg) σε σχέση με το IgG1 δεν έχει διευκρινιστεί,
μια συσχέτιση με χειρότερη ανταπόκριση και διάστημα
ελεύθερο νόσου μετά από θεραπεία με Rituximab
σε ασθενείς με οζώδες λέμφωμα έχει καταγραφεί54.
Εντούτοις, αυτή η συσχέτιση δεν επιβεβαιώθηκε σε
μια άλλη μελέτη55.
Πολύ πρόσφατα, οι Zhang και συν. έδειξαν ότι
οι ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο που
λαμβάνουν μονοθεραπεία με Cetuximab και οι οποίοι
ήταν ομόζυγοι είτε για τα FCGR2A 131Arg ή FCGR3A
158Val αλλήλια είχαν συντομότερο διάστημα ελεύθερο
νόσου και ελαττωμένη ανταπόκριση στη θεραπεία57.
Ο λόγος για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο για το
FCGR3A είναι αντίθετο από αυτό που αναμενόταν,
δεν είναι γνωστός. Είναι ίσως πιθανό το εύρημα
αυτό να είναι μια ψευδώς αληθινή διαπίστωση, γιατί
στην εν λόγω μελέτη διερευνήθηκαν όχι μόνο αυτοί
οι δυο γονότυποι αλλά και ακόμη επτά σε έναν μικρό
σχετικά πληθυσμό ασθενών που προέρχονταν από
μια προηγούμενη μελέτη28.
Συζήτηση
Είναι σήμερα κοινά αποδεκτό ότι οι γενετικοί πολυμορφισμοί δίνουν τη δυνανότητα να προβλέπεται
η θεραπευτική ανταπόκριση σε έναν συγκεκριμένο
μοριακό παράγοντα. Η πρόβλεψη της θεραπευτικής
ανταπόκρισης μετά από θεραπεία με Cetuximab,
Panitumumab και Bevacizumab είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, καθώς τα ποσοστά ανταπόκρισης είναι γενικά
μέτρια, και με πιθανά σοβαρές παρενέργειες και αναμφίβολο κόστος. Μέχρι σήμερα, αρκετές μελέτες έχουν
δείξει μια συσχέτιση σε γενετικούς πολυμορφισμούς
γονιδίων του μονοπατιού του ΕGF με μοριακούς

παράγοντες που στοχεύουν τον EGFR, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό του Panitumumab
και των μεταλλάξεων του KRAS γονιδίου, ενώ αντίθετα οι μελέτες για το μονοπάτι VEGFR είναι πολύ
περιορισμένες. Κατά συνέπεια, οι υπάρχουσες μελέτες, με εξαίρεση την προαναφερθείσα συσχέτιση
Panitumumab και KRAS μεταλλάξεων, δεν παρέχουν
επαρκή στοιχεία, ώστε να πραγματοποιείται γενοτυπικός έλεγχος ρουτίνας προτού εφαρμοστούν οι
συγκεκριμένες θεραπείες. Οι συσχετισμοί θα πρέπει
να επιβεβαιωθούν σε μια ή περισσότερες επαρκώς
σχεδιασμένες και στατιστικά επαρκείς προοπτικές
μελέτες, ώστε να τεκμηριωθούν. Μια βασική απαίτηση
για αυτές τις μελέτες είναι η παρουσία μια ομάδας
ελέγχου (control) η οποία δε θα λαμβάνει τη θεραπεία
ενδιαφέροντος, διότι μόνο τότε μια διάκριση μεταξύ προβλεπτικών και προγνωστικών παραγόντων
μπορεί να επιτευχθεί. Η τελευταία αυτή παρατήρηση
είναι ιδιαίτερης σημασίας, με δεδομένο ότι διάφορες
μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση των πολυμορφισμών
σε γονίδια που εμπλέκονται στα μονοπάτια του EGF
και του VEGF με τον κίνδυνο εμφάνισης ή υποτροπής
σε διάφορους τύπους καρκίνου64.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις από τις υπάρχουσες μελέτες, η προβλεπτική αξία των FCGR2A,
FCGR3A, EGF και CCND1 γενετικών πολυμορφισμών
θα πρέπει να μελετηθεί προοπτικά για το Cetuximab
σε τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς και ομάδα
ελέγχου (control). Για το Bevacizumab είναι αναγκαία η
εκπόνηση προοπτικών μελετών συσχέτισης, οι οποίες
θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν τη συσχέτιση
γονιδιακών πολυμορφισμών και θεραπευτικής ανταπόκρισης όπως αυτή εικάζεται από τις υπάρχουσες,
περιορισμένης έκτασης μελέτες. Σε κάθε περίπτωση,
σε κάθε μελέτη φαρμακογενομικής συσχέτισης, θα
πρέπει να γίνεται επαρκής διόρθωση για επιγενείς
παράγοντες, ώστε η προβλεπτική αξία της συσχέτισης
να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Τέτοιοι παράγοντες οι
οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το φύλο και η
εθνικότητα, καθώς οι συχνότητες των αλληλίων είναι
γενικά διαφορετικές σε διαφορετικούς πληθυσμούς.
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην
ελάττωση της πιθανότητας να προκύψουν ψευδώς
θετικοί συσχετισμοί γονιδιακών πολυμορφισμών με
τη θεραπευτική ανταπόκριση σε κάποιο μοριακό παράγοντα, όταν πραγματοποιείται έλεγχος πολλαπλών
γονιδίων ταυτόχρονα σε μικρό σχετικά αριθμό ασθενών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσαρμογή
του επιπέδου σημαντικότητας ανάλογα με τον αριθμό
των πολυμορφισμών που μελετώνται, για παράδειγμα
με τη διόρθωση Bonferroni.
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός
ότι τα δυο βασικά μοριακά μονοπάτια που άγουν τα
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ερεθίσματα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της
αγγειογένεσης (EGF και VEGF), φαίνεται να εμφανίζουν
σημαντική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, υψηλότερα επίπεδα VEGF στο μεσοκυττάριο περιβάλλον του
όγκου σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο
φαίνεται να συσχετίζονται με αντοχή στη μονοθεραπεία
με Cetuximab65. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός του
Cetuximab με την Iρινοτεκάνη στην ίδια κατηγορία
ασθενών οδήγησε σε μείωση των επιπέδων του
VEGF στο πλάσμα και οι ασθενείς που εμφάνισαν
τη μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων αυτών, είχαν
την καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία όπως αυτή
αντανακλάται στο διάστημα ελεύθερο νόσου και τη
συνολική επιβίωση, συγκρινόμενοι με τους ασθενείς
που είχαν μέτρια ελάττωση των επιπέδων του VEGF
στο πλάσμα66. Επομένως, είναι λογικό να μελετώνται
ταυτόχρονα γενετικοί πολυμορφισμοί που αφορούν
και τα δυο μοριακά μονοπάτια σε συνδυασμό.
Τέλος, η αληθινή χρησιμότητα ενός τέτοιου πολυμορφισμού με προβλεπτική ικανότητα μπορεί να

αξιολογηθεί επαρκώς μόνο με την εφαρμογή ενός
αξιόπιστου, τεχνικά εφικτού και επαναλήψιμου εργαστηριακού ελέγχου σε προοπτική βάση. Ο έλεγχος
αυτός θα πρέπει να συνεκτιμά και να αξιολογεί τις
διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές οι οποίες προσφέρονται στον ασθενή και οι οποίες συσχετίζονται με
το μελετούμενο γενετικό πολυμορφισμό και θα πρέπει
να οδηγεί σε σταθερά και καθιερωμένα καταληκτικά
σημεία, ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων.
Συμπερασματικά, η φαρμακογενετική των μοριακά
στοχευμένων θεραπειών παρουσιάζει τη δυναμική και την προοπτική μελλοντικής εφαρμογής στην
καθημερινή κλινική πράξη, με την προϋπόθεση ότι
τα δεδομένα θα προκύψουν από έγκυρες μελέτες
τυχαίας κατανομής ασθενών σε προοπτική βάση οι
οποίες θα αποκλείουν τις ψευδώς θετικές συσχετίσεις
που προκύπτουν από επιγενείς παράγοντες και θα
διασφαλίζουν την ποιότητα και την επαναληψιμότητα
του εργαστηριακού ελέγχου.

ΑBSTRACT
MOUNTZIOS I. Pharmacogenomic and molecular anticancer target therapies.
Even though treatment of several types of solid tumours has improved in the past few years with
the introduction of molecular targeted therapies in the therapeutic armamentarium of the medical
oncologist, response rates to these agents are generally modest. Pharmacogenetic factors have the
potential to select patients with higher chance of response to agents that target these pathways. This
review provides an overview over variations and polymorphisms in genes that are potentially involved
in the pharmacodynamics of molecular targeted agents (monoclonal antibodies and tyrosine kinase
inhibitors) and which may underlie variable anti-tumour response, while special emphasis is given
on molecules that target critical mediators in the Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) and
the Vascular Endothelial Growth Factor Receptor (VEGFR) pathways. Forum of Clinical Oncology
7 (2):146-155, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Η επίδραση των γονιδιακών πολυμορφισμών
στη χρήση μοριακά στοχευμένων
αντι-νεοπλασματικών παραγόντων
Ζ. Σαριδάκη, Ε. Κοντοπόδης, Ε. Σαλούστρος, Σ. Αγγελάκη,
Γ. Σουγλάκος, Β. Γεωργούλιας, Δ. Μαυρουδής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο χώρο της Ογκολογίας προκειμένου να βελτιωθούν
τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο. Η φαρμακογενετική (pharmacogenetics)
και η φαρμακογενωμική (pharmacogenomics) έχουν ως στόχο να συσχετίσουν το γονότυπο (πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις) με τη γονιδιακή έκφραση (επίπεδα έκφρασης όλων των γονιδίων ή μόνο
των γονιδίων στόχων) και το φαινότυπο, όπως αυτός εκδηλώνεται με τις διαφορές που υπάρχουν
μεταξύ ασθενών στην ανταπόκριση και τοξικότητα στα διάφορα φάρμακα. Οι γενετικοί πολυμορφισμοί
είναι παραλλαγές του ανθρώπινου γονιδιώματος που ανιχνεύονται σε περισσότερο από xxxxxx
το 1.5%
του πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς είναι υπεύθυνοι για τη διαφορετική λειτουργία μοριακών
μονοxxxxxxxxx
πατιών, που τελικά οδηγεί σε μεταβολές στην φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική με συνέπεια
διαφορετικό μεταβολισμό ή ενεργοποίηση των φαρμάκων. Οι πληροφορίες αυτές ίσως βοηθήσουν
στην αναγνώριση ομάδων ασθενών που μπορεί να έχουν μειωμένη ή αυξημένη ανταπόκριση σε
ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό παράγοντα ή που μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή τοξικότητα με τη
χορήγησή του, και έτσι να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της εξατομικευμένης αντι-νεοπλασματικής θεραπείας. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (2):156-166.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια
στο χώρο της ογκολογίας προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών
με καρκίνο. Η βασική αντι-νεοπλασματική θεραπεία
εξελίσσεται χάρη στην ενσωμάτωση μοριακά στοχευμένων θεραπευτικών παραγόντων, αλλά και με τη
χρήση γενετικών πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν
στην ερμηνεία της διαφορετικής ανταπόκρισης και
τοξικότητας που εμφανίζουν μερικοί ασθενείς στους
Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Ζαχαρένια Σαριδάκη, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, Τ.Θ. 1352 Ηράκλειο, 71110 Κρήτη, τηλ.: 2810392747, fax: 2810-392802, email: georgsec@med.uoc.gr

παράγοντες αυτούς, δηλαδή, με τη φαρμακογενετική
(pharmacogenetics) (π.χ. τοξικότητα, ηλικία, συνοδές
παθήσεις) και τη φαρμακογενωμική (pharmacogenomics) (π.χ. αντοχή/δραστικότητα, γονιδιακή έκφραση)1,2.
Η φαρμακογενετική συνήθως αφορά στην επίδραση
ενός περιορισμένου αριθμού γονιδίων τα οποία συμμετέχουν στο μεταβολισμό των φαρμάκων, ενώ η
φαρμακογενωμική αφορά στη μελέτη πολύπλοκων
δια-γονιδιακών μονοπατιών. Στόχος τους είναι να
εγκαταστήσουν μια λογική συσχέτιση μεταξύ του
γονότυπου (πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις), της
γονιδιακής έκφρασης (επίπεδα έκφρασης όλων των
γονιδίων ή μόνο των γονιδίων στόχων) και του φαινοτύπου, όπως αυτός εκδηλώνεται με τις διαφορές στην
ανταπόκριση και τοξικότητα σε διάφορα φάρμακα3.
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Φάρμακα τα οποία έχουν αποδειχθεί δραστικά και
ασφαλή σε μεγάλες κλινικές δοκιμές θα μπορούσαν να
είναι επικίνδυνα για μια μειοψηφία ασθενών με γενετικά
προκαθορισμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά.
Σε ένα ποσοστό, οι διαφορές αυτές σχετίζονται με
πολυμορφισμούς στα γονίδια, τα οποία εμπλέκονται
στον μεταβολισμό των φαρμάκων ή στους υποδοχείς
τους και μπορεί να παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην
έκβαση των ασθενών4.
Οι γενετικοί πολυμορφισμοί είναι παραλλαγές του ανθρώπινου γονιδιώματος οι οποίες έχουν
προκύψει μετά από 50.000-100.000 χρόνια εξέλιξης,
ανευρίσκονται σε περισσότερο από το 1.5% του
πληθυσμού και παραμένουν σταθεροί και συγκεκριμένοι σε όλη τους τη ζωή. Διαφοροποιούνται από τις
μεταλλάξεις βάσει ενός αυθαίρετου κριτηρίου συχνότητας εμφάνισης: πολυμορφισμοί αποκαλούνται οι
παραλλαγές οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα στο
γενικό πληθυσμό (>1.5%)5. Οι απλοί νουκλεοτιδικοί
πολυμορφισμοί (Single Nucleotide Polymorphisms,
SNPs) είναι η πιο συχνή μορφή γενετικής παραλλαγής
και περισσότεροι από 1.4 εκατομμύρια SNPs έχουν
αναγνωριστεί μέχρι σήμερα στο ανθρώπινο γονιδίωμα
6,7
. Οι SNPs προκύπτουν από την αντικατάσταση μιας
βάσης από μια άλλη και σχεδόν πάντα έχουν ένα
κυρίαρχο (πιο συχνό) και ένα δευτερεύον (λιγότερο
συχνό) αλληλόμορφο. Ο πιο συχνός τύπος SNP είναι
η αντικατάσταση: όπου πουρίνες αντικαθίστανται από
πυριμιδίνες ή το ανάποδο (π.χ. Α σε G ή C σε Τ).
Επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός είναι διπλοειδής,
για κάθε SNP μπορούν να προκύψουν διάφοροι γονότυποι, όπως ομόζυγοι για το κυρίαρχο, ετερόζυγοι
ή ομόζυγοι για το δευτερεύον2.
Πολλοί από τους γενετικούς πολυμορφισμούς
οι οποίοι έχουν περιγραφεί είναι υπεύθυνοι για τη διαφορετική λειτουργία μοριακών μονοπατιών, γεγονός
που τελικά οδηγεί σε μεταβολές στην φαρμακοκινητική
και φαρμακοδυναμική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι
γενετικοί πολυμορφισμοί επηρεάζουν τον μεταβολισμό των φαρμάκων, κυρίως λόγω τροποποίησης της
σύνδεσής τους με τους υποδοχείς, η οποία οδηγεί σε
αύξηση ή ελάττωση της ενζυμικής δραστηριότητας.
Μπορούν όμως να επηρεάσουν και την ενεργοποίηση
των φαρμάκων, τις πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και
τη σταθερότητα των ενζύμων1,7. Οι πληροφορίες αυτές
βοηθούν στην αναγνώριση ομάδων ασθενών οι οποίοι
μπορεί να έχουν μειωμένη ή αυξημένη ανταπόκριση
σε ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό παράγοντα ή οι
οποίοι μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή τοξικότητα με
τη χορήγησή του, προωθώντας έτσι την έννοια της
εξατομικευμένης αντι-νεοπλασματικής θεραπείας8.
Παρόλο που το κόστος της ανίχνευσης SNPs στο
σύνολο των καρκινοπαθών δεν είναι ευκαταφρόνητο

-κυρίως λόγω του σχετικά μικρού αριθμού ασθενών
που θα ωφεληθούν- εντούτοις, ο έλεγχος για πολυμορφισμούς αποτελεί ελπιδοφόρο και εφικτό εργαστηριακό πόνημα, δεδομένου ότι οποιαδήποτε πηγή DNA
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπεριλαμβανομένου και
του περιφερικού αίματος9. Η κλινική εφαρμογή των
εργαστηριακών αυτών πληροφοριών στον κάθε ένα
ασθενή ατομικά αποτελεί μια πρόκληση στη σύγχρονη
ογκολογία και πεδίο εντατικής έρευνας, με την ελπίδα
ότι γρήγορα θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή κλινική πρακτική χορηγώντας
αντι-νεοπλασματικές θεραπείες με βάση το ατομικό
γενετικό και μοριακό προφίλ του κάθε ασθενούς.
Α. Γενετικοί πολυμορφισμοί και στοχευμένες
θεραπείες στο μονοπάτι του EGFR
Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (epidermal growth factor receptor, EGFR) είναι
μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη η οποία αποτελείται
από μια ενδοκυττάρια περιοχή τυροσινικής κινάσης
(ΤΚ), μια διαμεμβρανική λιποφιλική περιοχή και μια
εξωκυττάρια περιοχή υποδοχέα για τον προσδέτη.
Κωδικοποιείται από ένα γονίδιο, το οποίο εδράζεται στο
κοντό σκέλος του χρωμοσώματος 7 και συγκεκριμένα
στην περιοχή 7p12.1-12.3, και αποτελείται από 26
εξόνια. Τα εξόνια 1-14 κωδικοποιούν την εξωκυττάρια
περιοχή, το εξόνιο 15 τη διαμεμβρανική και τα εξόνια
16-20 την ενδοκυττάρια περιοχή10. Ο υποδοχέας αυτός
είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας των υποδοχέων
τυροσινικής κινάσης ErbB (ErbB1) της οποίας τα
υπόλοιπα μέλη είναι οι ErbB2 (HER2/neu), ErbB3
(HER3) και ErbB4 (HER4)11.
Ο EGFR εκφράζεται σε μια σειρά από συμπαγείς
όγκους, μεταξύ των οποίων είναι ο μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), ο καρκίνος του
παχέος εντέρου, ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου12.
Η μεγάλη σημασία του μονοπατιού του EGFR στην
ογκογένεση και εξέλιξη των όγκων το καθιστά ελκυστικό
στόχο για την ανάπτυξη αντι-νεοπλασματικών θεραπειών. Ως στοχευμένες θεραπείες έναντι του EGFR
έχουν κυρίως μελετηθεί τα μονοκλωνικά αντισώματα
τα οποία αλληλεπιδρούν κατευθείαν με τον υποδοχέα και οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης (tyrosine
kinase inhibitors, TKIs) οι οποίοι αλληλεπιδρούν με
την κυτταροπλασματική περιοχή και τροποποιούν τη
μετάδοση του σήματος13.
Το χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 Cetuximab (Erbitux®) και το εξανθρωποιημένο αντίσωμα
IgG2 Panitumumab (Vectibix®) έχουν λάβει έγκριση
στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου παχέος
εντέρου14,15. Το Cetuximab είναι επίσης δραστικό σε
ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου16, ενώ μόλις
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πρόσφατα το αντίσωμα σε συνδυασμό με πλατινούχο
θεραπεία αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην αύξηση
της ολικής επιβίωσης ασθενών με προχωρημένο ή
μεταστατικό ΜΜΚΠ17. Οι χαμηλού μοριακού βάρους
TKIs Gefitinib (Iressa®) και Erlotinib (Tarceva®) έχουν
αποδειχτεί δραστικοί στο μεταστατικό ΜΜΚΠ18,19, ενώ
με το Erlotinib παρατηρήθηκε μικρή αλλά στατιστικά
σημαντική αύξηση στην ολική επιβίωση μη επιλεγμένων προθεραπευμένων ασθενών με μεταστατικό
ΜΜΚΠ20.
Παρόλο που οι θεραπείες έναντι του EGFR είναι
δραστικές σε ορισμένους ασθενείς, η νόσος, τελικά,
γίνεται ανθεκτική σχεδόν σε όλους. Η πρόκληση,
λοιπόν, είναι να προσδιοριστούν οι ασθενείς εκείνοι
οι οποίοι θα ωφεληθούν από τις στοχευμένες έναντι
του EGFR θεραπείες. Οι κλινικές παράμετροι είναι
ανεπαρκείς για αυτή την επιλογή21. Η αναγνώριση,
επομένως, μοριακών δεικτών (biomarkers) οι οποίοι θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν
την κλινική έκβαση της αντι-EGFR θεραπείας είναι
επιτακτική. Η ενίσχυση του EGFR, ο προσδιορισμός
του αριθμού αντιγράφων του γονιδίου, τα επίπεδα
πρωτεϊνικής έκφρασης, η ύπαρξη μεταλλάξεων και
η ύπαρξη γενετικών πολυμορφισμών στον EGFR
είναι εν δυνάμει μοριακοί δείκτες οι οποίοι έχουν
προκύψει από αναδρομικές μελέτες και θα πρέπει
να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν σε μελλοντικές
προοπτικές μελέτες13.
Α.1. Πολυμορφισμός δινουκλεοτιδικών
επαναλήψεων CA στο ιντρόνιο 1 του EGFR
– EGFR intron-1 (CA)n
Το γονίδιο του EGFR περιέχει μία ιδιαίτερα πολυμορφική αλληλουχία στο ιντρόνιο 1, η οποία αποτελείται
από ένα μεταβαλλόμενο αριθμό (15-22) δινουκλεοτιδικών επαναλήψεων CA (κυτοσίνης-αδενίνης). Το
αλληλόμορφο 16 (δηλαδή με 16 CA επαναλήψεις) είναι
το συχνότερο (42%) και ακολουθεί το αλληλόμορφο
20 (26%) και 18 (20%)22. In vivo και in vitro μελέτες
έχουν δείξει ότι, λόγω διαφοροποίησης των θέσεων
σύνδεσης του DNA, μεταβολές στην αλληλουχία αυτή
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της γονιδιακής
μεταγραφής κατά τρόπο ώστε ο μεγαλύτερος αριθμός CA επαναλήψεων να συνεπάγεται χαμηλότερα
επίπεδα EGFR mRNA και πρωτεϊνικής έκφρασης23,24.
Για παράδειγμα, το αλληλόμορφο 22 προκαλεί 80%
μείωση της γονιδιακής έκφρασης σε σχέση με το
αλληλόμορφο 1623.
Με βάση τα παραπάνω, η απάντηση στη
θεραπεία με αναστολείς του EGFR μπορεί να ποικίλει
μεταξύ ασθενών και για αυτό να ευθύνονται γαμετικές
γενοτυπικές διαφορές. Για παράδειγμα, το υψηλό

ποσοστό ανταπόκρισης με τις θεραπείες αυτές που
έχει παρατηρηθεί στους Ιάπωνες μπορεί να οφείλεται
στη μειωμένη έκφραση του EGFR, η οποία σχετίζεται
με το μακρύ αλληλόμορφο των 20 CA επαναλήψεων
που είναι το πιο συχνό στην Ασία, σε αντίθεση με το
κοντό αλληλόμορφο των 16 το οποίο απαντάται σε
μεγαλύτερη συχνότητα στη λευκή και μαύρη φυλή25.
Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η έκφραση του EGFR μόνο σποραδικά έχει σχετιστεί με
την απάντηση στη θεραπεία, κάτι που ισχύει και για
τη δερματική τοξικότητα, τη συχνότερη ανεπιθύμητη
ενέργεια των EGFR αναστολέων26,27.
Στη μελέτη των Amador et al., σε 12 κυτταρικές
σειρές από καρκίνο κεφαλής-τραχήλου, το κοντό CA
αλληλόμορφο σχετίστηκε με μεγαλύτερη έκφραση του
EGFR γονιδίου και της πρωτεΐνης και με μεγαλύτερη
ευαισθησία στη θεραπεία με Erlotinib28. Στην ίδια
μελέτη, αλλά σε 19 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο
παχέος εντέρου οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Gefitinib,
εκείνοι με μικρό αριθμό CA επαναλήψεων ανέπτυξαν
συχνότερα δερματική τοξικότητα. Το 84% των ασθενών με άθροισμα αλληλομόρφων ≤35, αλλά μόνο το
33% αυτών με άθροισμα >35 εμφάνισαν εξάνθημα28.
Στη μελέτη των Graziano et al., σε 110 ασθενείς με
μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου που έλαβαν
θεραπεία διάσωσης με Ιρινοτεκάνη και Cetuximab
μετά από αποτυχία θεραπείας 1ης γραμμής με βάση
την Oxaliplatin και 2ης γραμμής με βάση την Irinotecan, ο μικρός αριθμός CA επαναλήψεων (< 17) στο
ιντρόνιο 1, σε αντίθεση με το μεγάλο (≥17), συσχετίστηκε με καλύτερη ολική επιβίωση (hazard ratio 0.41,
95% CI, 0.21-1.78; p=0.006), καλύτερη ανταπόκριση
(p=0.008) και συχνότερη δερματική τοξικότητα βαθμού
2-3 (p=0.001). Αν και δεν υπήρχε στη μελέτη σκέλος
ελέγχου ώστε να εξακριβωθεί η προγνωστική αξία
του πολυμορφισμού αυτού, εντούτοις, είναι πιθανό
η μεγαλύτερη έκφραση του EGFR στους ασθενείς με
μικρό αριθμό CA επαναλήψεων να σχετίζεται με τη
μεγαλύτερη δραστικότητα του Cetuximab29.
Στον ΜΜΚΠ, η ανάλυση για πολυμορφισμούς του
EGFR σε όγκους ασθενών σταδίου ΙΙ-ΙΙΙΑ οι οποίοι
έλαβαν συμπληρωματική χημειοθεραπεία και ακτινοβολία στα πλαίσια της μελέτης ECOG 3590, έδειξε ότι
ασθενείς με περισσότερες από 35 CA επαναλήψεις
στο ιντρόνιο 1 του EGFR είχαν σημαντικά μεγαλύτερη διάμεση ολική επιβίωση (41 μήνες) σε σχέση με
εκείνους που είχαν 35 ή λιγότερες (29.2 μήνες). Παρ’
όλα αυτά, η μελέτη αυτή δεν ήταν σχεδιασμένη για να
εξετάσει τον πολυμορφισμό αυτό ως προγνωστικό παράγοντα από μόνο του ή ως προβλεπτικό παράγοντα
ανταπόκρισης σε θεραπεία με EGFR αναστολείς30.
Σε αντίθεση, οι Han et al. και οι Liu et al. βρήκαν ότι
ο μικρός αριθμός CA επαναλήψεων σχετίζεται με
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καλύτερη απάντηση στη θεραπεία με Gefitinib σε
ασθενείς με ΜΜΚΠ31,32. Επίσης, σε ασθενείς με ΜΜΚΠ,
καρκίνο κεφαλής-τραχήλου και καρκίνο ωοθηκών
υπό θεραπεία με Εrlotinib φάνηκε ότι η δερματική
τοξικότητα σχετίζεται με την ποικιλομορφία των CA
επαναλήψεων στο ιντρόνιο 1 του EGFR33.
Α.2. Πολυμορφισμός 497G>A (ή R521K) στο εξόνιο
13 του EGFR – EGFR exon 13 497G>A (ή R521K)
SNP
Στο εξόνιο 13 το οποίο κωδικοποιεί ένα μέρος της
εξωκυττάριας περιοχής του EGFR και συγκεκριμένα
στο κωδικόνιο 497 (ή 521 με νέα αρίθμηση) έχει αναγνωρισθεί ένας ακόμα λειτουργικός πολυμορφισμός
με την αντικατάσταση γουανίνης (G) από αδενίνη (A)
(rs11543848). Το νέο αμινοξύ που προκύπτει, μια λυσίνη (Κ) στη θέση μιας αργινίνης (R), βρίσκεται στα όρια
μεταξύ του τομέα ΙΙΙ (που είναι το σημείο πρόσδεσης
του Cetuximab) και του IV του EGFR9,33,34. Ο πολυμορφισμός αυτός έχει βρεθεί in vitro να προκαλεί ενεργοποίηση της ΤΚ, Υπαγωγή των πρωτο)ογκογονιδίων
myc, fos, jun και ελάττωση στη δυνατότητα πρόσδεσης
του υποδοχέα35. Πιο συγκεκριμένα, λόγω μειωμένης
ικανότητας πρόσδεσης του αυξητικού παράγοντα
μετασχηματισμού άλφα (transforming growth factor
alpha, TGF-α) στον υποδοχέα έχουμε μειωμένη δραστικότητα του EGFR και μειωμένη μετάδοση σήματος,
κάτι που ίσως θα καθιστούσε το κύτταρο ακόμα πιο
ευαίσθητο στη στοχευμένη, μέσω του Cetuximab,
αναστολή του υποδοχέα35.
Σε μελέτη με δείγματα ιστού ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου οι οποίοι είχαν
λάβει τον συνδυασμό Irinotecan και Cetuximab, ο
πολυμορφισμός αυτός συσχετίστηκε με όφελος από
τη θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, ο πολυμορφισμός
αυτός ανιχνεύτηκε σε 11 από τους 21 ασθενείς που
είχαν ανταπόκριση ή τουλάχιστον σταθερή νόσο και
μόνο σε 0 από τους 11 ασθενείς που είχαν πρόοδο
νόσου (p=0.02). Επίσης, το ελεύθερο προόδου νόσου διάστημα και η ολική επιβίωση ήταν σημαντικά
μεγαλύτερα στους ασθενείς φορείς του συγκεκριμένου
πολυμορφισμού34. Σε μια άλλη μελέτη 133 ασθενών
με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με Cetuximab, ο πολυμορφισμός
αυτός βρέθηκε να σχετίζεται με μεγαλύτερο ελεύθερο
προόδου νόσου διάστημα36, ενώ έχει συσχετιστεί και
με μεγαλύτερη ολική επιβίωση σε χειρουργημένους
ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου ΙΙ ή ΙΙΙ37.
Στη μελέτη, όμως, των Graziano et al. σε ασθενείς
με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου υπό θεραπεία με το συνδυασμό Cetuximab και Irinotecan
ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός δεν φάνηκε να

σχετίζεται με την ανταπόκριση στη θεραπεία ή την
ολική επιβίωση29.
Α.3. Πολυμορφισμοί -216G>T και -191C>A στην
5΄-ρυθμιστική περιοχή (του εκκινητή) του EGFR
– EGFR promoter -216G>T and -191C>A SNPs
Η ρυθμιστική περιοχή του EGFR έχει υψηλή συγκέντρωση σε γουανίνες–κυτοσίνες (G-C), καθώς
και πολλαπλές θέσεις έναρξης της μεταγραφής38. Στα
γονίδια αυτά με πολλαπλές θέσεις έναρξης μεταγραφής, οι εκκινητές συνήθως ενεργοποιούνται μέσω της
οικογένειας των Sp πρωτεινών39. Ο ρόλος - κλειδί της
Sp-1 στη ρύθμιση της δραστικότητας του εκκινητή του
EGFR και στην έναρξη της μεταγραφής είναι γνωστός
και επαρκώς μελετημένος40.
Στην 5΄-ρυθμιστική αυτή περιοχή του EGFR, την
περιοχή του εκκινητή, όπου βρίσκεται και η θέση
σύνδεσης της Sp-1, έχουν περιγραφεί δυο S Ps,
οι -216G>T (rs712829) και -191C>A (rs712830). Ο
δεύτερος πολυμορφισμός βρίσκεται κοντά σε μια πολύ
σημαντική θέση έναρξης μεταγραφής, ο πρώτος όμως
έχει συσχετιστεί με αυξημένη δραστικότητα του εκκινητή
του EGFR και αυξημένη έκφραση λόγω διαφορετικής
αλληλεπίδρασης με την Sp-140. Το αλληλόμορφο Τ έχει
σχετιστεί με 40% αύξηση της έκφρασης του EGFR in
vivo σε σχέση με το αλληλόμορφο G. Μπορεί λοιπόν
ο πολυμορφισμός αυτός να ενέχεται τουλάχιστον εν
μέρει στη μεταβλητότητα της έκφρασης του EGFR
στα καρκινικά κύτταρα και από ασθενή σε ασθενή40.
Επίσης, πρόσφατα φάνηκε να σχετίζεται με απάντηση
στη θεραπεία με Gefitinib, καθώς και με τοξικότητα, και
συγκεκριμένα με βαθμού ≥2 διάρροια σε θεραπεία με
Erlotinib, σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, χωρίς βέβαια αυτό
να θεωρείται απαραίτητο ή αρκετό για τη βασιζόμενη
στην παρουσία του επιλογή ασθενών για θεραπεία
με EGFR TKIs32,33.
A.4. Πολυμορφισμός 61Α>G στην 5΄-μη
μεταφραζόμενη περιοχή του επιδερμικού αυξητικού
παράγοντα (EGF) – EGF 5΄-UTR 61A>G SNP
O EGF είναι ένας από τους φυσικούς προσδέτες
του EGFR και μέσω της σύνδεσής του με αυτόν επάγει
τη σύνθεση DNA, την μίτωση σε επιδερμικά κύτταρα
και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Κωδικοποιείται
από το γονίδια EGF, το οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα 4q25-27 και αποτελείται από 24 εξόνια41. Το
2002 περιγράφηκε για πρώτη φορά ο μοναδικός μέχρι
σήμερα γνωστός λειτουργικός πολυμορφισμός του
EGF γονιδίου, 61 ζεύγη βάσεων μετά τον εκκινητή,
στην 5’-μη μεταφραζόμενη περιοχή (5’-untranslated
region), ο οποίος προκύπτει από την αντικατάσταση
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μιας αδενίνης από γουανίνη (61Α>G). Ο πολυμορφισμός αυτός φαίνεται να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη
μεταγραφή του EGF και έχει σχετιστεί in vitro και in vivo
με αυξημένα επίπεδα EGF, παρόλο που ο μηχανισμός
με τον οποίο γίνεται αυτό δεν είναι ακόμα γνωστός42,43.
Έχει μελετεθεί κυρίως σε ασθενείς με μελάνωμα και
πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, έχει όμως βρεθεί και στο
44% των λευκών Ευρωπαίων42,43.
Στη μελέτη των Graziano et al., σε 110 ασθενείς
με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Irinotecan και Cetuximab,
το αλληλόμορφο EGF 61G/G συσχετίστηκε με μεγαλύτερη ολική επιβίωση (hazard ratio 0.44 (95%
CI, 0.23-0.84, p=0.01), όχι όμως και με καλύτερη
ανταπόκριση, μεγαλύτερο ελεύθερο προόδου νόσου
διάστημα και δερματική τοξικότητα29. Ο μηχανισμός
μέσω του οποίου ο πολυμορφισμός αυτός σχετίζεται
με μεγαλύτερη επιβίωση δεν είναι ακόμα γνωστός,
ωστόσο, σε πειραματικά μοντέλα και διαφορετικές
συγκεντρώσεις, ο EGF έχει φανεί να επάγει την απόπτωση και την αναστολή ανάπτυξης, σε αντίθεση με
τη συνηθισμένη αυξητική δράση του44. Επιπρόσθετα, σε μελέτη 133 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο
παχέος εντέρου οι οποίοι έλαβαν μονοθεραπεία με
Cetuximab, το αλληλόμορφο EGF 61G/G συσχετίστηκε
με μεγαλύτερο ελεύθερο προόδου νόσου διάστημα
(p=0.04)36. Αντίθετα, στη μελέτη των Zhang et al. και
σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου
υπό θεραπεία με Cetuximab, το αλληλόμορφο EGF
61A/A εμφάνισε μια τάση ευνοϊκής συσχέτισης με
την ολική επιβίωση (διάμεση επιβίωση 15 μήνες για
το EGF 61A/A, 2.3 μήνες για το EGF 61G/G, και 5.7
μήνες για το ετερόζυγο EGF 61Α/G45.
Α.5. Πολυμορφισμός 870Α>G στο εξόνιο 4 της
κυκλίνης D1 – Cyclin D1 exon 4 870A>G SNP
Η κυκλίνη D1 είναι μια ρυθμιστική πρωτεΐνη του
κυτταρικού κύκλου, της οποίας η υπερέκφραση έχει
συσχετιστεί με αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό
και φτωχή πρόγνωση σε έναν αριθμό νεοπλασιών,
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου παχέος εντέρου46. Η κυκλίνη D1 έχει κεντρικό ρόλο στο μονοπάτι
σηματοδότησης του EGFR. Η αναστολή του EGFR
συνεπάγεται προς τα κάτω ρύθμιση (down-regulation)
της κυκλίνης D1, οδηγώντας τα κύτταρα στη G1 φάση
και ακολούθως σε απόπτωση47. Ο πολυμορφισμός
870Α>G (αντικατάσταση αδενίνης από γουανίνη)
επηρεάζει τη θέση του ματίσματος στα όρια του εξονίου 4 με το ιντρόνιο 4 του γονιδίου της κυκλίνης D1
με αποτέλεσμα την παραγωγή δυο διαφορετικών
mRNA μεταγράφων, του a και του b. Το αλληλόμορφο
G κωδικοποιεί το μετάγραφο a, ενώ το αλληλόμορφο

Α κωδικοποιεί το μετάγραφο b το οποίο οδηγεί σε μία
cyclin-D1 πρωτεΐνη με μεγαλυτερο χρόνο ημίσειας
ζωής47,48.
Οι Zhang et al. σε μια πιλοτική μελέτη με 39
ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου
υπό μονοθεραπεία με Cetuximab βρήκαν ότι τόσο
ο πολυμορφισμός Cyclin-D1 870Α>G, όσο και ο
EGF 61Α>G, ίσως μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως προβλεπτικοί μοριακοί δείκτες της θεραπείας με
Cetuximab. Πιο συγκεκριμένα, για τον πολυμορφισμό
Cyclin-D1 870Α>G, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική
συσχέτιση με την ολική επιβίωση. Οι ασθενείς με τον
Α/Α ομόζυγο γονότυπο είχαν πολύ μικρή διάμεση
επιβίωση (2.3 μήνες) σε σχέση με τους ασθενείς
με τουλάχιστον ένα G αλληλόμορφο (A/G ή G/G) οι
οποίοι είχαν διάμεση επιβίωση 8.7 μήνες (p=0.019).
Όταν δε, οι πολυμορφισμοί Cyclin-D1 87 Α>G και EGF
61Α>G αναλύθηκαν μαζί, οι ασθενείς με ευνοϊκούς
γονότυπους (τουλάχιστον ένα G για τον πρώτο και
τουλάχιστον ένα Α για τον δεύτερο) είχαν διάμεση
επιβίωση 12 μήνες, σε σχέση με 4.4 μήνες που είχαν
οι ασθενείς με μη ευνοϊκούς γονότυπους (p=0.004) 45.
Αντίθετα, οι Nagashima et al. και Graziano et al. δεν
βρήκαν αντίστοιχους συσχετισμούς29,36.
Α.6. Πολυμορφισμοί 131G>A στο εξόνιο 4 του
υποδοχέα Fcγ-RIIa και 158T>G στο εξόνιο 5 του
υποδοχέα Fcγ-RIIIa – Fcγ-RIIa exon 4 131G>A,
Fcγ-RIIIa exon 5 158T>G SNPs
Η εξαρτώμενη από αντίσωμα, μεσολαβούμενη από
κύτταρα, κυτταροτοξικότητα (antibody-dependent cellmediated cytotoxicity, ADCC) διαμέσου των υποδοχέων Fc παίζει σημαντικό ρόλο στην αντινεοπλασματική
δράση των IgG1 αντισωμάτων. Η ADCC είναι ένας
ανοσολογικός μηχανισμός που περιλαμβάνει την
αλληλεπίδραση του Fc κλάσματος των μονοκλωνικών
αντισωμάτων με τους Fc υποδοχείς οι οποίοι βρίσκονται στην επιφάνεια κυττάρων του ανοσοποιητικού
συστήματος όπως τα μακροφάγα και τα κύτταρα
φυσικοί φονείς (natural killer, ΝΚ cells)49. Έτσι, τα
αντισώματα κατευθύνουν τα δραστικά κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος στην καταστροφή των
καρκινικών κυττάρων τα οποία εκφράζουν το αντίστοιχο αντιγόνο50. Με αυτό τον τρόπο, τα μονοκλωνικά
αντισώματα μπορούν να ασκήσουν και μια έμμεση
αντι-νεοπλασματική δράση με τη στρατολόγηση κυττάρων του ξενιστή, όπως τα μονοκύτταρα και τα ΝΚ
κύτταρα, εναντίον του όγκου51.
Το Cetuximab, το οποίο είναι ένα IgG1 αντίσωμα, συναγωνίζεται τους φυσικούς προσδέτες του
EGFR (EGF και TGF-α). Προσδενόμενο στα καρκινικά
κύτταρα αποτρέπει το διμερισμό του υποδοχέα, τη
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φωσφορυλίωσή του και τη σηματοδότηση προς τα
κάτω, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό και επάγοντας την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων52. Σε
πειραματικά μοντέλα, όμως, ένας άλλος μηχανισμός
δράσης που φαίνεται να έχει το Cetuximab εναντίον
των καρκινικών κυττάρων είναι μέσω της ADCC53.
Στην κατηγορία υποδοχέων Fcγ (FcγR), ο FcγRIIa
(ή CD32) βρίσκεται μόνο στα μακροφάγα και ο FcγRIIIa
(ή CD16) βρίσκεται κυρίως στα NK κύτταρα, στα μονοκύτταρα και στα λεμφοκύτταρα CD8+13. Η ικανότητα
πρόσδεσης του Fc υποδοχέα με τον Fc στόχου φαίνεται
να επηρεάζεται από γαμετικούς πολυμορφισμούς49, οι
οποίοι έχουν περιγραφεί στα γονίδια που κωδικοποιούν
για τους FcγRIIa και FcγRIIΙa54,55. Ο πολυμορφισμός
131G>A (γουανίνη σε αδενίνη) (ή H131R) στη θέση
131, στο εξόνιο 4 του γονιδίου του FcγRIIa, που οδηγεί στην αντικατάσταση μιας αργινίνης από ιστιδίνη
και ο πολυμορφισμός 158Τ>G (θυμίνη σε γουανίνη
(ή V158F) στη θέση 158 του γονιδίου του FcγRIIΙa
που οδηγεί στην αντικατάσταση μιας φαινυλαλανίνης
από βαλίνη, φαίνεται να επηρεάζουν τη συνάφεια των
υποδοχέων με το Fc τμήμα των αντισωμάτων IgG1
και ίσως και την απόδοση της ADCC54,55.
Οι δυο παραπάνω περιγραφόμενοι πολυμορφισμοί
φάνηκε να σχετίζονται θετικά με το ελεύθερο προόδου
νόσου διάστημα και με την απάντηση στη θεραπεία
με Rituximab σε ασθενείς με οζώδες (follicular) λέμφωμα56. Οι Zhang et al. μελέτησαν τους ανωτέρω
πολυμορφισμούς σε 39 ασθενείς με μεταστατικό
καρκίνο παχέος εντέρου που έλαβαν Cetuximab και
βρήκαν ότι σχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά και
ανεξάρτητα με το ελεύθερο προόδου νόσου διάστημα (p=0.037 για τον FcγRIIa H131R και p=0.055 για
τον FcγRIIIa V158F)57. Στη μελέτη των Bibeau et al.
και σε 69 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος
εντέρου οι οποίοι έλαβαν το συνδυασμό Irinotecan
και Cetuximab, όσοι από τους ασθενείς ήταν ομόζυγοι για το αλληλόμορφο H/Η του πολυμορφισμού
FcγRIIa H131R ή/και για το αλληλόμορφο V/V του
πολυμορφισμού FcγRIIIa V158F είχαν μεγαλύτερο
ελεύθερο προόδου νόσου διάστημα σε σύγκριση με
εκείνους που έφεραν τα μη ευνοϊκά αλληλόμορφα
με R ή F (3.2 έναντι 2.8 μήνες, p=0.015)58. Ωστόσο,
υπάρχουν μελέτες στις οποίες αντίστοιχοι συσχετισμοί
δεν έχουν παρατηρηθεί 29,36.
Α.7. Άλλοι πολυμορφισμοί
Ο πολυμορφισμός G765C του Cox-2 που σε in
vitro μελέτες έχει σχετιστεί με μειωμένη δραστικότητα
του εκκινητή του γονιδίου και ο πολυμορφισμός της
IL-8 T251A που συνδέεται με αυξημένη παραγωγή
IL-8 δεν φάνηκε να σχετίζονται με την απάντηση σε

θεραπεία με Cetuximab σε ασθενείς με μεταστατικό
καρκίνο παχέος εντέρου. Ανευρέθηκε μόνο μια τάση
συσχέτισης της παρουσίας του Cox-2 G765C με
δερματική τοξικότητα (p=0,15)45.
Πρόσφατα, σε μια προοπτική μελέτη με 80
ασθενείς με ΜΜΚΠ έγινε προσπάθεια συσχέτισης
πολυμορφισμών στα γονίδια ABCG2, CYP3A4 και
CYP3A5, τα οποία ενέχονται στη μεταφορά και το
μεταβολισμό των TKIs, με τη φαρμακοκινητική και
την τοξικότητα της θεραπείας με Erlotinib. Δυο νέοι
πολυμορφισμοί στην περιοχή του εκκινητή του γονιδίου
ABCG2 (15622C/T και 1143C/T) φάνηκε να σχετίζονται
με μεγαλύτερη συγκέντρωση του Erlotinib στο αίμα.
Όμως, οι πολυμορφισμοί CYP3A4 1Β Α/G και CYP3A5
3A/G των γονιδίων CYP3A4 και CYP3A5 αντίστοιχα,
έδειξαν να έχουν μόνο μια τάση συσχέτισης με τις
φαρμακοκινητικές παραμέτρους του Εrlotinib και με
την τοξικότητα33.
Β. Γενετικοί πολυμορφισμοί και στοχευμένες
θεραπείες έναντι του HER2/neu
Το εξανθρωποποιημένο IgG μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του HER-2/neu Trastuzumab (Herceptin®)
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική θεραπεία για τους
ασθενείς με καρκίνο μαστού οι οποίες εκφράζουν
HER-2/neu, παρόλο που ο ακριβής αντι-νεοπλασματικός μηχανισμός δράσης του δεν έχει ακόμα πλήρως
εξακριβωθεί. Έχει αποπτωτικές ιδιότητες και εμποδίζει
τον πολλαπλασιασμό τον καρκινικών κυττάρων, αλλά
φαίνεται να δρα και μέσω ανοσολογικών μηχανισμών,
όπως η ADCC59.
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η ικανότητα πρόσδεσης του Fc στόχου στον Fc υποδοχέα και ιδιαίτερα
στην κατηγορία υποδοχέων Fcγ (FcγRIIa, FcγRIIIa)
επηρεάζεται από γαμετικούς πολυμορφισμούς οι
οποίοι έχουν περιγραφεί στα αντίστοιχα γονίδια13,49,54,55.
Έχει αποδεδειχθεί σε in vitro μελέτες, ότι το αλληλόμορφο FcγRΙΙΙa158V επιτυγχάνει καλύτερη ADCC
μέσω αντι-HER-2/neu IgG1 από ότι το αλληλόμορφο
FcγRΙΙΙa158F60. Επίσης, in vivo φάνηκε ότι ασθενείς
με οζώδες λέμφωμα φέροντες τα ομόζυγα αλληλόμορφα FcγRΙΙΙa158V/V και FcγRΙΙa131H/H είχαν
μεγαλύτερο ελεύθερο προόδου νόσου διάστημα και
καλύτερη απάντηση στη θεραπεία με Rituximab (ένα
αντι-CD20 IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που μοιράζεται τους ίδιους FcγR υποδοχείς με το trastuzumab)56.
Αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία της ADCC στην in
vivo δραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Επιπρόσθετα, ο ανασταλτικός FcγRIIb έχει φανεί να
παίζει ρόλο στη δραστικότητα του Rituximab και του
Trastuzumab σε μοντέλα ζώων61.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σε πρόσφατη
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μελέτη των Musolino et al. εξετάστηκε ο ρόλος των
πολυμορφισμών FcγRIIIa, FcγRIIa και FcγRIIb στην
πρόβλεψη της κλινικής αποτελεσματικότητας του
Τrastuzumab σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο
μαστού που εκφράζει HER-2/neu. Έτσι, σε 54 ασθενείς
που έλαβαν θεραπεία με Ταξάνη και Τrastuzumab,
το αλληλόμορφο FcγRIIIa-158 βαλίνη/βαλίνη (V/V)
συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με μεγαλύτερο
ποσοστό ανταπόκρισης και μακρύτερο ελεύθερο προόδου νόσου διάστημα. Επίσης, αν και όχι στατιστικώς
σημαντικά, υπήρχε μια τάση θετικής συσχέτισης και
με το αλληλόμορφο FcγRIIa-131 ιστιδίνη/ιστιδίνη
(H/H). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, ο συνδυασμός των δύο ευνοϊκών αλληλομόρφων (V/V και
H/H) των πολυμορφισμών φάνηκε να είναι ο μόνος
ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας για απάντηση
σε θεραπεία με Τrastuzumab. Αντίθετα, ο πολυμορφισμός FcγRIIb-232 I/T δεν φάνηκε να συσχετίζεται
με την ανταπόκριση και το ελεύθερο προόδου νόσου
διάστημα. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν για
πρώτη φορά την υπόθεση ότι η FcγR μεσολαβούμενη
ADCC παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κλινική δράση
του Τrastuzumab59 και έτσι ανοίγουν νέους δρόμους
στη μεταφραστική έρευνα.
Προφανώς, τα αποτελέσματα αυτά δεν επαρκούν
για να αποκλείσουν από τη θεραπεία με Τrastuzumab
τους ασθενείς φορείς των μη ευνοϊκών πολυμορφικών
αλληλουχιών. Σίγουρα, όμως, υποστηρίζουν ότι η
υπόθεση αυτή θα πρέπει να μελετηθεί σε προοπτικές
τυχαιοποιημένες μελέτες. Στις μελέτες χορήγησης
του Τrastuzumab ως συμπληρωματική θεραπεία οι
οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, η μοριακή ανάλυση των πρωτοπαθών όγκων οδήγησε σε σημαντικές
συσχετίσεις διαφόρων δεικτών, όπως το c-myc και
η topo-ΙΙ, με την πιθανότητα κλινικού οφέλους από
την θεραπεία62,63. Η εργαστηριακή μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε σε αυτές και επέτρεψε από block
παραφίνης του πρωτοπαθούς όγκου την εξαγωγή και
αξιόπιστη ανάλυση γενετικού υλικού από τον καρκινικό
ιστό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τη λήψη
γενετικού υλικού από το γειτονικό φυσιολογικό ιστό.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
η μελέτη του ρόλου των πολυμορφισμών FcγR στον
καθορισμό της ευαισθησίας στο Τrastuzumab σε
ασθενείς με HER-2/neu θετικούς όγκους, δεδομένου
ότι μάλλον καμία μελλοντική μελέτη δεν πρόκειται να
αποκλείσει μέρος των ασθενών αυτών από HER-2/neu
στοχευμένη θεραπεία.
Η πληροφορία ότι η ADCC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντι-νεοπλασματική δράση του
Τrastuzumab, ενισχύει τη λογική του συνδυασμού
του αντισώματος αυτού με τους ΤΚΙs του erbB2,
όπως το Lapatinib, με σκοπό την εκμετάλλευση της

συνέργειας των δυο παραγόντων στην «εξολόθρευση» ενός στόχου μέσω δύο απολύτως διαφορετικών
και ανεξάρτητων μηχανισμών. Επίσης, η πρόσφατα
αναφερόμενη συνεργική δράση του Τrastuzumab και
του Pertuzumab, ενός μονοκλωνικού αντισώματος που
μοιράζεται το ίδιο τμήμα IgG1 με το Trastuzumab, αλλά
στοχεύει σε ένα διαφορετικό επίτοπο της εξωκυττάριας
περιοχής του erbB2, θα μπορούσε -τουλάχιστον εν
μέρει- να οφείλεται στο γεγονός ότι κανένα εμπόδιο
δεν υπάρχει στην ταυτόχρονη σύνδεση των δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων στον υποδοχέα-στόχο. αυτό
πιθανόν να οδηγεί σε ενισχυμένη ADCC μέσω των
FcγR στα καρκινικά κύτταρα64,65. Τα παραδείγματα αυτά
υπογραμμίζουν την ανάγκη οι μελλοντικές μελέτες των
συνδυασμών του Τrastuzumab να πραγματοποιηθούν
με ταυτόχρονη μελέτη των πολυμορφισμών FcγR και
της προκαλούμενης ADCC. Τέλος, μελλοντικά, σε
καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και ενίσχυση της
ADCC θα μπορούσαμε ίσως να οδηγηθούμε με την
εφαρμογή της γενετικής μηχανικής στα μονοκλωνικά
αντισώματα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δέσμευσή τους
στους διεγερτικούς FcγR και να μειωθεί ή να καταργηθεί
η δέσμευσή τους στους ανασταλτικούς FcγR49,66.
Γ. Γενετικοί πολυμορφισμοί και στοχευμένες
θεραπείες έναντι του VEGF
Το Βevacizumab (Avastin®) είναι ένα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο εμποδίζει τη
σύνδεση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα Α (vascular endothelial growth factor-A, VEGF-A)
με τους υποδοχείς του VEGFR-1 και VEGFR-22. To
Βevacizumab έχει λάβει έγκριση για συγχορήγηση
με χημειοθεραπεία σε μεταστατικό καρκίνο παχέος
εντέρου, μαστού και ΜΜΚΠ 67,68,69. Η υπερέκφραση
του VEGF έχει σχετιστεί με την νέο-αγγειογένεση σε
διάφορους τύπους καρκίνου. Τα επίπεδα, όμως, του
VEGF και η σχέση τους με την απάντηση στη θεραπεία
με Βevacizumab δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί70. Σε
μια μελέτη των Karp et al, και σε ασθενείς με οξεία
μυελογενή λευχαιμία, φάνηκε ότι μετά τη θεραπεία
με Βevacizumab τα επίπεδα του κυκλοφορούντος
VEGF αυξήθηκαν. Η άνοδος όμως αυτή διέφερε από
ασθενή σε ασθενή, κάτι που πιθανόν να σχετίζεται με
διαφορές στην απάντηση71.
Πάνω από 30 SNPs έχουν αναγνωριστεί στο
γονίδιο του VEGF72. Ο VEGF C936T SNP στην 3΄-μη
μεταφραζόμενη περιοχή (5’-untranslated region) του
γονιδίου έχει σχετιστεί με χαμηλά επίπεδα VEGF στο
πλάσμα και με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
μαστού73. Στη μελέτη των Zhang et al, σε ασθενείς
με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου υπό θεραπεία με Cetuximab, o πολυμορφισμός αυτός φάνηκε
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να έχει μόνο μια τάση συσχέτισης με τη δερματική
τοξικότητα από το φάρμακο (p=0.14)45. Στο ΜΜΚΠ
οι πολυμορφισμοί του VEGF έχουν σχετιστεί με την
ολική επιβίωση. Πιο συγκεκριμένα, σε 462 ασθενείς
με πρώιμο ΜΜΚΠ, μελετήθηκαν οι πολυμορφισμοί
VEGF +936C>T (rs3025039), -460T>C (rs833061) και
+405G>C (rs2010963). Φάνηκε ότι ασθενείς με το αλληλόμορφο VEGF+405C είχαν στατιστικώς σημαντικά
μεγαλύτερη επιβίωση (hazard ratio 0.70; 95% CI, 0.540.91, p=0.008), ενώ με το αλληλόμορφο VEGF+936T
υπήρχε μια τάση συσχέτισης με μεγαλύτερη επιβίωση
(HR 0.73, p=0.07)74. Επίσης, σε ασθενείς με καρκίνο
παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ, η ανίχνευση του πολυμορφισμού VEGF +936C>T φάνηκε να συσχετίζεται
με μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής75.
Δεδομένου ότι το Βevacizumab δοκιμάζεται ως
θεραπεία σε πάρα πολλούς διαφορετικούς όγκους,
πληροφορίες σχετικά με την πιθανή επίδραση πολυμορφισμών στην κλινική απάντηση ή και τη τοξικότητα

από το φάρμακο θα έχουν στο μέλλον μεγάλη σημασία
και χρησιμότητα.
Επίλογος
Ένα σημείο κλειδί στη χρήση των μοριακά στοχευμένων θεραπειών για κάθε τύπο καρκίνου είναι
η ανεύρεση μοριακών δεικτών οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε τους ασθενείς εκείνους που
θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος σε συνδυασμό με
τη μικρότερη τοξικότητα από αυτές. Η μελέτη των
γαμετικών πολυμορφισμών, αν και ακόμα σε αρχικό
στάδιο, έχει δώσει ελπιδοφόρα μηνύματα προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης θεραπείας. Με έξυπνες
και εμπνευσμένες εργαστηριακές μελέτες, με σωστά
σχεδιασμένες προοπτικές κλινικές μελέτες και φυσικά
με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μπορούν να
πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα προς τη σωστή
κατεύθυνση για όφελος του κάθε ασθενή.

ΑBSTRACT
SARIDAKI Z, KONTOPODIS E, SALOUSTROS E, ANGELAKI S, SOUGLAKOS I,
GEORGOULIAS B, MAVROUDIS D. The effect of genetic polymorphisms in the choice
of targeting anticancer therapy.
During the last years, clinical oncologists are struggling to optimize treatment in cancer patients.
Pharmacogenetics and pharmacogenomics aim to establish a meaningful relationship between
genotype (polymorphisms and mutations), gene expression profiles (level of gene expression of all
or of target genes in the genome) and phenotype, interpreted as the variability among individuals in
terms of response and toxicity to different drugs. Genetic polymorphisms are variants in individual
genomes, present in more than 1.5% of the population. A lot of them may be responsible for different
functional molecular roles and contribute to variability in drug pharmacokinetic and pharmacodynamic
processes, altered drug metabolism or activation. This information could help to identify patients who
are at increased risk for toxicity and select those more or less likely to respond to specific agents,
so that a more patient-specific treatment approach can be initiated. Forum of Clinical Oncology 7
(2):156-166, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Τυροσινικές κινάσες.
Στόχευση ενός ή πολλαπλών στόχων?
Κ. Καμποσιώρας1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρησιμοποίηση στοχευμένων θεραπευτικών παραγόντων με δυνατότητα να αναστέλλουν την
λειτουργία ή ενεργοποίηση πολλαπλών κυτταρικών πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε δίκτυα μετάδοσης σήματος κυτταρικού πολλαπλασιασμού και επιβίωσης έχει αναδειχθεί σε ένα νέο πρότυπο για
την θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπαγών όγκων. Από τα αποτελέσματα προκλινικών μελετών
και κλινικών δοκιμών φαίνεται ότι η δράση είτε μεμονωμένου φαρμάκου με αναστολή πολλαπλών
μοριακών στόχων ή συνδυασμού παραγόντων με πιο εξείδικευμένους μοριακούς στόχους εξελίσσεται ως η επόμενη φάση θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Σε αυτήν την ανασκόπηση
παρουσιάζονται οι κυριότεροι αναστολείς τυροσινικών κινασών και πρόσφατα προκλινικά και κλινικά
δεδομένα για να περιγράφουν αυτό το αναδυόμενο παράδειγμα της αντικαρκινικής θεραπείας που
περιλαμβάνει τη στόχευση πολλαπλών μεταδοτικών ενδοκυττάριων μονοπατιών. Βήμα Κλινικής
xxxxxx
Ογκολογίας 2008, 7 (2):167-175.
xxxxxxxxx
Εισαγωγή
Η κλασσική χημειοθεραπεία με κυτταροστατικά
φάρμακα, αν και στοχεύει συγκεκριμένα μακρομόρια
και ένζυμα, δεν κατορθώνει να διαχωρίσει τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα φυσιολογικά κύτταρα του
οργανισμού (κύτταρα του μυελού των οστών, του
γαστρεντερικού σωλήνα) από τα καρκινικά κύτταρα,
με αποτέλεσμα την εμφάνιση ποικίλλων παρενεργειών
(μυελοκαταστολή, ναυτία, εμετός, αλωπεκία). Ο ιδανική
θεραπεία θα ήταν προφανώς η στόχευση μόνο των
καρκινικών κυττάρων με ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες. Οι «στοχευμένες θεραπείες» αναπτύχθηκαν
με σκοπό την αναστολή στόχων που είναι σημαντικοί
στην ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των καρκινικών
κυττάρων, με την ορμονοθεραπεία του μαστού να
αποτελεί την παλαιότερη στοχευμένη θεραπεία στην
ογκολογία. Με τις «στοχευμένες θεραπείες» βιώνουμε
τη μετάβαση στην επόμενη φάση αντιμετώπισης του
Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας. Αλληλογραφία: Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”, Ρίμινι 1 Χαϊδάρι, Αθήνα, Email:
kambkons1@yahoo.gr
1

καρκίνου, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη
αντινεοπλασματικών φαρμάκων που επεμβαίνουν σε
συγκεκριμένους μοριακούς/πρωτεϊνικούς στόχους στο
καρκινικό κύτταρο.
Μια από τις πρώτες τάξεις στοχευμένων φαρμάκων
τα οποία μπήκαν σε κλινική εφαρμογή είναι οι αναστολείς των κινασών της τυροσίνης (Tyrosine Kinase
Inhibitors-TKIs). Οι τυροσινικές κινάσες (ΤΚ) είναι
ένζυμα που καταλύουν τη μεταφορά μιας φωσφορικής
ομάδαπ σε πρωταΐνες στόχους. Υπάρχουν δυο κύριες
κατηγορίες ΤΚ: οι υποδοχείς ΤΚ και οι ενδοκυττάριες
ΤΚ. Οι υποδοχείς αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο
τμήμα το οποίο φέρει υποδοχή για ένα προσδέτη,
ένα διαμεμβρανικό και ένα ενδοκυττάριο τμήμα όπου
πραγματοποιείται η καταλυτική αντίδραση. Η κινάση
ενεργοποιείται από τον προσδέτη (συνήθως κάποιος
αυξητικός παράγοντας) προκαλώντας διμερισμό του
υποδοχέα, αυτοφωσφωρυλίωση του ενδοκυττάριου
καταλυτικού τμήματος και τη μεταβίβαση ενδοκυττάριων σημάτων. Οι ενδοκυττάριες κινάσες μπορεί να
εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα, στον πυρήνα ή στην
εσωτερική πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης.
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Ανεξέλεγκτη λειτουργία/ενεργοποίηση των ΤΚ
μέσω μεταλλάξεων ή υπερέκφρασης των γονιδίων
που τις κωδικοποιούν είναι δυνατόν να προκαλέσουν
αύξηση του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων, επάγουν αντι-αποπτωτικούς μηχανισμούς και
προάγουν την αγγειογέννεση και τη μετάσταση. Η
αναστολή επομένως αυτών των κινασών, θεωρητικώς,
αποτελεί σημαντικό όπλο στην καταπολέμηση του
καρκίνου. Δύο κύριοι μηχανισμοί έχουν τεκμηριωθεί
στην αναστολή των ΤΚ. Πρώτον, ο ΤΚΙ αναστέλλοντας το σημείο πρόσδεσης του ATP εμποδίζει την
αυτοφωσφωρυλίωση των τυροσινικού υποστρώματος
με αποτέλεσμα την αναστολή μεταβίβασης ενδοκυττάριων σημάτων. Αυτοί οι αναστολείς αναφέρονται
συνήθως ως «μικρά μόρια» αναστολείς τυροσινικών
κινασών. Η δράση των ΤΚΙ μπορεί να κατευθύνεται σε
έναν ή και περισσότερους ενδοκυττάριους στόχους,
ενώ η πλήρης κατανόηση των μηχανισμών δράσης
τους δεν έχει πλήρως ξεκαθαρίσει. Δεύτερον, ένα
μονοκλωνικό αντίσωμα καταλαμβάνει το εξωκυττάριο
σημείο πρόσδεσης του υποδοχέα ΤΚ και εμποδίζει
την προσκόλληση του προσδέτη με αποτέλεσμα την
αναστολή της μεταβίβασης ενδοκυττάριων σημάτων. Η
παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τους κυριότερούς
αναστολείς ενδοκυττάριων κινασών της τυροσίνης
και πραγματεύεται το ερώτημα της αναστολής ενός
ή πολλαπλών στόχων.
Α. Αναστολεις τυροσινικων Κινασων
Α.1. Αναστολείς της BCR-ABL Τυροσινικής Κινάσης
To Imatinib Mesylate (Gleevec®) ήταν ο πρώτος
από του στόματος εμπορικά διαθέσιμος ΤΚΙ, με
εξαιρετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με χρόνια
μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) και ενήλικες με οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), τα κύτταρα των
οποίων εξέφραζαν τη BCR-ABL TΚ η οποία προέκυπτε από τη αντιμετάθεση των χρωμοσωμάτων 9
και 22 (χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας-Ph)1,2. Ασθενείς με Ph+ ΧΜΛ (χρόνια φάση) εμφάνισαν μείζονα
κυτταρογενετική ύφεση σε ποσοστό 65-95% μετά
από αποτυχία της Ιντερφερόνης-Α και σε 80-90%
των ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγούμενη
θεραπεία. Πλήρεις υφέσεις παρουσιάστηκαν, επίσης,
στο 60-70% των ασθενών με Ph+ ΟΛΛ, αλλά οι
περισσότεροι ασθενείς υποτροπίασαν σε διάστημα
μηνών μετά τη θεραπεία2.
To Imatinib αναστέλλει, επίσης, τη μεταλλαγμένη
κινάση c-KIT, καθώς και τον PDGFR. Για αυτό τον
λόγο αποτελεί θεραπεία εκλογής για ασθενείς με μεταστατικούς στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού
(Gastorintestinal Stromal Tumors-GIST), οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από υπερέκφραση του προϊόντος

του μεταλλαγμένου c-KIT σε ποσοστό 90%3,4 και
ασθενείς με προεξέχον δερματοϊνοσάρκωμα, το οποίο
σχετίζεται με την 7-22 μετάθεση που περιλαμβάνει το
γονίδιο του PDGFR-β5. Πράγματι, σε μελέτη φάσης ΙΙΙ
σε ασθενείς με GIST, στην οποία χορηγήθηκε Ιmatinib
σε δόση 400mg ή 800mg επιτεύχθηκε πλήρης ύφεση
στο 5% vs. 6% των περιπτώσεων, μερική ύφεση στο
45% vs. 48% και σταθερότητα νόσου στο 32% vs.
32%, αντιστοίχως.
Το φάρμακο είναι γενικά καλά ανεκτό με ήπιες,
αλλά συχνές παρενέργειες (Πίνακας 1). Στην ίδια κατηγορία ανήκει το Nilotinib και το Dasatinib, το οποίο
σχετικά πρόσφατα εγκρίθηκε από το FDA (Food and
Drug Administration) για τις ανθεκτικές στο Ιmatinib
περιπτώσεις ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ6.
Α.2. Αναστολείς της τυροσινικής κινάσης
του Υποδοχέα του Επιδερμικού Αυξητικού
Παράγοντα (Epidermal Growth Factor ReceptorEGFR)
Η οικογένεια HER/EGFR αποτελείται από τέσσερεις διαμεμβρανικές τυροσινικές κινάσες: EGFR
(ErbB1, HER1), ErbB2 (HER2/neu), ErbB3 (HER3)
και ErbB4 (HER4). Φωσφορυλίωση του υποδοχέα έχει
σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ενδοκυττάριων
μονοπατιών τα οποία οδηγούν στον πολλαπλασιασμό
του καρκινικού κυττάρου, αναστολή της απόπτωσης,
ενεργοποίηση της διήθησης, της μετάστασης και της
νεοαγγείωσης του όγκου7.Υπερέκφραση του υποδοχέα EGFR εμφανίζεται σε διάφορους συμπαγείς
όγκους και σε ποικίλους βαθμούς (όγκοι κεφαλής
τραχήλου: 80—100%, νεφροκυτταρικός καρκίνος:
50-90%, όγκοι πνεύμονος: 40-80%, καρκίνος μαστού:
14-91%, κολοορθικός καρκίνος: 25-77%, καρκίνος
ωοθηκών: 35-70%, καρκίνος προστάτη: 39-47%,
γλοιβλάστωμα: 40-63%, καρκίνος παγκρέατος: 3050%, καρκίνος ουροδόχου κύστεως: 31-48%)8. Η
έκφραση του EGFR έχει υψηλή προγνωστική αξία
για ασθενείς με όγκους κεφαλής-τραχήλου, ωοθηκών,
ουροδόχου κύστεως και οισοφάγου και μικρότερη σε
ασθενείς με όγκους στομάχου, μαστού, ενδομητρίου
και εντέρου9.
Το Gefitinib (Iressa®) είναι ο πρώτος από του
στόματος TKI ο οποίος πήρε παροδικά έγκριση για
εμπορική διάθεση στις Η.Π.Α., μετά από τα αποτελέσματα δυο μεγάλων κλινικών δοκιμών φασης ΙΙ σε
προθεραπευμένους ασθενείς με Μη Μικροκυτταρικό
Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) (μελέτες IDEAL-1 και
2)10,11 με καταγραφέντα ποσοστά ανταπόκρισης από
8,8% ως 19%. Τυχαιοποιημένες, όμως, κλινικές δοκιμές
που ακολούθησαν και αφορούσαν το συνδυασμό του
Gefitinib με χημειοθεραπεία έναντι μόνο χημειοθερα-
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Πίνακας 1. Κυριότεροι χρησιμοποιούμενοι αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης

ΤΚΙ

Μοριακοί Στόχοι

Θεραπευτικοί Στόχοι

Θεραπευτικές
Ενδείξεις

Τοξικότητα

Imatinib

BCR-ABL, c-ABL, ΧΜΛ, Ph+B-ΟΛΛ,
ΧΜΛ, Ph+B-ΟΛΛ,
Οίδημα, ναυτία, μυελοκαταPDGFRα/β, KIT
GIST, Δερματοϊνοσάρκωμα, GIST, Δερματοϊνο-σάρ- στολή, δερματοτοξικότητα
Δεσμοειδείς όγκοι
κωμα

Dasatinib

ABL, ARG, Src, Aνθεκτικές στο imatininb περι- Aνθεκτικοί στο imatininb Οίδημα, διάρροια, ναυτία,
PDGFRα/β, KIT
πτώσεις ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ ασθενείς με ΧΜΛ και περικαρδίτιδα, πλευρίτιδα,
Ph+ ΟΛΛ
μυελοκαταστολή, δερματοτοξικότητα, αιμορραγία γαστρεντερικού, παράταση QT,

Gefitinib

EGFR, HER2

ΜΜΚΠ, κολοορθικός καρκί- 2η, 3η γραμμή σε ΜΜΚΠ Δερματικό εξάνθημα, ναυνος, Ca κεφαλής-τραχήλου, (Ασία)
τία, διάρροια, πνευμονική
Ca μαστού, Ca προστάτη, Ca
ίνωση
ουροδόχου κύστης, Ca οισοφάγου

Erlotinib

EGFR, HER2

ΜΜΚΠ, κολοορθικός καρκί- 2η, 3η γραμμή σε ΜΜΚΠ, Δερματικό εξάνθημα, ναυτία,
νος, Ca κεφαλής-τραχήλου, μεταστατικός καρκίνος διάρροια, κνησμός, ανορεμαστού, ωοθηκών, προστάτη, παγκρέατος
ξία
πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Lapatinib

EGFR, HER2

ΜΜΚΠ, Ca οισοφάγου, κεφαλής-τραχήλου, προστάτη,
μαστού, ωοθηκών, νεφρού,
κολοορθικός καρκίνος, πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Sunitinib

VEGFR1-3, KIT, Ca νεφρού, μαστού, κολορ- Μετατστατικό νεφροκυτPGFRα/β, FLT3, θικός, προστάτη, ήπατος, ταρικό Ca, GIST ανθεκτιRET
τραχήλου μήτρας, κεφαλης/ κό στο imatinib
τραχήλου, μελάνωμα, ΜΜΚΠ,
σάρκωμα, μυελοειδές θυρεοειδούς, GIST

Sorafenib

V E G F R 2 , K I T, Ca νεφρού, μυελοειδές
Μεταστατικό καρκίνω- Υπέρταση, αιμορραγία,
PGFRβ, FLT3, θυρεοειδούς, μελάνωμα, μα- μα νεφρού (2η γραμμή), ακμή, αλωπεκία, υποθυRAF1, BRAF
στού, προστάτη, ηπατοκκυτα- ηπάτωμα
ρεοειδισμός, διάρροια,
ρικό, σάρκωμα, παγκρέατος,
καρδιοτοξικότητα, οίδημα,
ΜΜΚΠ, GIST, ωοθηκων, κοπρωτεϊνουρία, λευκοπενία,
λορθικό, σάρκωμα
θρομβοπενία,

Vatalanib

VEGFR1-3, ΚΙΤ, Κολοορθικό, προστάτη νεφρού, Μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ
PGFRβ,
μαστού, παγκρέατος, GIST

Υπέρταση, κόπωση, ναυτία,
έμετοι, αταξία, ίλιγγος, αύξηση τρανσαμινασών.

Leflunomide

PDGFR, EGFR, Ca προστάτη, πολύμορφο Μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ
FGFR
γλοιοβλάστωμα

Αδυναμία, ανορεξία, ναυτία,
αναιμία

HER2+ μεταστατικό ή Δερματοτοξικότητα, ναυτία,
εκτεταμένο Ca μαστού διάρροια
σε ασθενείς που έχουν
λάβει ανθρακυκλίνες, ταξάνες και transtuzumab,
σε συνδυασμό με καπεσιταβίνη.
Υπέρταση, αιμορραγία, ακμή
υποθυρεοειδισμός, κόπωση,
επινεφριδιακή ανεπάρκεια,
καρδιοτοξικότητα, οίδημα,
πρωτεϊνουρία, λευκοπενία,
θρομβοπενία, θρομβώσεις

ΜΜΚΠ=Μη-Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα, ΧΜΛ=Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, ΟΛΛ=Οξεία Λεμφοβλαστική
Λευχαιμία

πείας ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με
προχωρημένο ΜΜΚΠ χωρίς προσδιορισμό του EGFR
(INTACT-1 και 2)12,13 ή της μονοθεραπείας με Gefitinib
έναντι εικονικού φαρμάκου σε προθεραπευμένους
ασθενείς (μελέτη ISEL)14 απέτυχαν να δείξουν υπεροχή του συνδυασμού έναντι μόνης χημειοθεραπείας

ή της μονοθεραπείας έναντι του εικονικού φαρμάκου,
αντιστοίχως. Αποτέλεσμα ήταν η απόσυρση έγκρισης
της εμπορικής διάθεσης του φαρμάκου στις Η.Π.Α.
και την Ευρώπη.
Το Gefitinib έχει, επίσης, δοκιμαστεί σε κλινικές
δοκιμές φάσης ΙΙ σε μεταστατικούς όγκους κεφα-
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λής-τραχήλου 15,16, σε προχωρημένο νεφροκυτταρκό
καρκίνο17, σε προχωρημένο γυναικολογικό καρκίνο
και σε ορμονοανθεκτικό καρκίνο προστάτη18 με μέτρια
συνολικά αποτελέσματα.
Το Erlotinib (Tarceva®), μόριο ανάλογο του Gefitinib,
απέτυχε επίσης να αυξήσει την επιβίωση όταν συνδυάστηκε με χημειοθεραπεία σε πρώτης γραμμής θεραπεία
σε ασθενείς με εκτεταμένο ΜΜΚΠ (μελέτες TALENT
και TRIBUTE)19,20. Αντιθέτως, εμφάνισε στατιστικά
τεκμηριωμένο όφελος 2μηνης περίπου αύξησης της
διάμεσης επιβίωσης σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο (διάμεση επιβίωση 6,7 έναντι 4,7 μήνες) όταν
μελετήθηκε σε ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ ως
δεύτερη ή τρίτη γραμμή θεραπείας (μελέτη BR.21) 21
με αποτέλεσμα την έγκριση του φαρμάκου από το
FDA και τον ΕΜΕΑ (European Medicines Evaluation
Agency). Επίσης, έχει εγκριθεί σε συνδυασμό με γεμσιταμπίνη ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς
με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος έχοντας επιτύχει
οριακή βελτίωση στη διάμεση επιβίωση σε σύγκριση
με γεμσιταμπίνη ως μονοθεραπεία (6,24 vs. 5,91 μήνες, p=0,004)22. Το Erlotinib δοκιμάστηκε σε ασθενείς
με όγκους κεφαλής τραχήλου23, σε συνδυασμό με
μπεβασιζουμάμπη σε μεταστατικό νεφροκυτταρικό
καρκίνωμα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα24, ενώ
πτωχά ήταν τα αποτελέσματα σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο.
Και οι δύο ΤΚΙs είναι γενικά καλά ανεκτοί με προεξέχουσα παρενέργεια το ακμοειδές δερματικό εξάνθημα (Πινακας 1)
Το Lapatinib (Tykerb®) είναι ένας TKI που στοχεύει
και τον EGFR και το HER2 με ήπια τοξικότητα (Πίνακας
1). ‘Ελαβε πρόσφατα έγκριση σε Ευρώπη και Η.Π.Α.,
για την αντιμετώπιση του HER2+ μεταστατικού ή
προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό
με καπεσιταμπίνη μετά από αποτυχία προηγούμενων
θεραπειών οι οποίες περιείχαν ανθρακυκλινες, ταξάνες και τραστουζουμάμπη. Η έγκριση ακολούθησε τα
ενθαρυντικά αποτελέσματα τυχαιοποιημένης μελέτης
φάσης ΙΙΙ25, όπου φάνηκε ότι ο συνδυσμός αύξησε το
διάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την επιδείνωση σε
8,4 μήνες έναντι 4,4 μηνών της μονοθεραπείας με
καπεσιταμπίνη. Πολλές κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ/ΙΙΙ
διεξάγονται για υποτροπιάζοντα μεταστατικό καρκίνο
μαστού, ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε μεταστατικό καρκίνο, σε φλεγμονώδες καρκίνο μαστού και ως
επικουρκή συστηματική θεραπεία 26.
Η δεύτερη γενιά αναστολέων EGFR (Canertinib,
EKB-569, ΗΚΙ-272, CI-1033) αναπτύσσεται σταδιακά
και δοκιμάζεται σε κλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ με αισιόδοξα αρχικά αποτελέσματα. Χαρακτηρηστικό αυτής
της γενιάς είναι, σε αντίθεση με τα Gefitinb, Erlotininb,
η μη αναστρέψιμη αναστολή των κινασών, γεγονός

που εκτιμάται οτι μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους, και η αναστολή περισσότερων μελών της
οικογένειας του EGFR. Έτσι το Canertinib αναστέλλει
όλα τα μέλη του EGFR και το CI-1033 αναστέλλει το
EGFR, HΕR2 και ErbB-427.
Α.3. Αναστολείς Τυροσινικής Κινάσης του Υποδοχέα
του Αυξητικού Παράγοντα του Ενδοθηλίου
των Αγγείων (Vascular Endothelial Growth Factor
Receptor-VEGFR)
Η διαδικασία της αγγειογέννεσης είναι απαραίτητη
για την ανάπτυξη και τη μετάσταση των όγκων. Ο
αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου των αγγείων
(VEGF) εκκρίνεται από όλους σχεδόν τους συμπαγείς
όγκους σε απάντηση στην υποξία. H οικογένεια των
VEGF αποτελείται από τους VEGF –A ως –E και τον
αυξητικό παράγοντα του πλακούντα (PlGF). Η δράση
των VEGF πραγματοποιείται μέσω της πρόσδεσης
στους υποδοχείς του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου των αγγείων (VEGFR), η ενεργοποίηση
των οποίων οδηγεί σε φωσφωρυλίωση διαφόρων
πρωτεϊνών και τη μετάδοση ενδοκυττάριων σημάτων.Υπάρχουν τρεις VEGFR, σημαντικότερος
των οποίων είναι για τον καρκίνο ο VEGFR-2, ενώ
ο VEGFR-3 ενέχεται στη λεμφαγγειογένεση. Οι
περισσότεροι αναστολείς της κινάσης του VEGFR
στοχεύουν πολλούς μοριακούς στόχους μερικοί των
οποίων δεν σχετίαζονται με την αγγειογένεση με
αποτέλεσμα την εμφάνιση ποικίλων παρενεργειών.
Πολλοί αναστολείς VEGFR κινασών βρίσκονται σε
διάφορες φάσεις ανάπτυξης, αλλά μόνο σε δυο έχει
εγκριθεί η χορήγηση τους.
Το Sunitinib (Sutent®) είναι από του στόματος αναστολέας των VEGFR, PDGFR, μεταλλαγμένου c-KIT,
και FLT-3 κινασών. Έχει εγκριθεί για πρώτης γραμμής
θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του
νεφρού μετά την υπεροχή που εμφάνισε σε σύγκριση
με την ιντερφερόνη-Α σε μελέτη φάσης ΙΙΙ28. Ο διάμεσος χρόνος ελέγχου της νόσου (χρονικό διάστημα
ελεύθερο προόδου νόσου) ήταν 11 μήνες στην ομάδα
που χορηγήθηκε Sunitinib έναντι 5 μηνών στην ομάδα
που που χορηγήθηκε ιντερφερόνη-Α (p<0.001), ενώ
οι αντικειμενικές ανταποκρίσεις ήταν 31% και 6% αντίστοιχα. Επίσης η αποτελεσματικότητα του αποδείχθηκε
και στους GIST μετά από υποτροπή ή δυσανεξία στο
Ιmatinib29. Οι ασθενείς που έλαβαν Sunitinib εμφάνισαν
μεγαλύτερο διάστημα μέχρι προόδου νόσου έναντι
εκείνων στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο
(27,3 έναντι 6,4 εβδομάδες, HR=0,33, p<0,0001). Η
αποτελεσματικότητά του δοκιμάζεται σε ποικίλλους
συμπαγείς όγκους σε μελετες φάσης Ι/ΙΙ (μεταστατικός
καρκίνος μαστού, στομάχου, κολοορθικό, σαρκώματα,
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παγκρέατος, θυρεοειδούς, νευροενδοκρινείς όγκοι,
μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονος).
Το Sorafenib (Nexavar®) είναι αναστολέας των
Raf-1, PDGFR, VEGFR κινασών με σημαντικά αποτελέσματα έναντι καρκινικών κυτταρικών σειρών
παγκρέατος, μαστού και εντέρου. Το Sorafenib τεκμηρίωσε αύξηση στο διάμεσο διάστημα ελευθέρου νόσου
έναντι του εικονικού φαρμάκου (5,5 έναντι 2,8 μηνών)
σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα νεφρού μετά
την αποτυχία των προηγoύμενων θεραπειών30, ενώ οι
μερικές υφέσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν ήταν 10%
και 2% αντίστοιχα και έχει ένδειξη χορήγησης. Επίσης,
αύξησε τη διάμεση επιβίωση στο ηπατοκυτταρικό
καρκίνωμα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο (10,7
vs. 7,9 μήνες-μελέτη SHARP) και αποτελεί σήμερα
το πρώτο φάρμακο με ένδειξη για εμπορική χρήση
σε αυτή την ένεδειξη31. Κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ
σε μεταστατικό κακοήθες μελάνωμα και φάσης ΙΙ σε
πολλούς συμπαγείς όγκους είναι σε εξέλιξη.
Το Vatalanib (PTK787/ZK 222584), ένας αναστολέας των VEGFR, PDGFR-β, c-Kit κινασών, παρά
τα αρχικά αισιόδοξα αποτελέσματα σε μεταστατικό
κολοορθικό καρκίνο απέτυχε να αυξήσει την επιβίωση
σε δυο μελέτες φάσης ΙΙΙ (CONFIRM -1 και -2)32,33 σε
συνδυασμό με χημειοθεραπεία.
Το Zactima (ZD6474) είναι διπλός αναστολέας
των VEGFR-2 και EGFR τυροσινικών κινασών με
αποτέλεσμα τόσο την αναστολή του πολλαπλασμού
και της επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων μεσω της
δράσης του στον EGFR, αλλά και την αναστολή της
αγγειογένεσης μέσω του VEGFR. Σε μελέτες φάσης
Ι η δοσο-περιοριστική τοξικότητα ήταν η διάρροια, η
υπέρταση, η θρομβοπενία και η παράταση του διαστήματος QT. Μετά από την αύξηση του διαστήματος
μέχρι προόδου νόσου σε μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος σε συνδυασμό με
δοσεταξέλη, ξεκίνησε και εξελίσσεται μελέτη φάσης ΙΙΙ.
Επισης, δοκιμάζεται και σε κληρονομικό μυελλοειδές
καρκίνωμα του θυρεοειδούς.
Α.4. Αναστολείς τυροσινικής κινάσης του Υποδοχέα
του Αυξητικού Παράγοντα Προερχόμενου από
τα Αιμοπετάλια (Platelet Derived Growth Factor
Receptors PDGFR)
Ο αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων και
ο υποδοχέας του (PDGFR) ενέχονται σε διάφορες
κυτταρικές λειτουργίες (πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση, αγγειογέννεση). Πολλοί από τους ΤΚΙs που
έχουν αναπτυχθεί έχουν δράση και στην κινάση του
PGFR (imatinib, suntitinib, vatalanib, sorafenib).
Το Leflunomide (SU101, Arava) είναι PDGFR-ΤΚΙ
που χρησιμοποιείται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενώ

έχει ευρέως φάσματος αντινεοπλασματικές ιδιότητες
στις προκλινικές μελέτες. Δοκιμάζεται σε κλινικές
μελέτες σε ορμονοάντοχο καρκίνο προστάτη και
γλοιοβλάστωμα εγκεφάλου.
Β. Στoχευση ενος ή πολλαπλων στοχων;
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι
απλή. Προκλινικά δεδόμένα δείχνουν ότι ο συνδυασμός
ΤΚΙs επιτυγχάνει μέγιστη αναστολή στην επιβίωση
των καρκινικών κυττάρων από ότι μεμονωμένη χορήγηση ΤΚΙs. Μια σημαντική εργασία των Stommel και
συν.34 έδειξε ότι η ενεργοποίηση της φωσφατιδύλ-3
ινοσιτόλης κινάσης (PI3k) σε κυτταρικές σειρές γλοιοβλαστώματος είναι αποτέλεσμα της φωσφορυλίωσης
πολλαπλών υποδοχέων κινασών (EGFR, PDFGR-α,
-β, MET) και η αναστολή μιας μόνο κινάσης δεν είναι
αρκετή για την επίτευξη κλινικού αποτελέσματος. Οι
ίδιοι ερευνητές, επίσης, έδειξαν ότι ο ταυτόχρονος
συνδυασμός Erlotinib, Sunitinib και Imatinib είχε το
μέγιστο αποτέλεσμα στην μείωση της δημιουργίας
αποικιών και στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων
του γλοιοβλαστώματος από ότι κάθε TKI ξεχωριστά
ή συνδυασμός δυο TKI. Οι Potapova και συν. επίσης
έδειξαν ότι ο συνδυασμός ΤΚΙs ενός στόχου είχαν
το ίδιο αποτέλεσμα με ένα ΤΚΙ πολλαπλών στόχων
στην αναστολή του πολλαπλασιασμού καρκινικών
κυττάρων35.
Το επόμενο ερώτημα επομένως που προκύπτει
είναι αν είναι πιο εφικτό να συνδυάζουμε πολλούς
αναστολείς ενός στόχου ή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα αναστολέα πολλαπλών στόχων;
Β.1. Συνδυασμός αναστολέων τυροσινικών κινασών
ενός στόχου
Ο συνδυασμός δίνει τη δυνατότητα να ανασταλούν
εκλεκτικά μόνο οι κινάσες οι οποίες είναι σημαντικές
για συγκεκριμένο όγκο. Η συγκέντρωση ημίσειας
ανασταλτικής ισχύος (IC50) του ΤΚΙ είναι χαμηλή
με αποτέλεσμα την ακριβή τιτλοποίηση της ιδανικής
συγκέντρωσης για την αναστολή του στόχου. Επίσης,
υπάρχει μειωμένη πιθανότητα για την εμφάνιση αντίστασης λόγω της μέγιστης αναστολής του στόχου, ενώ
παράλληλα ελαχιστοποιείται η τοξικότητα.
Αντίθετα, η συγχορήγηση των φαρμάκων μπορεί
να επιφέρει αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ΤΚΙs τόσο
στην απορρόφηση των φαρμακων, όσο και στο
μεταβολισμό τους. Το κυττόχρωμα CYP3A4 είναι
υπεύθυνο για το μεταβολισμό πολλών φαρμάκων
μεταξύ των οποίων τα Ggefitinib, Erlotinib, Sunitinb.
Έτσι η επαγωγή του CYP3A4 από τη ριφαμπικίνη
προκάλεσε υποτετραπλασιασμό της μέγιστης συ-
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γκέντρωσης του Sunitinb στο πλάσμα 36. To Gefitinib
επάγει το CYP3A4 και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται όταν συγχορηγείται με άλλα φάρμακα που
μεταβολίζονται από το ίδιο ένζυμο37. Ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα είναι η συμμόρφωση των ασθενών
στην πολυφαρμακία.
Β.2. Αναστολείς τυροσινικών κινασών πολλαπλών
στόχων
Η χορήγηση ενός παράγοντα που αναστέλλει
πολλαπλούς στόχους αποφεύγει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων και η συμμόρφωση
είναι πιο εύκολη για τον ασθενή. Τέτοιοι TKIs μπορούν
να στοχεύουν ταυτόχρονα τον όγκο και το στρώμα με
αποτέλεσμα να επιδρούν σε πολλαπλά επίπεδα της
ανάπτυξης του όγκου με μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Αναστέλοντας ταυτόχρονα
διαφορετικά «μονοπάτια» είναι λιγότερο πιθανό να
αναπτυχθεί αντίσταση. Η δράση αυτή έγινε ακόμα
περισσότερη κατανοητή όταν ανακαλύφθηκε ότι η
αντίσταση που αναπτύσσεται σε TKIs ενός στόχου
μπορεί να προέλθει με ανακατεύθυνση των ενδοκυτάριων σημάτων μέσω διαφορετικών μονοπατιών
(αντίσταση στο Gefitinib μέσω του ErbB3)38.
Αντίθετα, με τη στόχευση πολλαπλών στόχων είναι
ασαφές ποιά ακριβώς αναστολή έφερε το αποτέλεσμα
ενώ είναι δύσκολη η τιτλοποίηση της ανασταλτικής
δόσης για κάθε στόχο. Η εμφάνιση τοξικότητας είναι
συχνά αποτέλεσμα αναστολής στόχου εκτός του ονομαστικού και συνήθως δεν μπορεί να προβλεφθεί39.
Τέλος, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτών των φαρμάκων είναι άγνωστες καθώς η εμπειρία είναι ακόμα
περιορισμένη40.
B.3. Υπάρχουν αναστολείς τυροσινικών κινασών
ενός στόχου;
Η αρχική αντίληψη ότι οι TKIs ενός στόχου κατευθύνονται μόνο σε μια κινάση φαίνεται να τροποιείται
όσο η γνώση αυξάνεται. Χαρακτηρστικό είναι το
παράδειγμα του Gefitinib, το οποίο ενώ αρχικά είχε
θεωρηθεί ότι αναστέλλει αποκλειστικά τον EGFR,
φάνηκε ότι σε μεγαλύτερες IC50 αναστέλλει το HER2,
VEGFR, Src, Abl41. Επίσης, τo Ιmatinib είχε θεωρηθεί
εκλεκτικός αναστολέας της Abl κινάσης42, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε η δράση του έναντι και άλλων
κινασών43. Τέλος, το Sorafenib, ενώ ξεκίνησε ως
ειδικό για το c-Raf, φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητά
του οφείλειται κυρίως στην αναστολή τωn VEGFR-2
PDGFR, c-KIT43. Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν
ότι οι TKIs είναι πιθανόν να έχουν και άλλες ιδιότητες
οι οποίες ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί.

Σύνοψη
Το Imatinib ήταν ο πρώτος ΤΚΙ που δημιουργήθηκε και επέφερε εκπληκτικά θεραπευτικά αποτελέσματα στη ΧΜΛ και στους GIST με αποτέλεσμα μια
ερευνητική έκρηξη για την ανακάλυψη νέων ΤΚΙs για
την καταπολέμηση συμπαγών όγκων. Τα αποτελέσματα, όμως, δεν ήταν τα αναμενόμενα και μερικές
φορές απογοητευτικά λόγω βεβιασμένων και κακών
σχεδιασμών των κλινικών δοκιμών (η περίπτωση
του Gefitinib). Εκτός αυτού, πολλές βιολογικές αιτίες
θεραπευτικής αποτυχίας αυτών των φαρμάκων μπορούν να καταγραφούν:
1. Τα περισσότερα καρκινικά κύτταρα φέρουν πολλαπλές γενετικές ανωμαλίες και η αναστολή μιας
τυροσινικής κινάσης ίσως δεν είναι αρκετή.
2.	Η αναστολή της τυροσινικής κινάσης οδηγεί στη
διακοπή της κυτταρικής διαίρεσης και επομένως η
παύση της περαιτέρω ανάπτυξης είναι το μέγιστο
αποτέλεσμα.
3. Το ίδιο το καρκινικό κύτταρο μπορεί να ανακατευθύνει τα σήματα μέσω άλλων μονοπατιών.
4. Καρκινικά κύτταρα μπορούν να γίνουν ανθεκτικά
μέσω νέων μεταλλάξεων των ΤΚ, αντλίες αποβολής του φαρμάκου, καταστολή του υποδοχέα
ή απώλεια του ίδιου του μονοπατιού.
Μολονότι οι αρχικές κλινικές δοκιμές παρουσίασαν
τους ΤΚΙs να εμφανίζουν ελάχιστες παρενέργειες, η
κλινική εμπειρία δεν το επιβεβαίωσε πάντα. Η εμφάνιση
τοξικότητας είναι συχνά αποτέλεσμα παράπλευρης
δράσης των φαρμάκων εκτός του ονομαστικού στόχου
(off-target). Η τοξικότητα είναι εντονότερη όταν ο ΤΚΙ
έχει πολλούς στόχους. Επίσης, η εμπειρία μας με αυτές
τις ουσίες είναι πολύ πρόσφατη και οι μακροχρόνιες
επιπτώσεις αυτών των φαρμάκων δεν μπορούν να
προβλεφθούν, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι πολλές από
αυτές τις ενώσεις είναι και ανοσοτροποποιητικές45.
Είναι δύσκολο να απαντηθεί αν η στόχευση ενός ή
περισσότερων στόχων είναι αποφασιστικής σημασίας
για τη δράση των ΤΚΙs σε κλινικό επίπεδο. H δράση
τους σε πολλούς στόχους έχει ευρύτερη θεραπευτική
δυναμική με αντίτιμο την τοξικότητα. Η ταυτόχρονη
ενεργοποίηση πολλαπλών υποδοχέων κινάσης της
τυροσίνης σε καρκινικά κύτταρα φαίνεται να επηρεαζει
την ανταπόκριση τους στη στοχευμένη θεραπεία σε
προκλινικά μοντέλα34. Έτσι, η χρήση πολύ-εκλεκτικών αναστολέων είναι εύλογο να μην εμφανίζει την
αντίσταση του ΤΚΙ ενός στόχου. Επίσης, η ανάπτυξη
αντίστασης μετά τη χορήγηση Gefitinib σε κυτταρική
σειρά από καρκίνο πνεύμονος38 ίσως να δίνει μια
εξήγηση για την αποτυχία των κλινικών μελετών και
να δικαιολογεί την ανάγκη για χρήση TKIs πολλών
στόχων. Η απόδειξη των πειραματικών δεδομένων
στην κλινική πράξη είναι θέμα χρόνου.
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Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε την ως
τώρα γνώση για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της στοχευμένης μοριακής θεραπείας. Ο
σαφής προσδιορισμός μοριακών στόχων, προκλινικές μελέτες με τις οποίες θα διερευνηθούν οι
πλέον ενεργείς τυροσινικές κινάσες στους διάφορους
όγκους, επιλογή των προς θεραπεία ασθενών βάσει
των βιολογικών χαρακτηριστικών του όγκου και η
ανάδειξη νέων κριτηρίων για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών (π.χ. η ιδανική

βιολογική δόση έναντι της μέγιστης ανεκτής δόσης)
θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη πιο δραστικών παραγόντων και πιο ενεργών συνδυασμών με βελτίωση
της αντινεοπλασματικής δράσης. Πολλά ερωτήματα
περιμένουν ακόμα απάντηση: ποιοι ασθενείς πρέπει
να θεραπεύονται, με ποια φάρμακα, για ποιο χρονικό διάστημα, με ποιό συνδυασμό και ποιά σειρά
φαρμάκων, πώς πρέπει να εκτιμάται η ανταπόκριση,
ποιες είναι οι απώτερες παρενέργειες και τέλος με
τι οικονομικό κόστος.

ΑBSTRACT
KAMPOSIORAS K. Tyrosine kinase inhibitors; targeting one or multiple targets?
Using targeted agents to inhibit the function or the activation of multiple cellular proteins involved
in signalling pathways of proliferation and survival has emerged as a new paradigm for anticancer
treatment. Based on preclinical and clinical data it seems that the use of either a single agent with multiinhibitory capacity or the combination of more target-specific agents is the new generation of cancer
therapy. In this review the most important tyrosine kinase inhibitors and the recent data describing
this emerging paradigm of anticancer therapy involving targeting multiple signalling pathways are
presented. Forum of Clinical Oncology 7 (2):167-175, 2008.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Kantarjian HM, Talpaz M, O’Brien S, et al. Imatinib
mesylate for Philadelphia chromosome-positive,
chronic-phase myeloid leukemia after failure of
interferon-alpha: follow-up results. Clin Cancer Res
2002;8(7):2177-87.
2. Druker BJ, Sawyers CL, Kantarjian H, et al. Activity of
a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in
the blast crisis of chronic myeloid leukemia and acute
lymphoblastic leukemia with the Philadelphia chromosome. N Engl J Med 2001;344(14):1038-42.
3. Druker BJ. Imatinib as a paradigm of targeted
therapies. Αdv Cancer Res 2004;91:1-30.
4. Verweij J, Casali PG, Zalcberg J, et al. Progression-free survival in gastrointestinal stromal tumours
with high-dose imatinib: randomised trial. Lancet
2004;364(9440):1127-34.
5. McArthur G. Dermatofibrosarcoma protuberans: recent clinical progress Ann Surg Oncol
2007;14(10):2876-86.
6. Talpaz M, Shah NP, Kantarjian H, et al. Dasatinib in
imatinib-resistant Philadelphia chromosome-positive
leukemias. N Engl J Med 2006;354(24):2531-41.
7. Citri A, Yarden Y. EGF-ERBB signalling: towards the
systems level. Nat Rev Mol Cell Biol 2006;7(7):50516.
8. Herbst RS, Shin DM. Monoclonal antibodies to
target epidermal growth factor receptor-positive
tumors: a new paradigm for cancer therapy. Cancer
2002;94(5):1593-611.
9. Nicholson RI, Gee JM, Harper ME. EGFR and cancer

prognosis. Eur J Cancer 2001;37 Suppl 4:S9-15.
10. Fukuoka M, Yano S, Giaccone G, et al. Multi-institutional randomized phase II trial of gefitinib for
previously treated patients with advanced non-smallcell lung cancer (The IDEAL 1 Trial). J Clin Oncol
2003;21(12):2237-46.
11. Kris MG, Natale RB, Herbst RS, et al. Efficacy of
gefitinib, an inhibitor of the epidermal growth factor
receptor tyrosine kinase, in symptomatic patients
with non-small cell lung cancer: a randomized trial.
JAMA 2003;290(16):2149-58.
12. Giaccone G, Herbst RS, Manegold C, et al. Gefitinib
in combination with gemcitabine and cisplatin in
advanced non-small-cell lung cancer: a phase III
trial--INTACT 1. J Clin Oncol 2004;22(5):777-84.
13. Herbst RS, Giaccone G, Schiller JH, et al. Gefitinib
in combination with paclitaxel and carboplatin in
advanced non-small-cell lung cancer: a phase III
trial--INTACT 2. J Clin Oncol 2004;22(5):785-94.
14. Thatcher N, Chang A, Parikh P, et al. Gefitinib plus
best supportive care in previously treated patients
with refractory advanced non-small-cell lung cancer: results from a randomised, placebo-controlled,
multicentre study (Iressa Survival Evaluation in Lung
Cancer). Lancet 2005;366(9496):1527-37.
15. Cohen EE, Rosen F, Stadler WM, et al. Phase II
trial of ZD1839 in recurrent or metastatic squamous
cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol
2003;21:1980-1987.
16. Cohen EE, Kane MA, List MA, et al. Phase II trial
of gefitinib 250 mg daily in patients with recurrent

174—————————————————————— βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2008

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

and/or metastatic squamous cell carcinoma of the
head and neck. Clin Cancer Res 2005;11:84188424.
Jermann M, Stahel RA, Salzberg M, et al. A phase
II, open-label study of gefitinib (IRESSA) in patients
with locally advanced, metastatic, or relapsed renal-cell carcinoma. Cancer Chemother Pharmacol
2006;57: 533-539.
Canil CM, Moore MJ, Winquist E, et al. Randomized
phase II study of two doses of gefitinib in hormonerefractory prostate cancer: a trial of the National
Cancer Institute of Canada-Clinical Trials Group. J
Clin Oncol 2005;23:455-460
Gatzemeier U, Pluzanska A, Szczesna A, et al. Phase
III study of erlotinib in combination with cisplatin and
gemcitabine in advanced non-small-cell lung cancer:
the Tarceva Lung Cancer Investigation Trial. J Clin
Oncol 2007;25(12):1545-52.
Herbst RS, Prager D, Hermann R, et al. TRIBUTE:
a phase III trial of erlotinib hydrochloride (OSI-774)
combined with carboplatin and paclitaxel chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer.J
Clin Oncol 2005;23(25):5892-9.
Shepherd FA, Rodrigues Pereira J, et al. Erlotinib
in previously treated non-small-cell lung cancer. N
Engl J Med 2005;353(2):123-32.
Moore MJ, Goldstein D, Hamm J et al. Erlotinib plus
gemcitabine compared with gemcitabine alone in
patients with advanced pancreatic cancer: a phase III
trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical
Trials Group. J Clin Oncol 2007;25(15):1960-6.
Soulieres D, Senzer NN, Vokes EE, et al. Multicenter
phase II study of erlotinib, an oral epidermal growth
factor receptor tyrosine kinase inhibitor, in patients
with recurrent or metastatic squamous cell cancer of
the head and neck. J Clin Oncol 2004;22:77-85.
Hainsworth JD, Sosman JA, Spigel DR, et al. Treatment of metastatic renal cell carcinoma with a
combination of bevacizumab and erlotinib. J Clin
Oncol 2005;23:7889-7896.
Geyer CE, Forster J, Lindquist D, et al. Lapatinib
plus capecitabine for HER2-positive advanced breast
cancer. N Engl J Med 2006;355(26):2733-43.
Μoy B, Goss PE. Lapatinib: current status and
future directions in breast cancer. Oncologist
2006;11(10):1047-57.
Sequist LV. Second-generation epidermal growth
factor receptor tyrosine kinase inhibitors in non-small
cell lung cancer. Oncologist 2007;12(3):325-30.
Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Sunitinib
versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356(2):115-24.
Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, et al.
Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after failure
of imatinib: a randomised controlled trial. Lancet
2006;368:1329–38.
Escudier B, Eisen T, Stadler WM, et al. Sorafenib
in advanced clear-cell renal-cell carcinoma. N Engl

J Med 2007;356(2):125-34.
31. Llovet J, Ricci S, Mazzaferro V, et al. Randomized
phase III trial of sorafenib versus placebo in patients
with advanced hepatocellular carcinoma (HCC). J
Clin Oncol 2007;25(suppl 18):LBA1.
32. Tyagi P. Vatalanib (PTK787/ZK 222584) in combination with FOLFOX4 versus FOLFOX4 alone as
first-line treatment for colorectal cancer: preliminary
results from the CONFIRM-1 trial. Clin Colorectal
Cancer 2005; 5:24–26.
33. Koehne C, Bajetta E, Lin E, et al. Results of an interim
analysis of a multinational randomized, double-blind,
phase III study in patients (pts) with previously treated
metastatic colorectal cancer (mCRC) receiving
FOLFOX4 and PTK787/ZK 222584 (PTK/ZK) or
placebo (CONFIRM 2). J Clin Oncol (ASCO Annual
Meeting Proceedings) 2006; 24: abstract 3508.
34. Stommel JM, Kimmelman AC, Ying H, et al. Coactivation of receptor tyrosine kinases affects the
response of tumor cells to targeted therapies. Science 2007;318(5848):287-90.
35. Potapova O, Laird AD, Nannini MA, et al. Contribution ofindividual targets to the antitumor efficacy of
the multitargeted receptor tyrosine kinase inhibitor
SU11248. Mol Cancer Ther 2006; 5(5):1280-9
36. Bello CL,Hou B, Sherman L, et al. Effect of rifampin
on the pharmacokinetics of SU11248 in healthy
volunteers J Clin Oncol (ASCO Annual Meeting
Proceedings) 2005;23(16S): abstract 3078
37. Fujisaka Y, Yamamoto N, Nokihara H, et al. Induction of Cytochrome P450 (CYP3A4) by Gefitinib
in non-small lung cancer (NSCLC) patients. J Clin
Oncol (ASCO Annual Meeting Proceedings) 2005;23
(16S): abstract 3027.
38. Engelman JA, Zejnullahu K, Mitsudomi T, et al.
MET amplification leads to gefitinib resistance in
lung cancer by activating ERBB3 signaling. Science
2007;316(5827):1039-43.
39. Verheul HM, Pinedo HM. Possible molecular mechanisms involved in the toxicity of angiogenesis inhibition. Nat Rev Cancer 2007;7(6):475-85.
40. Ronnen EA, Kondagunta GV, Ginsberg MS, et al.
Long-term response with sunitinib for metastatic
renal cell carcinoma. Urology 2006;68(3):672.
41. Moasser MM, Basso A, Averbuch SD, Rosen N. The
tyrosine kinase inhibitor ZD1839 («Iressa») inhibits
HER2-driven signalling and suppresses the growth
of HER2-overexpressing tumor cells. Cancer Res
2001;61(19):7184-8.
42. Druker BJ, Tamura S, Buchdunger E, et al. Effects
of a selective inhibitor of the Abl tyrosine kinase
on the growth of Bcr-Abl positive cells. Nat Med
1996;2(5):561-6.
43. Atwell S, Adams JM, Badger J, et al. A novel mode of
Gleevec binding is revealed by the structure of spleen
tyrosine kinase. J Biol Chem 2004;279(53):5582732
44. Wilhelm SM, Carter C, Tang L, et al. BAY 43-9006
exhibits broad spectrum oral antitumor activity and

Τυροσινικές κινάσες. Στόχευση ενός ή πολλαπλών στόχων? — ——————————————————————————— 175

targets the RAF/MEK/ERK pathway and receptor
tyrosine kinases involved in tumor progression and
angiogenesis. Cancer Res 2004;64(19):7099-109.

45. Schwartz B, Shan M, Simantov R, et al. VEGF as
a mediator of tumor-associated immunodeficiency.
Immunol Res 2001;23(2-3):263-72.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

176—————————————————————— βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2008

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Μεμβρανικοί υποδοχείς:
Eξωκυττάρια ή ενδοκυττάρια στόχευση;
Ειρήνη Θανοπούλου1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη σύγχρονη θεραπευτική των νεοπλασιών χρησιμοποιείται –συν τοις άλλοις- η στοχευμένη θεραπεία
κατά των καρκινικών κυττάρων, η οποία σέβεται τους φυσιολογικούς ιστούς. Μεταξύ των στρατηγικών
οι οποίες έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνεται η αναστολή της δράσης των μεμβρανικών υποδοχέων.
Ως σήμερα, σε επίπεδο κλινικών εφαρμογών έχουν αναπτυχθεί τα μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs)
και οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης (TKIs). Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται σύγκριση των
δύο αυτών ομάδων φαρμάκων όσον αφορά τις βασικές φαρμακολογικές ιδιότητες, το μηχανισμό
δράσης, την ανταπόκριση στη θεραπεία, την ευαισθησία και τους μηχανισμούς αντίστασης, καθώς
και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Στόχος είναι η παράθεση των δεδομένων που υπάρχουν ως σήμερα,
τα οποία αποτελούν τη βάση για την μελλοντική ανάπτυξη των παραγόντων αυτών στην ογκολογία.
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (2):176-184.
xxxxxx
xxxxxxxxx
Εισαγωγή
Η καρκινογένεση είναι το φαινοτυπικό αποτέλεσμα
μιας σειράς γενετικών και επιγενετικών αλλαγών οι
οποίες οδηγούν στη διαταραχή της κυτταρικής ομοιόστασης. Διαταραχές στα μονοπάτια μεταγωγής σήματος διαφόρων μεμβρανικών υποδοχέων συμμετέχουν
στην απόκτηση κακοήθους φαινοτύπου.
Όπως είναι γνωστό, οι μεμβρανικοί υποδοχείς
παρουσιάζουν ένα εξωκυττάριο τμήμα το οποίο αποτελεί την περιοχή πρόσδεσης ενός συνδέτη (π.χ. ενός
αυξητικού παράγοντα), ένα διαμεμβρανικό τμήμα
και ένα ενδοκυττάριο τμήμα το οποίο παρουσιάζει
δραστηριότητα κινάσης. Η πρόσδεση του συνδέτη
στο εξωκυττάριο τμήμα ενός υποδοχέα οδηγεί τελικά
στη φωσφορυλίωση (ενεργοποίηση) της ενδοκυττάΕιδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Α΄ Παθολογική
Ογκολογική Κλινική Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Πειραιά «Μεταξά». Αλληλογραφία: Ειρήνη Θανοπούλου,
Πατησίων 190, ΤΚ 11257 Αθήνα, Τηλ: 210 8672553, 694
5556876, e-mail: eirinithanopoulou@gmail.com
Η εργασία αυτή έχει ανακοινωθεί στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (8 - 11 Μαΐου 2008, Αθήνα)
1

ριας περιοχής του και την έναρξη μιας αλληλουχίας
ενδοκυττάριας σηματοδότησης. Το μήνυμα που δημιουργείται μεταβιβάζεται μέσω δικτύου κινασών προς
τον πυρήνα, όπου επηρεάζει διεργασίες όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η επιβίωση, η απόπτωση
ή/και η μετανάστευση.
Στη σύγχρονη προσπάθεια αντιμετώπισης των
νεοπλασιών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναστολή της δράσης των μεμβρανικών υποδοχέων με
διάφορες στρατηγικές, όπως:
α) χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAbs) τα
οποία κατευθύνονται κατά του εξωκυττάριου τμήματος των μεμβρανικών υποδοχέων ή των συνδετών του, γεγονός που οδηγεί στην παρεμπόδιση
διάδρασης του υποδοχέα με τον συνδέτη. Αυτή
η προσέγγιση μπορεί επίσης να ρυθμίσει τη μεταγωγή σήματος, το διμερισμό, την έκφραση του
υποδοχέα στην κυτταρική επιφάνεια. Επιπλέον,
μπορεί να πυροδοτήσει την κυτταρική κυτταροτοξικότητα εξαρτώμενη από αντίσωμα (ADCC)
ή την κυτταροτοξικότητα μέσω συμπληρώματος
(CDC)
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β) χρήση μικρομοριακών αναστολέων τυροσινικής
κινάσης (TKIs) οι οποίοι δρουν στο ενδοκυττάριο
τμήμα του υποδοχέα (περιοχή κινάσης), εμποδίζουν
τη φωσφορυλίωση του και επομένως την ενεργοποίηση των καταρρακτών μεταγωγής σήματος
γ) χρήση ανταγωνιστών υποδοχέων οι οποίοι με
συναγωνιστικό μηχανισμό εμποδίζουν την σύνδεση
του προσδέτη στον υποδοχέα
δ) χρήση ειδικών αντισωμάτων κατά του προσδέτη
ή του υποδοχέα, τα οποία συζευγνύονται με τοξίνες. Οπότε, μετά την σύνδεση στον υποδοχέα
η τοξίνη εισάγεται στο καρκινικό κύτταρο και το
θανατώνει
ε) χρήση αντιπληροφοριακών νουκλεοτιδίων, τα
οποία μπορούν να καταστείλουν την έκφραση των
υποδοχέων ή των προσδετών τους
στ) χρήση εμβολίων, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν το ανοσολογικό σύστημα, ώστε να επιτεθεί
κατά των καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν τους φυσιολογικούς υποδοχείς ή εκφράζουν
μεταλλαγμένους υποδοχείς
Παρόλο που όλες αυτές οι στρατηγικές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναστείλουν τη
δράση των μεμβρανικών υποδοχέων, μέχρι στιγμής
σε επίπεδο κλινικών εφαρμογών έχουν αναπτυχθεί
τα mAbs και οι TKIs. Αυτομάτως, τίθεται το ερώτημα
ποια είναι καλύτερη στόχευση, η εξωκυττάρια δηλαδή
η χρήση mAbs ή η ενδοκυττάρια, δηλαδή η χρήση
TKIs. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα επιχειρηθεί
σε αυτήν την ανασκόπηση.
Βασικές φαρμακολογικές ιδιότητες
Τα mAbs παρουσιάζουν διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες σε σχέση με τους TKIs. Τα mAbs είναι
μεγάλες πρωτεΐνες (~150 kDa) και χορηγούνται ενδοφλεβίως, ενώ οι TKIs είναι συνθετικές χημικές ουσίες
και χορηγούνται από του στόματος (~0,5 kDa).
Η διαφορά που υπάρχει στο μοριακό βάρος μεταξύ αυτών των δύο τάξεων έχει τις εξής επιπτώσεις:
Πρώτον, το μεγάλο μοριακό βάρος των mAbs είναι
πιθανόν η αιτία της μη επαρκούς μεταφοράς τους
στον εγκεφαλικό ιστό, εξαιτίας της ύπαρξης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Κλινικές συνέπειες αυτής
της ιδιότητας είναι η εντός του όγκου χορήγηση θεραπευτικών mAbs σε όγκους του ΚΝΣ1, αλλά και η
εμφάνιση εγκεφαλικών μεταστάσεων σε γυναίκες με
HER2+ μεταστατικό καρκίνο μαστού που λαμβάνουν
το μονοκλωνικό αντίσωμα trastuzumab2. Δεύτερον,
λόγω του μοριακού βάρους, τα mAbs παρουσιάζουν
μικρότερη ικανότητα διείσδυσης στον όγκο και μικρότερη κάθαρση από την κυκλοφορία του αίματος. Τα
παραπάνω έχουν άμεση επίδραση στο δοσολογικό

σχήμα της κάθε φαρμακολογικής τάξης. Ο χρόνος
ημίσειας ζωής (t½) των mAbs είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αντίστοιχου των TKIs. Συγκεκριμένα
ο t½ των mAbs κυμαίνεται μεταξύ 3.1–7.8 ημερών,
γεγονός που επιτρέπει την εβδομαδιαία ή την μηνιαία
χορήγηση τους, ενώ ο t½ των TKIs κυμαίνεται μεταξύ
36- 48 ωρών, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η
καθημερινή τους χορήγηση 3.
Επιπλέον, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των
δύο αυτών φαρμακολογικών ομάδων, όσον αφορά
στις συγκεντρώσεις πλάσματος. Οι συγκεντρώσεις
πλάσματος των TKIs παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση σε σχέση με τις συγκεντρώσεις πλάσματος
των mAbs. Αυτό, πιθανόν, οφείλεται κατ’ αρχήν στην
από του στόματος χορήγηση των TKIs και, επομένως,
στις όποιες διαφορές υπάρχουν στην απορρόφηση, τη
μεταφορά και το μεταβολισμό του φαρμάκου. Επίσης,
μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη πολλών συστημάτων
αποικοδόμησης για τους TKIs, καθώς είναι κυρίως
χημικές ουσίες, ενώ αντιθέτως στην περίπτωση των
mAbs υπάρχουν παρόμοια συστήματα αποικοδόμησης, καθώς πρόκειται για πρωτεϊνικά μόρια4.
Μηχανισμοί δράσης – μοριακή στόχευση
Τα mAbs στοχεύουν είτε μοριακούς στόχους οι
οποίοι εκκρίνονται στο μικροπεριβάλλον (π.χ. το
Βevacizumab δρα κατά της εκκρινόμενης προ-αγγειογενετικής πρωτεΐνης VEGF) ή το εξωκυττάριο
τμήμα διάφορων υποδοχέων, εκεί όπου συνδέεται
ο προσδέτης (π.χ. Cetuxitmab), ή σε άλλο επίτοπο του εξωκυττάριου τμήματος του υποδοχέα (π.χ.
Trastuzumab)5.
Τυπικά, τα mAbs αναγνωρίζουν ένα και μοναδικό
συγκεκριμένο αντιγόνο - στόχο του, παρουσιάζουν
δηλαδή υψηλή ειδικότητα. Επιπλέον, η συγγένεια
σύνδεσης του αντισώματος για το αντιγόνο σχετίζεται με την βιολογική του δράση5. Με βάση αυτό
το χαρακτηριστικό πιστεύεται ότι τα mAbs μπορεί
να είναι πιο δραστικά κατά των κυκλοφορούντων
καρκινικών κυττάρων, σε σχέση με τους συμπαγείς
όγκους, πιθανόν λόγω της φτωχής τους ικανότητας να
διεισδύσουν σε ιστούς. Βεβαίως, μπορεί να οφείλεται
και σε άλλους μηχανισμούς, όπως η ύπαρξη ανοσοδραστικών κυττάρων. Ενδεχομένως, αυτός να είναι ο
λόγος που μέχρι σήμερα αρκετά mAbs έχουν εγκριθεί
κυρίως για αιματολογικές κακοήθειες. Εννοείται ότι τα
mAbs έχουν λάβει έγκριση και για συμπαγείς όγκους,
αλλά οι TKIs που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία
διαφόρων νεοπλασιών συμπαγών οργάνων είναι
περισσότεροι.
Όπως αναφέρθηκε, οι TKIs συνδέονται με συναγωνιστικό τρόπο στην περιοχή σύνδεσης του ATP στην
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αγκύλη ενεργοποίησης της κινάσης του υποδοχέα
στόχου4. Επομένως, το γεγονός ότι μιμούνται την
δράση του ΑΤΡ (ATP-mimetics) έχει ως αποτέλεσμα
να εμποδίζεται η φωσφορυλίωση και τα μονοπάτια
μεταγωγής του σήματος (π.χ. Εrlotinib). Καθώς οι
TKIs μπορούν να περάσουν στο κυτταρόπλασμα είναι
δυνατό να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
στοχεύσουν οποιοδήποτε ενδοκυττάριο μόριο - στόχο
επιλεγεί ή ομάδα μορίων - στόχων4.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν TKIs σχετικά εκλεκτικοί, όπως το Gefitinib, ενώ τα τελευταία χρόνια
χρησιμοποιούνται πολυ-εκλεκτικοί αναστολείς, όπως
το Lapatinib, το Sunitinib, και το Sorafenib. Γενικά, οι
TKIs φαίνεται ότι δρουν με μικρότερη ειδικότητα σε
σχέση με τα mAbs, γεγονός που έχει το πλεονέκτημα της αναστολής πολλών μονοπατιών μεταγωγής
σήματος. Οι συνεργικές ανασταλτικές επιδράσεις της
πολλαπλής στόχευσης πιθανόν οδηγούν σε ευρύτερη
αντινεοπλασματική δράση, με ταυτόχρονη μείωση
της πιθανότητας ανάπτυξης αντίστασης στο φάρμακο, αλλά με το κόστος της εμφάνισης αυξημένης
τοξικότητας6.
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι και οι δύο ομάδες φαρμάκων έχουν άμεση δράση αναστολής των μονοπατιών
μεταγωγής του παθολογικού σήματος, με διαφορετικό
μηχανισμό η κάθε ομάδα. Αυτό, όμως, το οποίο διαφοροποιεί κυρίως τα mAbs είναι η ικανότητα τους να
ενεργοποιούν ανοσολογικές αντιδράσεις κατά των
καρκινικών κυττάρων7.
Εξαιτίας της επαγωγής ανοσολογικών μηχανισμών
πιστεύεται ότι τα αποτελέσματα της in vitro αναστολής
της ανάπτυξης από mAbs μάλλον αδικεί την ακριβή
in vivo δραστικότητά τους, όταν αυτά συγκρίνονται με
TKIs. Παραδείγματος χάριν, το Cetuximab παρουσιάζει
μικρότερη αναστολή του πολλαπλασιασμού κυτταρικών
σειρών μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος,
σε σύγκριση με το Gefitinib. Όμως, οι ανασταλτικές
δράσεις του Cetuximab στην ανάπτυξη του όγκου in
vivo, φαίνεται να είναι περισσότερο σημαντικές όταν
συγκρίνονται με το Gefitinib8.
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της in vivo ανοσολογικής δράσης των mAbs είναι η ADCC. Κατά την
αντίδραση αυτή γίνεται σύνδεση του μονοκλωνικού
αντισώματος με τον υποδοχέα ενεργοποίησης αντισώματος (FcγRIII) σε κύτταρα, όπως οι φυσικοί φονείς ή τα
μονοκύτταρα/μακροφάγα. Στη συνέχεια, τα καλυμμένα
με mAbs καρκινικά κύτταρα φαγοκυτταρώνονται από
τα μακροφάγα ή υφίστανται λύση από τους φυσικούς
φονείς7. Άλλοι ανοσολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν
σε καταστροφή καρκινικών κυττάρων περιλαμβάνουν
την CDC9 και την κυτταρική κυτταροτοξικότητα εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα (CDCC)10. Πάντως ο
ρόλος των παραγόντων του συμπληρώματος δεν έχει

ακόμη διασαφηνιστεί. Η παρατήρηση ότι απαιτείται
σχεδόν δεκαπλάσια ποσότητα mAbs προκειμένου να
πυροδοτηθούν η CDC και η CDCC, από ότι χρειάζεται
να πυροδοτηθεί η ADCC, δεικνύει ότι τα mAbs δρουν
κυρίως μέσω της ADCC7.
Ανταπόκριση στη θεραπεία
Όταν τα mAbs ή οι TKIs χορηγήθηκαν ως μονοθεραπεία σε διάφορους τύπους καρκίνου, δεν
παρατηρήθηκαν σαφείς διαφορές στη συνολική ανταπόκριση, η οποία ήταν της τάξεως του 10-20%11,12,13.
Η παρατήρηση αυτή συνάδει με προκλινικά δεδομένα
τα οποία δείχνουν ότι η επαγωγή της παύσης του
κυτταρικού κύκλου και η κυτταροτοξική δράση είναι
παρόμοιες. Μάλιστα στον προχωρημένο καρκίνο
του νεφρού οι εγκεκριμένες θεραπείες είναι οι στοχευμένοι παράγοντες Sunitinib14 και Sorafenib15 οι
οποίοι είναι πολυ-εκλεκτικοί αναστολείς τυροσινικής
κινάσης και το μονοκλωνικό αντίσωμα Βevacizumab
(σε συνδυασμό με ιντερφερόνη α)16. Ακολούθως,
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα
αυτών των παραγόντων, μελετήθηκαν συνδυασμοί
τους με χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) ή ακτινοθεραπεία
(ΑΚΘ). Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι οι κλινικές
ανταποκρίσεις στο συνδυασμό mAbs ή TKIs με τη
ΧΜΘ διέφεραν ανάλογα με το είδος του καρκίνου.
Στην περίπτωση του HER2+ μεταστατικό καρκίνου
του μαστού οι κλινικές μελέτες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα Trastuzumab17
είτε ο αναστολέας τυροσινικής κινάσης Lapatinib18
σε συνδυασμό με ΧΜΘ, έδειξαν σημαντικότερο
ποσοστό κλινικών ανταποκρίσεων στις ομάδες του
συνδυασμού συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο ΧΜΘ.
Στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου πολλές προκλινικές
και κλινικές μελέτες έχουν δείξει μεγαλύτερη κλινική
ανταπόκριση όταν το Cetuximab συνδυάστηκε με
ΑΚΘ19. Επιπρόσθετα, μία πρόσφατη φάσης Ι μελέτη έδειξε ενθαρρυντικά δεδομένα σχετικά με τον
συνδυασμό του Gefitinib με ΑΚΘ ή ΧΜΘ/ΑΚΘ20.
Αντιθέτως, οι κλινικές μελέτες στον καρκίνο του
πνεύμονος, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν mAbs ή
TKIs σε συνδυασμό με ΧΜΘ, έδειξαν έναν παράδοξο
διαχωρισμό μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Ο
συνδυασμός ΧΜΘ με TKIs (Gefinitib) δεν είχε συνεργικές επιδράσεις στη ΧΜΘ σε μεγάλες μελέτες
τυχαίας κατανομής ασθενών με μη μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονος21,22. Στην περίπτωση της
προσθήκης του Cetuximab στη ΧΜΘ, τα δεδομένα -αν
και αντικρουόμενα- τείνουν να δείξουν υπεροχή του
συνδυασμού όσον αφορά την αποτελεσματικότητα23.
Αυτό, το οποίο μπορεί, ενδεχομένως, να εξηγήσει
τον διαχωρισμό αυτό είναι αφενός το γεγονός ότι
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τα mAbs έχουν κάποια άμεση δράση στα p53-εξαρτώμενα αποπτωτικά μονοπάτια24 και αφετέρου ότι
εμφανίζουν καλύτερη in vivo δραστηριότητα μέσω
των έμμεσων ανοσολογικών τους δράσεων7. Όμως,
η διαφορά στην ανταπόκριση μεταξύ των δύο αυτών
τύπων στόχευσης δεν είναι εμφανής σε κάθε τύπο
καρκίνου, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι υποκείμενοι
μηχανισμοί των συνεργικών επιδράσεων των στοχευμένων παραγόντων είναι πολυπαραγοντικοί3. Για
παράδειγμα, ως σήμερα μόνο συνδυασμοί mAbs με
ΧΜΘ περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες
αντιμετώπισης του μεταστατικού καρκίνου του παχέος
εντέρου25,26. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δεδομένα ότι
και συνδυασμοί TKIs με ΧΜΘ έχουν συνεργιστικές
επιδράσεις27.
Ευαισθησία - Μηχανισμοί αντίστασης
Με βάση τα αποτελέσματα προκλινικών και κλινικών μελετών φάνηκε ότι δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση
μεταξύ της έκφρασης των μεμβρανικών υποδοχέων
(π.χ. του EGFR) και της κλινικής ανταπόκρισης σε
στοχευμένα μόρια, οπότε άλλοι προβλεπτικοί παράγοντες ενδεχομένως σχετίζονται με την κλινική ανταπόκριση σε στοχευμένους παράγοντες28. Όντως, οι
μεταλλάξεις σε μεμβρανικούς υποδοχείς επηρεάζουν
θετικά ή αρνητικά την κλινική ανταπόκριση σε TKIs
στον καρκίνο του πνεύμονος29,30. Π.χ. μεταλλάξεις οι
οποίες αλλάζουν τη θέση κριτικών αμινοξέων στην
θέση σύνδεσης του ATP στην περιοχή της τυροσινικής
κινάσης οδηγούν σε αύξηση της ευαισθησίας των
καρκινικών κυττάρων στους TKIs μέσω σταθεροποίησης των διαδράσεων του ΤΚΙ με την περιοχή της
τυροσινικής κινάσης29.
Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι άλλες μεταλλάξεις οδηγούν σε αντίσταση στη θεραπεία με TKIs.
Στην περίπτωση του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα, η εμφάνιση της T790M μετάλλαξης οδηγεί
σε αντίσταση σε θεραπεία με Gefitinib ή Erlotinib εν
μέρει λόγω στερεοτακτικής παρεμπόδισης της σύνδεσης των αναστολέων με την καταλυτική περιοχή31.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στον καρκίνο του παχέος εντέρου τα αντι-EGFR mAbs είναι
πιο δραστικά σε σύγκριση με τους TKIs. Η διαφορά
στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων στον καρκίνο του παχέος εντέρου μπορεί να
οφείλεται εν μέρει στη χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης ενεργών EGFR μεταλλάξεων σε σχέση με αυτές
που ανιχνεύονται στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύμονος32. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα των
mAbs στον καρκίνο του παχέος εντέρου δεν φαίνεται να
συσχετίζεται με την έκφραση του EGFR33, π.χ. το Cetuximab έχει φανεί ότι δρα ακόμη και σε ασθενείς που

είναι EGFR-αρνητικοί ανοσοϊστοχημικώς34. Επιπλέον,
παράγοντες διαφορετικοί από τις τροποποιήσεις στη
φωσφορυλίωση του EGFR από μεταλλάξεις μπορεί να
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των mAbs στο
μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος. Πιθανόν
το Cetuximab παρουσιάζει ανασταλτική επίδραση
στην ενεργοποίηση των καθοδικών μονοπατιών που
διαμεσολαβούνται από τα ERK1/2 και AKT35. Αντίστοιχα, υψηλά επίπεδα άλλων μελών της οικογένειας
ErbB δυνατόν να συμβάλλουν στην ευαισθησία των
καρκινικών κυττάρων στους EGFR TKIs, πιθανόν
μέσω της απορρύθμισης του AKT μονοπατιού36. Επομένως, πρέπει να μελετηθεί η συμμετοχή επιπλέον
καθοριστικών παραγόντων, εκτός των μεταλλάξεων
του EGFR, ώστε να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί που
προκαλούν ευαισθησία ή αντίσταση στη θεραπεία με
στοχευμένους παράγοντες 37,38.
Τα καρκινικά κύτταρα αποκτούν αντίσταση στα
mAbs και τους TKIs με διαφορετικούς μηχανισμούς,
οι οποίοι ουσιαστικά ακολουθούν τους διαφορετικούς
μηχανισμούς δράσης που κάθε ομάδα παρουσιάζει.
Σχετικά με τους μηχανισμούς αντίστασης στα mAbs
διακρίνουμε: α) τη σχετιζόμενη με τον όγκο και β) τη
σχετιζόμενη με τον ξενιστή αντίσταση.
Στην περίπτωση της σχετιζόμενης με τον όγκο
αντίστασης παρατηρούνται συνήθως οι εξής μηχανισμοί:
1. Τροποποιημένη αλληλεπίδραση υποδοχέα-αντισώματος. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το μονοκλωνικό αντίσωμα Τrastuzumab το οποίο έχει
αναπτυχθεί για να στοχεύσει ένα συγκεκριμένο
επίτοπο της πρωτεΐνης ErbB, είναι γνωστό ότι η
πρόσδεσή του εξαρτάται από την αναγνώριση του
εν λόγω τμήματος της πρωτεΐνης. Επομένως, το
Τrastuzumab ενδέχεται να μην αναγνωρίσει ένα
μόριο ErbB, το οποίο έχει τροποποιηθεί εξαιτίας
μεταλλάξεων, παρουσίας ελλειπτικού Her-2/neu
εξωκυττάριου τμήματος (ECD) ή πρόσδεσης άλλων
πρωτεϊνών στον ErbB2, όπως η γλυκοπρωτεΐνη
Muc4, οπότε καλύπτεται η περιοχή πρόσδεσης του
Τrastuzumab και αποτρέπεται η αλληλεπίδραση
αντισώματος / υποδοχέα39.
2. Αυξημένη κυτταρική σηματοδότηση από άλλους
υποδοχείς. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται η μεταγωγή σήματος από την δημιουργία
ετεροδιμερών με άλλους υποδοχείς της ίδιας οικογένειας, καθώς δεν αναστέλλονται όλα τα μέλη
της οικογένειας από το μονοκλωνικό αντίσωμα ή
μεταπήδηση σε εναλλακτικά μονοπάτια, όπως η
υπερέκφραση του υποδοχέα του ινσουλινοειδούς
αυξητικού παράγοντα (IGFR) που μειώνει την
ανταπόκριση στο Τrastuzumab39.
3. Διαφορετική κυτταρική σηματοδότηση, π.χ. αντί-
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σταση σε θεραπεία με Τrastuzumab λόγω της
ελλειπτικής λειτουργίας του ογκοκατασταλτικού
PTEN, μέσω του μονοπατιού PI-3K/Akt40.
4. Διαταραχές στην ενσωμάτωση του υποδοχέα (π.χ
του EGFR στην περίπτωση του Cetuximab)41.
Στην περίπτωση της σχετιζόμενης με τον ξενιστή
αντίστασης παρατηρούνται μεταξύ άλλων οι εξής
μηχανισμοί:
1. Πολυμορφισμοί του Fc υποδοχέα. Η παρουσία συγκεκριμένου πολυμορφισμού της FcRIIIa πρωτεΐνης
οδηγεί σε μικρότερη συγγένεια με τις ανοσοσφαιρίνες και επομένως μειωμένη ADCC (π.χ. αντίσταση
στο Rituximab σε non-Hodgkin λεμφώματα)42.
2. Διαταραχές στην ADCC, πιθανόν μέσω ενός ελαττωματικού ανοσολογικού συστήματος43.
3. Παραγωγή αντιχιμαιρικών αντισωμάτων (HACAs),
αν και έχουν μικρό αντίκτυπο (3%) στην αντίσταση
σε μονοκλωνικό αντίσωμα42.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη αντίστασης σε θεραπεία με TKIs οι μηχανισμοί που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία περιλαμβάνουν:
1. Μεταλλάξεις της τυροσινικής κινάσης, όπως μεταλλάξεις στις θέσεις ενεργοποίησης του FLT3, KIT
και PDGFRa οι οποίες προκαλούν είτε πρωτοπαθή
αντίσταση στους TKIs44, είτε δευτεροπαθή αντίσταση, όπως η T790M μετάλλαξη, με αποτέλεσμα την
αδυναμία σύνδεσης του μικρομοριακού αναστολέα
με την περιοχή της τυροσινικής κινάσης31.
2. Υπερέκφραση της τυροσινικής κινάσης. Π.χ. αντίσταση στο Ιmatinib, λόγω υψηλού βαθμού ενίσχυσης του BCR-ABL1. Στην περίπτωση αυτή
δεν παρατηρείται επίδραση στην ευαισθησία της
τυροσινικής κινάσης στον ΤΚΙ. Απλά, ο απόλυτος
αριθμός των ενεργών μορίων είναι μεγαλύτερος
από τον αντίστοιχο αριθμό των αναστολέων, με
αποτέλεσμα να μην διακόπτονται τα σήματα του
πολλαπλασιασμού και της ανάπτυξης στο επίπεδο
που επάγεται η παύση του κυτταρικού κύκλου και
η απόπτωση45.
3. Μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του
ΤΚΙ. Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την
βιοδιαθεσιμότητα του ΤΚΙ έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στη δράση του στον κυτταρικό στόχο του. Τέτοιοι
παράγοντες είναι: α) η υδατοδιαλυτότητα, β) ο
ιονισμός, γ) η σύνδεση με πρωτεΐνες του πλάσματος, δ) ο ρυθμός εισαγωγής του φαρμάκου στα
κύτταρα (influx rate) και ε) ο ρυθμός εξαγωγής από
τα κύτταρα (efflux rate)44. Π.χ. το Ιmatinib μπορεί
να συνδεθεί με την α1 όξινη γλυκοπρωτεΐνη με
αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσής του στο
πλάσμα και αντίστοιχα μείωση της ενδοκυττάριας
συγκέντρωσής του46. Αντίστοιχα, ο πολυ- μεταφορέας ABCG2 έχει συσχετιστεί με αντίσταση

στο Gefitinib στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύμονος, καθώς διαμεσολαβεί στην απέκκριση
του φαρμάκου από τα κύτταρα47.
4. Ενεργοποίηση άλλων εναλλακτικών οδών μεταγωγής σήματος. Π.χ. σε υποτροπή ασθενούς πάσχοντος από GIST εμφάνιση μετάλλαξης στο γονίδιο
PDGFRα, η οποία δημιουργούσε αντίσταση στο
Imatinib ενώ στην αρχική διάγνωση παρουσίαζε
ενεργό KIT μετάλλαξη48.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες τόσο των TKIs όσο και
των mAbs δεν περιλαμβάνουν τη δοσοεξαρτώμενη
μυελοτοξικότητα η οποία παρατηρείται με τη ΧΜΘ. Από
την άλλη πλευρά, δυνατόν να παρατηρηθούν κοινές
παρενέργειες μεταξύ των δύο αυτών φαρμακολογικών
τάξεων που έχουν σχέση με το στόχο που δρουν.
Π.χ. το ακμοειδές εξάνθημα, το οποίο οφείλεται στην
καταστολή του EGFR, παρατηρείται κατά τη θεραπεία
τόσο με mAbs (cetuximab), όσο και με αναστολείς
τυροσινικής κινάσης (erlotinib)49.
Γενικά τα mAbs, στα πλαίσια της ανοσογονικότητας
που παρουσιάζουν, μπορούν να πυροδοτήσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις
που αντιμετωπίζονται με απλά μέτρα, π.χ. περίπου
το 40% των ασθενών που λαμβάνουν Τrastuzumab
παρουσιάζουν κάποιου βαθμού συμπτώματα που
σχετίζονται με την έγχυση, όπως γριππώδη συνδρομή,
κυρίως κατά την πρώτη έγχυση49. Επιπλέον, μπορούν
να πυροδοτήσουν την παραγωγή ανθρώπινων αντιχιμαιρικών αντισωμάτων (HACAs) τα οποία επιδρούν
σε μικρό βαθμό στην δραστικότητά του42. Δυστυχώς
αντίστοιχα προβλήματα ανοσογονικότητας δεν έχουν
εξαφανιστεί ακόμη και με τη χρήση των ανθρώπινων
mAbs, βέβαια σε μικρότερο βαθμό49.
Στην περίπτωση των TKIs έχει παρατηρηθεί ότι
η εμφάνιση συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό
(όπως διάρροια, ναυτία, εμετός και ανορεξία) είναι
συχνή και αποτελεί δοσοεξαρτώμενη τοξικότητα50. Η
παρενέργεια αυτή συνδέεται με την από του στόματος
χορήγηση των TKIs και την επίδραση στο επιθήλιο
του γαστρεντερικού σωλήνα50.
Εννοείται ότι κάθε στοχευμένη θεραπεία παρουσιάζει ιδιαίτερες παρενέργειες οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε άμεση κυτταροτοξική δράση του φαρμάκου,
όπως είναι η καρδιοτοξικότητα που παρατηρείται κατά
τη θεραπεία με το Trastuzumab51, η διάμεση πνευμονοπάθεια που παρουσιάζει το Gefitinib52, ή ο υποθυρεοειδισμός που παρουσιάζει το Sunitinib53. Επιπλέον,
ο κίνδυνος εμφάνισης ασυνήθιστων παρενεργειών
είναι μεγαλύτερος, όταν αυτές οι μοριακές στοχευμένες θεραπείες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
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κλασσικά χημειοθεραπευτικά ή όταν συνδυάζονται τα
μονοκλωνικά αντισώματα με τους TKIs49.
Συμπεράσματα
Είναι σαφές ότι η αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα των mAbs και των TKIs στη θεραπεία
του καρκίνου, τα έχουν καθιερώσει ως θεμέλιο λίθο
στη μοριακή στοχευμένη θεραπεία3. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την ανασκόπηση
είναι τα εξής:
Πρώτον, τα mAbs εμφανίζουν βιολογικές ιδιότητες
που δεν έχουν οι TKIs και αντιστρόφως. Αυτή η βασική
διαφορά προσδίδει ποικιλομορφία στους μηχανισμούς
δράσης σε διάφορους τύπους καρκίνου.
Δεύτερον, καθώς οι συμπαγείς όγκοι παρουσιάζουν
ετερογένεια, λόγω του ότι η μοριακή παθογένεση
περιλαμβάνει διαταραχές σε περισσότερα από ένα
μονοπάτια μεταγωγής σήματος, φαίνεται ότι η αρχική
θεωρία ότι η στοχευμένη μονοθεραπεία θα αποτελούσε
την απόλυτη θεραπευτική προσέγγιση, είναι μάλλον
μη δόκιμη στρατηγική και πιθανόν να προσφέρει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα3.
Φαίνεται λοιπόν ότι η ιδέα της συνδυασμένης
χρήσης στοχευμένων παραγόντων θα αποτελέσει
έναν από τους στόχους της αντικαρκινικής θεραπείας
στο άμεσο μέλλον, καθώς θα οδηγήσει σε αποτελεσματική καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων,
αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της ετερογένειας του
όγκου, χρησιμοποιώντας στο μέγιστο τα επωφελή
χαρακτηριστικά και των δύο τάξεων φαρμάκων.
Ταυτόχρονα θα διατηρήσει την ειδικότητα της θεραπείας, σεβόμενη τους φυσιολογικούς ιστούς,
όσο αυτό είναι δυνατό και τέλος, θα περιορίσει τη
φαρμακευτική αντίσταση. Μεταξύ των τρόπων που
αυτό μπορεί να επιτευχθεί είναι η ανάπτυξη νέων
πολυ-εκλεκτικών παραγόντων οι οποίοι θα στοχεύουν πολλά μόρια ταυτόχρονα. Ήδη κυκλοφορούν
τέτοιοι πολυ-αναστολείς, όπως το Sorafenib και το
Lapatinib. Επίσης καλή θεραπευτική στρατηγική με
συνεργικές επιδράσεις θεωρείται ο συνδυασμός ενός
μονοκλωνικού αντισώματος με έναν μικρομοριακό
αναστολέα. Με έναν τέτοιο συνδυασμό επιτυγχάνονται επιπλέον: α) η μεγιστοποίηση της αναστολής
των μορίων στόχων, μέσω είτε κάθετης καταστολής
(καταστολή 2 ή 3 παράλληλων μονοπατιών που
στέλνουν σήματα στον κυτταρικό πυρήνα), είτε
οριζόντιας καταστολής, (καταστολή ενός καταρράκτη
μεταγωγής σήματος σε πολλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας ότι το συγκεκριμένο μονοπάτι δεν λειτουργεί),
υπερνικώντας τους περιορισμούς από την απλή

αναστολή, β) η διατήρηση των έμμεσων ανοσολογικών επιδράσεων τις οποίες παρουσιάζουν τα mAbs
και οι οποίες είναι σημαντικές για την καταπολέμηση
των καρκινικών κυττάρων, γ) ενδεχομένως η μείωση
της δραστικής δόσης, τόσο των mAbs, όσο και των
TKIs, με αποτέλεσμα τη μείωση της τοξικότητας με
διατήρηση της δραστικότητας. Π.χ. σε προκλινικές
μελέτες παρατηρήθηκε αύξηση της δραστικότητας
με το συνδυασμό Trastuzumab-Lapatinib σε ERBB2θετικά καρκινικά κύτταρα μαστού, γεγονός το οποίο
οδήγησε στην διεξαγωγή μελετών του συνδυασμού
αυτού54. Ο συνδυασμός Lapatinib με Trastuzumab
αυξάνει την απόπτωση στα καρκινικά κύτταρα που
υπερεκφράζουν το ERBB2 και θεωρείται ότι το
Trastuzumab ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα
στο Lapatinib και αντιστρόφως55.
Τρίτον, η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των αποτελεσμάτων των προκλινικών μοντέλων και των κλινικών
δοκιμών είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου
διεξαγωγής των μελετών στο μέλλον. Καταρχήν, τα
προκλινικά μοντέλα δίνουν μία εικόνα ενός μοριακού
υποτύπου καρκίνου, του οποίου η επικράτηση στον
τύπο του καρκίνου είτε δεν είναι γνωστή ή είναι μη
αναμενόμενη. Επομένως, είναι καλύτερο, πριν προχωρήσει κανείς σε δαπανηρές φάσεις ΙΙΙ με μεγάλο
αριθμό ασθενών, να έχει συγκεντρώσει στην κλινική
προκαταρκτικά δεδομένα του υπό μελέτη συνδυασμού
φαρμάκων, όπως με την διενέργεια τυχαιοποιημένων
φάσεως ΙΙ δοκιμών56.
Τέταρτον, στην εποχή των cDNA arrays και της
τεχνολογίας της πρωτεομικής, με την ανάπτυξη μοριακών υπογραφών προγνωστικών και προβλεπτικών57,58
είναι καλό να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας
στην ταυτοποίηση των ευαίσθητων ή των ανθεκτικών
φαινοτύπων56. Π.χ. μια προσέγγιση θα ήταν η ταυτοποίηση των ασθενών οι οποίοι παρουσιάζουν πρωτοπαθή αντίσταση σε κάποιο βιολογικό παράγοντα,
όπως στην περίπτωση του K-ras στον καρκίνο του
παχέος εντέρου. Ήδη, προκειμένου να χορηγηθεί το
ανθρώπινο αντίσωμα Panitumumab ως μονοθεραπεία
στο μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου είναι
απαραίτητο ο ασθενής να έχει μη μεταλλαγμένο (wild
type) γονίδιο K-ras59. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι
σε κάθε νέα κλινική δοκιμή με νέους μοριακούς στοχευτικούς παράγοντες είναι απαραίτητο να λαμβάνεται
και ιστός από τους ασθενείς που συμμετέχουν, ώστε
αναδρομικά να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων56.
Πάντως, είναι σίγουρο ότι απαιτείται περαιτέρω
μελέτη σε όλα τα επίπεδα για την ανάπτυξη νέας
γενεάς στοχευτικών παραγόντων.
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ΑBSTRACT
THANOPOULOU I. Membranic Receptors: Extra- or Intracellular Targeting?
The current treatment of cancer includes targeted therapies against cancer cells, which spare the
normal tissues. Among the strategies developed, is the inhibition of membrane receptors action. To
date in the clinical setting monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors have been developed.
In this review, we compare the properties of these two classes of agents regarding pharmacological
properties, mechanism of action, response rates, sensitivity and resistance mechanisms and also
adverse effects. We discuss and compare the distinctive properties of these two therapeutic strategies
to provide information on the development of new drugs and the future direction of cancer therapy.
Forum of Clinical Oncology 7 (2):176-184, 2008.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Η στόχευση του πυρήνα:
Ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων
Βασίλης Καραβασίλης1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η στόχευση πρωτεϊνών οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα του καρκινικού κυττάρου έχει προκαλέσει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον κατά τα τελευταία χρόνια. Οι αποακετυλιωτές των ιστονών
(HDAC) είναι πυρηνικά ένζυμα τα οποία παίζουν ρόλο στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης και
στην επιγενετική ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων. Οι HDAC εμπλέκονται σε πλήθος κυτταρικών
διεργασιών συμπεριλαμβανομένων του πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και της απόπτωσης
των καρκινικών κυττάρων. Οι αναστολείς των HDAC (HDACi), έχει βρεθεί σε προκλινικές μελέτες,
ότι αναπτύσσουν τις ισχυρές αντικαρκινικές δραστηριότητες. Οι HDACi έχουν συνεργική δράση με
πληθώρα αντικαρκινικών φαρμάκων των οποίων ενισχύουν την αντινεοπλασματική δράση. Η πολυADP-ριβόζη-πολυμεράση (PARP) είναι ένα πυρηνικό ένζυμο το οποίο επισημαίνει την παρουσία
βλάβης στο DNA και καταλύει την προσθήκη μονάδων ADP-ριβόζης στο DNA. Σε συνεργασία με
τα διάφορα ένζυμα επιδιόρθωσης του DNA συμβάλει στην αποκατάσταση της βλάβης του DNA. Σε
κυτταρικές σειρές. οι αναστολείς PARP ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων που στοχεύουν το DNA,
αλλά και της ακτινοβολίας. Επιπλέον, οι όγκοι με ατελείς μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, όπως
εκείνοι που προκύπτουν σε ασθενείς με μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA, μπορούν να είναι πιο ευαίσθητοι στους αναστολείς PARP. Σε αυτή τη σύντομη ανασκόπηση συνοψίζονται τα προκλινικά και
κλινικά μέχρι σήμερα δεδομένα για αυτές τις δύο κατηγορίες πυρηνικών ενζύμων τα οποία αποτελούν
xxxxxx
ελπιδοφόρους θεραπευτικούς στόχους. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (2):185-193.
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Εισαγωγή
Οι στοχευμένες θεραπείες έχουν κατακτήσει πλέον
βασικό ρόλο στην καθημερινή κλινική πράξη στην
θεραπευτική του καρκίνου. Πέρα από τα μονοκλωνικά
αντισώματα και τους αναστολείς της τυροσίνης κινάσης
που στοχεύουν μόρια στην εξωκυττάρια επιφάνεια του
κυττάρου ή στο κυτταρόπλασμα, η στόχευση μορίων
στον πυρήνα του καρκινικού κυττάρου έχει αρχίσει
να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην μικρή αυτή
ανασκόπηση θα παρατεθούν τα νεότερα δεδομένα
Παθολόγος Ογκολόγος, Αλληλογραφία: Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου,
Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 693140, e-mail:
karavasv@auth.gr
1

που αφορούν δύο νέες κατηγορίες φαρμακευτικών
ουσιών, τους αναστολείς των αποακετυλιωτών των
ιστονών (HDACi) και τους αναστολείς της πολυ- ADPριβόζη- πολυμεράσης (PARP).
Α. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΙΩΤΩΝ
ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ (HDACI)
Η ακετυλίωση και η αποακετυλίωση των ιστονών
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της μεταγραφής γονιδίων στα ευκαριωτικά κύτταρα1,2. Η θέση
της ακετυλίωσης των ιστονών, αλλά και μη-ιστονών
πρωτεϊνών καθορίζεται αντίστοιχα από τις αποακετυλάσες (HDACs) και τις ακετυλοτρανσφεράσες (HAΤs).
Οι ακετυλοτρανσφεράσες προσθέτουν τις ακετυλικές
ομάδες στα υπολείμματα λυσίνης, ενώ οι HDACs αφαι-
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ρούν τις ακετυλικές ομάδες. Η ακετυλίωση των ιστονών
προσδίδει σε συγκεκριμένα τμήματα χρωματίνης μια
πιο χαλαρή δομή η οποία επιτρέπει τη μεταγραφική
ενεργοποίηση. Οι αναστολείς των HDAC (HDACi)
ρυθμίζουν επιλεκτικά τη γονιδιακή μεταγραφή, με την
αναδιάταξη και τις αλλαγές στη δομή της χρωματίνης.
Επιπλέον, οι HDACs αλληλεπιδρούν και με πρωτεΐνες
μη-ιστόνες, οι οποίες ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό
και το θάνατο των κυττάρων3-5.
Στον άνθρωπο 18 ένζυμα με δράση HDAC έχουν
προσδιοριστεί μέχρι σήμερα και ομαδοποιούνται σε 4
κλάσεις6,7. Η κατηγορία Ι HDACs έχει κατεξοχήν πυρηνική εντόπιση και η κατηγορία ΙΙ εκφράζεται μεταξύ
του κυτταροπλάσματος και του πυρήνα. Οι HDACi
έχουν βρεθεί να έχουν συνεργική αντικαρκινική δράση
κατά των όγκων με ένα ευρύ φάσμα ουσιών συμπεριλαμβανομένων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, στοχευμένων θεραπειών και ακτινοβολίας4,7,8. Συνεργική
αντικαρκινική δράση των HDACi έχει παρουσιαστεί με
αντιμεταβολίτες, ταξάνες και εποθιλόνες, αναστολείς
της τοποϊσομεράσης ΙΙ, ανθρακυκλίνες και παράγωγα
πλατίνας9,10. Πρώιμα θετικά αποτελέσματα έχουν,
επίσης, παρατηρηθεί σε συνδυασμούς με ιματινίμπη,
τραστουζουμάμπη και ακτινοθεραπεία7,8,11.
Τουλάχιστον 14 διαφορετικοί HDACi βρίσκονται
σε εξέλιξη σε κλινικές δοκιμές είτε ως μονοθεραπεία
είτε σε συνδυασμούς με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες σε μια πλειάδα συμπαγών όγκων αλλά και
αιματολογικών κακοηθειών (Πίνακας 1).
Σε προκλινικές δοκιμές μέλη διαφόρων κατηγοριών HDACi έχουν βρεθεί να εμφανίζουν ισχυρή
αντικαρκινική δράση σε διαφόρους όγκους. Μόλις
πρόσφατα το Vorinostat έγινε ο πρώτος HDACi ο
οποίος εγκρίνεται από το Οργανισμό Φαρμάκων

και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) για τη θεραπεία του
δερματικού Τ-κυτταρικού λεμφώματος (CTCL)12,13.
Στη μελέτη φάσης ΙΙ με βάση την οποία επικυρώθηκε
η έγκριση, από του στόματος Vorinostat χορηγήθηκε
σε 33 προθεραπευμένους ασθενείς με υποτροπιάζον
δερματικό Τ κυτταρικό λέμφωμα. Μερική ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε οκτώ ασθενείς (24.2%) και 14
από τους 31 αξιολογηθέντες ασθενείς (45.2%) είχαν
ανακούφιση συμπτωμάτων12.
Ο HDACi παράγων Romidepsin δοκιμάστηκε σε
κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ σε ασθενείς με ορμονοάντοχο καρκίνο προστάτη. Η Romidepsin χορηγήθηκε
ενδοφλεβίως σε δόση 13mg/m2 τις ημέρες 1, 8 και
15 σε κύκλο 28 ημερών. Ο πρωταρχικός στόχος της
μελέτης ήταν το ποσοστό ασθενών με έλεγχο νόσου
διαρκείας 6 μηνών. Από τους 31 ασθενείς που πήραν
μέρος στη μελέτη με διάμεση ηλικία τα 64 έτη, οι 21
ήταν αξιολογήσιμοι για ανταπόκριση. ένας ασθενής
με μερική ύφεση και δύο με στάσιμη νόσο διαρκείας
>6 μηνών παρατηρήθηκαν, ενώ εκτιμήθηκαν επίσης
μικρότερης διάρκειας ανταποκρίσεις. Ανεπιθύμητες
ενέργειες σε μεγάλο βαθμό ήταν η ναυτία, η κόπωση, έμετος, δυσκοιλιότητα και σε μικρότερο βαθμό η
αιματολογική τοξικότητα.
Συνδυασμός HDACi με άλλους
αντινεοπλασματικούς παράγοντες
Αν και η χρήση των HDACi παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως μονοθεραπεία με καλή ανοχή
και αποδεκτή τοξικότητα οι HDACi έχει αποδειχθεί να
έχουν συνεργική δράση σε συνδυασμούς με άλλα
χημειοθεραπευτικά φάρμακα, βιολογικούς παράγοντες
και ακτινοθεραπεία8.

Πίνακας 1. Αναστολείς HDAC και φάση κλινικής ανάπτυξης.
Κατηγορία

Αναστολέας HDAC

Φάση κλινικής ανάπτυξης

Hydroxamate

SAHA (Zolinza, vorinostat)

Εγκεκριμένο από το FDA

LBH589

Φάση I

PXD101 (Belinostat)

Φάση II

ITF2357

Φάση I

PCI-24781

Φάση I

Cyclic peptide

FK228 (Depsipeptide)

Φάση II

Benzamide

MS-275

Φάση II

MGCD0103

Φάση II

Phenylbutyrate

Φάση II

Valproic acid

Φάση II

AN-9

Φάση II

Baceca

Φάση II

Savicol

Φάση II

Aliphatic acid
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HDACi σε συνδυασμό με κλασσικούς
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.
Δεδομένου ότι HDACi μπορεί να χορηγηθούν κλινικά με την ελάχιστη τοξικότητα ο συνδυασμός HDACi
και των συμβατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
έχει εξεταστεί ως πιθανός ενισχυτής της απόπτωσης.
Παραδείγματος χάριν, ο συνδυασμός του LAQ824 ή
του SAHA με τον αντιμεταβολίτη gemcitabine ή με
παράγοντες που στοχεύουν την πυρηνική άτρακτο
όπως η δοσεταξέλη (docetaxel) και η εποθιλόνη Β και
(epothilone Β) παρουσίασε αυξημένο κυτταρικό θάνατο
σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού14,15.
Ο LAQ824, επίσης, εμφανίζει συνεργική δράση
σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη σε υποτροπιάζον
πολλαπλό μυέλωμα, η οποία εν μέρει αποδίδεται σε
ενίσχυση της αποπτωσης16. Αυξημένος κυτταρικός
θάνατος παρατηρήθηκε, επίσης, σε όταν ο CI-994
χορηγήθηκε σε συνδυασμό με γεμσιταμπίνη ή δοσεταξέλη σε κυτταρικές σειρές μη μικροκυτταρικού
καρκίνου του πνεύμονα17.
Σε μία κλινική δοκιμή φάσης Ι σε προθεραπευμένους ασθενείς με συμπαγείς όγκους αξιολογήθηκε
ο συνδυασμός του CI-994 και με πακλιταξέλη. Ο
συνδυασμός ήταν καλά ανεκτός με αποδεκτό προφίλ
τοξικότητας, ενώ παρατηρήθηκαν πλήρεις και μερικές
ανταποκρίσεις18.
Υπό εξέλιξη βρίσκονται αφ’ ενός τυχαίας κατανομής
κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ στην οποία συγκρίνεται η χορήγηση γεμσιταμπίνης με ή χωρίς CI-994 σε ασθενείς
με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, και αφ’
ετέρου τυχαίας κατανομής φάσης ΙΙ ανάλογη κλινική
δοκιμή σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. Ο HDACi Belinostat έχει δοκιμαστεί σε συνδυασμό
με καρβοπλατίνα, πακλιταξέλη και το συνδυασμό σε
μελέτη φάσης Ι/ΙΙ. Πρώιμα αποτελέσματα της μελέτης τα οποία ανακοινώθηκαν έδειξαν ενθαρρυντικές
ανταποκρίσεις σε προθεραπευμένους ασθενείς με
συμπαγείς όγκους και αποδεκτό προφίλ τοξικότητας,
οφειλόμενο κυρίως στη χημειοθεραπεία.
HDACi και αναστολείς τυροσινικής κινάσης.
Προκλινικά δεδομένα δείχνουν ότι οι HDACi μειώνουν την έκφραση του bcr-ABL mRNA μέσω του
μηχανισμού της ουμπικουϊτίνης. Ως εκ τούτου, δοκιμάστηκε η συγχορήγηση διαφόρων HDACi με ιματινίμπη
(imatinib, Gleevec®, Novartis) σε κυτταρικές σειρές
χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας19-24. Ο συνδυασμός
HDACi/ιματινίμπης φάνηκε να είναι αποτελεσματικός
σε ανθεκτικές στην ιματινίμπη σειρές Χρονίας Μυελογενούς Λευχαιμίας, και τόσο στον άγριο-τύπο bcr-ABL
όσο και σε αυτόν που φέρει τη μετάλλαξη T315I του
bcr-ABL (που είναι ανθεκτική στην ιματινίμπη) πα-

ρατηρήθηκε κυτταρικός θάνατος με τη συνδυασμένη
θεραπεία. (21, 25,26)
HDACi και ρυθμιστές της αποδόμησης του
πρωτεασώματος.
Σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, επίσης, φάνηκε
ότι οι HDACi έχουν συνεργική δράση με τον παράγοντα 17-AAG έναντι της Hsp90, καθώς και με τον
αναστολέα του πρωτεασώματος Bortezomib27-32. Κατ’
αναλογία με την ιματινίμπη, ο συνδυασμός HDACi
και του 17-AAG ήταν αποτελεσματικός ενάντια σε
κυτταρικές σειρές CM που ήταν είτε ανθεκτικές στην
ιματινίμπη είτε εξέφραζαν τον άγριο τύπο bcr-ABL
και επιπλέον παρατηρήθηκε αυξημένη καταστροφή
του πρωτεοσώματος32. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός
HDACi και 17-AAG προκάλεσε συνεργιστικά αυξημένη
κυτταρική απόπτωση23.
HDACi και ακτινοβολία.
Ως τώρα όλοι οι HDACi οι οποίοι δοκιμάστηκαν
σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία έδειξαν συνεργική
δράση σε in vitro μοντέλα33-38. Οι μελέτες αυτές επεκτάθηκαν και σε ζωικά μοντέλα όπου φάνηκε η επαγωγή
της ακτινοευαισθησίας σε καρκινώματα του προστάτη
και του εγκεφάλου με επακόλουθη αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος της ακτινοβολίας35,36.
Β. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥ- ADP-ΡΙΒΟΖΗΣΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PARP)
Η πολυ ADP-ριβόζη- πολυμεράση (PARP) είναι
ένας πυρηνικός «αισθητήρας» ο οποίος επισημαίνει
την παρουσία βλάβης στο DNA και διευκολύνει τους
μηχανισμούς επισκευής του DNA. Η πολυμεράση
καταλύει την προσθήκη των μονάδων ADP-ribose στο
DNA, τις ιστόνες, και τα διάφορα ένζυμα επισκευής
DNA, μια διαδικασία που επηρεάζει τις κυτταρικές
λειτουργίες της μεταγραφής, της διαφοροποίησης, της
γονιδιακής ρύθμισης, της πρωτεϊνικής αποδόμησης και
της διατήρησης του κυτταρικού σκελετού. Το πρώτο
ένζυμο PARP περιγράφηκε πάνω από 40 έτη πριν και
είναι το πρωτότυπο μέλος μιας υπεροικογένειας 17
μελών (39,40). Ο Parp-1 είναι μια πυρηνική πρωτεΐνη,
η οποία φέρει μια περιοχή ψευδαργύρου με την οποία
αναγνωρίζει και συνδέεται στην περιοχή της βλάβης του
DNA. Σε πειραματικά μοντέλα ποντικιών Knockout, η
απάλειψη του PARP -1 αν και προκαλούσε αναστολή και
καθυστέρηση της διαδικασίας επιδιόρθωσης, εντούτοις
από μόνη της δεν ήταν ικανή να προκαλέσει πλήρη
κυτταρική καταστροφή, γεγονός που επιτυγχάνεται με
την έλλειψη και του αναστολέα PARP -241-43.
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Η υπολειπόμενη δραστηριότητα PARP η οποία
οφείλεται στον PARP -2 αν και είναι μόλις της τάξης
του 10% εντούτοις θεωρείται καθοριστική. Τα διπλά
Κnockout ποντικοί που φέρουν διπλή εξάλειψη PARP
-1 και PARP -2 πεθαίνουν πρόωρα κατά τη διάρκεια
της εμβρυογένεσης, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τη
σπουδαιότητα της λειτουργίας του PARP -2 ελλείψει του
PARP -1 καθώς και την αναγκαιότητα της αναστολής
και των δύο παραγόντων ώστε να παρεμποδιστεί η
επισκευή βλαβών του DNA43-46.
Η ψευδαργυρική μονάδα της PARP δεσμεύεται
στα σπασίματα της μονής αλύσου του DNA, διασπά
το NAD+ και συνδέει τις πολλαπλές μονάδες ADPριβόζης με την πρωτεΐνη στόχο46-48. Κατά συνέπεια, η
πρωτεΐνη αποκτά υψηλά αρνητικό φορτίο και οδηγείται
σε επιδιόρθωση μέσω του μηχανισμού αποκοπής
βάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, υπερενεργοποίηση
της PARP οδηγεί σε μείωση της ενέργειας της NAD+
και το κύτταρο οδηγείται σε θάνατο μέσω νέκρωσης
ή μέσω απόπτωσης49.
Ο μηχανισμός αυτός της επιδιόρθωσης αποτελεί μια
δυναμική διαδικασία με πολύ βραχύ χρόνο ημιζωής <1
λεπτού. Η αποδόμηση των πολυμερών που σχηματίζονται, καταλύεται από το ένζυμο πολυ-γλυκοϋδρολάση
ADP-ριβόζη, το οποίο διασπά τους δεσμούς ριβόζης
- ριβόζης και την πρωτεϊνική λυάση ADP-Ribosyl, η
οποία απομακρύνει το τμήμα της πρωτεΐνης που βρίσκεται κοντά στο μονομερές της ADP-ριβόζης50-51. Μόλις
διασπαστεί το πολυμερές, η PARP απελευθερώνεται
και αδρανοποιείται, επιτρέποντας έτσι να δεσμευθεί
σε μια νέα περιοχή βλάβης στο DNA.
H PARP -1 έχει, επίσης, εμπλακεί στους ομόλογους ανασυνδυασμένους μηχανισμούς επισκευής
του DNA (homologous recombination repair) που
εξαρτώνται από τα BRCA1- και 2 γονίδια52-54. Σε
κύτταρα που στερούνται τις λειτουργίες των BRCA1και ΒRCA2 οι βλάβες στο DNA δεν είναι δυνατόν να
επιδιορθωθούν μέσω της ομόλογης ανασυνδυασμένης
επιδιόρθωσης, γεγονός το οποίο οδηγεί το κύτταρο
σε απόπτωση55. Αν και συγκριτικά με την PARP -1,
λιγότερα είναι γνωστά για τη συμβολή της PARP -2
στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, φαίνεται
ότι και οι δύο συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές
επικαλύπτοντας και αντισταθμίζοντας εν μέρει η μία
τη λειτουργία της άλλης56.
Ρόλος της PARP-1 στην επιδιόρθωση του DNA στα
καρκινικά κύτταρα.
Αυξημένη έκφραση ή/και δραστηριότητα της PARP
-1 έχει παρατηρηθεί σε διάφορες καρκινικές κυτταρικές
σειρές, συμπεριλαμβανομένων των κακοήθων λεμφωμάτων, του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, του

καρκίνου της κεφαλής – τραχήλου, του ορθού καθώς
και σε λευχαιμικά λεμφοκύτταρα57-63. Αυτό μπορεί να
επιτρέψει στα κύτταρα όγκων να αυξήσουν την αντίστασή τους στην βλάβη και καταστροφή του DNA- που
προκαλείται από διαφόρους παράγοντες.
Ρόλος της PARP -1 στην αγγειογένεση.
Η PARP -1 έχει, επίσης, εμπλακεί και στους μηχανισμούς της αγγειογένεσης. Σε μοντέλα καρκίνου του
δέρματος ανάλυση μικροσυστοιχιών κυκλικού cDNA
έδειξε ότι η PARP -1 διαμορφώνει την έκφραση των
γονιδίων σχετιζόμενων με την αγγειογένεση, όπως
hif-1, pecam-1, και OPN64.
Συγκεκριμένα, η αναστολή της PARP -1 φαίνεται να
οδηγεί σε μείωση της συγκέντρωσης του μεταγραφικού
παράγοντα hypoxia-inducible hif-1 της μεταγραφής. Ο
παράγοντας αυτός αγγειακού ενδοθηλιακού παράγοντα
θεωρείται ότι ρυθμίζει την προσαρμογή των καρκινικών
κυττάρων σε καταστάσεις υποξίας και ρυθμίζει την
έκφραση πολλών πρωτεϊνών οι οποίες απαιτούνται
για αυτή τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου και
του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα
VEGF65,66. Μειωμένη λειτουργία του παράγοντα hif-1
μπορεί να συμβάλει στο των καρκινικών κυττάρων.
Αναστολή της λειτουργίας της PARP
Ενίσχυση της βλάβης του DNA που προκαλεί η
χημειοθεραπεία.
Η αυξημένη δραστηριότητα της PARP είναι ένας
από τους μηχανισμούς με τους οποίους τα καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να μην οδηγούνται σε
απόπτωση η οποία προκαλείται από τη δράση των
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που καταστρέφουν
το DNA46,67. Η αναστολή της PARP ευαισθητοποιεί
τα κύτταρα των όγκων στην κυτταροτοξική θεραπεία
(π.χ., τεμοζολαμίδη, ταξάνες, αναστολείς τοποϊσομεράσης, τα οποία προκαλούν τη βλάβη DNA, που υπό
φυσιολογικές συνθήκες δυνητικά θα μπορούσε να
αποκατασταθεί μέσω του συστήματος επιδιόρθωσης
με αποκοπή βάσεων68-70. Φαίνεται ότι υπάρχει μια
σημαντική ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας ενός
αναστολέα PARP να ενισχύει το θεραπευτικό όφελος
της χημειοθεραπείας χωρίς να αυξάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτής71,72. Επίσης, έχει φανεί ότι οι
αναστολείς PARP δεν ενισχύουν τη δράση φαρμάκων
που δεν προκαλούν βλάβες στο DNA73.
Ενίσχυση της δράσης της ακτινοβολίας.
Τα καρκινικά κύτταρα έχουν παρουσιάσει αυξημένη
ευαισθησία στην ιονίζουσα ακτινοβολία παρουσία των
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αναστολέων PARP72,74-78. Η αντινοευαισθητοποιός δράση της αναστολής της PARP φαίνεται να επιτυγχάνεται
σε μεγαλύτερο βαθμό στα κύτταρα που βρίσκονται
στη φάση S και G2 του κυτταρικού κύκλου74-79. Αν
και η ακτινοευαισθητοποίηση οφείλεται εν μέρει στην
αναστολή της επιδιόρθωσης των χασμάτων μονής
αλύσου, είναι πιθανό ότι η επιδιόρθωση και χασμάτων διπλής αλύσου, που είναι πιο κυτταροτοξική,
επηρεάζεται επίσης79.
Θεραπευτικός ρόλος της αναστολής PARP
στους όγκους που στερούνται μηχανισμούς
επιδιόρθωσης του DNA.
Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
του μαστού και ωοθηκών. Τα γονίδια BRCA1 και
BRCA2 παίζουν ρόλο στους μηχανισμούς ομόλογης
ανασυνδυασμένης επιδιόρθωσης και τα κύτταρα που
στερούνται τις μεταλλαγμένες πρωτεΐνες φαίνονται να
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αναστολή των PARP
έναντι των κυττάρων που έχουν τις wild-type52,53. Σε
αυτά τα κύτταρα η ένστολη της PARP οδηγεί στην
παύση του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση.

καθυστέρηση της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων,
ενώ σε συνδυασμό με τεμοζολαμίδη παρατηρήθηκε
μείωση του όγκου72. Στη μελέτη φάσης Ι συνδυάστηκε
ο αναστολέας AG014699 (σε ενδοφλέβια χορήγηση) με
τεμοζολαμίδη σε μειωμένες δόσεις, μέχρις επίτευξης
αναστολής της δραστηριότητας PARP, εκτιμούμενη σε
λευκοκύτταρα του περιφερικού αίματος. Στη συνέχεια
της μελέτης η δόση του AG014699 διατηρήθηκε σταθερή και αυξήθηκε η τεμοζολαμίδη στην καθιερωμένη
δόση των 200 mg/m2 καθημερινά για 5 ημέρες κάθε
4 εβδομάδες80. Από τα αποτελέσματα της μελέτης
δεν παρατηρήθηκε καμιά τοξικότητα περιοριστική
της δόσης. Ο χρόνος ημίσειας ζωής κυμάνθηκε από
7.4 έως 11.7 χ και η κάθαρση ήταν 25 λ/ω81. Η συνιστώμενη δόση για την κλινική δοκιμή φάσης 2 που
ακολούθησε ήταν 12 mg/m2 AG-014699 με τεμοζολαμίδη 200 mg/m2. Στη μελέτη φάσης II, 40 ασθενείς με
μεταστατικό κακοήθες μελάνωμα αξιολογήθηκαν, με
επτά (18%) μερικές ανταποκρίσεις82. Υπήρξε σχετική
αύξηση της μυελοτοξικότητας που προκάλεσε η τεμοζολαμίδη και παρατηρήθηκε ένας τοξικός θάνατος.
Η δόση της τεμοζολαμίδης μειώθηκε σε 150 mg/m2
σε 12 ασθενείς.
AstraZeneca: KuDOS ku-0059436

Κλινική ανάπτυξη των αναστολέων PARP
Μέχρι σήμερα πέντε αναστολείς PARP έχουν μελετηθεί και βρίσκονται σε επίπεδο κλινικών δοκιμών. Στον
Πίνακα 2 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά τους.
AG014699.
Ο AG -014699 ήταν ο πρώτος αναστολέας PARP
ο οποίος μελετήθηκε στον άνθρωπο για τη θεραπεία
καρκίνου80. Τα προκλινικά αποτελέσματα που προέκυψαν με αυτόν τον παράγοντα έδειξαν ότι ο συνδυασμός
του με ιρινοτεκάνη και ακτινοβολία προκαλούσε την

Ο από του στόματος χορηγούμενος αυτός παράγοντας Ku-0059436 ίσως είναι ο πιο μελετημένος
αναστολέας σε μια εκτεταμένη κλινική δοκιμή φάσης
Ι προερχόμενη από την Μεγάλη Βρετανία και τις
κάτω χώρες83. Αυτή η μελέτη άρχισε αρχικά με μικρές
δόσεις μία φορά ημερησίως για 14 μέρες σε κύκλο
21 ημερών και στην πορεία της μελέτης χορηγήθηκε
σε πολλαπλάσιες δόσεις, χωρίς διακοπή δύο φορές
ημερησίως84. Από τους 44 BRCA-deficient ασθενείς
με καρκίνο των ωοθηκών ανθεκτικό στην πλατίνα
παρατηρήθηκαν 14 ανταποκρίσεις με απεικονιστικά κριτήρια και 10 ανταποκρίσεις εκτιμώμενες με

Πίνακας 2. Αναστολείς PARP και φάση κλινικής ανάπτυξης
Αναστολέας

Θεραπευτικό σχήμα

Νόσος

Φάση κλινικής
ανάπτυξης

AG014699

Συνδυασμός με τεμοζολαμίδη

Συμπαγείς όγκοι, μελάνωμα

Φάση Ι

KU59436

Μονοθεραπεία

Συμπαγείς όγκοι

Φάση Ι

ABT-888

Μονοθεραπεία

Συμπαγείς όγκοι
και αιματολογικές κακοήθειες

Φάση Ι

BSI-201

Μονοθεραπεία

Συμπαγείς όγκοι

Φάση Ι

INO-1001

Συνδυασμός με τεμοζολαμίδη
και μονοθεραπεία

Μελάνωμα, γλοιοβλάστωμα

Φάση Ι

GPI 21016

Συνδυασμός με τεμοζολαμίδη

Συμπαγείς όγκοι

Φάση Ι
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την πτώση του CA125. Μία ασθενής παρέμεινε στο
πρόγραμμα για >56 εβδομάδες και 7 ασθενείς είχαν
ανταποκρίσεις διάρκειας >6 μηνών. Οι τοξικότητες
που παρατηρήθηκαν, κυρίως από το ΓΕΣ ήταν ήπιες.
Μελέτες φάσης ΙΙ σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού
και των ωοθηκών και μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA
είναι σε εξέλιξη.
Θέματα και προβληματισμοί στην ανάπτυξη
των αναστολέων PARP
Οι αναστολείς PARP είναι μια ενδιαφέρουσα κατηγορία νέων παραγόντων που έχουν τη δυνατότητα
να βελτιώσουν την θεραπευτική αποτελεσματικότητα
των ήδη χρησιμοποιούμενων χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων. Από τις προκλινικές και τις πρώιμες
κλινικές δοκιμές φαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί
έχουν σχετικά ήπια τοξικότητα όταν χορηγούνται
σαν μονοθεραπείες. Επίσης, υπάρχουν δεδομένα
τα οποία έδειξαν ότι μερικές τοξικότητες χημειοθεραπευτικών φαρμάκων μπορούν ακόμη και να μειω-

θούν, όπως η νεφροτοξικότητα της σισπλατίνας και η
καρδιοτοξικότητα της δοξορουμπικίνης, γεγονός που
ενισχύει το κίνητρο για περαιτέρω αξιολόγηση των
παραγόντων αυτών στην κλινική πράξη85,86. Παρ’ όλα
αυτά η εμπειρία από τη χορήγηση του AG-014699
με τεμοζολαμίδη έδειξε ότι εκτός από επαγωγή της
αποτελεσματικότητας παρατηρήθηκε επίσης αυξημένη
αιματολογική τοξικότητα, γεγονός το οποίο επιβάλει
πιο ορθολογικές προσεγγίσεις όσον αναφορά το
σχεδιασμό των επόμενων κλινικών δοκιμών. Στα
ζητήματα τοξικότητας μπαίνει επίσης και η σημασία
της αναστολής της PARP στους φυσιολογικούς ιστούς
και οι συνέπειες που ενδεχομένως έχει μια πιθανή
παρεμπόδιση της διαδικασίας επιδιόρθωσης του DNA
(όπως από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες περιβαλλοντικές διαδικασίες). Το πρόβλημα αυτό
που ενισχύεται με το χρονικό διάστημα της χορήγησης
αυτών των παραγόντων ίσως το επιλύσουν μελέτες
βιολογικών δεικτών (biomarkers) που συνδέονται με
τη λειτουργία των PARP και θα καθορίζουν το μέγεθος
της αναστολής τους.

ΑBSTRACT
KARAVASILIS V. Nuclear targeting: development of new generation in cancer therapeutics.
Targeting proteins based mainly in the nucleous of the cancer cell has emerged increasing interest over
the last years. Histone deacetylases (HDACs) are enzymes involved in the remodeling of chromatin,
and have a key role in the epigenetic regulation of gene expression. HDACs have multiple substrates
involved in many biological processes, including proliferation, differentiation, apoptosis and other forms
of cell death. Several classes of HDAC inhibitors (HDACi) have been found to have potent and specific
anticancer activities in preclinical studies. HDACi have synergistic or additive antitumor effects with
many other antitumor agents. Poly-ADP-ribose-polymerase (PARP) is a nuclear enzyme that signals
the presence of DNA damage by catalyzing the addition of ADP-ribose units to DNA, histones, and
various DNA repair enzymes and by facilitating DNA repair. Inhibition of PARP potentiates the activity
of DNA-damaging agents, such as alkylators, platinums, topoisomerase inhibitors, and radiation in
in vitro and in vivo models. In addition, tumors with DNA repair defects, such as those arising from
patients with BRCA mutations, may be more sensitive to PARP inhibition. This review summarizes
the preclinical and clinical data currently available for these agents and some of the challenges facing
the clinical development of these agents. Forum of Clinical Oncology 7 (2):185-193, 2008.
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ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ

Φαέθουσα Αριστίππου1
Ήταν τότε που ο Ιπποκράτης βρισκόταν στα Άβδηρα, όταν πήγε να δει το Δημόκριτο και του είπαν να
εξετάσει μιαν άρρωστη. Είχαν περάσει έξι μήνες
περίπου από τη μέρα που η Φαέθουσα, στο λουτρό
της, εκεί που έψαχνε με την αφή την ομορφιά του στήθους της –ο άντρας της είχε καιρό να τη δει στο φως
του παντεπόπτη λύχνου– έπιασε έναν όγκο σκληρό,
μικρό σαν αμύγδαλο, κοντά στην αριστερή θηλή. Όταν
ξέπλυνε τους αφρούς, ψηλάφισε πάλι τον όγκο που
γλιστρούσε στα δάχτυλά της. Τότε παρατήρησε και
κάποιες μικρές φλέβες, με βαθύ γαλάζιο χρώμα. Δεν
ήξερε τι ήταν, ίσως και να φοβήθηκε.
-Θα το ξαναδώ, μονολόγησε. Θα το δείξω και στη
μάνα μου όταν θα ‘ρθει. Όμως αφού δεν πονάω, δε
μπορεί να ‘χω κάτι κακό. Χωρίς πόνο ποια αρρώστια
έρχεται;
Τότε ησύχασε. Άδικα φοβήθηκα, σκέφτηκε. Είμαι
νέα ακόμη, νέα και όμορφη. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν στα γεράματα, έχω τα χρόνια μπροστά μου.
Περνούσε ο καιρός, μέχρι που πριν από ένα μήνα η
Φαέθουσα άρχισε να νιώθει ένα αλλόκοτο βάρος στον
αριστερό μαστό. Ο στηθόδεσμος, τώρα, της φαινόταν
σφιχτός, κάποιος πόνος σαν βελονιές της τρυπούσε
το στήθος. Ένιωθε πικρό το στόμα της και ό,τι έτρωγε
της φαινόταν φαρμάκι. Στέγνωναν τα μάτια της και
τότε δεν έβλεπε καλά, όπως πρώτα. Αδυνάτισε και
τα βράδια ένιωθε τα πόδια της βαριά σα μολύβια. Για
ασήμαντο λόγο κάποιες φορές μάλωνε τα δυο παιδιά
της. δε μπορούσε να ακούει τις φωνές, θύμωνε με το
παραμικρό. Ένα βράδυ, όταν ο πόνος του στήθους
απλώθηκε σα μαχαιριά μέχρι το λαιμό και πίσω στην
ωμοπλάτη, θυμήθηκε τον όγκο που είχε πιάσει κάποτε
στον αριστερό μαστό της. Φοβισμένη κοιτάχτηκε στο
λύχνο, κι όπως τρεμόπαιζε το φως, είδε τεντωμένο
και σκληρό το δέρμα του στήθους της και τη ρώγα
ξερή σα σταφίδα γεμάτη ρυτίδες.
-Πώς ρουφήχτηκε έτσι η ρόγα μου, αναρωτήθηκε,
Απόσπασμα από το βιβλίο του Πάνου Δ. Αποστολίδη:
“Η Μυθιστορία του Καρκίνου στον Ιπποκράτη”, Εκδόσεις
“Στιγμή”, Αθήνα 2002.
1

και ασυναίσθητα τη χάιδεψε να τη φέρει στη θέση της.
Ο μισός μαστός, προς την έξω μεριά, ήταν κόκκινος
– ένα κόκκινο σκοτεινό, γεμάτο τεντωμένες, πλατιές
και δολιχόδρομες φλέβες, που πορεύονταν σα μικρά
ρυάκια προς τη θηλή και τη μασχάλη, έτοιμες να
σπάσουν. Κοιτούσε με κομμένη την ανάσα.
-Το αίμα μου θύμωσε, είπε, πιάνοντας με φόβο το
στήθος της. Δεν της φάνηκε ζεστό και θυμήθηκε ότι
τις τελευταίες μέρες δεν είχε κάνει πυρετό.
-Γιατί σκλήρηνε έτσι; Πότε πέτρωσε και δεν κατάλαβα τίποτε; Πρέπει να μεγάλωσε εκείνος ο όγκος
που έπιασα, πριν από πέντε μήνες, στο λουτρό. τώρα
έγινε σαν καρύδι, τον πιάνω με την πρώτη.
Τη νύχτα η Φαέθουσα έμεινε ξάγρυπνη. Στο σκοτάδι
–το χέρι της πήγαινε μόνο του– έπιασε και ξανάπιασε
πολλές φορές το στήθος της. Όταν βεβαιώθηκε ότι
δεν έκανε λάθος, άφησε την παλάμη της πάνω του
και την πήρε ο ύπνος.
Το πρωί την ξύπνησαν οι φωνές των παιδιών της.
ο άντρας της δεν ήταν στο σπίτι. Καλύτερα που λείπει,
σκέφτηκε. Το μεσημέρι περιμένω τη μάνα μου. όταν
θα ΄ρθει θα της δείξω το στήθος μου, κι αν αυτή δε
ξέρει θα φωνάξω τη μαμή.
Όταν την είδε η μάνα της, ανησύχησε.
-Πρέπει να πάμε στο γιατρό, της είπε. Άκουσα
ότι πριν από λίγες μέρες ήρθε στην πόλη κάποιος
σπουδαίος γιατρός. Τον έφεραν να δει το Δημόκριτο
το Γελασίνο, που είναι άρρωστος από καιρό. τον λένε
Ιπποκράτη, είναι από την Κω. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι.
λένε ότι είναι σεβάσμιος γέροντας.
-Η Φαέθουσα αντιστάθηκε σα μικρό παιδί. Άρχισε
να κλαίει.
-Δεν πάω σε κανένα γιατρό, είπε. Αν δε θέλεις να
φωνάξεις τη μαμή, πηγαίνω μόνη μου.
Ένα μήνα πάλευε τη «φλόγωση του μαστού» η
Φαέθουσα, έτσι είπε την αρρώστια η μαμμή. Κάθε
μέρα έπλενε το στήθος της με ζεστό νερό κι άλλαζε
το κατάπλασμα του φιδόχορτου. Δύο – τρεις φορές
ήπιε και ελιέβορο, που της θέρισε την κοιλιά. «Η
κάθαρση είναι απαραίτητη», δογμάτισε η μαμή, «θα
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βοηθήσει να φύγει η αρρώστια από το σώμα. Αφού
έχεις έμμηνα τακτικά, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά».
Έτσι, όταν είκοσι περίπου μέρες μετά τη θεραπεία
της μαμής η Φαέθουσα είδε να τρέχει από τη ρώγα
της ένα ξεπλυμένο κόκκινο υγρό, που μύριζε άσχημα,
αναθάρρησε.
-Καθάρισε το αίμα μου. Είχε δίκιο η μαμή, ξέσπασε
το κακό. Τότε γιατί πονάω, όταν ανασαίνω, στο αριστερό πλευρό; Δε μπορώ να αναστενάξω, κόντυνε η
ανάσα μου και δε βάζω τίποτα στο στόμα μου, τα αυτιά
μου είναι συνέχεια βουλωμένα. Θα πω στη μάνα μου
να με πάει στο Ασκληπιείο της Τρίκκης. Έχω ακούσει
ότι εκείνος ο Ασκληπιός κάνει θαύματα, κι εμένα ένα
θαύμα τώρα μπορεί να με σώσει.
Η Φαέθουσα δε σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να
κάνει το ταξίδι με τον άντρα της. Όχι ότι ο Αρίστιππος αδιαφορούσε, αλλά προχτές που του έδειξε το
στήθος της,
-Δε μπορώ, της είπε, να το ξαναδώ. Θα προσέχω
εγώ τα παιδιά. αφού θέλεις και μπορείς πήγαινε στην
Τρίκκη με τη μάνα σου.
Πώς χάνεται η ζωή, σκέφτηκε ο Αρίστιππος, πώς
χάνεται η ομορφιά. Η ασχήμια της αρρώστιας είναι
χειρότερη από την ασχήμια των γηρατειών και το
όμορφο ασχημαίνει περισσότερο από το άσχημο. Τη
Φαέθουσα θέλω να τη θυμάμαι αλλιώς. Η ανάμνηση
του παρελθόντος είναι καλύτερη από τη μνήμη του
παρόντος. αν κάνω ετούτο το παρόν παρελθόν θα
κλέβω χρόνο από το μέλλον που μου χρειάζεται.
Δε μπορώ να κομματιάζω το μέλλον. Τη Φαέθουσα
θέλω να την αγαπώ με τον τρόπο που την αγάπησα
κάποτε.
Το ταξίδι στην Τρίκκη δεν έγινε ποτέ. Τις επόμενες
μέρες η Φαέθουσα βάρυνε, δε μπορούσε να σηκωθεί
από το κρεβάτι, όπως δε μπόρεσε να αντισταθεί στις
παρακλήσεις της μάνας της να φέρει τον Ιπποκράτη.
Τώρα που τον είδε μπροστά της –πόσο γαλήνιος ήταν
ο Γέροντας– προσπάθησε να σηκωθεί. Ο Ιπποκράτης
της έκανε νεύμα να μείνει ξαπλωμένη. Είχε μάθει όλες
τις λεπτομέρειες της αρρώστιας από τη μάνα της, την
ώρα που τον έφερνε στο σπίτι.
-Μη φοβάσαι, της είπε κι έβγαλε τις γάζες με
το κατάπλασμα. Οι γυναικείες αρρώστιες θέλουν
υπομονή.
Ο Ιπποκράτης ψηλάφησε αργά και απαλά πρώτα
το μαστό και ύστερα την αριστερή μασχάλη. Είδε και
τον ύφαιμο ιχώρα να στάζει σα δάκρυ από τη θηλή.
Δε χρειάστηκε να συνεχίσει. Ζήτησε να πλύνει τα
χέρια του. Όταν επέστρεψε, κάθισε απέναντί της, την
κοίταξε τρυφερά και της είπε:
-Η αρρώστια σου λέγεται «φαγέδαινα». Οι παλιότεροι γιατροί την έλεγαν και «θηρίο», επειδή πληγιάζει τη σάρκα και την τρώει σαν άγριο ζώο μέρα

με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Η μάνα σου θα πλένει
κάθε μέρα την πληγή με νερωμένο μαύρο κρασί και
γύρω–γύρω θα βάζει την αλοιφή από άνθος χαλκού
και κερί. Δε χρειάζεται να δένεις το στήθος, μια γάζα
από πάνω είναι αρκετή, πρέπει να τρέχει ελεύθερο
το υγρό από τη ρώγα σου. Για τον πόνο θα βάζεις
επάνω στο πλευρό είτε ένα ασκί με ζεσταμένο νερό
είτε ένα μικρό σακούλι γεμάτο στάρι, βρασμένο με
νερό και ξύδι. Πριν τα βάλεις θα τα τυλίγεις με μάλλινο πανί. αν θέλεις μπορείς και να πλαγιάζεις πάνω
τους. Θα σ’ τα φτιάχνει η μάνα σου. Δε ξέρω αν θα
μπορέσω να σε ξαναδώ. Φεύγω σε λίγες μέρες.
Μη φοβάσαι, της είπε και της έπιασε το χέρι, όλα
θα πάνε καλά.
Η μάνα της Φαέθουσας συνόδεψε πάλι τον Ιπποκράτη μέχρι το σπίτι του που τον φιλοξενούσαν. Στο
δρόμο της εξήγησε ότι η αρρώστια της κόρης της ήταν
καρκίνος του μαστού που έφτανε στο τέλος.
-Το σώμα της, είπε, έχει γεμίσει μέλαινα χολή. Μελαγχολικό χυμό που πήγε και κάθισε στο στήθος. Τώρα
πια δεν ωφελεί ούτε η κάθαρση ούτε η φλεβοτομία.
Μαχαίρι δε σηκώνει και η καυτηρίαση δεν ωφελεί. Η
θεραπεία που έδωσα με τα ήπια φάρμακα είναι για
παρηγοριά, επειδή τα ισχυρότερα παροξύνουν την
αρρώστια της. Αν πονά περισσότερα δίνε της όπιο.
-Τα παιδιά της, γιατρέ, κινδυνεύουν; Ρώτησε με
αγωνία η γυναίκα. Ο γιος είναι δεκατεσσάρων χρονών
και η κόρη κλείνει τα δέκα.
Ο γιος, απάντησε ο Ιπποκράτης, δεν κινδυνεύει
τώρα που πέρασε την ήβη. Ο κληρονομικός καρκίνος
εμφανίζεται πριν από την ήβη. Αυτό δε θα πει πως η
κόρη κινδυνεύει, απλώς λέω ότι δεν πέρασε ακόμη
την κρίσιμη ηλικία. Μη φοβάσαι, αν και το λέμε αυτό
εμείς οι γιατροί, εγώ δεν το είδα ποτέ.
Όταν ο Ιπποκράτης έφτασε στο σπίτι που τον
φιλοξενούσαν, ο Φιλοποίμην, ο οικοδεσπότης, τον
ρώτησε για την άρρωστη που είδε.
-Ήταν μια νέα γυναίκα με προχωρημένο καρκίνο
του μαστού, απάντησε. Η ζωή της είναι ζήτημα λίγων
ημερών. όταν σταματήσει να τρέχει ο ιχώρας από τη
θηλή, θα πεθάνει.
Δεν είχε διάθεση να μιλήσει για τη δύναμη των
νοσημάτων και την αδυναμία της τέχνης του. Πόσο
πικραινόταν κάθε φορά που έβαζε την πρόγνωση
του θανάτου στους αρρώστους που έβλεπε. Τότε
θυμήθηκε την αιτία του ταξιδιού του στα Άβδηρα.
Ευτυχώς, σκέφτηκε, ο Δημόκριτος είναι καλά –δεν
είναι παράφρων, δεν πάσχει από μανία, όπως νόμιζαν
οι Αβδηρίτες.
Μέχρι να επιστρέψει η μάνα της, η Φαέθουσα
πρόφτασε και τα σκέφτηκε όλα. Ήξερε πως όταν οι
γιατροί εγκαταλείπουν τους αρρώστους, οι άρρωστοι
δεν έχουν ζωή. Έτσι έκοψε το κριθαρόζουμο και το
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νερό που έπινε με τη βία τον τελευταίο μήνα. πόση
αηδία της έφερνε και η σκέψη ότι έπρεπε να πιει κάτι.
Εφτά μέρες μετά, μόλις έπαιρνε να χαράζει, άφησε
τη ψυχή της.
Την προηγούμενη νύχτα είχε δει πως κάποιος
της έκοβε κομμάτι–κομμάτι το στήθος –κάθε κομμάτι
και ένα κάψιμο, κάθε κάψιμο και ένας πόνος μέχρι
θανάτου. Η μυρουδιά της καμένης σάρκας γέμιζε τα
ρουθούνια της. προσπάθησε να αντισταθεί, όμως την
είχαν δεμένη. Με ποιες δυνάμεις να φέρει αντίσταση.

ούτε στ’ όνειρο δε μπόρεσε να φωνάξει. Όταν ξύπνησε
από το βραχνά, έψαξε το στήθος της και το βρήκε στη
θέση του. Ευτυχώς, σκέφτηκε, όλα ήταν όνειρο, όπως
όνειρο πικρό ήταν και η ζωή μου, που δεν πρόφτασα
να ζήσω. Ύστερα βυθίστηκε σ’ έναν ύπνο -γλυκό σα
σταφύλι κόκκινο, ήσυχο σαν την ήρεμη θάλασσα,
βαθύ σαν τον έρωτα που ένιωθε τον πρώτο καιρό
για τον άντρα της.
Το πρωί τη βρήκαν παγωμένη. Με τη δεξιά παλάμη
κρατούσε σφιχτά το άρρωστο στήθος.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Υπεύθυνοι στήλης: Γ. Πενθερουδάκης και Χ. Εμμανουηλίδης

Περίπτωση νεαρής γυναίκας με ιστορικό καρκίνου
μαστού και επιθυμία τεκνοποιίας
Γ. Πενθερουδάκης1
phamide) επικουρικής χημειοθεραπείας, ακτινοβολία
θωρακικού τοιχώματος και ετέθη σε ορμονοθεραπεία
με ταμοξιφαίνη και γοσερελίνη. Μετά από δυόμιση έτη
θεραπείας με ταμοξιφαίνη και γοσερελίνη επισκέπτεται τον θεράποντα ογκολόγο με τον σύζυγο της και
εκφράζει την επιθυμία της να τεκνοποιήσει. Ποιά θα
πρέπει να είναι η σύσταση του θεράποντος ιατρού,
υπέρ ή κατά μελλοντικής κυήσεως;
Contra

Johaness Vermeer, Woman and Balance, 1664

Ασθενής 34 ετών διαγιγνώσκεται με όγκο μαστού ο
οποίος παρουσίαζε μακροσκοπική διήθηση δέρματος.
Αντιμετωπίζεται κατ’ αρχήν με τροποποιημένη ριζική
μαστεκτομή. Η ιστολογική εξέταση αναδεικνύει αδενοκαρκίνωμα μαστού Τ4Ν1Μ0 με τρείς διηθημένους
μασχαλιαίους λεμφαδένες, Grade 3, θετικούς ορμονικούς υποδοχείς (ανοσοιστοχημικά ER 70%, PR 80%),
χωρίς υπερέκφραση HER2. Μετά από την εγχείρηση η
ασθενής έλαβε 6 κύκλους EC (Epiroubicin-CyclophosΠαθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
1

Η ασθενής έπασχε από αδενοκαρκίνωμα μαστού
σταδίου ΙΙΙ, το οποίο εξέφραζε υποδοχείς οιστρογόνων
και προγεστερόνης. Η μελλοντική κύηση της ασθενούς πρέπει να αποθαρρυνθεί για τους παρακάτω
λόγους:
Α) 	Η πλειονότητα των υποτροπών της νόσου λαμβάνει χώρα κατά τα τρία πρώτα έτη, μετά από τα
οποία ο κίνδυνος υποτροπής είναι χαμηλότερος,
μολονότι ακόμα σημαντικός. Η ασθενής δεν έχει
διανύσει ακόμα την χρονική αυτή περίοδο υψηλού
κινδύνου για υποτροπή.
Β) Δυστυχώς, ο καρκίνος μαστού χαρακτηρίζεται από
την ύπαρξη σημαντικού κινδύνου υποτροπών, οι
οποίες λαμβάνουν χώρα τοπικά ή συστηματικά σε
μειούμενο ρυθμό ακόμα και πολλά έτη μετά την
διάγνωση. Η πιθανότητα κακοήθους υποτροπής
και θανάτου στην συγκεκριμένη γυναίκα είναι 4060% στην δεκαετία, και κατά συνέπεια, τεκνοποιία
θα ήταν ίσως ανήθικη ή τουλάχιστον επιπόλαιη
απόφαση.
Γ) Γνωρίζουμε από δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες
κλινικές δοκιμές (Colleoni et al, 2006, Gnant et
al, 2006) και από δύο μετα-αναλύσεις (Walshe
et al, 2006, Cuzick et al, 2006), ότι σε προεμμη-
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νοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοθετικό καρκίνο
μαστού εκταμέντα, η αμηνόρροια προκαλούμενη
από χημειοθεραπεία ή GnRH-αγωνιστή προστατεύει από υποτροπή και βελτιώνει την επιβίωση σε
σχέση με γυναίκες που έχουν έμμηνο ρύση. Στην
ασθενή μας, διακοπή της αμηνόρροιας μπορεί να
είχε καταστροφικές συνέπειες.
Δ) Μελέτες σε πειραματόζωα και case-control μελέτες ανέδειξαν ότι η εγκυμοσύνη σχετίζεται με
ανοσοκαταστολή και μέγιστη οιστρογονική διέγερση, παράγοντες που ίσως ερμηνεύουν την
δυσμενέστερη έκβαση των εγκύων γυναικών με
καρκίνο μαστού σε σχέση με μη έγκυες γυναίκες.
Κατά συνέπεια, επερχόμενη κύηση μπορεί να
προκαλέσει αναζωπύρωση νόσου και υποτροπή
στην ασθενή μας.
Pro
Οπωσδήποτε η επιλογή μελλοντικής κύησης θα
πρέπει να συζητηθεί με τον ιατρό και η ασθενής να
ενημερωθεί για τους κινδύνους υποτροπής και την
πιθανότητα ίασης της. Σε σχέση με τα contra επιχειρήματα, μελλοντική κύηση της ασθενούς δεν μπορεί
να θεωρηθεί παράλογη ή παρακινδυνευμένη απόφαση
για τους ακόλουθους λόγους:
Α) Ο κίνδυνος κακοήθους υποτροπής παραμένει
σημαντικός και πέραν της τριετίας, κατά συνέπεια
εγκυμοσύνη της ασθενούς στα 2.5, στα 3 ή 4 έτη
μετά την διάγνωση δεν αλλάζει ριζικά τις πιθανότητες ύφεσης ή υποτροπής της νόσου, άρα δεν
αποτελεί απόλυτη αντένδειξη.
Β) 	Η πιθανότητα να παραμείνει η ασθενής ελεύθερη
νόσου είναι 40-60%, συνεπώς απόφαση τεκνοποιίας είναι προσωπικό της θέμα και δεν είναι ούτε
ανήθικη ούτε επιπόλαια.
Γ) Μολονότι γνωρίζουμε ότι αμηνορροικές νεαρές
γυναίκες μετά από επικουρική χημειοθεραπεία
ή GnRH-αγωνιστή ζουν περισσότερο από ότι
γυναίκες με έμμηνο ρύση, δεν γνωρίζουμε ποιά
πρέπει να είναι η διάρκεια της περιόδου αμηνόρροιας. Η μελέτη ZEBRA (Jonat et al, 2002)
και η μετα-ανάλυση των Βorde et al (2003) δεν
έδειξαν διαφορά στην συχνότητα υποτροπών ή
στην επιβίωση μεταξύ των γυναικών που είχαν
αμηνόρροια για δύο έτη σε σύγκριση με τις γυναίκες που είχαν μόνιμη αμηνόρροια. Συνεπώς,
για την ασθενή μας δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι η
συνέχιση της αμηνόρροιας (goserelin) πέραν των
δύο ετών της παρέχει επιπρόσθετη προστασία
από υποτροπή.
Δ) Παρά τα προκλινικά δεδομένα, οι υπάρχουσες
case-control μελέτες έδειξαν ομόφωνα ότι γυ-

ναίκες με ιστορικό καρκίνου μαστού που μένουν
έγκυες επιβιώνουν περισσότερο από τις γυναίκες
με ιστορικό καρκίνου μαστού ιδίου σταδίου που
δεν επιχειρούν εγκυμοσύνη (Πίνακας 1). Κατά
συνέπεια, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να
υποστηρίζουν ότι μελλοντική εγκυμοσύνη της
ασθενούς μας θα ζημιώσει τις πιθανότητες να
παραμείνει ελεύθερη νόσου.
Πίνακας 1. Case-control μελέτες: Σχετικός κίνδυνος θανάτου
ασθενών με ιστορικό καρκίνου μαστού και μετέπειτα κύηση σε
σχέση με age-matched, stage-matched γυναίκες με ιστορικό
καρκίνου μαστού που δεν επιχειρούν κύηση.
Συγγραφέας

Έτος

Cases

Σχετικός
κίνδυνος
θανάτου

Ives

2006

123

0.59

Blakely

2004

47

0.71

Mueller

2003

438

0.54

Vellentgas

1999

53

0.80

Kroman

2008

465

0.73

Von Schoulz

1995

50

0.48

Sankila

1994

91

0.20

Eπίκριση
Η απόφαση εγκυμοσύνης πρέπει να παρθεί με
περίσκεψη από την ασθενή και την οικογένεια της
μετά από ενδελεχή ενημέρωση από τον ιατρό. Η
ασθενής πρέπει να γνωρίζει τον σημαντικό κίνδυνο
υποτροπής και θανάτου από καρκίνο που ακόμα
διατρέχει, παράλληλα με διατήρηση ζωντανής της
ελπίδας ίασής της. Επίσης, οφείλει να γνωρίζει την
πτωχή ποιότητα δεδομένων για την συνύπαρξη
καρκίνου με κύηση (κυρίως αναδρομικές σειρές ή
case-control μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών).
Ο ιατρός της θα πρέπει να την ενημερώσει ότι δεν
υπάρχουν αποδείξεις για επιπρόσθετο όφελος από
παράταση της αμηνόρροιας πέραν των δύο ετών,
ούτε ότι μελλοντική κύηση επηρεάζει αρνητικά την
προοπτική ίασης της. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει
επιστημονικά τεκμηριωμένη απόλυτη αντένδειξη για
προσπάθεια τεκνοποιίας.
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ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ

Η Χριστίνα απέρχεται…
Α.Σ. Αρδαβάνης

Ένα κέρινο γλυπτό, το κορυφαίο
Σμιλεμένο από θανάτους ανερμήνευτους
Σωριάστηκαν πάνω του απαλά αργά-αργά από χρόνια
Θάνατοι πολύσχημοι όλοι σε χρώμα μαύρο-άσπρο και όλα τα ενδιάμεσα
Μέσα ασφαλής, προστατευμένη, ενταφιασμένη η ψυχή του
Για κάθε εκδοχή πανέτοιμη
Α.
Χτες βράδυ έφυγε η Χριστίνα. Σ’ένα τυχαίο κρεββάτι
νοσοκομείου. Μόνη σίγουρα∙ μάλλον έστω. Το έμαθα
σήμερα το πρωί από τον Νίκο που «δε μου το είπε
από χτες για να με προφυλάξει». Από τι;
Ο Νίκος, ο καλός μου φίλος, σύντροφος της όψιμης
ενηλικίωσης και της πεισματικής ανήλικης επιστροφής
μου, ο κομιστής των αταξινόμητων μαντάτων, με πήρε
στο τηλέφωνο μετά ένα μήνυμα από εκείνα τα λυμφατικά που στέλνω κατά καιρούς σε μάτια πρόθυμα
να τα διαβάσουν, ακόμη και επικριτικά ή χλευαστικά.
Προσθήκη λαβωμένη ετούτο το ανακοινωθέν για τη
Χριστίνα.
Εσβησε η Χριστίνα, την ώρα ακριβώς που αγνοώντας το –ποτέ δεν είχα διαίσθηση-στριφογύριζα στο
κάθισμα της αμαρτωλής αφθονίας, της τίμιας εξήγησης: τόσα δίνεις, τόσα δίνω, σύμφωνοι; Σύμφωνοι!
Η δεξίωση του πλούσιου γάμου, μάρτυρας κι εγώ,
συνένοχος, βουβός, αλλά κι εγώ το «παρών».
Έγραψα σε φίλους εκείνο το βράδυ «όχι! Δεν είναι εγώ ανάμεσα σε όλους ετούτους, δε μένει κανείς
«αυτός» ανάμεσά τους. Μέσα κι έξω, η άπνοια της
απαστράπτουσας ομοιομορφίας με τον ίλιγγο του
εσωτερικού κενού, ο πνιγμός. Εγώ ο μόνος». Το
έγραψα, το εννοούσα, αλλά το είχα διαπράξει, μια
φορά ακόμα. Αναποφάσιστος πάντα και φοβισμένος
«μήπως μείνω έξω από το κοπάδι».
«Αγάπησε», έγραφα κρυμμένος πίσω από τρυφερό
1

Παθολόγος-Ογκολόγος, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

τρίτο ενικό, «τα στενά μονοπάτια, το αβέβαιο σκοτάδι,
σε βουνά απόκρημνα να δοκιμάζεται∙ δεν παραδόθηκε
στην άνεση του ισιώματος, τις φαρδιές λεωφόρους,
την αύξηση των υπαρχόντων.
Έστω∙ νωρίς, τούς ξεμακραίνει.
Υποφέρει άρα ζει –κατά Μπέκετ. Έχει ελπίδες
γαλήνης ως γέρων;»
Πώς να εξηγήσω γιατί σώμα δεν έχω πια ν’ αγαπηθεί, γιατί ψυχή δε μ’ απόμεινε ούτε έρωτα να χειρονομήσω;
Πώς να ομολογήσω ότι ξεμάκρυνα οριστικά και
ανάμεσά τους δε θα γυρίσω ποτέ ξανά;
Ο μηνυματικός ωσεί διάλογος
- Συγχώρεσέ με που σ’ ενοχλώ. Πονάω συνεχώς και
πολύ, παντού. Φοβάμαι, μπορώ να σου μιλήσω;
- Πάρε με όποτε θέλεις, όποια ώρα να ‘ναι. Ξέρεις
πως είμαι και θέλω να είμαι πάντα δίπλα σου…
- Δεν ξέρω ίσως να εκφράσω σωστά μέσα από τα
σύρματα, πόσο επουλωτικές είναι οι προτάσεις
για βοήθεια εκ μέρους σου. Ακόμα δεν έχω εξελιχθεί τόσο ώστε να τις δεχθώ. Στην περίοδο του
είδους μου, στο σκηνικό όπου εξελίσσονται όλα,
επικρατεί φόβος, μοναχικότητα, βλέμμα αμυντικό
και αγριεμένο. Σ’ ευχαριστώ για όλα. Και για τις
νυκτερινές ή πρωινές επισκέψεις σου στην οθόνη
μου∙ όλα!
- Αναρωτιόμουν γιατί ο δυσόνειρος αποψινός
ύπνος
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Εκείνο το κύμα που αποτραβιέται πριν πηδήξει στην
πάντα ανέτοιμη άμμο, το ρίγος που μου προκαλεί η
απατηλή στιγμιαία οπισθοδρόμηση πριν εφορμήσει
το αιλουροειδές. Βλέμματα, φερσίματα αόριστα των
ανθρώπων.
Έγκλειστος κι εγώ στους δικούς μου έκκεντρους
εφιάλτες.
Τα χαράματα μια μικρή λάμψη που αρνείται να
φωτίσει την οθόνη, εξηγεί τα ονείρατα.
Πόσο να κρατήσει η ψευδαίσθηση;
Έρχεται το σκοτάδι στα μάτια σου, κι εμείς ανίσχυροι να το φωτίσουμε. Εμείς οι ανακριτές και ανακρινόμενοι του καρκίνου, όπως λέει και ο εύστοχος, αλλά
κουρασμένος Νίκος. Την άλλη μέρα σε ταχτοποίησαν
στο νοσοκομείο. Στη μαγνητική, η καταδικαστική ετυμηγορία των μηνιγγικών μεταστάσεων δεν τόλμησε
να απαγγελθεί. Πώς να τολμήσουν σε τόση ομορφιά;
Αναστολή, λέω, και ελπίζω στον αόριστο.
Θα σε τυρρανήσει ξανά και ξανά για καιρό –πώς
άραγε μετριέται ο χρόνος όταν είσαι κατάκοιτη;- αυτός ο
πυρετός και το μαγκωμένο κάθισμα, το πιο μαγκωμένο
βάδισμα, η προϊούσα κατάπτωση που θα ρουφήξει
ύπουλα και ανελέητα όλες τις εφεδρείες, μέχρι να
κατατροπώσει την αναπνοή σου. Θα ξαναμπείς στο
νοσοκομείο λίγες μέρες μετά, θα μου φλυαρήσεις
στο τηλέφωνο για όλα τα προβλήματα του μικρού
σου Σπύρου και της κόρης σου στην εφηβεία. Για το
καινούργιο αυτοκίνητο που αγόρασες για τις «αναρριχήσεις» σου στην Αλωνίσταινα, του χρόνου μαζί
με τα παιδιά σου. Θεέ μου, θεέ μου «μωραίνεις ους
βούλεσαι…» ή κάτι άλλο υπάρχει που μου διαφεύγει; Μήπως, όπως λέει η ίδια, προώρισται να ζήσει,
μήπως η δύναμη της ψυχής μπορεί να συντρίψει τον
οστεοφάγο, τον παμφάγο μέσα της;
Σ’ ακούω να φλυαρείς παραλλάζοντας το τελικό
αίνιγμα σε αδιάφορη αγωνία, με τη φωνή κουρασμένη
–έχει νυχτώσει πια κι εγώ ξέχασα το σπίτι μου, τα
παιδιά, τη γυναίκα μου- και ολοένα πιο ζαλισμένος.
Νυστάζω και ξέρω πως αυτό δεν είναι κούραση αλλά
αρνησικυρία. Δεν αποδέχομαι πως πεθαίνεις, έτσι
αναίτια –τα στερεότυπα του γιατρού, ό,τι ξεφεύγει του
γνωστικού του πεδίου, αναίτιο λογίζεται- πάνω που
έλεγα τον είχαμε κατατροπώσει τον άτιμο.
Μη σταματάς, ας κλείνουν τα μάτια μου μέσα στο
χλωμό φως του παλιού μονόκλινου, με τους πατιναρισμένους από το χρόνο τοίχους, τις εξωτερικές
καμάρες που λατρεύει ο Νίκος. Όλα να τα επιχειρήσεις
για να μην προφέρεις –σα να το ξορκίζεις- ούτε μέσα
σου τη λέξη «πεθαίνω», όπως πεθαίνουμε όλα τα
πλάσματα, άλλα νωρίς άλλα αργότερα. Ποιος άδικα,

ποιος δίκαια –τι γελοία αιτίαση κι αυτή, δικαιοσύνη
στο θάνατο!- κλείνουμε ορισμένο ή αόριστο κύκλο
–ποιος ορίζει και τι;
Ενώ σε πενθούσα
Χτες, ενώ σε πενθούσα σε τούτες τις γραμμές
ήρθε εκείνος ο φίλος. Έχει ξεκινήσει σε μια επιχείρηση φαρμακευτική, μπαίνοντας και μέτοχος. Στεκόταν
απέναντί μου στο γραφείο και έκανε υπολογισμούς
στο κομπιουτεράκι του. Λογάριαζε ωφέλειες για όλους,
υπολογίζοντας συσκευασίες αντιεμετικών. Έλαμπαν
τα μάτια του στην κερδοφόρα προσδοκία, μάλλον δεν
ήταν αυτό ακριβώς, έλαμπαν μαντεύοντας την επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού. Μετρούσε κουτιά
φαρμάκων κι εγώ μετρούσα μέσα μου τις αμέτρητες
βαθμίδες και ώρες ναυτίας που σου προκαλέσαμε
έναντι ποιου «κέρδους» ζωής; Περίεργη έννοια το
κέρδος και στέρεα συγκεχυμένη με το όφελος. Ποιος,
αφού προσδιορίσει τη δική του εκδοχή του κέρδους,
το αρνείται;
Γυρνώντας σήμερα από το νοσοκομείο, άκουσα
πάλι την ψηφιακή φωνή της νεαρής κοινωνικής λειτουργού να αναρωτιέται: «για σας τους ογκολόγους
υπάρχει κάτι πιο πάνω από τον καρκίνο; Η υγεία,
η ζωή, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό;».
Τόλμησα να μην απαντήσω. Γιατί η νεαρή μαθητευόμενη δε νιώθει ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω
από την αυτάρεσκη νιότη και μάλλον δε θα μάθει
ποτέ ότι κανένας ογκολόγος δεν είναι «πια» νέος.
Ίσως, τώρα που το ξανασκέφτομαι, δε μπόρεσε να
ζήσει ως νέος ποτέ ή απλά γεννήθηκε γέρος. Μόνο
οι γέροι άλλωστε βλέπουν. Με τα αδυνατισμένα τους
μάτια βλέπουν καθαρότερα κι από γεράκι στο βάθος,
πίσω από τους αδιάνυτους ακόμα δρόμους της νιότης
τους ίσκιους των Μόνων. Το πελώριο σκοτείνιασμα
από το υπεριπτάμενο αρπακτικό, με όποιο όνομα,
όπως τώρα εγώ ακούω το πλατάγισμα του φτερωτού
τέρατος που κάνει κύκλους από πάνω σου Χριστίνα. Την ώρα που αμέτρητοι λογιστές και επιτελείς
εταιρειών στήνουν σχέδια κερδοφορίας, την ίδια
στιγμή που άλλο τόσο αμέτρητοι μανδαρίνοι οχυρώνουν δήθεν τα ασφαλιστικά ταμεία από την επίθεση
των φαρμακευτικών εταιρειών, κάνοντας αμυντικούς
υπολογισμούς, μετρώντας το πάχος του τείχους σε
διαφορετικά σημεία, οργανώνοντας τη Μαύρη Αγορά
τους για την περίπτωση της κατάρρευσης. Πόσους
τέτοιους κύκλους έχει κάνει η ανθρωπότητα, ψευδής
υπερτίμηση των πάντων και ύστερα διάψευση προσδοκιών δήθεν και λεηλασία και πάλι ξανά και ξανά η
πολύσχημη αρπαγή;
Την ώρα που σε πενθώ βουβά, με τον ανυποψίαστο
φίλο μπροστά μου να μη σταματά να πληκτρολογεί
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ποσά στο κομπιουτεράκι του. Πώς να του εξομολογηθώ
την αμφίθυμη σχέση μου με το χρήμα; Κάθε μέρα,
όσο βαθαίνει μέσα μου η συνείδηση της ιδιότητάς μου,
όλων μας την ιδιότητα των ακροτελεύτιων πωλητών
ελπίδας και φαρμάκων, μεγαλώνει το μερτικό της
αυτοαπέχθειας. Έτσι, φτύνω κόντρα στον άνεμο πολύ
καιρό μέχρι που άρχισα να σιχαίνομαι και το σάλιο
μου. Φοβάμαι μόνο, μη τυχόν και προδοθώ ότι δεν
είμαι ούτε από ‘δω ούτε από ‘κει κι έτσι άστεγος και
άπατρις σταυρωθώ ξανά, μάλιστα τώρα που βγαίνω
από την πεντάχρονη δίνη του κατηγορητηρίου. Ακόμα
μουδιασμένος είμαι, όπως ο παλαιστής που εκεί που
δεν το περίμενε, λύνεται από τη λαβή του αντιπάλου,
και βαδίζοντας αργά, τεντώνεται ανακουφισμένος.
Τι φοβάστε…(άλλος ένας μηνυματικός
διάλογος)
«Τι φοβάστε κύριε;» θα εκτοξεύσει ξαφνικά η
απρόβλεπτα σκεπτόμενη μαθητευόμενη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, την ώρα που επιχειρώ να πείσω
το ακροατήριο μιας επαρχιακής πόλης για την αξία
–μικρή έστω αλλά σαφή- της χημειοθεραπείας σε
κάποιον καρκίνο. Η νεαρή έχει μια περίεργη ευστοχία
στις γραπτές ερωτήσεις.
-«Τους δόλιχους δρόμους, πίσω από τις συμπαγείς
παρατάξεις» απαντώ και δεν ξέρω από πού πετάχτηκε αυτή η εικόνα, ούτε αυτή θα καταλάβει, αφού
αναρωτιέται «τώρα εμείς συνεννοηθήκαμε;»∙ καθώς
ακάθεκτος συνεχίζει ο νοηματικός τριποδισμός μου
«φοβάμαι τους δρόμους των παντοτινών μετόπισθεν,
των γυναικοπαίδων, των αναπήρων που θα ήθελαν
να φορούν το κράνος και τη στολή, το πολυβόλο
στο χέρι, να βγάλουν περήφανοι φωτογραφία για
την αγαπημένη τους»∙ τα μετόπισθεν χωρίς καμμία
μέριμνα από τους εμπολέμους, αυτά που πρώτα θα
λειοτριβηθούν στο πέρασμα των αρμάτων.
Ποιος ακούει τους ρόγχους αυτών που συνθλίβονται στη μάταιη αναζήτηση της ιδανικής ατραπού
ανάμεσα στο αληθινό και το εφικτό, πόσοι μετράνε
ή έστω παρατηρούν τα κουφάρια που κατεβάζει ο
ποταμός της Πράξης;
Η νεαρή θα επιμείνει διερωτώμενη «πόσο πόνο
χωράει το ανθρώπινο κορμί, πόσος πόνος υπάρχει
θεέ μου παντού!» όταν μια άρρωστη της εκμυστηρευτεί
πως «κάθε τι ξένο μέσα σου το αισθάνεσαι».
Μετακίνησα μπρος-πίσω το κόμμα, μετά το «κάθε
τι», μετά το «ξένο», μετά το «μέσα σου». Πήγαινε
παντού και άλλαζε κάθε φορά το νοηματικό βήμα.
Τι ήθελε να πει η άρρωστη; Τι κατάλαβε η ανήσυχη
νεαρή;
Ό,τι με σκίζει από χρόνια λουρίδες-λουρίδες. Κάθε
μέρα διαιρούμαι αδιάκοπα και ανεξέλεγκτα, όπως

καρκινικός πληθυσμός, χωρίς αύξηση όμως. Διαίρεση
εσωτερική με το περίβλημα αμετάβλητο. Ιδού κύριοι,
το υπόδειγμα του αειδιαίρετου μέχρι το άπειρο, τα
fractals του ευφάνταστου κυρίου Mandelbrot, όταν
περιέγραφε το άπειρο του μήκους της ακτογραμμής
κοιταγμένης από δορυφόρο ή τα άλλα τερατώδη σχήματά του. Ευτυχώς οι εκπληκτικές χαοτικές εικόνες
του με αποζημίωσαν με το παραπάνω γι’ αυτό και τις
δείχνω συνέχεια στις ομιλίες μου, σα να ξορκίζω το
χάος μου εισάγοντάς το σε «τάξη».
Ξένα σώματα! Τι λέξεις και τούτες, τι νόημα φριχτό.
Πόσα ξένα σώματα αντέχει το σώμα μας πριν εκραγεί,
αναρωτηθήκαμε ποτέ; Ξένο σώμα δεν είναι και το
κρέας, το ψάρι που κατασπαράζουμε μουκανίζοντας
ηδονικά; Τα λαχανικά, οι καρποί, όλα τα πλάσματα
που λειοτριβούμε με τα επιδέξια δόντια μας, ξένα
σώματα δεν είναι; Και η μάταιη στην πλειονότητά της
παλινδρόμηση του αρσενικού στο θηλυκό, αμοιβαία
ξένωση –και όχι φιλοξενία- δεν εκπίπτει; Μήπως
γι’ αυτό όλα τα ξένα, όλα τα πλάσματα τελικά, μας
τιμωρούν με τη φθορά, ταχύτερη όσα περισσότερα
καταπίνουμε ή έστω αφήνονται σατανικά να καταποθούν, Δούρειοι Ίπποι;
Ξένα σώματα σε ξένα σώματα, το χάος της ανάμειξης και της περιστροφής των όντων στη μέγιστη
χύτρα του χωροχρόνου. Ξένα σώματα: η βλασφημία
της ευωχίας, το αμάρτημα της ευτυχίας∙ της ύπαρξης
η Ύβρις.
Το τίμημα κάθε κατασπάραξης περιμένει στην
έξοδο, στο ταμείο.
Υπάρχουν στιγμές που ζηλεύω αυτούς που πατούν
αβέβαιοι το κατώφλι του απείρου –οι περισσότεροι
φαντασιώνονται κάποιον άλλο κόσμο, ποιος ξέρει
καλύτερα από τον επιθανάτιο τι φαίνεται πίσω από
το γαλακτερό κρύσταλλο του επέκεινα;
Η απειροστική διαίρεση εντός του δικού μας περιγράμματος, η διάλυση. Μία πρόταση ερμηνείας του
θανατικού συμβαίνοντος ή ακόμα μια επίπτωση της
χρόνιας έκθεσής μου στην εγγύτητα των θανάτων,
μια ιδεοκατοχή;
Ανά σάρκα
Δε θ’ αργήσει και το ανά σάρκα.
Όπως και στη γλυκιά Ιφιγένεια, που αναρωτιέται
«γιατί το 2006 κανείς δε μπορεί να γιατρέψει τα οιδήματά της, γιατί αυτή η φύτωση (όποιος είπε ότι «ο
δημιουργός μιας λέξης αγγίζει την αιωνιότητα» ίσως
είχε υπόψη του την Ιφιγένεια»), η άλλοτε όμορφη
μαυρομάλλα που ήθελε πάντα να ξέρει το χρονοδιάγραμμα της περιπέτειάς της και τώρα ένα βήμα
πριν την αιωνιότητα ή το μηδέν- με τη μάνα της να τη
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βαστά να μην κυλήσει κάτω από το κρεβάτι, με φωνή
από το βάραθρο, με ρωτάει «πόσο είναι το μέγιστο
που θα κρατήσει αυτό;» κι εγώ που έφευγα, γυρίζω
πίσω «ποιο» την αντερωτώ, δήθεν δεν κατάλαβα,
«η ταλαιπωρία, μέχρι να συνέλθεις;», «ναι» μου λέει
σβησμένη «η ταλαιπωρία, πόσο το μέγιστο και πόσο
το ελάχιστο;».
Τι σημασία έχει τι απάντησα, με καίει πολύ καιρό το
ερώτημα, τι ακριβώς θέλουν να μάθουν, να μάθουμε
δηλαδή, το πότε ή κάτι άλλο που όσα χρόνια κι αν
περάσουν δεν απαντιέται, αλλά συμβαίνει.
Όπως στην Ιφιγένεια με το συμβολικά τραγικό
όνομα, από ταπεινή γενιά, πατέρας, μάνα, η ίδια, όλοι
φτωχοί βιοπαλαιστές, όπως τόσες και τόσοι άλλοι το
επικείμενο πέρασμα προσημαίνεται από το οίδημα
ανά σάρκα. Τα σώματα μετατρέπονται σε σάκους με
τα υγρά να λιμνάζουν στα κατωφερέστερα σημεία. Η
παθοφυσιολογία δίνει τις δικές της λογικές ερμηνείες:
υδροδυναμικά και υδροστατικά δεδομένα καθορίζουν
την κατανομή των υγρών και άλλα τέτοια. Εγώ, ανώριμος και αλαφροϊσκιωτος, άλλα βλέπω. Τα σώματα,
όπως ετούτο της Χριστίνας μετακινούνται αργά, με
τα υγρά τους εμπροσθοφυλακή, στη γη. Κάτι σαν
πρόβα τζενεράλε για την καταβύθιση. Και επειδή το
πέρασμα δε μπορεί να γίνει απότομα, αρχίζει με την
αλλοίωση της εικόνας μας. Τα ωραία μέλη πρήζονται
και χάνουν το σχήμα τους. Βοηθούμε κι εμείς με τους
ορούς, τις φλεβοκεντήσεις και τα πελώρια αιματώματα∙
οι ραβδώσεις και το φουσκωμένο πρόσωπο∙ τα μάτια
γουρλωμένα με απόκλιση και κόρες διεσταλμένες
κι εκείνη τη φρικτή ζελατίνα στο ασπράδι, σημείο
προθανάτιο.
Γράφει τώρα η Χριστίνα: «Το 1997, τέτοιες μέρες
έμπαινα στο νοσοκομείο για να βγω με τη διάγνωση
breast cancer και τη γνωστή συνέχεια. Σήμερα με

τη διάγνωση των οστικών μεταστάσεων ξαναρχίζω
χημειοθεραπεία. Είναι η αρχή της ίασης;». Παίρνω
το μήνυμα οδηγώντας στην Εθνική και δεν έχω άλλον από τον Νίκο να μοιραστώ την απόγνωση. Μια
τρίγωνη απόγνωση, μόνο εσύ ξέρεις Νίκο τι εννοώ,
όταν με πληροφορείς ότι «χτύπησε και στο συκώτι».
Η γενναία Χριστίνα πρησμένη, έτοιμη να αφήσει τη
μάχη. Η Χριστίνα κάτωχρη με όλα τα περιθανάτια
σημεία, κυρίως εκείνη τη ζελατίνα στα μάτια που με
κυνηγά σαν Ερινύα σε όποιους περισσότερο αγάπησα
στις εκβολές του βίου.
Σε ικετεύω..
Σε ικετεύω Χριστινάκι, μην τ’ αφήσεις να γίνει έτσι
και σε σένα. Ξέρω πως αν κάποιος το μπορέσει, θα
είσαι εσύ. Το ‘χα μαντέψει στο Σούνιο, κάτω από την
κληματαριά, όταν εσύ το προσπέρασες με χάρη,
κοιτάζοντας με το βέβαιο τάχα βλέμμα στο βάθος
του Αιγαίου.
Ένα μεσημέρι των άλλων απαράλλαχτο.
Μοναδικό μου.
Επίλογος ωσάν πρόλογος που είθε να μην είχε
γραφτεί
Η Χριστίνα πάλεψε με νύχια και με δόντια, όπως
λένε όσοι ξέρουν από πάλη.
Βοηθήσαμε ίσως όλοι, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο, πάντως ο νεκρός εμπρός στο τέλος είναι
ματαιωμένος και μόνος. Μόνο οι έτοιμοι νεκροί συναισθάνονται.
Η Χριστίνα βγήκε ορθή κι από τούτη τη μάχη.
Γύρισε ξανά από «εκεί».
Τόσες παλινδρομήσεις που στο τέλος δεν ξέρει
πού είναι «εδώ» και πού είναι «εκεί».
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ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

Σημαντικά από πρόσφατα συνέδρια...
33rd European Society for Medical Oncology
(ESMO) Congress Stockholm, Sweden September
12 - 16, 2008
• Για καλύτερη φροντίδα κατά του καρκίνου στην
Ευρώπη: Το 3ο report της ESMO για την κατάσταση της Παθολογικής Ογκολογίας στην Ευρώπη
(MOSES III; Medical Oncology Status in Europe
Survey III)
Η καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης της
Ογκολογίας στην Ευρώπη είναι μια πρωτοβουλία
της ΕSΜΟ που ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια. Φέτος
με το 3ο report, το ΜΟSES III, φτάνει στην ωριμότητά
του προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την
πολιτική δράση της ESMO αλλά και για τις καθημερινές δραστηριότητες των ογκολόγων στις διάφορες
χώρες της Ευρώπης.
Ο κύριος σκοπός του MOSES III ήταν να διερευνήσει δύο καίρια για την ESMO ζητήματα: - τη
διδασκαλία της ογκολογίας, τόσο σε προ- όσο και σε
μετα-πτυχιακό επίπεδο, και, - την πολυδιάστατη προσέγγιση της αντικαρκινικής θεραπείας με συμμετοχή
σχετικών ειδικοτήτων (multidisciplinary approach).
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα εξελιγμένο
μεθοδολογικά ερωτηματολόγιο που απεστάλει και
συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τους ESMO NRs και
στη συνέχεια ζητήθηκε η επικύρωση των απαντήσεων τους από αντίστοιχους εθνικούς φορείς, Εθνικές
Εταιρείες Ογκολόγων ή/ και Υπουργείο Υγείας. Το
ερωτηματολόγιο εστάλη σε 42 χώρες στην Ευρώπη,
από τις οποίες οι 41 απάντησαν, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
δεδομένα αναλύθηκαν από την Ομάδα Εργασίας και
τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάσθηκαν σε ειδικό
Συμπόσιο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Συνεδρίου
της ESMO στη Στοκχόλμη.
Το MOSES III report είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf
στο site της ESMO (www.esmo.org) και τα σημαντικότερα σημεία του παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά:
Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Metropolitan, Νέο Φάληρο, Αθήνα
1

• η Ογκολογία διδάσκεται σε προπτυχιακούς φοιτητές
ιατρικής στο 85% των χωρών που απάντησαν, όμως
η Παθολογική Ογκολογία (Medical Oncology) μόνο
στο 50%. Υπάρχει σημαντική ετερογένεια στα διάφορα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης, με αυτονομία
των διαφόρων ιατρικών σχολών στην επιλογή και
εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
• η Palliative Medicine αρχίζει σιγά σιγά να αναγνωρίζεται σαν απαραίτητο κομμάτι της πολυδιάστατης
αντιμετώπισης του καρκίνου (στο 50% των χωρών
σε σύγκριση με 28% στο MOSES II report)
• η μεταπτυχιακή ειδίκευση ή/και υπο-ειδίκευση στην
Ογκολογία είναι υπαρκτή στη μεγάλη πλειοψηφία
των χωρών που συμμετείχαν (82%), όμως και
πάλι η Παθολογική Ογκολογία εμφανίζεται στην
μεταπτυχιακή εκπαίδευση μόνο στο 50% των χωρών και πάλι με ιδιαίτερη ετερογένεια μεταξύ των
ιατρικών σχολών στην ίδια χώρα.
• το σύστημα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Continuous Medical Education, CME) δεν είναι καθόλου
ικανοποιητικό σε διάφορες χώρες και εμφανίζει
ιδιαίτερη ετερογένεια από χώρα σε χώρα
• ο τρόπος παροχής αντικαρκινικής φροντίδας καθώς
και η πολυδιάστατη συνεργασία των σχετικών ειδικοτήτων μελετήθηκαν με ιδιαίτερη λεπτομέρεια σε
αυτή τη φάση του MOSES προγράμματος. Γενικά,
φαίνεται πως ο ρόλος του παθολόγου ογκολόγου στα ογκολογικά συμβούλια (multidisciplinary
boards) είναι σημαντικός και βελτιώνεται συνεχώς.
Ειδικοί για κάθε όργανο (π.χ. γαστρεντερολόγοι,
πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γυναικολόγοι, κ.ά)
έχουν ακόμα σημαντικό ρόλο στην επιλογή και
προσφορά αντικαρκινικής φροντίδας, με μεγάλες
βέβαια διαφορές από χώρα σε χώρα.
Γενικά, από την 3η αυτή φάση του προγράμματος
MOSES συμπεραίνεται οτι η κατάσταση της Παθολογικής Ογκολογίας στην Ευρώπη του 2007-08 έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
• εμφανή, αν και αργή, αύξηση της διδασκαλίας
της Παθολογικής Ογκολογίας αλλά και του ρόλου των Παθολόγων Ογκολόγων στις χώρες της
Ευρώπης
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• σταθερή και σημαντική ετερογένεια στην εκπαίδευση
μεταξύ της ίδιας αλλά και διαφορετικών χωρών

Προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή σε
περιπατητικούς ασθενείς με νεοπλασίες

• σημαντικό χώρο για ουσιαστικές βελτιώσεις στην
οργάνωση της ειδικότητας στην Ευρώπη

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ASCO δεν συνιστούν προφύλαξη ρουτίνας σε περιπατητικούς
ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, τόσο γιατί
τα υπάρχοντα δεδομένα είναι αντικρουόμενα, όσο και
για τον δυνητικό κίνδυνο αιμορραγιών, την ανάγκη
συχνής εργαστηριακής παρακολούθησης και ρύθμισης δοσολογίας αλλά και τη σχετικά μικρή συχνότητα
εμφάνισης θρομβώσεων σε αυτούς τους ασθενείς.
Υπέρ της προφυλακτικής αγωγής σε αυτούς τους
ασθενείς είναι το γεγονός οτι παρά τα μικρά ποσοστά
συμπτωματικών θρομβώσεων σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο (9%), η συχνότητα ασυμπτωματικών
θρομβώσεων ξεπερνά το 50%.
Γενικά, πρόκειται για ένα περίπλοκο πρόβλημα,
και ενώ είναι σαφές οτι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για θρομβώσεις απο το γενικό
πληθυσμό, πρόκειται για ένα πολύ ετερογενή πληθυσμό και ο κίνδυνος δεν είναι ισότιμα κατανεμημένος.
Οι ακριβείς μηχανισμοί ανάπτυξης θρομβώσεων σε
καρκινοπαθείς δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένοι
και οι πολλαπλοί εμπλεκόμενοι παράγοντες κινδύνου (χημειοθεραπεία, ακινητοποίηση, μεταστατική
νόσος, χειρουργικές επεμβάσεις, ιστολογικός τύπος,
παρουσία άλλων συνοδών νοσημάτων, κεντρικοί
φλεβικοί καθετήρες, κ.ά.) δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την αναγνώριση σαφών μηχανισμών. Για την
αναγνώριση ομάδων υψηλού κινδύνου μεταξύ περιπατητικών ασθενών με καρκίνο παρουσιάστηκε ένα
απλό κλινικο-εργαστηριακό μοντέλο που μελετήθηκε
σε 1365 ασθενείς και φάνηκε οτι μπορεί να αναγνωρίσει ασθενείς με κίνδυνο έως 7% για συμπτωματική
θρόμβωση. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύθηκαν
πρόσφατα (Blood 2008;111:4902-4907).

• σημαντικό, και συνεχώς αυξανόμενο, ρόλο για
πολιτική δράση της ESMO σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε συνέχεια των παραπάνω και μετά το πετυχημένο
MOSES Συμπόσιο στη Στοκχόλμη, η ESMO οργανώνει
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 3ης φάσης
του MOSES στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρουσίαση και συζήτηση ‘φιλοξενείται’
και υποστηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από
τον Dr Adamos Adamou MEP, μέλος της ESMO, το
απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου 2008.
• Πρέπει όλοι οι ασθενείς με καρκίνο να λαμβάνουν
προφυλακτική αντιθρομβωτική αγωγή?
Οι φλεβικές θρομβώσεις αποτελούν συχνή επιπλοκή σε ασθενείς με νεοπλασίες (4-20%) και σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Υπάρχουν
σήμερα τυχαιοποιημένες μελέτες που έχουν δείξει
οτι πρωτογενής προφύλαξη μπορεί να μειώσει την
συχνότητα εμφάνισης θρομβώσεων όμως η καθημερινή πρακτική των ογκολόγων διαφέρει σημαντικά. Καθώς ο κίνδυνος ανάπτυξης θρομβώσεων
είναι σαφώς υψηλότερος σε καρκινοπαθείς πολλοί
ογκολόγοι πιστεύουν οτι αντιπηκτική προφύλαξη
πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς με
διάγνωση καρκίνου, άλλοι πάλι πιστεύουν οτι τα
δεδομένα είναι ανεπαρκή για να δωθεί προφύλαξη
σε ασθενείς χωρίς γνωστούς παράγοντες κινδύνου.
Το παραπάνω θέμα παρουσιάστηκε και συζητήθηκε
εκτενώς σε ειδικό συμπόσιο κατά τη διάρκεια του
33ου συνεδρίου της ESMO.
Χρήση σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε
χειρουργείο ή νοσηλεύονται
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ASCO συνιστούν
χορήγηση αντιπηκτικής προφυλακτικής αγωγής σε
ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε μεγάλες
χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και σε εκείνους που
έχουν παρατεταμένη νοσηλεία ή βρίσκονται σε κατάκλιση για μεγάλα διαστήματα, καθώς αυξάνει σημαντικά
ο κίνδυνος πνευμονικής εμβολής (ΠΕ). Η θνητότητα
λόγω ΠΕ σε νοσηλευόμενους ασθενείς είναι περίπου
12%. Η αντίθετη βέβαια άποψη υποστηρίζει τη χρήση
αντιπηκτικής προφύλαξης σε χειρουργημένους καρκινοπαθείς και αναγνώριση των ομάδων εκείνων από
τους ασθενείς σε παρατεταμένη νοσηλεία που έχουν
παράγοντες κινδύνου για αντιπηκτική αγωγή.

• Νεώτεροι βιολογικοί παράγοντες δραστικοί σε
υποτροπιάσαντα καρκίνο ωοθηκών
Ο νέος αντιαγγειογενετικός παράγοντας pazopanib
(gw786034, GlaxoSmithKline) έδειξε σημαντική δραστικότητα σαν μονοθεραπεία σε ασθενείς με υποτροπή
καρκίνου ωοθηκών. Μεγαλύτερη από 50% πτώση των
επιπέδων του CA-125 φάνηκε σε 31% των ασθενών
με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 113 μέρες. Το
Pazopanib είναι ένας αναστολέας τυροσίνης κινάσης
παραγόντων αγγειογένεσης, δραστικός από το στόμα,
που στοχεύει παράγοντες ουσιαστικούς στη διαδικασία
της αγγειογένεσης (VEGFR-1,2,3, PDGFR και c-kit).
Ειδικά ο VEGF φαίνεται οτι παίζει σημαντικό ρόλο στη
βιολογία του καρκίνου των ωοθηκών, υπερεκφράζεται
στη νόσο και σχετίζεται με τη δημιουργία ασκίτη και με
χειρότερη πρόγνωση. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν
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35 ασθενείς με υποτροπή καρκίνου ωοθηκών, 17 με
μετρητή νόσο και οι υπόλοιπες με παθολογικό δείκτη.
Τα Ύ είχαν ευαίσθητη στην πλατίνη νόσο και 61% είχαν
μόνο μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας. Έλαβαν
800 mg pazopanib ημερησίως και εκτός των ανταποκρίσεων στο δείκτη CA-125 (σε 11 (31%) ασθενείς),
άλλες 4 είχαν σταθεροποίηση νόσου από τους 16 με
μετρητή νόσο. Η τοξικότητα ήταν ήπια και περιελάμβανε
υπέρταση, διάρροια, κόπωση. Οι ασθενείς συνέχισαν
την αγωγή έως προόδου νόσου και υπάρχουν 3
ασθενείς στη μελέτη που ακόμα λαμβάνουν αγωγή
για περίπου 2 έτη. Με βάση τα ενθαρρυντικά αυτά
αποτελέσματα, περαιτέρω μελέτες σχεδιάζονται και
μια μελέτη φάσης ΙΙΙ είναι σε εξέλιξη.
Συνδυασμός Trabectedin και Λιποσωμιακής
Δοξορουβικίνης (PLD) βελτιώνει την ελεύθερη
νόσου επιβίωση σε ασθενείς με υποτροπή καρκίνου
ωοθηκών
Ο νέος παράγοντας Trabectedin (Yondelis), ένα
αλκαλοειδές από θαλάσσιο οργανισμό, συνδυάστηκε
με PLD, και μελετήθηκε σε μια τυχαιοποιμένη μελέτη
έναντι μονοθεραπείας με PLD. Γυναίκες στο σκέλος
του συνδυασμού είχαν διάμεση ελεύθερη νόσου
επιβίωση 7.3 μήνες, σε σύγκριση με 5.8 μήνες για τις
ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία. Ασθενείς που
είχαν υποτροπιάσει σε διάστημα μεγαλύτερο από 6
μήνες από την 1ης γραμμής θεραπεία, είχαν διάμεση
ελεύθερη νόσου επιβίωση 9.2 μήνες στο σκέλος του
συνδυασμούς έναντι 7.5 μήνες στη μονοθεραπεία.
Ο κίνδυνος προόδου νόσου μειώθηκε κατά 21% στο
σκέλος του συνδυασμού. Η μελέτη έχει στατιστική
ισχύ για να αναδείξει διαφορές στη συνολική επιβίωση όμως τα δεδομένα είναι ακόμα πρώιμα για τέτοια
ανάλυση. Το trabectedin σε μελέτες φάσης ΙΙ έχει δείξει
ανταποκρίσεις της τάξης του 30-43% σε δεύτερη ή
τρίτη γραμμή ασθενών με παλτινο-ευαίσθητη νόσο
και 6-16% σε ανθεκτικές στην πλατίνα ασθενείς. Στην
παρούσα τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη συμμετείχαν συνολικά 672 ασθενείς, οι οποίες έλαβαν PLD 30
mg/m² με trabectedin 1.1 mg/m² κάθε 3 εβδομάδες

ή PLD μόνο, 50 mg/m² κάθε 4 εβδομάδες. Κόπωση,
ναυτία και έμεση και λευκοπενία ήταν συχνότερες στην
ομάδα του trabectedin, ενώ η δερματική τοξικότητα
(και PPE) ήταν υψηλότερη στην μονοθεραπεία.
Οι θετικές μελέτες είναι σπάνιες στον υποτροπιάσαντα καρκίνο ωοθηκών και σίγουρα αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια επιλογή σε αυτή την ομάδα
ασθενών και θα προωθηθεί για μελέτη και έγκριση
από το FDA.
• Η Temozolomide δεν είναι δραστικότερη από την
Dacarbazine σε προχωρημένο μελάνωμα
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας από τις
μεγαλύτερες μελέτες σε ασθενείς με προχωρημένο
μελάνωμα, στην οποία συμμετείχαν 859 ασθενείς. Η
Dacarbazine αποτελεί θεραπεία εκλογής για αυτούς
τους ασθενείς τα τελευταία 20 χρόνια και κανένας
άλλος παράγοντας δεν έχει δείξει μεγαλύτερη δραστικότητα. Η Temozolomide, που χρησιμοποιείται
ευρέως σε εγκεφαλικούς όγκους, χορηγήθηκε σε
αυτή τη μελέτη σε μεγαλύτερη δόση σε ποσό και
διάρκεια (150 mg/m2 από το στόμα για 7 ημέρες,
κάθε 14 ημέρες). Η Temozolomide έδειξε σημαντικά
καλύτερα ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης από
την dacarbazine (14.4% vs 9.8%; P=.05), όμως η
ελεύθερη νόσου επιβίωση ήταν παρόμοια και στις
δύο ομάδες ασθενών (2.3 μήνες για την temozolomide vs 2.17 μήνες για την dacarbazine; P= .27),
καθώς και η συνολική επιβίωση (9.13 vs 9.36; P=
1.0). Η Temozolomide ήταν ελαφρώς πιο τοξική από
την dacarbazine, αλλά γενικά το προφίλ ασφάλειας
ήταν αποδεκτό. Η λεμφοπενία ήταν συχνότερη (45%
στην temozolomide και 9% στην dacarbazine), ενώ
τα ποσοστά άλλης αιματολογικής και μη- τοξικότητας
(λευκοπενία, αναιμία, κόπωση, ναυτία) ήταν παρόμοια
και για τα δύο φάρμακα. Με δεδομένη την παρόμοια
δραστικότητα όσον αφορά την επιβίωση, η σύσταση
είναι να χρησιμοποιείται το από του στόματος φάρμακο
(temozolomide) σε ασθενείς με προβληματική φλεβική
πρόσβαση, ηπατική ανεπάρκεια ή ασυμπτωματικές
εγκεφαλικές μεταστάσεις.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
21-24 Οκτωβρίου 2008
20the EORTC-NCI-AACR Symposium on “Molecular Targets and Cancer Therapeutics”
Geneva, Switzerland
Contact: Mrs. Davi Kaur
tel: 32-27-750-201
fax: 32-27-750-200
e-mail: Davi@fecs.be
25-28 Οκτωβρίου 2008
12th Biennal International Gynecologic
Cancer Society Meeting
Bangkok, Thailand
Conference Secretariat: International
Gynecologic
Cancer Society, PO Box 1726, CH-121 Geneva
tel: 41-229-080-488
fax: 41-227-322-850
e-mail: igcs-11@kenes.com
27 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2008
ASTRO 49th Annual Meeting
Los Angeles, CA, United States
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology 12500 Fair Lakes Circle Suite #375,
Fairfax, VA 22033-3882
tel: 703-502-1550 or 800-962-7876
fax: 703-502-7852
29 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2008
International Society for Biological Therapy
of Cancer 23rd Annual Meeting & Associated
Programs
San Diego, USA
Contact: Kristen Pierce
tel: 414-271-2456
e-mail: kpierce@isbtc.org

*Παθολογός - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια,
Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Metropolitan, Ν. Φάληρο,
Αθήνα

30 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2008
Καρκίνος Μαστού: από το Γονίδιο
στη Θεραπεία
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Γραμματεία: Στέλλα Δαλίδου,
τηλ: 2310 693959
φαξ: 2310 683136
e-mail: dalliste@med.auth.gr
31 Οκτωβρίου 2008
Update in Surgical Oncology
Toronto, Canada
Contact: University of Toronto CME Office
tel: 416-978-2719 / 1-888-512-8173
e-mail: ce.med@utoronto.ca
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008
6-7 Νοεμβρίου 2008
American Institute for Cancer Research.
The Annual Research Conference on Food,
Nutrition and Cancer.
Washington, USA
Contact: Meeting Organiser
tel: 202-328-7744
fax: 202-328-7226
e-mail: research@aicr.org
8-11 Νοεμβρίου 2008
ISPOR 11th Annual European Congress
Athens, Greece
Contact: Meeting Organiser
tel: 609-219-0774
fax: 609-219-0773
e-mail: cwong@ispor.org
12-15 Νοεμβρίου 2008
16 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής
Ογκολογίας
Terra Maris- Χερσόνησος Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: http://oncology.med.uoc.gr
Τηλ: 2810 394911-12
Fax: 2810 394914
e-mail: peveher@gmail.com
ο
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21-22 Νοεμβρίου 2008
13th Annual Perspectives in Thoracic Oncology
New York, USA
Contact: Imedex Customer Service
Tel: 1-678-242-0906
fax: 1-678-242-0920
e-mail: meetings@imedex.com
27-29 Νοεμβρίου 2008
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου
& Στοχευμένης Θεραπείας
Ξενοδοχείο Crowne Plaza
(από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2008)
Διεθνές Κέντρο Αντικαρκινικής Έρευνας στο Καπανδρίτι Αττικής (30 Νοεμβρίου)
Οργάνωση: «Ελληνική Εταιρεία δεικτών καρκίνου και στοχευμένης θεραπείας»
«Greek Society of Tumor Marker Oncology
and Targeting Therapy” (GRESTMO)
Γραμματεία: TRIAENA TOURS & CONGRESS A.E.,
Λεωφ. Συγγρού 206, 176 72, Aθήνα
τηλ.: 210-7499300,
fax: 210-7705752
e-mail: congress@triaenatours.gr
www.triaenatours.gr
30 Νοεμβρίου 2008
14th Annual Cancer Institute Symposium
Hershey, PA, USA
Contact: Penn State Hershey College of Medicine,
MC G220, 44 East Granada Avenue, Room 1108,
P.O. Box 851, Hershey, PA 17033
tel: 717-531-6483
fax: 717-531-5604
e-mail: ContinuingEd@hmc.psu.edu
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
5 & 6 Δεκεμβρίου 2008
Διημερίδα με θέμα : Καρκίνος Μαστού.
Πόσο κοντά στην ίαση;
Ledra Marriott Hotel
Οργάνωση: Π.Γ.Ν.- Μαιευτήριο Αθηνών ‘Έλενα
Βενιζέλου”, Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου
Η Γραμματεία της Διημερίδας:
E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str., 171 22 N.Smirni,
Athens-Greece
Τηλ: +30 210 98 80 032
Φαξ: +30 210 98 81 303
e-mail: d.genimata@events.gr, ets@otenet.gr
Web: www.events.gr, www.ets.gr, www.dmc.gr

5 & 6 Δεκεμβρίου 2008
2 Συνέδριο Ογκολογίας
στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη
Hotel Divani Caravel, Αθήνα
Οργάνωση: Ογκολογική Μονάδα Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο
«Σωτηρία»
Γραμματεία: TRIAENA TOURS & CONGRESS A.E.,
Λεωφ. Μεσογείων 15, 115 26, Aθήνα
τηλ.: 210-7499304-5, 210 7499300
fax: 210-7413795, 210 7705752
http://www.oncologyedu.gr
e-mail: congress@triaenatours.gr
www.triaenatours.gr
ο

6 Δεκεμβρίου 2008
Hepatocellular Carcinoma: New Trends and
Contemporary Management
Boston, USA,
Contact: CME Office
tel: 617-384-8600
fax: 617-384-8686
e-mail: hms-cme@hms.harvard.edu
8-9 Δεκεμβρίου 2008
16th Annual Tumors of the Central Nervous
System
Boston, USA,
Contact: CME Office
tel: 617-384-8600
fax: 617-384-8686
e-mail: hms-cme@hms.harvard.edu
11-14 Δεκεμβρίου 2008
San Antonio Breast Cancer Symposium 2008
San Antonio, USA
Contact: Rich Markow, Symposia Director, UT
Health Science Center San Antonio Continuing
Medical Education, 7703 Floyd Curl Drive, MC
8224 San Antonio, TX 78229-3900 USA
tel: 210-450-5912
fax: 210-949-5009
web: http://www.sabcs.org/
e-mail: RMarkow@ctrc.net, sabcs@uthscsa.edu
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μονάδα Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς, Κλινικής Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα, 7-04-2008
Κύριε Διευθυντά,
Επιθυμούμε να συγχαρούμε, και να ευχαριστήσουμε, εσάς και όλα τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής για
το «Βήμα Κλινικής Ογκολογίας», το υψηλό επίπεδο των άρθρων και την ποιότητα της επιστημονικής ενημέρωσης. Οι εμπνευσμένοι «αντικατοπτρισμοί» μας έχουν αγγίξει.
Με χαρά σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι, στα πλαίσια της υποστήριξης του ασθενούς με καρκίνο, στην
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί η Μονάδα Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς κάθε Τρίτη και Παρασκευή,12:00-15:00, στη διεύθυνση Θηβών 2 Γουδί.
Η Μονάδα, η οποία υπάγεται στην Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιμετώπιση των οδοντιατρικών αναγκών και στη φροντίδα και διατήρηση της
στοματικής υγείας των ασθενών με κακοήθη νόσο, οι οποίοι υποβάλλονται σε αντινεοπλασματική θεραπεία.
Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης απευθύνονται, ακόμη, προς τους νοσοκομειακούς και ιδιώτες οδοντιάτρους.
Οι ασθενείς προσέρχονται μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210 7461176, καθημερινά 09:00-15:00.
Στην Μονάδα πραγματοποιείται κλινική και ακτινογραφική/απεικονιστική αξιολόγηση του οδοντογναθικού
συστήματος. Ταξινομούνται, διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται, σε συνεργασία με τον ιατρό-ογκολόγο του
ασθενούς, οι βλάβες που αναπτύσσονται στη στοματική κοιλότητα ως επιπλοκές από τις αντινεοπλασματικές
θεραπείες.
Όπως έχει πλέον τεκμηριωθεί, οι επιπλοκές στο στόμα, ως αποτέλεσμα της αντινεοπλασματικής θεραπείας, μπορεί να έχουν δραματική επίπτωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ακόμη, βαρειά βλεννογονίδα ή
λοίμωξη στο στόμα, με ακόλουθη συστηματική επέκταση, μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση ή και διακοπή
της αντινεοπλασματικής θεραπείας θέτοντας σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Οι ασθενείς, επίσης, ενημερώνονται για τη σπουδαιότητα της στοματικής υγείας σε σχέση με την ογκολογική θεραπεία τους, ενεργοποιούνται και εκπαιδεύονται στη διατήρηση της υγείας του στόματός τους, ενώ
παραλαμβάνουν γραπτές οδηγίες.
Μετά το «πέρας» της αντινεοπλασματικής θεραπείας, οι ασθενείς παρακολουθούνται τακτικά, ενισχύονται
στη διατήρηση της στοματικής υγιεινής, ενώ, σε συνεργασία με τον Ιατρό Ογκολόγο, ο οδοντίατρος μπορεί να
συμβάλει στον έλεγχο για τυχόν υποτροπή της κακοήθειας στο στόμα ή ανάπτυξη δεύτερης κακοήθειας.
Στα πλαίσια ειδικού πρωτοκόλλου πρόληψης ενημερώνονται και αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με οστική
νόσο, που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν διφωσφονικά (ΔΦ). Η μελέτη είναι σε εξέλιξη, από τα μέχρι τώρα,
όμως αποτελέσματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, σε ομάδα περίπου 50 ασθενών με πολλαπλούν
μυέλωμα και λήψη ΔΦ παρατηρήθηκε μόνο μία περίπτωση νέκρωσης της γνάθου σε ασθενή που προέβη σε
εξαγωγή δοντιού παρά την δική μας, προηγηθείσα, ενημέρωση.
Οι οδοντιατρικές θεραπείες, όπως εμφράξεις, οδοντικές εξαγωγές και άλλες οδοντιατρικές εργασίες πραγματοποιούνται στην Σχολή, εφ΄ όσον είναι εφικτό, και εάν όχι, τότε ο ασθενής παραπέμπεται με τη σχετική
καθοδήγηση και ενημέρωση στον Οδοντίατρο της επιλογής του.
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Για την αρτιότερη αντιμετώπιση του ασθενούς είναι χρήσιμη η προσέλευση του στην Μονάδα 3 εβδομάδες
πριν από την έναρξη της ογκολογικής θεραπείας, με το κατάλληλο παραπεμπτικό σημείωμα από τον ιατρό
Ογκολόγο.
Είμαστε στη διάθεση σας και ευχόμαστε η συνεργασία μας μαζί σας να συμβάλλει θετικά στην ποιότητα
ζωής του ατυχή ασθενή με καρκίνο.
Με τιμή,
Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη
Στοματολόγος
Διευθύντρια Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής,
Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής
Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή,
www.oraloncology.gr
Επικοινωνία: 210 65 27 988, 69 44 60 15 29
Email: nicolatou.galitis@lycos.com,
www.stomatologist.gr

ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ
Στις οδηγίες που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη οι υποδείξεις (1997) της Διεθνούς Επιτροπής των Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee οf Medical Journals Editors - ICM – JE): Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο “ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ” γίνονται
δεκτές προς δημοσίευση εργασίες με θέματα ογκολογικού
ενδιαφέροντος υπό τη μορφή:
Ανασκοπήσεων από τρεις το πολύ συγγραφείς και
σε έκταση που να μη ξεπερνά τις 28 δακτυλογραφημένες
σελίδες, σε διπλό διάστημα και μέχρι 100 παραπομπές.
Πρωτότυπων εργασιών βασικής ή κλινικής έρευνας
που μπορούν να παρουσιαστούν ως πλήρεις ή βραχείες
αναφορές.
Ενδιαφερόντων περιστατικών για σύντομη (8-10
σελίδες σε διπλό διάστημα) παρουσίαση σπάνιας νόσου ή
εκδήλωσης ή ασυνήθους κλινικής πορείας και συζήτηση
όσο είναι απαραίτητο για την παρουσίαση.
Πρακτικά σεμιναρίων, γραπτών συμποσίων, στρογγυλών τραπεζιών και κλινικοπαθολογο-ανατομικών
συζητήσεων, κατά την κρίση της Σύνταξης.
Ειδικά θέματα: γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος,
εργασίες που δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασιών, έκτασης μέχρι 20-25 σελίδες διπλού διαστήματος.
Γράμματα αναγνωστών, έκτασης 2-3 σελίδων διπλού
διαστήματος, με κρίσεις για δημοσιευόμενη εργασία ή
γενικότερες γνώμες, σύντομες παρατηρήσεις, πρόδρομα
αποτελέσματα σε συντομία κ.λ.π. Αν αφορούν κρίσεις δημοσιευμένης εργασίας, τίθενται υπόψη του συγγραφέα της
εργασίας, που μπορεί να απαντήσει.
2. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Η γλώσσα των εργασιών είναι η Ελληνική. Η Συντακτική
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται εργασίες
στην Αγγλική γλώσσα, εφ΄ όσον υπάρχει αποχρών λόγος
(π.χ. ξενόγλωσσος συγγραφέας, κ.ά.).
• Η Συντακτική Επιτροπή αποδέχεται προ- ή μέτα-δημοσιεύσεις κλινικών ή εργαστηριακών εργασιών υπό τη μορφή σύντομων αναφορών (short reports) ή εκτεταμένων
περιλήψεων, στις οποίες θα αναφέρονται περιληπτικώς
(μέχρι 8 σελίδες διπλού διαστήματος) οι βασικοί στόχοι,
το υλικό, οι μέθοδοι, τα αποτελέσματα και η συζήτηση
της εργασίας. Στις μέτα-δημοσιεύσεις θα αναφέρεται
υποχρεωτικώς στη σελίδα του τίτλου το περιοδικό που
πρωτοδημοσιεύτηκε η πρωτότυπη εργασία.
• Εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί προφορικά ή έχει δημοσιευτεί σε περίληψη (π.χ. πρακτικά συνεδρίων), αυτό
υποσημειώνεται στη σελίδα του τίτλου.

• Οι αναφερόμενες ουσίες πρέπει να αναγράφονται με την
κοινόχρηστη ονομασία ή το χημικό όνομα.
• H Σύνταξη του περιοδικού θεωρεί δεδομένο, ότι η εργασία
είναι σε γνώση και έχει την έγκριση όλων των συγγραφέων και του διευθυντού του τμήματος από το οποίο
προέρχεται.
• Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε διπλό
διάστημα σε τρία (3) αντίτυπα και σε δισκέτα 3,5¨.
Αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: προς
Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, (υπόψη
Συντακτικής Επιτροπής), Λεωφόρος Αλεξάνδρας
105, 114 75, ΑΘΗΝΑ, ή ηλεκτρονικώς με e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: hesmo@otenet.gr
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το χειρόγραφο πρέπει να έχει:
1. Σελίδα τίτλου, με τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα
των συγγραφέων και σε υποσημείωση το τμήμα από το
οποίο προέρχεται, τη θέση ή τον ανώτερο ακαδημαϊκό
τίτλο κάθε συγγραφέα και τυχόν υποσημείωση για το
εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί ή έχει δημοσιευτεί σε
περίληψη αλλού ή (εφ’ όσον είναι μέτα-δημοσίευση) έχει
πρωτοδημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό (βλέπε παραπάνω).
Να σημειώνεται ο υπεύθυνος της αλληλογραφίας και η διεύθυνσή του, τηλέφωνα, fax και e-mail (αν υπάρχουν).
2. Σελίδα περίληψης στα ελληνικά με τις λέξεις ευρετηρίου
(key words).
3. Σελίδα περίληψης στα αγγλικά με τις λέξεις ευρετηρίου
(key words) στα αγγλικά.
4. Το κείμενο της εργασίας με κατάλληλο χωρισμό σε διάφορα κεφάλαια.
5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος
δεν είναι αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παραπομπές ευρίσκονται στο κείμενο. Στο κείμενο αναφέρονται
με τον αριθμό του καταλόγου και όχι με το όνομα του
συγγραφέα. Για άρθρα περιοδικών, τα επώνυμα των
συγγραφέων (με τα αρχικά χωρίς τελείες), γράφονται
μέχρι και τρία - τα επιπλέον γράφονται et al ή κ.ά. ο
τίτλος του άρθρου, το περιοδικό γραμμένο με τη διεθνή
μορφή σύντμησης όπως στο Index Medicus, η χρονολογία, ο αριθμός τόμου και η πρώτη και τελευταία σελίδα
του άρθρου. (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. JAMA
1988, 215:101 - 103). Για μονογραφία, το όνομα, ο τίτλος,
ο εκδότης ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A:

Intestinal bleeding. Saunders Co, London. 1988). Για
κεφάλαιο βιβλίου, τα ονόματα, ο τίτλος του κεφαλαίου,
ο τίτλος του βιβλίου, ο διευθυντής σύνταξης (editor),
ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A:
Intestinal bleeding. In: Practice of Surgery, H. Kim,
ed, Saunders Co, London 1988). Οι βιβλιογραφικές
παραπομπές θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από
τον κριτή και - κυρίως - από τον αναγνώστη. ΄Ετσι, εάν
η βιβλιογραφική αναφορά ευρίσκεται σε άρθρο, βιβλίο
κ.λ.π. που δεν συμβουλεύθηκε άμεσα ο συγγραφέας
αλλά αναφέρεται αλλού, ιδιαίτερα για παλιά ή δυσεύρετα
στοιχεία, τότε δεν αναγράφεται σαν ξεχωριστή αναφορά
διογκώνοντας άσκοπα και τεχνητά το βιβλιογραφικό πίνακα, αλλά αποδίδεται στο στοιχείο που άμεσα μελέτησε
ο συγγραφέας (π.χ. “ο Crohn to 1932 ανέφερε 10” - όπου
10 είναι το άρθρο του Smith που πράγματι συμβουλεύτηκε ο συγγραφέας). Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για τη
χρησιμοποίηση και της ελληνικής βιβλιογραφίας που
είναι ήδη αρκετά πλούσια.

6. Πίνακες και σχήματα σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα,
σε τρία αντίτυπα, με διαδοχική αρίθμηση και σύντομη
επεξήγηση. Πίνακες δακτυλογραφημένοι σε διπλό διάστημα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σχήματα με σινική
μελάνη.
7. Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί. Πίσω
από τη φωτογραφία σημειώνεται με μαλακό μολύβι βέλος
που δείχνει το πάνω μέρος και ο αύξων αριθμός και σε
αυτοκολλητο τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας.
Σε ξεχωριστή σελίδα, γράφονται οι υπότιτλοι των φωτογραφιών, το μέγεθος των οποίων στην τελική εκτύπωση
ανήκει στην κρίση του υπεύθυνου έκδοσης. Σημειώνεται
ότι, κατά τη δημοσίευση φωτογραφίας ασθενούς, θα πρέπει
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην αποκαλύπτεται η
ταυτότητα του ατόμου. Το ονοματεπώνυμο σε καμμία
περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφεται (π.χ. σε ακτινογραφίες, κ.λ.π.), ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες
η απλή επικάλυψη των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή
διαφύλαξη της ανωνυμίας του εικονιζόμενου προσώπου.

