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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η λευχαιμία αποτελεί μια κακοήθη νόσο του μυελού των οστών και του αίματος, 

κατά την οποία μη ώριμα λευκοκύτταρα αδυνατούν να αναπτυχθούν σε υγιή αιματικά 

κύτταρα, παράγονται με μεγαλύτερους από τους κανονικούς ρυθμούς και συσσωρεύονται 

στο μυελό των οστών και στο αίμα. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού 

μοντέλου ικανού να περιγράψει τη δυναμική εξέλιξη της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας 

(AML) υπό τη χορήγηση δύο αντικαρκινικών φαρμάκων: του cytarabine (Ara-C) και του 

daunorubicin (DNR). Το εφαρμοζόμενο πρωτόκολλο χορήγησης της θεραπείας υπακούει 

στις εφαρμοζόμενες κλινικές πρακτικές  και αντιμετωπίζει με επιθετικό τρόπο την AML, 

χορηγώντας το DNR και το Ara-C σε συγκεκριμένες ενδοφλέβιες (iv) δόσεις (DA 3+10). 

 Στο προτεινόμενο μαθηματικό μοντέλο λαμβάνονται υπόψη τα φαρμακολογικά 

χαρακτηριστικά των Ara-C και DNR, καθώς και ο κυτταρικός κύκλος των λευχαιμικών και 

των υγιών κυττάρων. Το μοντέλο αποτελείται από ένα σύστημα των κανονικών διαφορικών 

εξισώσεων και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις δύο ασθενών που εμφανίζουν διαφορετικά 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά. 

 Για κάθε έναν από τους δύο ασθενείς, διενεργούνται στοχαστικές προσομοιώσεις, 

εκχωρώντας τυχαίες τιμές στις παραμέτρους του φαρμακοδυναμικού μοντέλου. Μέσω των 

στοχαστικών προσομοιώσεων εξετάζεται η επίδραση της αβεβαιότητας στις τιμές αυτών των 

παραμέτρων στα διάφορα προφίλ λευχαιμικών κυττάρων που προκύπτουν. Τα αποτελέσματα 

φανερώνουν μια διακύμανση έως και δύο τάξεων μεγέθους στις τιμές των λευχαιμικών 

κυττάρων κατά το πέρας της χημειοθεραπείας και για τους δύο ασθενείς. 

 Η διαδικασία χορήγησης της χημειοθεραπείας με τη χρήση δύο φαρμάκων 

αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα δυναμικής βελτιστοποίησης, με σκοπό να 

προσδιοριστούν: α) τα φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά,  β) η διάρκεια και γ) η ποσότητα 

εγχύσεως των φαρμάκων αυτών στους δύο ασθενείς, προκειμένου να επιτευχθεί ο ελάχιστος 

δυνατός αριθμός λευχαιμικών κυττάρων στο τέλος των τεσσάρων κύκλων θεραπείας. Τα 

αποτελέσματα της βελτιστοποίησης παρουσιάζουν την ύπαρξη δυνατότητας βελτίωσης των 

επιλεγόμενων φαρμάκων καθώς και της δοσολογίας τους, καθώς μέσω αυτής προέκυψε μια 

μείωση των λευχαιμικών κυττάρων κατά μία τάξη μεγέθους από τον πρώτο κύκλο θεραπείας 



και για τους δύο ασθενείς. Κατά τη συμπλήρωση του τέταρτου κύκλου θεραπείας, 

παρουσιάστηκε μείωση στους λευχαιμικούς κυτταρικούς κατά 4 και 5 τάξεις μεγέθους για τις 

μελέτες περιπτώσεων 1 και 2 αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Leukemia is a malignant disease of the bone marrow and blood where immature white 

blood cells which are not able to develop into normal functioning blood cells are 

overproduced and build up in the bone marrow and blood. 

 This thesis aims at developing a mathematical model able to capture Acute Myeloid 

Leukemia (AML) disease dynamics under chemotherapy treatment with two anti-leukemic 

agents; cytarabine (Ara-C) and daunorubicin (DNR). The chemotherapy protocol followed is 

consistent to the clinical practice and treats intensively AML by applying DNR and Ara-C in 

standard intravenous (iv) doses (DA 3+10). 

 The proposed mathematical model considers the pharmacologic information of Ara-C 

and DNR and the cell cycle of leukemic and healthy cells. The model consists of a system of 

ordinary differential equations that is applied inτο two patients that differ in body 

characteristics.  

 Several simulations are performed for each patient case study, by considering 

different values to the parameters of the pharmacodynamic model, in order to examine the  

importance of the uncertainty in the values of those parameters. The effect of  this uncertainty 

is expressed by the variance of  the exported  leukemic cell profiles. The results present an 

up-to-two log variance in the exported leukemic cell profiles, at the end of the chemotherapy 

treatment, in both case studies. 

 Chemotherapy process is finally treated as a dynamic optimization problem with aim 

to obtain the: a) pharmacodynamic characteristics, b) the duration of infusion and c) the drug 

dose which would maximize leukemic cell kill (therapeutic efficacy) at the end of the fourth 

cycle of the treatment. This optimization problem  is solved for the two patient case studies, 

by gOPT 4.1.0 and the results demonstrate a potential amelioration of the selected drugs and 

doses, since a one log decrease occurred at the end of the first treatment cycle, in the number 

of leukemic cells for both patients. A 4 and 5 log decrease in the number of leukemic cells 

was found at the end of all four treatment cycles for patient cases 1 and 2 respectively.  
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Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

 

1.1. Το αίμα και η διαδικασία της  αιμοποίησης 

 Το αίμα αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τους πιο ζωτικούς παράγοντες για την 

ανθρώπινη ζωή, χάρη στην ικανότητά του να μεταφέρει τα κατάλληλα συστατικά μεταξύ των 

διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.  

 Το 55% του όγκου του ανθρωπίνου αίματος αποτελείται από το πλάσμα, το οποίο 

αποτελείται κυρίως από νερό, και περιβάλει τα κύτταρα του αίματος, μεταφέροντάς τα μέσα 

στο σώμα. Το πλάσμα περιέχει ένα σύνθετο μίγμα ουσιών όπως άλατα, ιχνοστοιχεία, 

ορμόνες, πρωτεΐνες,  πηκτικούς παράγοντες και ένζυμα. Το υπόλοιπο 45% αποτελείται από 

τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, τα οποία και αποτελούν 

σημαντικούς δείκτες της κατάστασης της υγείας ενός ανθρώπου. Τα αιματικά αυτά κύτταρα 

επιτελούν ζωτικές για τον οργανισμό λειτουργίες, με τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουν 

το οξυγόνο από τους πνεύμονες στα ανθρώπινα αγγεία, τα λευκά αιμοσφαίρια να αποτελούν 

τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και τα αιμοπετάλια να είναι υπεύθυνα για την 

πήξη του αίματος (Williams et. al., 1983). Η ημερήσια ανάγκη αιματικών κυττάρων ενός 

ενήλικα ανέρχεται στα 2.5 δισεκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια, 2.5 δισεκατομμύρια 

αιμοπετάλια και 1 δισεκατομμύριο κοκκιοκυττάρων ανά κιλό σωματικού βάρους (Fuentes 

Gari, 2015). 

 Η ζήτηση αυτή καλύπτεται με τον πολλαπλασιασμό των αιμοποιητικών 

βλαστοκυττάρων (Hematopoietic Stem Cells), τα οποία αναπτύσσονται σε λευκά 

αιμοσφαίρια, σε ερυθρά αιμοσφαίρια και σε αιμοπετάλια μέσω μιας διεργασίας που 

ονομάζεται αιμοποίηση. Η αιμοποίηση πραγματοποιείται στον μυελό των οστών (Bone 

Marrow), έναν μαλακό, ζελατινώδη ιστό που εμπεριέχεται στο εσωτερικό των οστών, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Υπάρχουν δύο τύποι μυελού τον οστών: ο ερυθρός (Μedulla 

Οssium Rubra), που αποτελείται κυρίως από αιμοποιητικό ιστό, και ο ωχρός ή κίτρινος 

(Medulla Ossium Flava), που αποτελείται κυρίως από λιποκύτταρα. Ο ερυθρός μυελός των 

οστών εντοπίζεται κυρίως στις επιφύσεις των μακρών οστών όπως του μηριαίου οστού και 

του βραχιόνιου, καθώς και στα επίπεδα οστά όπως αυτά της λεκάνης, του στέρνου, του 
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κρανίου, των πλευρών, των σπονδύλων και της ωμοπλάτης. Σε αυτόν παράγονται τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, και τα περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια. Ο ωχρός μυελός 

εντοπίζεται κυρίως στη μυελική κοιλότητα των μακρών οστών (ανάμεσα στα δύο άκρα). 

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας αίματος ο οργανισμός διαθέτει τη 

δυνατότητα να μετατρέψει ωχρό μυελό σε ερυθρό προκειμένου να αυξήσει την αιμοποιητική 

του ικανότητα (Bydlowski & Janz, 2012). 

 

Σχήμα 1. Ανατομία του οστού 

 Όσων αφορά τα HSCs, αυτά έχουν την ικανότητα : α) να  διαφοροποιούνται μέσω 

δυο κυτταρικών σειρών (λεμφοειδής και μυελοειδής), β) να ρυθμίζουν τον αριθμό όλων των 

αιματικών κυττάρων στο αιματολογικό σύστημα, καθόλη τη διάρκεια ζωής ενός οργανισμού 

και γ) να αυτοανανεώνονται, εξασφαλίζοντας μια σταθερή δεξαμενή αρχέγονων κυττάρων 

(Ezoe et. al., 2004; Andersen, Mackey, 2001; Colijn, Mackey, 2005; Adimy et. al., 2005; 

Catlin et. al., 2011). Με την αυτοανανέωση, πραγματοποιείται η διαίρεση κάθε κυττάρου σε 

δύο θυγατρικά κύτταρα, με το ένα να ακολουθεί μια κυτταρική γραμμή και το άλλο να 

παραμένει όμοιο με το αρχικό. Αυτός ο τύπος της ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης, όπως 

ονομάζεται, καταφέρνει να διατηρήσει σταθερό τον αριθμό των HSCs, δημιουργώντας ένα 

διαφοροποιημένο και ένα όμοιο με το αρχικό θυγατρικό κύτταρο, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2 (Bydlowski & Janz, 2012).  
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Σχήμα 2. Ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση (Bydlowski & Janz, 2012) 

 Κατά την έναρξη της αιμοποίησης, το πολυδύναμο αιμοποιητικό βλαστοκύτταρο, 

επιλέγει μία από τις δύο κυτταρικές σειρές την οποία θα ακολουθήσει. Η πρώτη κυτταρική 

σειρά, η λεμφοειδής, καταλήγει στην παραγωγή Β- και T- λεμφοκυττάρων (Lymphopoiesis), 

τα οποία και αποτελούν μια κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων. Η άλλη κυτταρική σειρά, η 

μυελοειδής, οδηγεί στην παραγωγή αιμοπεταλίων, ερυθρών αιμοσφαιρίων, ουδετερόφυλων 

και άλλων λευκών αιμοσφαίριων (π.χ. κοκκιοκύτταρα) (Bydlowski & Janz, 2012). Οι 

μυελοειδής και η λεμφοειδής κυτταρικές σειρές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. 
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Σχήμα 3. Η διαδικασία της αιμοποίησης : μυελοειδής και λεμφοειδής κυτταρικές σειρές
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 Στη μυελοειδή κυτταρική σειρά, μετά το κοινό μυελοειδές προγονικό κύτταρο, 

προκύπτουν μεγακαρυοβλάστες, προνορμοβλάστες (ή προερυθροβλάστες) και μυεοβλάστες, 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Οι μυελοβλάστες είναι προγονικά και μη ώριμα κύτταρα 

στην μυελοειδή κυτταρική σειρά, τα οποία σε αντίθεση με τα πολυδύναμα αιμοποιητικά 

βλαστοκύτταρα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα, δεν είναι 

σε θέση να αυτοανανεώνονται, ενώ η διαφοροποίησή τους προς κάποια κυτταρική σειρά 

είναι μη αναστρέψιμη (unipotent). Σημειώνεται ότι αν και τα κύτταρα της μυελοειδούς 

κυτταρικής σειράς αντιστοιχούν στο 85% των κυττάρων του μυελού των οστών, οι 

μυελοβλάστες θα πρέπει να αντιστοιχούν σε λιγότερο από 5%. Επιπλέον, οι μυελοβλάστες 

δεν πρέπει να ανιχνεύονται στο αίμα σε έναν υγιή οργανισμό (Bydlowski & Janz, 2012). 

 Μετά τους μυελοβλάστες, στην μυελοειδή κυτταρική σειρά προκύπτουν στο τελικό 

επίπεδο δύο τύποι λευκών αιμοσφαιρίων : τα Κοκκιοκύτταρα (Granulocytes) και τα 

Μονοκύτταρα (Monocytes) (Bydlowski & Janz, 2012). 

 Τα κοκκιοκύτταρα ανήκουν στην κατηγορία των φαγοκυττάρων, έχουν δηλαδή την 

ιδιότητα να τρέφονται με ξένα κύτταρα, όπως βακτήρια, ιούς και άλλα παράσιτα, ενώ 

αποτελούν το 60% περίπου του συνολικού αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων.  Τα 

κοκκιοκύτταρα αποτελούνται από τρεις κατηγορίες κυττάρων : τα ουδετερόφιλα 

(Neutrophils), τα βασεόφιλα (Basophils) και τα Ηωσινόφιλα (Eosinophils). Τα ουδετερόφιλα 

αποτελούν τα πιο ανθεκτικά κοκκιοκύτταρα, μιας και είναι σε θέση να τραφούν από 5 μέχρι 

και 20 βακτήρια καθόλη τη διάρκεια ζωής τους. Τα βασεόφιλα κοκκιοκύτταρα εμπλέκονται 

στις αλλεργικές αντιδράσεις του οργανισμού, μέσω της απελευθέρωσης ισταμίνης 

(ενεργοποιεί τη φλεγμονή) αλλά και της ηπαρίνης (παρεμποδίζει τη θρόμβωση του αίματος). 

Τέλος τα Ηωσινόφιλα εμπλέκονται επίσης στις αλλεργικές αντιδράσεις του οργανισμού, 

καθώς επιτίθενται σε πολυκύτταρα παράσιτα. 

 Όσων αφορά τα μονοκύτταρα, αυτά αναπτύσσονται σε δύο τύπους κυττάρων: τα 

Δενδριτικά (Dendritic cells) και τα Μακροφάγα (Macrophages), όπως παρουσιάζονται με 

μπλε χρώμα στο Σχήμα 3. Τα δενδριτικά κύτταρα χρησιμοποιούνται για τη στοχοποίηση των 

αντιγόνων (ξένα σώματα) προκειμένου να καταστραφούν από τα λεμφικά κύτταρα. Τα 

μακροφάγα ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των φαγοκυττάρων, όπως τα ουδετερόφιλα, 

έχουν όμως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτά, ενώ είναι επίσης ικανά να δράσουν σαν  

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα  
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1.2. Κυτταρικός Κύκλος    

 Ο κυτταρικός κύκλος είναι ένα σύνολο μηχανισμών που ευθύνονται για τον 

διπλασιασμό του κυτταρικού υλικού και τη διαίρεσή του σε δύο θυγατρικά κύτταρα, με 

σκοπό είτε να διατηρήσουν είτε να επεκτείνουν τον πληθυσμό των κυττάρων (Pefani, 2013). 

 Ο κυτταρικός κύκλος χωρίζεται σε τέσσερις κύριες επιμέρους φάσεις : τη φάση 

ανάπτυξης (G1-phase), τη φάση σύνθεσης του DNA (S-phase), την προμιτωτική φάση (G2-

phase) και τη φάση της μίτωσης (M-phase), με τις τρεις πρώτες να αποτελούν τα στάδιο της 

Μεσόφασης, και την τελευταία το κυρίως στάδιο της Μετάφασης (Pefani, 2013).  

 

Σχήμα 4. Κυτταρικός Κύκλος 

 

Αναλυτικά (Fuentes Gari, 2015) :   

 Φάση G1 : η φάση που μεσολαβεί μεταξύ του νέου κυττάρου και του διπλασιασμού 

του γενετικού του υλικού, όπου παράγονται το RNA και πρωτεΐνες (π.χ. κυτταρικά 

ένζυμα) 

 Φάση S : η φάση κατά την οποία αντιγράφεται το γενετικό υλικό DNA. Σε αυτή τη 

φάση στοχεύουν τα φάρμακα κατά τη χημειοθεραπεία που επικεντρώνονται στον 

κυτταρικό κύκλο (cell cycle specific drugs), όπου η σύνθεση του DNA εμποδίζεται 

και το κύτταρο περνά στο στάδιο της απόπτωσης.  
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 Φάση G2 : η φάση που μεσολαβεί μεταξύ της σύνθεσης του DNA και της μιτωτικής 

φάσης. 

 Φάση Μ : η φάση της μίτωσης, όπου και πραγματοποιείται η διαίρεση του κυττάρου 

σε δύο θυγατρικά κύτταρα. 

 Ένα ακόμη σημαντικό στάδιο είναι αυτό που έπεται της μίτωσης. Στη φάση Go όπως 

αυτή είναι γνωστή, το κύτταρο περνά σε μια αδρανή κατάσταση, όπου η διαδικασία του 

πολλαπλασιασμού διακόπτεται προσωρινά ή μόνιμα. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει 

ανάγκη για δημιουργία επιπλέον νέων κυττάρων. Όταν ένα κύτταρο βρίσκεται στη φάση Go, 

μπορεί είτε να μεταλλαχθεί είτε να μείνει ανέπαφο μέχρις ότου υποστεί απόπτωση 

(κυτταρικό θάνατο). Στην περίπτωση που ο αριθμός των κυττάρων είναι ανεπαρκής, τα 

κύτταρα στην φάση Go ενεργοποιούνται από διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα και εισέρχονται 

ξανά στην φάση G1 του κυτταρικού κύκλου (Lewin et. al., 2007). 

 Ο καρκίνος συνδέεται με τον κυτταρικό κύκλο, καθώς η πηγή του είναι η 

ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των κυττάρων εξαιτίας μιας ανωμαλίας κατά την 

διαδικασία του πολλαπλασιασμού. Το μακροσκοπικό αποτέλεσμα της παραπάνω 

ανεξέλεγκτης αύξησης των κυττάρων είναι η αδυναμία ρύθμισης της αύξησης του ιστού, 

προκαλώντας τη δημιουργία όγκων, μαζών και δυσλειτουργικών κυττάρων για το υπόλοιπο 

σώμα. Το μικροσκοπικό αποτέλεσμα είναι η αποδιοργανωμένη έκφραση των βασικών 

ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου.   

1.3. Λευχαιμία  

  Ως λευχαιμία ορίζεται ένας μεγάλο εύρος μορφών καρκίνου, οι οποίοι έχουν ως 

αφετηρία των μυελό των οστών και το αίμα. Γενικά η λευχαιμία διακρίνεται σε δύο τύπους, 

τη μυελοειδή και τη λεμφική, ανάλογα με το εάν η κυτταρική σειρά που εμφανίζει την 

ασθένεια οδηγεί στα μυελοειδή ή στα λεμφικά κύτταρα αντίστοιχα (Bain, 2003). Επιπλέον, 

αυτή η μορφή καρκίνου διακρίνεται στις οξείες λευχαιμίες και στις χρόνιες. Οι πρώτες 

αποτελούν μια αρκετά επιθετική μορφή καρκίνου που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και 

χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας. Αντιθέτως, οι χρόνιες λευχαιμίες είναι λιγότερο 

επιθετικές και επιτρέπουν τις περισσότερες φορές παρατεταμένη θεραπεία ή περιόδους 

συνεχούς παρακολούθησης χωρίς κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Με βάση τα παραπάνω 

κριτήρια, η λευχαιμία διακρίνεται στη Χρόνια Μυελοειδή Λευχαιμία (CML), στη Χρόνια 
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Λεμφική Λευχαιμία (CLL), στην Οξεία Μυελοειδή Λευχαιμία (ΑML) και στην Οξεία 

Λεμφική Λευχαιμία (ΑLL) (Pefani, 2013). 

 Στην περίπτωση της ΑΜL, παρουσιάζεται μια αυξημένη παραγωγή μη υγιών 

μυελοβλαστών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μη φυσιολογικό ποσοστό κυττάρων στην 

αδρανή κατάσταση και αυξημένη πολλαπλασιαστική ικανότητα. Πιο αναλυτικά, η AML 

προκαλείται όταν τα προγονικά μυελοειδή βλαστικά κύτταρα (myeloid progenitor blast cells) 

παράγουν μη υγιούς μυελοβλάστες, οι οποίοι δεν μετασχηματίζονται σε υγιή λευκά 

αιμοσφαίρια. Ως αποτέλεσμα, λευχαιμικοί μυελοβλάστες, ή μη ώριμες κυτταρικές μορφές, 

συσσωρεύονται στο μυελό των οστών, στο αίμα και πιο σπάνια σε ιστούς του σώματος και η 

παραγωγή των κανονικών ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και των ώριμων 

κοκκιοκυττάρων μειώνεται σημαντικά. (Pefani, 2013). 

 Αναλόγως με την μείωση του αριθμού των φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων, 

τα συμπτώματα της AΜL μπορεί να κυμαίνονται από κούραση και δύσπνοια μέχρι 

αιμορραγία, πυρετό και διάφορες λοιμώξεις. Η κλινική κατάσταση του ασθενή καθορίζεται 

από τον αριθμό των κανονικών κυττάρων σε σχέση με τα καρκινικά ή λευχαιμικά (Pefani, 

2013). Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται το σημείο της κυτταρικής σειράς όπου εμφανίζεται το 

πρόβλημα στην AML. 

  

 

Σχήμα 5. Ανάπτυξη την ΑΜL στην κυτταρική σειρά 
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1.4. Χημειοθεραπεία 

 Η χημειοθεραπεία θεωρείται σε αρκετές περιπτώσεις η μοναδική μορφή θεραπείας 

που μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (Acute Myelogenous 

Leukemia). Η συγκεκριμένη μορφή θεραπείας αποβαίνει ωστόσο τοξική για τους ασθενείς 

καθώς προκαλεί αρκετές παρενέργειες. Συγκεκριμένα, η θεραπεία αυτή σκοτώνει τα 

κακοήθη καρκινικά κύτταρα σε μία ή περισσότερες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, 

μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των υγιών πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων στον μυελό 

των οστών, όπου τα αιμοποιητικά κύτταρα παράγονται. Ο στόχος της χημειοθεραπείας είναι 

επομένως να σκοτώνει τον μέγιστο αριθμό των κακοήθων κυττάρων και τον ελάχιστο αριθμό 

των υγιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο τύπου κυττάρων. 

(Mackey & Andersen, 2001) 

 Η φαρμακευτική θεραπεία που χορηγείται διακρίνεται με βάση τη φάση του 

κυτταρικού κύκλου στην οποία αυτή δρα. Συγκεκριμένα, διακρίνεται  στα φάρμακα τα οποία 

δρουν σε κάποια συγκεκριμένη φάση του κυτταρικού κύκλου (cell-cycle specific drugs) και 

στα φάρμακα τα οποία δρουν ανεξαρτήτως της φάσης του κυτταρικού κύκλου (cell-cycle 

nonspecific drugs) (Pefani, 2013).  

 Ο χρονοπρογραμματισμός της  χημειοθεραπείας εξαρτάται από τον τύπο των 

καρκινικών κυττάρων, το ρυθμό με τον οποίο αυτά διαιρούνται καθώς και το χρόνο που οι 

αντικαρκινικοί παράγοντες αναμένεται να δράσουν. Γι αυτό το λόγο αλλά και για την 

ανάκαμψη της υγείας του ασθενή, η χορήγηση της χημειοθεραπείας πραγματοποιείται σε 

κύκλους (Pefani, 2013). Κοινά παραδείγματα φαρμάκων που χορηγούνται καθώς και οι 

φάσεις στις οποίες αυτά δρουν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.(Πίνακας 1) 

 Τα καρκινικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα υγιή, χαρακτηρίζονται από μια μη 

ελεγχόμενη και αυξημένη κυτταρική διαίρεση. Η χημειοθεραπεία επιλέγεται για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου εξαιτίας της ιδιότητάς της να σκοτώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

καρκινικά κύτταρα από ότι τα υγιή, καθώς αυτά πολλαπλασιάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

(Fuentes Gari, 2015). Η ικανότητα της χημειοθεραπείας να σκοτώνει τα κύτταρα που 

πολλαπλασιάζονται,  εξαρτάται από την ικανότητα του αντικαρκινικού φαρμάκου να 

διακόπτει την κυτταρική διαίρεση στον κυτταρικό κύκλο, όπως αυτός περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 1.2. 
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Πίνακας 1. Αντικαρκινικά φάρμακα και οι φάσεις του κυτταρικού κύκλου στις οποίες 

επιδρούν (Pefani, 2013) 

Φάση που δρα η 

θεραπεία 
Cell-cycle specific Cell-cycle nonspecific 

G1 
Ανθρακυκλίνες 

(DNR, doxorubicin, idarubicin) 
- 

S 

Ανθρακυκλίνες 

(DNR, doxorubicin, idarubicin) 

Αντιμεταβολίτες 

(methotrexate, Ara-C) 

- 

Όλες οι φάσεις - 
Φάρμακα πλατίνας 

(carbonplatin) 

 

 Μια αρκετά συνηθισμένη θεραπεία για την AML περιλαμβάνει τη χορήγηση δύο 

διαφορετικών φαρμάκων: του cytarabine (Ara-C) και του daunorubicin (DNR), ενώ 

υπάρχουν δύο επικρατέστερα πρωτόκολλα θεραπείας, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με το 

προφίλ του ασθενή (Fuentes Gari, 2015). 

 Ακολουθώντας το πρωτόκολλο με την ισχυρή δοσολογία (DA (3+10) Protocol), το 

Ara-C χορηγείται ενδοφλέβια δύο φορές τη μέρα, για δέκα μέρες χωρίς κάποια διακοπή. 

Παράλληλα με το Ara-C, χορηγείται τις μέρες 1,3 και 5 της χορήγησης του Ara-C, και το 

DNR, με ενδοφλέβια χορήγηση (Milligan, et al., 2006). Το πρωτόκολλο DA επιλέγεται στις 

περιπτώσεις που ο ασθενής εμφανίζει καλή κλινική εικόνα,  αλλά και στις περιπτώσεις που 

επιθυμεί ο ίδιος να του χορηγηθεί ισχυρή θεραπεία (Pefani, 2013). Αντίθετα, στο 

πρωτόκολλο θεραπείας με τη χαμηλή δοσολογία (LDAC Protocol), χορηγείται μόνο το Ara-

C σε χαμηλότερες δόσεις, για το ίδιο χρονικό διάστημα των δέκα ημερών. Το πρωτόκολλο 

αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε άτομα που εκτιμάται ότι δε θα 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα μιας ισχυρής δόσης χημειοθεραπείας 

(Pefani, 2013). 

 Και στα δύο πρωτόκολλα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η κλινική δοσολογία 

(ανά επιφάνεια σώματος του ασθενή) για κάθε ένα από τα παραπάνω αντικαρκινικά 

φάρμακα, καθώς και η μέθοδος έγχυσης (infusion route) του φαρμάκου εξαρτώνται από την 

υγεία και την ηλικία του ασθενή. Για τον υπολογισμό της δοσολογίας χρησιμοποιείται η τιμή 
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του βάρους και του ύψους του ασθενή (επιφάνεια σώματος, BSA). Επειδή ωστόσο η 

λευχαιμία παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των ασθενών αλλά και εντός του ίδιου 

ασθενή, η έκβαση του ασθενή είναι τις περισσότερες φορές απρόβλεπτη (Fuentes Gari, 

2015). 

1.4.1. ARA-C 

Λειτουργία του φαρμάκου 

 Το αντικαρκινικό φάρμακο Cytarabine (Ara-C), είναι ένα νουκλεοσιδικο αναλογο της 

πυριμιδινης, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της λευχαιμίας. Το φάρμακο Ara-C 

ανήκει στην κατηγορία των αντιμεταβολιτών αντινεοπλαστικών χημειοθεραπευτικών 

φαρμάκων, ενώ αποτελεί ένα cell-cycle specific drug, το οποίο στοχεύει στην S φάση του 

κυτταρικού κύκλου (Pefani, 2013).  

 Η κύρια ιδιότητα των αντιμεταβολιτών είναι η ικανότητα αναστολής της δράσης των 

μεταβολιτών, γεγονός που επιτυγχάνεται έχοντας μια ελαφρώς διαφορετική δομή από τους 

μεταβολίτες. Χάρη σε αυτή τους τη δομή, είναι σε θέση να εμποδίζουν την αντιγραφή του 

κυτταρικού DNA στα υγιή και στα λευχαιμικά κύτταρα, άρα επομένως και την ανάπτυξη και 

εξάπλωση των όγκων (Curt, et al., 1987).  

 Πιο αναλυτικά, οι αντιμεταβολίτες περιλαμβάνουν στην δομή τους τα μόρια της 

πυριμιδίνης ή της πουρίνης, τα οποία εμφανίζονται στις δομές των αζωτούχων βάσεων των 

νουκλεϊκών οξέων του DNA. Λόγω της μεγάλης ομοιότητας των δομών τους, οι 

αντιμεταβολίτες παρεμποδίζουν αυτές τις ουσίες να εισαχθούν στη δομή του DNA κατά τη 

διάρκεια της S φάσης του κυτταρικού κύκλου, εμποδίζοντας εν τέλει τη διαίρεση του 

κυττάρου.  Επιπλέον, επειδή τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται ταχύτερα σε σχέση 

με τα υγιή, οι αντιμεταβολίτες παρεμποδίζουν τη κυτταρική διαίρεση των καρκινικών 

κυττάρων περισσότερο από ότι των υγιών (Curt, et al., 1987). Οι δομές των μορίων της 

πυριμιδίνης και του Ara-C παρουσιάζονται στο Σχήμα 6 . 
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Σχήμα 6. Μοριακή Δομή της πυριμιδίνης και του Ara-C 

 

Κοινές Παρενέργειες 

 Πάνω από 10 στους 100 ασθενείς με AML εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω συμπτώματα, εξαιτίας της χορήγησης του Ara-C (Curt, et al., 1987): 

 Κούραση κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της θεραπείας – για την 

πλειοψηφία των ασθενών, η περίοδος πλήρους ανάκαμψης ανέρχεται στους 6 με 12 

μήνες. 

 Πόνο στην περιοχή της ένεσης (στην περίπτωση της υποδόριας χορήγησης της 

θεραπείας) 

Παροδικές Παρενέργειες  

 Ένας με δέκα στους 100 ασθενείς με AML εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω συμπτώματα εξαιτίας της χορήγησης του Ara-C (Curt, et al., 1987) : 

 Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων εξαιτίας της πτώσης των λευκών αιμοσφαιρίων στο 

αίμα. Αυτό πιθανόν να περιλαμβάνει πονοκεφάλους, πόνο στους μύες, βήχα, 

πονόλαιμο, πόνο κατά την ούρηση, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων ακόμη  

οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενή. 

 Κούραση και δύσπνοια εξαιτίας της πτώσης στα ερυθρά αιμοσφαίρια (αναιμία), 

γεγονός που αρκετές φορές απαιτεί μεταγγίσεις αίματος στους ασθενείς  
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 Ευκολία στη δημιουργία μωλώπων, εξαιτίας της πτώσης των αιμοπεταλίων, καθώς 

και ρινορραγίες. 

 Ήπιο αίσθημα αδιαθεσίας, το οποίο γίνεται εντονότερο στις περιπτώσεις θεραπείας 

με ισχυρή δοσολογία. 

 Διάρροια και κοιλιακοί πόνοι, συνήθως μετά από 7 μέρες από τη λήξη της θεραπείας. 

 Απώλεια μαλλιών 

 Απώλεια της γονιμότητας 

 Πιθανή απώλεια της όρεξης εξαιτίας τους αισθήματος αδιαθεσίας ή έλκη στο στόμα. 

 Ερυθρότητα και φλεγμονές στο δέρμα 

 Μυαλγία και οστεαλγία 

 Πονοκέφαλοι 

 Λοιμώξεις στο αναπνευστικό σύστημα και δύσπνοια 

 Θρόμβοι στο αίμα 

 Υψηλές τιμές ουρικού οξέος στο αίμα Dizziness 

 Σημειώνεται ότι πολλές φορές οι ασθενείς παρουσιάζουν έναν συνδυασμό 

συμπτωμάτων που εμφανίζονται μέσα στις πρώτες 6-12 ώρες μετά τη λήψη του Ara-C. Τα 

συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυαλγία, οστεαλγία, έντονη αδυναμία και πόνο στο 

στήθος. Τέλος, σε περιπτώσεις υψηλής δοσολογίας του Ara-C,  οι ασθενείς είναι πιθανόν να 

εμφανίσουν ακόμη και προσωρινές αλλαγές στην προσωπικότητά τους, υπνηλία και σύγχυση 

και σπασμούς (Curt, et al., 1987). 

1.4.2. DNR 

Λειτουργία του φαρμάκου 

 To αντικαρκινικό φάρμακο Daunorubicin (DNR) χρησιμοποιείται ως μια μορφή 

χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση των οξειών μορφών λευχαιμίας. Ανήκει στην 

κατηγορία των αντικαρκινικών αντιβιοτικών, στην τάξη των ανθρακυκλίνων, ενώ 

χαρακτηρίζεται ως ένα Cell-cycle Specific Drug. Η δομή του μορίου του DNR 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 7 (Aubel-Sadron & Londos-Gagliardi, 1984).   
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Σχήμα 7. Μοριακή δομή του DNR 

 Τα αντικαρκινικά αντιβιοτικά παρασκευάζονται κυρίως από φυσικές ουσίες, τους 

στρεπτομύκητες (Streptomyces), ενώ δρουν στοχεύοντας το RNA ή το DNA, καθορίζοντας 

ουσιαστικά το πώς θα πραγματοποιηθεί η κυτταρική αντιγραφή κατά τη διαίρεση. (Aubel-

Sadron & Londos-Gagliardi, 1984). Το DNR αποτελεί έναν αναστολέα του ενζύμου 

τοποϊσομεράση (ΙΙ), προκαλώντας τον αποπροσανατολισμό του DNA, και κατά συνέπεια την 

αδυναμία ενός κυττάρου να διαιρεθεί σε δύο νέα κύτταρα. Αν τα κύτταρα δεν είναι σε θέση 

να διαιρεθούν, οδηγούνται σε κυτταρικό θάνατο. Επιπλέον, παράγει τοξικές για τα καρκινικά 

κύτταρα ουσίες, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη του καρκίνου (Aubel-Sadron & Londos-

Gagliardi, 1984).  

 Οι γενικές ιδιότητες των ανθρακυκλίνων περιλαμβάνουν: α) αλληλεπίδραση με τo 

DNA με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβάνοντας την παρεμβολή μεταξύ των βάσεων του 

DNA, β) θραύση του κλώνου του DNA και αναστολή της λειτουργίας του με το ένζυμο 

τοποϊσομεράση (ΙΙ). Ένα σημαντικό μειονέκτημα των ανθρακυκλίνων είναι ότι προκαλούν 

σημαντική τοξικότητα (Aubel-Sadron & Londos-Gagliardi, 1984).  

Κοινές Παρενέργειες 

 Η χημειοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική στα κύτταρα που εμφανίζουν αυξημένο 

ρυθμό κυτταρικής διαίρεσης (χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων), χωρίς όμως να 

είναι σε θέση να διακρίνει τα υγιή από τα καρκινικά κύτταρα, προκαλώντας έτσι διάφορες 

σημαντικές παρενέργειες σε υγιή κύτταρα όπως τα κύτταρα στο αίμα, στη στοματική 
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κοιλότητα, στο στομάχι και στο έντερο καθώς και τους θύλακες των τριχών (Aubel-Sadron & 

Londos-Gagliardi, 1984). 

 Πάνω από 10 στους 100 ασθενείς με AML εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω συμπτώματα, εξαιτίας της χορήγησης του DNR (Aubel-Sadron & Londos-

Gagliardi, 1984): 

 Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων εξαιτίας της πτώσης των λευκών αιμοσφαιρίων στο 

αίμα. Αυτό πιθανόν να περιλαμβάνει πονοκεφάλους, πόνο στους μύες, βήχα, 

πονόλαιμο, πόνο κατά την ούρηση, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων ακόμη  

οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενή. 

 Κούραση και δύσπνοια εξαιτίας της πτώσης στα ερυθρά αιμοσφαίρια (αναιμία), 

γεγονός που αρκετές φορές απαιτεί μεταγγίσεις αίματος στους ασθενείς  

 Ευκολία στη δημιουργία μωλώπων, εξαιτίας της πτώσης των αιμοπεταλίων, καθώς 

και ρινορραγίες. 

 Αίσθημα αδιαθεσίας 

 Απώλεια μαλλιών 

 Απώλεια της γονιμότητας 

Παροδικές Παρενέργειες  

 Ένας με δέκα στους 100 ασθενείς με AML εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω συμπτώματα εξαιτίας της χορήγησης του DNR (Aubel-Sadron & Londos-

Gagliardi, 1984) : 

 Αλλαγές στο χρώμα των νυχιών 

 Διάρροια 

 Φλεγμονή στην περιοχή έγχυσης του φαρμάκου 

 

 

 

 

 



21 
 

Κεφάλαιο 2ο 

Μαθηματικό μοντέλο ασθενών με 

οξεία μυελογενή λευχαιμία 

 

2.1. Ονοματολογία 

Σύνολα 

i  ∈ Όργανα Σύνολο των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος στα οποία 

εμφανίζεται συγκέντρωση των αντικαρκινικών φαρμάκων 

j  ∈ Φάρμακα Σύνολο των αντικαρκινικών φαρμάκων που χορηγούνται 

 

 Παράμετροι 

VB O συνολικός όγκος αίματος του ασθενή, σε     

QB Η συνολική ογκομετρική ροή αίματος, σε  
  

   
 

Vi,T Όγκος ιστού στο συκώτι, σε     

Vi Όγκος του οργάνου i, σε     

Qi Ογκομετρική ροή αίματος στο όργανο i, σε  
  

   
 

Emax,j Η μέγιστη επίδραση του φαρμάκου j,                   

E50,j Συγκέντρωση του φαρμάκου ικανή να παράγει το 50% της μέγιστης 

επίδρασης του φαρμάκου, σε  
  

  
 

       Σταθερά που επηρεάζει τη μορφή της καμπύλης της επίδρασης του 

φαρμάκου με τη συγκέντρωση,                   

kw Ρυθμοί μετάβασης των λευχαιμικών κυττάρων από το ένα τμήμα του 

κυτταρικού κύκλου στο άλλο, σε       
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   Κ      Ρυθμός αποβολής του φαρμάκου j στο όργανο i,  

σε  
 
  
   

                

                               
  

    Χρόνος παραμονής των λευχαιμικών κυττάρων στο τμήμα G1, σε     

   Χρόνος παραμονής των λευχαιμικών κυττάρων στο τμήμα S, σε     

     Χρόνος παραμονής των λευχαιμικών κυττάρων στο τμήμα G2M, σε     

Bo Μέγιστος ρυθμός μετάβασης των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων από τη μη 

πολλαπλασιαστική φάση στην πολλαπλασιαστική φάση, σε       

n Θετική παράμετρος που απεικονίζει την ευαισθησία του ρυθμού μετάβασης 

του υγιούς αιμοποιητικού κυτταρικού πληθυσμού στη φάση της ανάπτυξης, 

                  

θ Ο πληθυσμός των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων στη φάση ανάπτυξης, σε 

      

γ O ρυθμός θανάτου των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων στην 

πολλαπλασιαστική φάση, σε        

δ O ρυθμός θανάτου των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων στην μη - 

πολλαπλασιαστική φάση, σε       

T Διάρκεια της πολλαπλασιαστικής φάσης του μοντέλου των υγιών 

αιμοποιητικών κυττάρων, σε      

Nstems Τμήματα στο Buffer του μοντέλου των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, 

                   

inflow j Ρυθμός έγχυσης του φαρμάκου j, σε 
  

   
 

dose j Χορηγούμενη δόση του φαρμάκου j, σε    

duration j Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου j, σε      

bsa Επιφάνεια σώματος του ασθενή, σε    

height Ύψος του ασθενή, σε    

weight Βάρος του ασθενή, σε    

years Ηλικία του ασθενή, σε       
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age Παράμετρος - συνάρτηση της παραμέτρου years,                   

ΝοChambers Αριθμός διαμερισμάτων στην καρδιά,                   

SV Όγκος αίματος ανά παλμό, σε      

      Αρχική τιμή λευχαιμικών κυττάρων σε ασθενή, σε       

Μεταβλητές   

Ci,j Συγκέντρωση του φαρμάκου j στο όργανο i, σε  
  

  
 

CΒ,j Συγκέντρωση του φαρμάκου j στο αίμα, σε  
  

  
 

        Επίδραση του φαρμάκου j,                    

uj Δόση φαρμάκου j ανά μονάδα επιφάνειας σώματος του ασθενή, σε 
  

  
 

   Αριθμός λευχαιμικών κυττάρων που βρίσκονται στο τμήμα     του 

κυτταρικού κύκλου, σε       

S Αριθμός λευχαιμικών κυττάρων που βρίσκονται στο τμήμα  S του 

κυτταρικού κύκλου, σε       

    Αριθμός λευχαιμικών κυττάρων που βρίσκονται στο τμήμα    M  του 

κυτταρικού κύκλου, σε       

L Συνολικός αριθμός λευχαιμικών κυττάρων στο σώμα του ασθενή, σε       

Pbuffer Αριθμός υγιών αιμοποιητικών κυττάρων στην πολλαπλασιαστική φάση σε 

κάθε, σε        

Q Αριθμός υγιών αιμοποιητικών κυττάρων στην μη πολλαπλασιαστική φάση, 

σε       

β(Q) Ρυθμός μετάβασης των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων από τη μη 

πολλαπλασιαστική φάση στην πολλαπλασιαστική φάση, σε       

P Αριθμός υγιών αιμοποιητικών κυττάρων στην πολλαπλασιαστική φάση, σε 

      

Stems Συνολικός αριθμός υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, σε       
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2.2. Μαθηματική Διατύπωση 

2.2.1. Υποθέσεις του μοντέλου 

Κυτταρικός κύκλος 

 O κυτταρικός κύκλος είναι μια διεργασία κατά την οποία σε ένα κύτταρο 

αντιγράφεται το γενετικό του υλικό και διαιρείται σε δύο θυγατρικά κύτταρα. Η διεργασία 

αυτή είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς περιλαμβάνει πολλά φαινόμενα, με τις κυτταρικές 

φάσεις να λειτουργούν ως σημεία ελέγχου  μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων του 

κυττάρου. Συγκεκριμένα, ο κυτταρικός κύκλος διαιρείται σε τέσσερις φάσεις: τη G1 , την S, 

την προ-μιτωτική φάση G2 και τη φάση της μίτωσης M, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 

1.2.  

 Η μοντελοποίηση του κυτταρικού κύκλου με τη χρήση τμημάτων για την περιγραφή 

των τεσσάρων φάσεων, είναι ικανή να περιγράψει την κινητική των κυττάρων υπό την 

επίδραση της χημειοθεραπείας, γεγονός που αποτελεί και το κυριότερο στόχο του παρόντος 

μαθηματικού μοντέλου. Τέτοια μοντέλα αποτελούνται από ισοζύγια μάζας μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων, με τις αρχικές συνθήκες κάθε κυτταρικής φάσης, τις διάρκειές των 

φάσεων και τους ρυθμούς μεταβίβασης από τη μια φάση στην άλλη να αποτελούν τις κύριες 

παραμέτρους των μοντέλων. Οι πιο απλές εκδοχές των τμηματικών μοντέλων 

προσομοιάζουν και τις τέσσερις φάσεις του κυτταρικού κύκλου ως ένα ενιαίο τμήμα 

(Swierniak & Kimmel, 2009), ενώ στις πιο λεπτομερείς μοντελοποιήσεις, κάθε φάση του 

κυτταρικού κύκλου αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό τμήμα (Sherer, et al., 2006). 

 Στο παρόν πρόβλημα απαιτείται η μοντελοποίηση των λευχαιμικών αλλά και των 

υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCs). Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο 

πληθυσμών είναι η σημαντικά υψηλότερη πολλαπλασιαστική ικανότητα των λευχαιμικών 

κυττάρων (Pefani, 2013), γεγονός το οποίο αποτελεί και το βασικό λόγο χορήγησης της 

χημειοθεραπείας. Προκειμένου να ενταχθεί αυτή η διαφοροποίηση στο μαθηματικό μοντέλο, 

πραγματοποιείται η υπόθεση ότι για τα υγιή αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, το 50% των 

κυττάρων της πολλαπλασιαστικής φάσης (Ρ) βρίσκεται στην αδρανή κατάσταση Go (μη 

ανιχνεύσιμο από τα αντικαρκινικά φάρμακα), αφήνοντας μόνο το υπόλοιπο 50% στη φάση 

G1 (παρουσιάζει ευαισθησία στο αντικαρκινικό φάρμακο DNR). Στο μοντέλο των 

λευχαιμικών κύτταρων αντίθετα, ο αριθμός των κυττάρων στην αδρανή κατάσταση 

θεωρείται αμελητέος, εκφράζοντας έτσι την κύρια διαφορά τους με τα υγιή κύτταρα και 
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επιτρέποντας στη χημειοθεραπεία να σκοτώσει περισσότερα λευχαιμικά παρά υγιή HSCs. 

Εξαιτίας της παραπάνω διαφοράς μεταξύ των δύο κυτταρικών πληθυσμών, 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά τμηματικά μοντέλα, με διαφορετικούς ρυθμούς μεταβίβασης 

μεταξύ των φάσεων (Pefani, 2013).  

 Όσων αφορά τον πληθυσμό των λευχαιμικών κυττάρων, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο 

τριών τμημάτων (Σχήμα 9). Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει τα καρκινικά κύτταρα των 

φάσεων G0 και G1, το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει τα λευχαιμικά κύτταρα της φάσης S, ενώ 

στο τρίτο συγχωνεύονται τα κύτταρα των φάσεων G2 και Μ. Η συγχώνευση των δύο 

τελευταίων φάσεων σε ένα τμήμα πραγματοποιείται καθώς κανένα από τα δύο χορηγούμενα 

αντικαρκινικά φάρμακα δεν επιδρά σε κάποια από τις δύο αυτές φάσεις του κυτταρικού 

κύκλου. 

 Για την περίπτωση των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο 

δύο τμημάτων (Σχήμα 10), προκειμένου να περιγραφούν η πολλαπλασιαστική και η μη-

πολλαπλασιαστική φάση (Pefani, 2013). Ο ρυθμός μεταβίβασης από την τελευταία στην 

πρώτη περιγράφεται από μια συνάρτηση τροφοδοσίας και είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

αριθμού των υγιών κυττάρων στη μη-πολλαπλασιαστική φάση. Αυτό συμβαίνει προκειμένου 

με τυχόν μείωση του αριθμού των υγιών κυττάρων στην πολλαπλασιαστική φάση (εξαιτίας 

π.χ. της χημειοθεραπείας) να προκαλείται ένας υψηλότερος ρυθμός μεταβίβασης 

προκειμένου να αναπληρωθεί ο αριθμός απαραίτητων των κυττάρων (Pefani, 2013).  

Φαρμακοκινητικό Μοντέλο 

 Το φαρμακοκινητικό μοντέλο που εφαρμόζεται σε αυτή την εργασία περιλαμβάνει 

τμήματα τα οποία αντιστοιχούν στα όργανα ανθρωπίνου σώματος καθώς και ισοζύγια μάζας 

μεταξύ των οργάνων αυτών, για να περιγράψουν το δυναμικό προφίλ της συγκέντρωσης των 

φαρμάκων σε αυτά.  

 Πιο αναλυτικά, στο μοντέλο πραγματοποιείται η παραδοχή ότι η συγκέντρωση του 

φαρμάκου στην εξερχόμενη ροή αίματος από ένα όργανο, ισούται με τη συγκέντρωση του 

οργάνου στον ιστό του οργάνου. Επιπλέον, προκειμένου να ενταχθεί στο μοντέλο ο 

μεταβολισμός και η αποβολή του φαρμάκου από τον οργανισμό, εντάσσονται στο μοντέλο ο 

ρυθμός αποβολής του φαρμάκου στο συκώτι και ο ρυθμός καθαρισμού του αίματος μέσω 

των νεφρών αντίστοιχα.  
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2.2.2. Μαθηματικά μοντέλα για την ενδοφλέβια χορήγηση των Ara-C και DNR 

2.2.2.1. Μοντέλο χορήγησης της θεραπείας 

 Για τον υπολογισμό της ποσότητας του χορηγούμενου φαρμάκου, απαιτείται ο 

υπολογισμός της επιφάνειας σώματος του ασθενή. Η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου j 

(duration j), η ποσότητα της δόσης του (dose j), ο ρυθμός χορήγησης του (inflowj) και η 

επιφάνεια σώματος του ασθενή συνδέονται με τις σχέσεις (1) – (3) (Pefani, 2013). 

      
              

    
  (1) 

         
     

         
                                                                                        ∈         (2) 

                                                                                                                    ∈         (3) 

 

2.2.2.2. Φαρμακοκινητικό Μοντέλο 

 Στο φαρμακοκινητικό μοντέλο περιγράφονται οι εξισώσεις με τις οποίες υπολογίζεται 

κάθε στιγμή η συγκέντρωση κάθε ενός από τα φάρμακα που χορηγούνται, στα όργανα του 

ανθρωπίνου σώματος. Επιπλέον, υπολογίζεται η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα, 

καθώς η θεραπεία εισάγεται αρχικά σε αυτό, και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω αυτού στα 

υπόλοιπα όργανα. Από το μοντέλο αυτό εξάγεται η συγκέντρωση του φαρμάκου στο μυελό 

των οστών, όπου και εντοπίζεται και καταπολεμάται η λευχαιμία. Τα ισοζύγια μάζας 

περιγράφονται σχηματικά από το Σχήμα 8. 
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Σχήμα 8. Σχηματική απεικόνιση των ισοζυγίων μάζας μεταξύ των οργάνων του ανθρωπίνου 

σώματος (Pefani, 2013). 

 Ισοζύγιο του φαρμάκου στο αίμα  (Pefani, 2013): 

   
     
  

          
   ∈       
  ∈        

                       ∈         ∈         

 

    

 

 Γενικό ισοζύγιο μάζας του φαρμάκου για κάθε όργανο (Pefani, 2013):  

   
     
  

                                                 ∈                 ∈         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

        
      

  
                                                                     ∈         

   
     

  
                                                                         ∈         
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 Για το συκώτι (Li) και τα νεφρά (Κ) η εξίσωση (5) διαφοροποιείται προκειμένου να 

εκφραστεί ο μεταβολισμός και η αποβολή του κάθε φαρμάκου (μέσω ούρων) από τον 

οργανισμό που πραγματοποιείται σε αυτά τα όργανα, αντίστοιχα.  

2.2.2.3. Φαρμοκοδυναμικό Μοντέλο 

 Οι εξισώσεις αυτού του μοντέλου εισάγονται για τον υπολογισμό της επίδρασης κάθε 

φαρμάκου, το οποίο και αντιστοιχεί στο ποσοστό των νεκρών κυττάρων εξαιτίας της 

θεραπείας. Για τον υπολογισμό αυτό απαιτείται η συγκέντρωση του φαρμάκου στον μυελό 

των οστών όπου εντοπίζεται η λευχαιμία, και η οποία υπολογίζεται από το φαρμακοκινητικό 

μοντέλο. Η εξίσωση που επιλέγεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για να περιγράψει την 

επίδραση του φαρμάκου είναι αυτή της σιγμοειδούς καμπύλης. (Fuentes Gari, 2015). 

         
           

      

     
        

   

      
                                                                      ∈ Φάρμακα     

 

2.2.2.4. Μοντέλο του κυτταρικού κύκλου των λευχαιμικών κυττάρων 

 Για την περιγραφή του κυτταρικού κύκλου των λευχαιμικών κυττάρων 

χρησιμοποιείται ένα δυναμικό μοντέλο καθόλη τη διάρκεια χορήγησης της χημειοθεραπείας. 

To μοντέλο περιγράφεται από τρία τμήματα, τα οποία αντιστοιχούν στις φάσεις G1, S και G2 

με Μ του κυτταρικού κύκλου:  

 Το τμήμα G1 είναι το πρώτο μετά την έναρξη του κυτταρικού κύκλου, και η 

παραμονή των κυττάρων στη φάση G1 του κυτταρικού διαρκεί ΤG1 λεπτά. Η εξίσωση 

(7) που ακολουθεί περιγράφει τη μεταβολή των κυττάρων στη συγκεκριμένη φάση 

(Fuentes Gari, 2015):  

 

           
   

  
                                   

 

 Τα κύτταρα στη συνέχεια εισέρχονται στο τμήμα S, το οποίο περιγράφει τη φάση S 

του κυτταρικού κύκλου, όπου και πραγματοποιείται η αντιγραφή του DNA. H 

παραμονή των κυττάρων στη φάση S του κυτταρικού διαρκεί ΤS λεπτά. Η εξίσωση 
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(8) που ακολουθεί περιγράφει τη μεταβολή των κυττάρων στη φάση S (Fuentes Gari, 

2015): 

           
   

  
                     

  

                                          ∈             

 

 Tα κύτταρα στη συνέχεια εισέρχονται στη φάση    και τέλος στη φάση Μ, όπου 

λαμβάνει χώρα η μίτωση. Οι δύο αυτές φάσεις περιγράφονται σε ένα κοινό τμήμα 

από την εξίσωση (9) (Fuentes Gari, 2015). Η παραμονή των κυττάρων στο τμήμα 

    διαρκεί ΤG2M λεπτά. 

           
    

  
                  

 

 Οι όροι             και           που εμφανίζονται στις εξισώσεις (7) και (8) 

αντιστοιχούν στα ποσοστά των λευχαιμιών κυτταρικών πληθυσμών που εξοντώνονται από τα 

αντικαρκινικά φάρμακα Ara-C και DNR αντίστοιχα, σε κάθε φάση του κυτταρικού κύκλου, 

όπως αυτά υπολογίζονται από το φαρμακοδυναμικό μοντέλο (εξίσωση (6)). Σημειώνεται ότι 

οι όροι αυτοί έχουν φυσικό νόημα μόνο στις περιπτώσεις που το αντικαρκινικό φάρμακο δρα 

στη συγκεκριμένη φάση. Επομένως, από τα δύο αντικαρκινικά φάρμακα που εφαρμόζονται 

για τη θεραπεία της λευχαιμίας στη συγκεκριμένη εργασία, το Ara-C επιδρά μόνο στη φάση 

S, ενώ το DNR επιδρά στις φάσεις S και   , ενώ κανένα από τα δύο δεν επιδρά στις φάσεις 

   και Μ. 

 Ο συνολικός αριθμός των λευχαιμικών κυττάρων που βρίσκεται κάθε χρονική στιγμή 

στο σώμα του ασθενή, υπολογίζεται από την εξίσωση (10) (Fuentes Gari, 2015). Οι ρυθμοί 

μετάβασης από το ένα τμήμα στο άλλο είναι συναρτήσεις των χρόνων διάρκειας κάθε 

κυτταρικής φάσης (Pefani, 2013), και υπολογίζονται από τις εξισώσεις (11), (12) και (13). 

Συγκεκριμένα, οι όροι   ,    και    αποτελούν τους ρυθμούς μετάβασης από το τμήμα 

  στο S, από το τμήμα S στο     και από το τμήμα     στο   αντίστοιχα, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 9. 
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Σχήμα 9. Σχηματική παρουσίαση του μοντέλου των καρκινικών κυττάρων της ΑΜL 

λευχαιμίας (Pefani, 2013) 

2.2.2.5. Μοντέλο του κυτταρικού κύκλου των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων 

 Το απόθεμα του οργανισμού σε υγιή αιμοποιητικά κύτταρα (HSCs), περιλαμβάνει 

κύτταρα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντιγράφονται, να διαφοροποιούνται ή να 

οδηγούνται σε απόπτωση. Προκειμένου να διατηρείται η τροφοδοσία υγιών κυττάρων σε 

έναν οργανισμό και να μην εξαντλούνται τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (HSCs) καθόλη τη 

ζωή του ασθενή, τα περισσότερα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα παραμένουν αδρανή και μόνο 

ένας περιορισμένος αριθμός τους εισέρχεται στον κυτταρικό κύκλο (Pefani, 2013). 

 Το μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία περιγράφει το φαινόμενο της 

αντιγραφής των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, ομαδοποιώντας τα κύτταρα σε δύο 

τμήματαατα:  των πολλαπλασιαζόμενων (P) και των μη πολλαπλασιαζόμενων ΗSCs (Q). Τα 

Q ΗSCs είναι τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που βρίσκονται στις φάσεις G2, M και S του 

κυτταρικού κύκλου, και διαφοροποιούνται σε προγονικά κύτταρα, με σκοπό να παράγουν 

κύτταρα του αίματος (πχ  ερυθρά αιμοσφαίρια, λεμφοκύτταρα και αιμοπετάλια). Επιπλέον, 

τα μη πολλαπλασιαζόμενα ΗSCs ενεργοποιούνται και μεταφέρονται στο τμήμα των 

πολλαπλασιαζόμενων ΗSCs με ρυθμό που αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των μη 
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πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων ΗSCs (β(Q)) (Mackey & Andersen, 2001), όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 10. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των HSCs είναι χαμηλός, θα 

ενεργοποιηθούν περισσότερα κύτταρα από το τμήμα Q, προκειμένου να διατηρηθεί ο 

κυτταρικός πληθυσμός. Τέλος, τόσο τα πολλαπλασιαζόμενα όσο και τα μη 

πολλαπλασιαζόμενα ΗSCs χαρακτηρίζονται από ρυθμούς θνησιμότητας γ και δ, αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 10. Σχηματική παρουσίαση του μοντέλου των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων 

(Mackey & Andersen, 2001) 

 Το μοντέλο αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 Πολλαπλασιαστική φάση 

 Προκειμένου να περιγραφεί ο αριθμός των κυττάρων στην πολλαπλασιαστική φάση, 

πραγματοποιείται η διαίρεση του Ρ τμήματος σε Νstems επιμέρους τμήματα, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 11. 

 

Σχήμα 11. Σχηματική αναπαράσταση της πολλαπλασιαστικής φάσης των υγιών κυττάρων 
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 Η διάρκεια παραμονής των κυττάρων σε αυτή τη φάση διαρκεί χρόνο Τ, ενώ γίνεται 

η υπόθεση ότι το 90% του πληθυσμού των κυττάρων της πολλαπλασιαστικής φάσης θα 

βρίσκεται στην S φάση του κυτταρικού κύκλου (παρουσιάζει ευαισθησία στα αντικαρκινικά 

φάρμακα Ara-C και DNR), ενώ το υπόλοιπο 10% θα βρίσκεται στην G2M φάση (δεν 

παρουσιάζει ευαισθησία στα Ara-C και DNR) (Pefani, 2013). Με βάση τα παραπάνω, το 

μοντέλο των κυττάρων παρουσιάζεται στις εξισώσεις (14)-(17) που ακολουθούν. 

 

              

  
                     

      

 
                        

                                                                                  (14) 

            

  
                   

      

 
                              

                                                                   , 

  k∈ 2…0.9   Νstems (15) 

            

  
                   

      

 
                            , 

  k∈ 0.9   Νstems… Νstems (16) 

        
  

     
 (17) 

 

 Κάθε στιγμή στον ανθρώπινο οργανισμό, ο συνολικός αριθμός των αιμοποιητικών 

βλαστοκυττάρων (stems) θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις εξισώσεις (18) και (19) που 

ακολουθούν. 

               
      

    
 (18) 

          (19) 
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 Μη πολλαπλασιαστική φάση 

 Για την περιγραφή των κυττάρων στη μη πολλαπλασιαστική φάση Q, 

χρησιμοποιείται η εξίσωση (20) (Mackey & Andersen, 2001), ενώ γίνεται η υπόθεση ότι το 

50% του πληθυσμού τους, βρίσκεται στη φάση Go (μη ανιχνεύσιμη από τα αντικαρκινικά 

φάρμακα) και το υπόλοιπο 50% στη φάση G1 (παρουσιάζει ευαισθησία στο αντικαρκινικό 

φάρμακο DNR) (Fuentes Gari, 2015) . 

  

  
              

      

 
                                 (20) 

 

2.2.3. Αρχικές συνθήκες του μοντέλου 

 Οι αρχικές συνθήκες που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος 

παρουσιάζονται στις εξισώσεις (21) – (27) (Pefani, 2013):  

Μοντέλο 2.2.1.2  

                                                                                                                             (21) 

                                                                                                             i∈        (22) 

Μοντέλο 2.2.1.4  

        
   

           
       (23) 

       
  

           
       (24) 

         
    

           
       

(25) 

Μοντέλο 2.2.1.5  

                     (26) 

               = 0.7  
         

      
 ,                                                              k∈         (27) 
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2.2.4. Χαρακτηριστικά των ασθενών και της λευχαιμίας 

 Η διαφοροποίηση των ασθενών σε χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, το ύψος 

και το βάρος, οδηγεί σε διαφορετικές ογκομετρικές ροές του αίματος στα διάφορα όργανα, 

καθώς και σε διαφορετικούς όγκους των οργάνων και του συνολικού αίματος.  

 Ο υπολογισμός των ογκομετρικών ροών του αίματος στα διάφορα όργανα, καθώς και 

η ογκομετρική ροή όλου του αίματος στο σώμα του ασθενούς, πραγματοποιείται μέσω των 

εξισώσεων (28) - (33).  

   
  

       
                                                                                                (28) 

   
  

       
           ,                                                              (Dedrick et. al., 1971) (29) 

   
  

       
           ,                                                              (Dedrick et. al., 1971) (30) 

    
  

       
                                                                                  (Dedrick et. al., 1971) (31) 

    
  

       
                                                                              (Dedrick et. al., 1971) (32) 

    
  

       
                             ,              (Dedrick et. al., 1971) (33) 

 Ο υπολογισμός των όγκων των διαφόρων οργάνων, καθώς και ο συνολικός όγκος του 

αίματος στο σώμα του ασθενούς, πραγματοποιείται μέσω των εξισώσεων (34)-(39). 

       

 
 
 

 
 

                                             
                         

   
                                                

                   
  
 
 
 

 
 

 (34) 

                    
                                              

                                      
   

           

 
                               

                                  
 

                 

(35) 

                                                                                          (36) 
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                                                                   (Yuan et. al., 2008) 

           

                  
                                

                
  

(37) 

                                                                                                       (Dedrick et. al., 1971) (38) 

                                                                                                                       (39) 

 

2.3. Προσομοιώσεις ασθενών 

2.3.1. Παράμετροι των μοντέλων για τις προσομοιώσεις των ασθενών 

 To δυναμικό μαθηματικό μοντέλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις (1) έως (39) 

προσομοιώνεται στο εργαλείο gPROMS. Το σύνολο των παραμέτρων που απαιτείται για τα 

τις μελέτες περιπτώσεων των ασθενών περιλαμβάνει τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του 

κάθε ασθενή, τις φαρμακολογικές πληροφορίες της θεραπείας, καθώς και τις παραμέτρους 

που περιγράφουν τον υγιή και τον λευχαιμικό κυτταρικό πληθυσμό του μυελού των οστών. 

Οι παράμετροι που αφορούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στους 

Πίνακες του Παραρτήματος Α. Οι παράμετροι που σχετίζονται με τα φαρμακολογικά 

χαρακτηριστικά της θεραπείας παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Β και 

περιλαμβάνουν τους όρους που υπεισέρχονται στα φαρμακοκινητικά και φαρμακοδυναμικά 

μοντέλα των φαρμάκων Ara-C και DNR. Τέλος, οι παράμετροι που περιγράφουν τον υγιή 

και τον λευχαιμικό κυτταρικό πληθυσμό του μυελού των οστών παρουσιάζονται στους 

Πίνακες του Παρατήματος Γ. 

 Για τους ασθενείς Η1 και Η2, ορίζεται η χορήγηση θεραπείας σύμφωνα με το DA 

πρωτόκολλο, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Δ. Με βάση τα συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο θεραπείας, το Ara-C χορηγείται ενδοφλέβια δύο φορές τη μέρα, για δέκα μέρες 

χωρίς κάποια διακοπή. Παράλληλα με το Ara-C, χορηγείται τις μέρες 1,3 και 5 της 

χορήγησης του Ara-C, και το DNR, με ενδοφλέβια χορήγηση. Μετά το πέρας των δέκα 

ημερών, πραγματοποιείται παύση της θεραπείας, προκειμένου να ανακάμψει η υγεία του 

ασθενούς (Milligan, et al., 2006). Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τέσσερις κύκλους 
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θεραπείας, ενδιάμεσα των οποίων διατηρείται η διακοπή της θεραπείας για το χρονικό 

διάστημα των 25 ημερών. Η εκχώρηση των τιμών στις μεταβλητές που αφορούν το 

πρωτόκολλο DA παρουσιάζονται στο Παράρτημα Δ. 

2.3.2. Αποτελέσματα προσομοιώσεων 

2.3.2.1. Αποτελέσματα προσομοίωσης του ασθενή Η1 

 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τις τιμές των παραμέτρων του ασθενή Η1 

που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, καθώς και για τις παραμέτρους των Παραρτημάτων 

Β και Γ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες των εξισώσεων (21)-(27), 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τα προφίλ των υγιών και των καρκινικών κυττάρων για 

κάθε έναν από τους τέσσερις κύκλους θεραπείας παρουσιάζονται στα Σχήματα 12-15, ενώ τα 

προφίλ τους για ολόκληρη τη θεραπεία στο Σχήμα 16.Σχήμα 12Σχήμα 15 

Πίνακας 2.Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της προσομοίωσης τεσσάρων κύκλων θεραπείας του 

ασθενή Η1 με το πρωτόκολλο DA 

Ημερομηνία 
Χρόνος 

(min) 

Πληθυσμός των Λευχαιμικών 

Κυττάρων με βάση το 

πρωτόκολλο DA 

Πληθυσμός των Υγιών 

Βλαστικών Κυττάρων με 

βάση το πρωτόκολλο DA 

Έναρξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
0 1.82 ∙10

11
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
14,400 1.13 ∙10

6
 2.17 ∙10

10
 

Έναρξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
50,400 1.23 ∙10

8
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
64,800 7.64 ∙10

2
 2.17 ∙10

10
 

Έναρξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
100,800 8.31 ∙10

4
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
115,200 0.52 2.17 ∙10

10
 

Έναρξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
151,200 56.16 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
165,600 3.49 ∙10

-4
 2.17 ∙10

10
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Σχήμα 12. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον πρώτο κύκλο θεραπείας για 

τον Η1 ασθενή 

 

Σχήμα 13. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον δεύτερο κύκλο θεραπείας για 

τον Η1 ασθενή 
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Σχήμα 14. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον τρίτο κύκλο θεραπείας για τον 

Η1 ασθενή 

 

Σχήμα 15. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον τέταρτο κύκλο θεραπείας για 

τον Η1 ασθενή 
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Σχήμα 16. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων για τη συνολική θεραπεία του Η1 

ασθενή 

 Στα Σχήματα 17 και 18 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διαγράμματα της 

χρονικής μεταβολής του ρυθμού μετάπτωσης των υγιών κυττάρων β(Q), καθώς και των 

κυτταρικών πληθυσμών των υγιών κυττάρων στις φάσεις P και Q, αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 17. Ρυθμός Μετάπτωσης των υγιών κυττάρων β(Q) για τον Η1 ασθενή κατά τον 

πρώτο κύκλο θεραπείας 
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Σχήμα 18. Υγιή κύτταρα στις φάσεις Ρ και Q για τον Η1 ασθενή κατά τον πρώτο κύκλο 

θεραπείας 

 

2.3.2.2. Αποτελέσματα προσομοίωσης του ασθενή Η2 

 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του ασθενή Η2 για τις τιμές των παραμέτρων 

που παρουσιάζονται στα Παράρτημα Α, Β και Γ, καθώς και για τις αρχικές συνθήκες των 

εξισώσεων (21)-(27), παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 40 

Πίνακας 3.Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της προσομοίωσης τεσσάρων κύκλων θεραπείας 

του ασθενή Η2 με το πρωτόκολλο DA 

Ημερομηνία 
Χρόνος 

(min) 

Πληθυσμός των Λευχαιμικών 

Κυττάρων με βάση το 

πρωτόκολλο DA 

Πληθυσμός των Υγιών 

Βλαστικών Κυττάρων με 

βάση το πρωτόκολλο DA 

Έναρξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
0 1.82 ∙10

11
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
14,400 2.20 ∙10

6
 2.17 ∙10

10
 

Έναρξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
50,400 2.39 ∙10

8
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
64,800 2.90 ∙10

3
 2.17 ∙10

10
 

Έναρξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
100,800 3.14 ∙10

5
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
115,200 3.81 2.17 ∙10

10
 

Έναρξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
151,200 4.12∙10

2
 2.60 ∙10

10
 

Λήξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
165,600 5.00 ∙10

-3
 2.17 ∙10

10
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 Τα προφίλ των υγιών και των καρκινικών κυττάρων για κάθε ένα από τους τέσσερις 

κύκλους θεραπείας παρουσιάζονται στα Σχήματα 19 - 22, ενώ τα προφίλ τους και για τους 

τέσσερις κύκλους θεραπείας στο Σχήμα 23. 

 

Σχήμα 19. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον πρώτο κύκλο θεραπείας για 

τον Η2 ασθενή 

 

 

Σχήμα 20. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον δεύτερο κύκλο θεραπείας για 

τον Η2 ασθενή 
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Σχήμα 21. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον τρίτο κύκλο θεραπείας για τον 

Η2 ασθενή 

 

 

Σχήμα 22. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων κατά τον τέταρτο κύκλο θεραπείας για 

τον Η2 ασθενή 
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Σχήμα 23. Προφίλ υγιών και λευχαιμικών κυττάρων για τη συνολική θεραπεία του Η2 

ασθενή 

 . Στα Σχήματα 24 και 25 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα διαγράμματα της 

χρονικής μεταβολής του ρυθμού μετάπτωσης των υγιών κυττάρων β(Q) από τη φάση Q στην 

P καθώς και των κυτταρικών πληθυσμών των υγιών κυττάρων στις φάσεις P και Q. 

 

Σχήμα 24. Ρυθμός μετάπτωσης των υγιών κυττάρων β(Q) για τον ασθενή Η2 κατά τον 

πρώτο κύκλο θεραπεάςι 
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Σχήμα 25. Υγιή κύτταρα στις φάσεις Ρ και Q για τον Η2 ασθενή κατά τον πρώτο κύκλο 

θεραπείας 

 

2.4. Στοχαστικές Προσομοιώσεις  

2.4.1. Γενική Περιγραφή 

 Μέσω του gPROMS είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στοχαστικές 

προσομοιώσεις (Stochastic Simulations). Σε αυτές τις προσομοιώσεις, εκχωρούνται τυχαίες 

τιμές σε μεταβλητές εισόδου ή σε παραμέτρους, μέσω κάποιων ενσωματωμένων 

συναρτήσεων κατανομής πιθανοτήτων (Probability Distribution Functions) του gPROMS. 

Αυτό πραγματοποιείται εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει όσον αφορά την ακρίβεια 

των τιμών ορισμένων παραμέτρων ή μεταβλητών εισόδου του μοντέλου. Από τη στιγμή που 

στις μεταβλητές και στις παραμέτρους εκχωρούνται “στοχαστικές” τιμές, αυτές 

συμπεριφέρονται ακριβώς σαν να τους είχαν εκχωρηθεί ντετερμινιστικές τιμές. 

Πραγματοποιώντας στη συνέχεια έναν ορισμένο αριθμό προσομοιώσεων για τους ασθενείς 

Η1 και Η2, ελέγχεται η επίδραση που έχει η κατανομή των τιμών των παραμέτρων ή των 

μεταβλητών εισόδου, στις μεταβλητές ελέγχου. 

 Η εκχώρηση τυχαίων τιμών επιλέγεται να πραγματοποιηθεί στις παραμέτρους που 

υπεισέρχονται στο φαρμακοδυναμικό μοντέλο, όπως αυτές παρουσιάζονται στους Πίνακες 4 

και 5.  Η εκχώρηση τυχαίων τιμών πραγματοποιείται με τη χρήση της συνάρτησης 
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UNIFORM(a,b), η οποία επιστρέφει ένα ομοιόμορφα κατανεμημένο αριθμό, εντός του 

εύρους [a,b]. 

Πίνακας 4. Παράμετροι του Ara-C για εκχώρηση τυχαίων τιμών (Quatrino, et al., 2007) 

Παράμετρος 
Κατώτατο 

Όριο 

Τιμή στο 

μοντέλο 

Ανώτατο 

Όριο 

Probability 

Distribution Function 

Ε50 0.25 0.29 0.33 UNIFORM (0.25,0.33) 

Εmax 0.79 0.83 0.86 UNIFORM (0.79,0.86) 

slope 1.00 1.00 1.23 UNIFORM (1,1.23) 

   

Πίνακας 5. Παράμετροι του DNR για εκχώρηση τυχαίων τιμών (Quatrino, et al., 2007) 

Παράμετρος 
Κατώτατο 

Όριο 

Τιμή στο 

μοντέλο 

Ανώτατο 

Όριο 

Probability 

Distribution Function 

Ε50 0.076 0.91 0.10 UNIFORM (0.076,0.1) 

Εmax 0.88 0.09 0.93 UNIFORM (0.88,0.93) 

slope 1.06 1.23 1.40 UNIFORM (1.06,1.4) 

2.4.2. Αποτελέσματα Στοχαστικών Προσομοιώσεων 

 Για κάθε μία από τις περιπτώσεις των ασθενών Η1 και Η2, όπως αυτές περιγράφονται 

στα Παραρτήματα Α-Γ, εκτελούνται 100 στοχαστικές προσομοιώσεις, εισάγοντας τις εντολές 

που περιγράφονται στους Πίνακες 4 και 5. Από τις προσομοιώσεις αυτές, εξετάζεται η 

επίδραση της διακύμανσης των παραμέτρων των δύο φαρμάκων, στα προφίλ των 

λευχαιμικών κυττάρων, κατά τη διάρκεια μιας συνδυαστικής θεραπείας τεσσάρων κύκλων. 

Τα προφίλ των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων παρουσιάζουν αμελητέες 

διακυμάνσεις, γι αυτό και εξαιρούνται από τα διαγράμματα. Τα αποτελέσματα για κάθε 

ασθενή παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 2.4.2.1 και 2.4.2.2.  

2.4.2.1. Αποτελέσματα Στοχαστικών Προσομοιώσεων για τον ασθενή Η1 

 Εκτελώντας τις 100 στοχαστικές προσομοιώσεις, προέκυψε το Σχήμα 26, στο οποίο 

απεικονίζονται τα προφίλ των λευχαιμικών κυττάρων για τις διακυμάνσεις των παραμέτρων 
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Εmax, E50 και slope των Ara-C και DNR, για πέντε από τα στοχαστικά σενάρια που 

επιλέχθηκαν. Τα σενάρια Νο.41 και Νο.83 εμφανίζουν μικρή απόκλιση μεταξύ τους, και 

επιλέχθηκαν προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παραμέτρων Εmax, E50 και slope των Ara-C και DNR. Αντιθέτως, τα σενάρια Νο.41 και 

Νο.81 παρουσιάζουν τη μέγιστη απόκλιση ως προς τον τελικό αριθμό των λευχαιμικών 

κυττάρων από το σύνολο των 100 στοχαστικών σεναρίων. 

 

Σχήμα 26. Προφίλ Λευχαιμικών Κυττάρων για διάφορες στοχαστικές προσομοιώσεις για 

τον Η1 ασθενή 

 Οι τιμές των τελικών λευχαιμικών κυτταρικών πληθυσμών μετά το πέρας του 4
ου

 

κύκλου χημειοθεραπείας για τον Η1 ασθενή, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί 

για μεγαλύτερη ευκρίνεια.  

Πίνακας 6. Λευχαιμικοί κυτταρικοί πληθυσμοί μετά το πέρας του 4
ου

 κύκλου χημειοθεραπείας για τα 

διάφορα στοχαστικά σενάρια για τον Η1 ασθενή 

Η1 ασθενής 

Αριθμός Στοχαστικού Σεναρίου 

No.41 No.83 No.37 No.38 No.81 

Λευχαιμικά Κύτταρα 

(cells) 
2.09∙10

-3
 1.81∙10

-3
 4.05∙10

-4
 1.25∙10

-4
 4.39∙10

-5
 

  



47 
 

 Στα Σχήματα 27, 28 και 29  παρουσιάζονται οι τυχαίες τιμές που ορίστηκαν από την 

ενσωματωμένη συνάρτηση κατανομής του gPROMS, UNIFORM, για τις παραμέτρους Εmax, 

E50 και slope των φαρμακοδυναμικών μοντέλων και για τα δύο αντικαρκινικά φάρμακα, 

αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 27.H διακύμανση της παραμέτρου Εmax για τον Η1 ασθενή στα σενάρια που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 26 

 

 

Σχήμα 28. H διακύμανση της παραμέτρου Ε50 για τον Η1 ασθενή στα σενάρια που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 26 
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Σχήμα 29.H διακύμανση της παραμέτρου slope για τον Η1 ασθενή στα σενάρια που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 26  

 

 Παρατηρείται ότι για τα σενάρια Νο.41 και Νο.83, τα οποία εμφανίζουν πολύ μικρή 

διαφορά ως προς τους τελικούς αριθμούς λευχαιμικών κυττάρων σύμφωνα με τον Πίνακα 6 

παρουσιάζουν παραπλήσιες τιμές των παραμέτρων Εmax, E50 και slope και για τα δύο 

φάρμακα. Αντίθετα, τα σενάρια Νο.41 και Νο.81, τα οποία και εμφανίζουν και τη μέγιστη 

απόκλιση, εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις τιμές των παραμέτρων Εmax και 

slope, αλλά όχι ως προς την παράμετρο E50.  

2.4.2.2. Αποτελέσματα Στοχαστικών Προσομοιώσεων για τον ασθενή Η2 

 Εκτελώντας τις 100 στοχαστικές προσομοιώσεις, προέκυψε το Σχήμα 30, στο οποίο 

απεικονίζονται τα προφίλ των λευχαιμικών κυττάρων για τις διακυμάνσεις των παραμέτρων 

Εmax, E50 και slope των Ara-C και DNR, για έξι από τα στοχαστικά σενάρια που επιλέχθηκαν. 

Τα σενάρια Νο. 1 και Νο.80 εμφανίζουν μικρή απόκλιση μεταξύ τους, και επιλέχθηκαν 

προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραμέτρων Εmax, E50 

και slope των Ara-C και DNR. Αντιθέτως, τα σενάρια Νο. 1 και Νο.81 παρουσιάζουν τη 

μέγιστη απόκλιση ως προς τον τελικό αριθμό των λευχαιμικών κυττάρων από το σύνολο των 

100 στοχαστικών σεναρίων.  Οι τιμές των τελικών λευχαιμικών κυτταρικών πληθυσμών 

μετά το πέρας του 4
ου

 κύκλου χημειοθεραπείας για τον Η2 ασθενή, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7 που ακολουθεί για μεγαλύτερη ευκρίνεια 
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Σχήμα 30. Προφίλ Λευχαιμικών Κυττάρων για διάφορες στοχαστικές προσομοιώσεις για τον Η2 

ασθενή 

 

Πίνακας 7. Λευχαιμικοί κυτταρικοί πληθυσμοί μετά το πέρας του 4ου κύκλου χημειοθεραπείας για 

τα διάφορα στοχαστικά σενάρια για τον Η2 ασθενή 

Η2 ασθενής 

Αριθμός Στοχαστικού Σεναρίου 

No.1 No.80 No.94 No.79 No.91 No.81 

Λευχαιμικά 

Κύτταρα (cells) 
2.734∙10

-2
 1.158∙10

-2
 6.114∙10

-3
 3.768∙10

-3
 1.543∙10

-3
 7.388∙10

-4
 

 

 Στα Σχήματα 27, 28 και 29 παρουσιάζονται οι τυχαίες τιμές που ορίστηκαν από την 

ενσωματωμένη συνάρτηση κατανομής του gPROMS, UNIFORM, για τις παραμέτρους 

Εmax, E50 και slope των φαρμακοδυναμικών μοντέλων και για τα δύο αντικαρκινικά 

φάρμακα, αντίστοιχα 
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Σχήμα 31. H διακύμανση της παραμέτρου Εmax για τον Η2 ασθενή στα σενάρια που παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 30 

 

 

Σχήμα 32. H διακύμανση της παραμέτρου Ε50 για τον Η2 ασθενή στα σενάρια που παρουσιάζονται 
στο Σχήμα 30 
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Σχήμα 33. H διακύμανση της παραμέτρου slope για τον Η2 ασθενή στα σενάρια που παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 30 

 

 Παρατηρείται ότι για τα σενάρια Νο. 1 και Νο.80, τα οποία εμφανίζουν πολύ μικρή 

διαφορά ως προς τους τελικούς αριθμούς λευχαιμικών κυττάρων σύμφωνα με τον Πίνακας 7, 

παρουσιάζουν παραπλήσιες τιμές των παραμέτρων Εmax, E50 και slope και για τα δύο 

φάρμακα. Αντίθετα, τα σενάρια Νο.41 και Νο.81, τα οποία και εμφανίζουν και τη μέγιστη 

απόκλιση, εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ως προς την τιμή της παραμέτρου Εmax , αλλά 

όχι ως προς τις παραμέτρους E50 και slope. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών της 

χημειοθεραπείας σε ασθενείς με οξεία μυελογενή 

λευχαιμία 

3.1. Το Πρόβλημα της Βελτιστοποίησης    

 Κύριος στόχος της βελτιστοποίησης αποτελεί η ελαχιστοποίηση των λευχαιμικών 

κυττάρων, επιτυγχάνοντας παράλληλα μια επιτρεπτή μείωση στα υγιή αιμοποιητικά 

βλαστοκύτταρα του ασθενούς. Η μείωση αυτή, θεωρείται τέτοια ώστε να μην αποτελέσει 

εμπόδιο στην ανάκαμψη της υγείας του.  

 Κατά την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος βελτιστοποίησης, 

πραγματοποιείται η ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης, ενώ το δυναμικό 

μοντέλο που χρησιμοποιείται υπακούει στις Εξισώσεις (1) – (39) που παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 2.2.2. Η επίλυση του προβλήματος πραγματοποιείται μέσω  του gOPT (gPROMS 

ModelBuilder 4.1.0), και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3.2. Στον Πίνακα 

8 που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντικειμενική συνάρτηση, καθώς και οι περιορισμοί του 

προβλήματος. 

Πίνακας 8. Αντικειμενική Συνάρτηση και Περιορισμοί του Προβλήματος Βελτιστοποίησης 

Objective function      

End-point constraints                           

Interior-point constraints          
         

   
    ∈    

3.1.1. Γενικά Στοιχεία της Βελτιστοποίησης  

 Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου των γενικών στοιχείων της βελτιστοποίησης στο 

gOPT του gPROMS ModelBuilder 4.1.0, συμπληρώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία :  

 Ο χρονικός ορίζοντας που ορίστηκε για την εκτέλεση της βελτιστοποίησης ορίστηκε 

σταθερός και ίσος με τη διάρκεια των δέκα ημερών (14400 min). Το διάστημα αυτό 
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χωρίστηκε σε 20 διαστήματα ελέγχου (Control Interval) των 12 ωρών (720 min), των 

οποίων η διάρκεια κρατήθηκε σταθερή. 

 Επιλέχθηκε ως τύπος βελτιστοποίησης η Δυναμική Βελτιστοποίηση, ενώ ορίστηκε η 

ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην 

Εξίσωση 40 .  

                                (40) 

3.1.2. Μεταβλητές Ελέγχου  

 Μέσω αυτής της βελτιστοποίησης, επιδιώκεται να προσδιοριστεί η δοσολογία και τα 

χαρακτηριστικά δύο αντικαρκινικών φαρμάκων, των οποίων ο συνδυασμός θα επιφέρει τον 

ελάχιστο δυνατό αριθμό λευχαιμικών κυττάρων στον ασθενή, πετυχαίνοντας παράλληλα 

επιτρεπτή μείωση στον αριθμό των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Ο Πίνακας 9 

παρουσιάζει τις μεταβλητές ελέγχου, όπως αυτές ορίστηκαν στο gOPT αυτής της 

βελτιστοποίησης. 

Πίνακας 9. Μεταβλητές Ελέγχου 

Μεταβλητή Τύπος ελέγχου 
Επιτρεπτές 

Τιμές 

Αρχική 

υπόθεση 

Χαμηλότερο 

όριο 

Υψηλότερο 

όριο 

ΦΆΡΜΑΚΟ 1 (Αra-C) 

Διάρκεια έγχυσης 

του φαρμάκου 
Time Invariant Continuous 1.00 1.00 5.00 

e50 Time Invariant Continuous 0.29 0.25 0.33 

emax Time Invariant Continuous 0.83 0.79 0.86 

slope Time Invariant Continuous 1.00 1.00 1.23 

u 
Piecewise-

constant 
Continuous 100.00 0.00 400.00 

ΦΆΡΜΑΚΟ 2 (DNR) 

Διάρκεια έγχυσης 

του φαρμάκου 
Time Invariant Continuous 60.00 40.00 80.00 

e50 Time Invariant Continuous 0.09 0.076 0.10 

emax Time Invariant Continuous 0.91 0.88 0.93 

slope Time Invariant Continuous 1.23 1.06 1.40 

u 
Piecewise-

constant 
Continuous 60.00 0.00 200.00 
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3.1.3 Περιορισμοί  

 Η ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης που παρουσιάζεται στην εξίσωση 

40, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους δύο παρακάτω περιορισμούς:  

 Στο τέλος της θεραπείας, ο αριθμός των λευχαιμικών καρκινικών κυττάρων πρέπει να 

είναι μικρότερος από αυτόν των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων την ίδια 

στιγμή. 

 Η μαθηματική περιγραφή αυτού του περιορισμού πραγματοποιείται μέσω της 

εισαγωγής μιας νέας μεταβλητής,               , στο μοντέλο, η οποία ορίζεται από τη 

σχέση 41. Η μεταβλητή               , τοποθετείται στο πεδίο των Inequality end-point 

constraints, στο οποίο το ανώτερο και το κατώτερο όριο ορίζονται   και        αντίστοιχα. 

Με βάση αυτά τα όρια, διασφαλίζεται η παραμονή των λευχαιμικών κυττάρων σε επίπεδα 

κατώτερα από αυτά των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων στο τέλος της θεραπείας. 

                                  (41) 

 Ο αριθμός των υγιών αιμοποιητικών βλααστοκυττάρων του οργανισμού, θα πρέπει 

κάθε χρονική στιγμή να έχει υποστεί το πολύ μια 3-log μείωση. 

 Προκειμένου να ικανοποιείται ο συγκεκριμένος περιορισμός, εισάγεται στο πεδίο των 

Interior-point constraints η μεταβλητή Stems, και σε κάθε διάστημα ελέγχου ορίζεται ως 

κατώτατο όριο η τιμή 2.7 ∙10
7
, ενώ ως ανώτατο όριο η τιμή των 2.7 ∙10

10
. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται η απαιτούμενη 3-log μείωση του αριθμού των υγιών αιμοποιητικών 

βλαστοκυττάρων.  

3.2. Αποτελέσματα της Βελτιστοποίησης 

3.2.1. Αποτελέσματα της Βελτιστοποίησης για τον ασθενή Η1 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη βελτιστοποίηση για τον ασθενή Η1, για το 

δυναμικό μοντέλο των εξισώσεων (1) – (39) και τις τιμές των παραμέτρων που 

παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α,Β και Γ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 
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Πίνακας 10. Αποτελέσματα Βελτιστοποίησης για τον Η1 ασθενή 

Μεταβλητή 
Τιμή Μελέτης Περίπτωσης 

για τον ασθενή Η1 

Βελτιστοποιημένη 

Τιμή 

ΦΆΡΜΑΚΟ 1 (Αra-C) 

Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου 1.00 1.00 

e50 0.29 0.25 

emax 0.83 0.86 

slope 1.00 1.23 

u 100.00 242.7 

ΦΆΡΜΑΚΟ 2 (DNR) 

Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου 60.00 43.3 

e50 0.09 0.076 

emax 0.91 0.93 

slope 1.23 1.06 

u 60.00 195.8 

Λευχαιμικά Κύτταρα στο τέλος 

του 4
ου

 κύκλου θεραπείας 
3.542∙ 10

-4
 2.771 ∙ 10

-8
 

Υγιή Αιμοποιητικά Κύτταρα στο 

τέλος του 4
ου

 κύκλου θεραπείας 
2.172 ∙ 10

10
 2.041 ∙ 10

10
 

 

 Από τον Πίνακα 10 γίνεται αντιληπτό ότι με την εφαρμογή βελτιστοποίησης ως προς 

τα φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά της χημειοθεραπείας, αλλά και ως προς την ποσότητα 

και το χρόνο έγχυσης της, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μείωση τεσσάρων τάξεων μεγέθους 

ως προς τα λευχαιμικά κύτταρα μετά το πέρας του τέταρτου κύκλου θεραπείας. Επιπλέον, 

παρατηρείται επίδραση στα υγιή αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία μεν μειώνονται αλλά όχι σε 

βαθμό που να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ασθενή. 

 Τα προφίλ των υγιών αιμοποιητικών και των λευχαιμικών κυττάρων του ασθενούς 

Η1, με και χωρίς βελτιστοποίηση, παρουσιάζονται στα Σχήματα 34 και 35, για τον πρώτο και 

για τους τέσσερις κύκλους θεραπείας αντίστοιχα. Τέλος, στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι 

κυτταρικού πληθυσμοί των λευχαιμικών και των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, 

κατά την έναρξη και τη λήξη κάθε κύκλου θεραπείας, μετά τη βελτιστοποίηση. 
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Σχήμα 34. Προφίλ λευχαιμικών και υγιών αιμοποιητικών κυττάρων πριν και μετά τη 

βελτιστοποίηση για τον Η1 ασθενή κατά τον πρώτο κύκλο θεραπείας 

 

Σχήμα 35. Προφίλ λευχαιμικών και υγιών αιμοποιητικών κυττάρων πριν και μετά τη βελτιστοποίηση 

για τον Η1 ασθενή για το σύνολο των τεσσάρων κύκλων θεραπείας. 
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Πίνακας 11. Κυτταρικού πληθυσμοί των λευχαιμικών και των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, κατά 

την έναρξη και τη λήξη κάθε κύκλου θεραπείας, μετά τη βελτιστοποίηση για τον Η1 ασθενή 

Ημερομηνία 
Χρόνος 

(min) 

Πληθυσμός των 

Λευχαιμικών Κυττάρων 

με βελτιστοποίηση (cells) 

Πληθυσμός των Υγιών 

Βλαστοκυττάρων με 

βελτιστοποίηση (cells) 

Έναρξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
0 1.82 ∙ 10

11
 2.499 ∙ 10

10
 

Λήξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
14,400 110,265.56 2.041 ∙ 10

10
 

Έναρξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
50,400 1.149 ∙ 10

7
 2.601 ∙ 10

10
 

Λήξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
64,800 6.958 2.041 ∙ 10

10
 

Έναρξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
100,800 724.711 2.601 ∙ 10

10
 

Λήξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
115,200 4.3916 ∙ 10

-4
 2.041 ∙ 10

10
 

Έναρξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
151,200 0.046 2.601 ∙ 10

10
 

Λήξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
165,600 2.771 ∙ 10

-8
 2.041 ∙ 10

10
 

 

3.2.2. Αποτελέσματα της Βελτιστοποίησης για τον ασθενή Η2 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη βελτιστοποίηση για τον ασθενή Η2, για το 

δυναμικό μοντέλο των εξισώσεων (1) – (39) και τις τιμές των παραμέτρων που 

περιγράφονται στα Παραρτήματα Α,Β και Γ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.  

 Τα προφίλ των υγιών αιμοποιητικών και των λευχαιμικών κυττάρων του ασθενούς 

Η2, με και χωρίς βελτιστοποίηση, παρουσιάζονται στα Σχήματα 36 και 37, για τον πρώτο και 

για τους τέσσερις κύκλους θεραπείας αντίστοιχα. Τέλος, στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται οι 

κυτταρικού πληθυσμοί των λευχαιμικών και των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, κατά την 

έναρξη και τη λήξη κάθε κύκλου θεραπείας, μετά τη βελτιστοποίηση. 
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα Βελτιστοποίησης για τον Η2 ασθενή 

Μεταβλητή 
Τιμή Προσομοίωσης για τον 

ασθενή Η2 

Βελτιστοποιημένη 

Τιμή 

ΦΆΡΜΑΚΟ 1 (Αra-C) 

Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου 1.00 1.00 

e50 0.29 0.25 

emax 0.83 0.86 

slope 1.00 1.23 

u 100.00 218.85 

ΦΆΡΜΑΚΟ 2 (DNR) 

Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου 60.00 42.55 

e50 0.090 0.076 

emax 0.91 0.93 

slope 1.23 1.06 

u 60.00 195.99 

Λευχαιμικά Κύτταρα στο τέλος 

του 4
ου

 κύκλου θεραπείας 
5.0 ∙ 10

-3
 5.331∙ 10

-8
 

Υγιή Αιμοποιητικά Κύτταρα στο 

τέλος του 4
ου

 κύκλου θεραπείας ` 
2.174∙10

10
 2.047 ∙10

10
 

 

  

 

Σχήμα 36. Προφίλ λευχαιμικών και υγιών αιμοποιητικών κυττάρων πριν και μετά τη 

βελτιστοποίηση για τον Η2 ασθενή 
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Σχήμα 37.Προφίλ λευχαιμικών και υγιών αιμοποιητικών κυττάρων πριν και μετά τη βελτιστοποίηση 

για τον Η2 ασθενή για το σύνολο των τεσσάρων κύκλων θεραπείας 

 

Πίνακας 13. Κυτταρικού πληθυσμοί των λευχαιμικών και των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, κατά 

την έναρξη και τη λήξη κάθε κύκλου θεραπείας, μετά τη βελτιστοποίηση για τον Η2 ασθενή 

Ημερομηνία 
Χρόνος 

(min) 

Πληθυσμός των Λευχαιμικών 

Κυττάρων μετά τη 

Βελτιστοποίηση 

Πληθυσμός των Υγιών 

Βλαστοκυττάρων μετά 

τη Βελτιστοποίηση 

Έναρξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
0 1.820 ∙10

11
 2.600 ∙10

10
 

Λήξη του 1
ου 

κύκλου θεραπείας 
14,400 129,688.100 2.047 ∙10

10
 

Έναρξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
50,400 1.353∙ 10

7
 2.601 ∙10

10
 

Λήξη του 2
ου 

κύκλου θεραπείας 
64,800 9.643 2.047 ∙10

10
 

Έναρξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
100,800 1,006.148 2.601 ∙10

10
 

Λήξη του 3
ου 

κύκλου θεραπείας 
115,200 7.170∙ 10

-4
 2.047 ∙10

10
 

Έναρξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
151,200 0.075 2.601 ∙10

10
 

Λήξη του 4
ου 

κύκλου θεραπείας 
165,600 5.331∙ 10

-8
 2.047 ∙10

10
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 Από τον Πίνακα 12 γίνεται αντιληπτό ότι με την εφαρμογή βελτιστοποίησης ως προς 

τα φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά της χημειοθεραπείας, αλλά και ως προς την ποσότητα 

και το χρόνο έγχυσης της, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μείωση πέντε τάξεων μεγέθους ως 

προς τα λευχαιμικά κύτταρα μετά το πέρας του τέταρτου κύκλου θεραπείας. Μετά το πέρας 

του  πρώτου κύκλου θεραπείας, παρατηρείται μείωση των λευχαιμικών κυττάρων κατά μία 

τάξη μεγέθους. Επιπλέον, παρατηρείται επίδραση στα υγιή αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία 

μεν μειώνονται αλλά όχι σε βαθμό που να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του ασθενή. 

 Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες 10 και 12, προκύπτει ότι τα 

φαρμακολογικά χαρακτηριστικά των δύο αντικαρκινικών φαρμάκων για τις δύο 

διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων των ασθενών Η1 και Η2 ταυτίζονται.  

 Το γεγονός αυτό οφείλεται στις τιμές των παραμέτρων των υγιών αιμοποιητικών 

βλαστοκυττάρων και των λευχαιμικών κυττάρων (Παράρτημα Γ) καθώς και στις 

παραμέτρους των φαρμακοκινητικών μοντέλων ΡΚ (Παράρτημα Β), οι οποίες ταυτίζονται 

για τους ασθενείς Η1 και Η2.  Αντίθετα, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς τη χρονική 

διάρκεια έγχυσης του δεύτερου φαρμάκου (ΦΆΡΜΑΚΟ 2) καθώς και των χορηγούμενων 

ποσοτήτων, καθώς οι δύο ασθενείς παρουσιάζουν διαφορετικά φυσιολογικά χαρακτηριστικά. 

Οι τιμές που βρέθηκαν έπειτα από τη βελτιστοποίηση για τις περιπτώσεις των ασθενών Η1 

και Η2, παρουσιάζονται στον συγκριτικό Πίνακα 14 που ακολουθεί. 

Πίνακας 14. Σύγκριση τιμών που προέκυψαν απο τη βελτιστοποίηση για τους δύο ασθενείς 

Μεταβλητή 
Βελτιστοποιημένη 

Τιμή Η1 

Βελτιστοποιημένη 

Τιμή-Η2 

ΦΆΡΜΑΚΟ 1 (Αra-C) 

Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου 1.00 1.00 

e50 0.25 0.25 

emax 0.86 0.86 

slope 1.23 1.23 

u 242.7 218.85 

ΦΆΡΜΑΚΟ 2 (DNR) 

Διάρκεια έγχυσης του φαρμάκου 43.3 42.55 

e50 0.076 0.076 

emax 0.93 0.93 

slope 1.06 1.06 

u 195.8 195.99 

Λευχαιμικά Κύτταρα στο τέλος 

του 4
ου

 κύκλου θεραπείας 
2.771 ∙ 10

-8
 5.331∙ 10

-8
 

Υγιή Αιμοποιητικά Κύτταρα στο 

τέλος του 4
ου

 κύκλου θεραπείας 
2.041 ∙ 10

10
 2.047 ∙10

10
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Κεφάλαιο 4ο 

Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

4.1. Συμπεράσματα 

 Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

μαθηματικού μοντέλου ικανού να προσομοιώσει την εξέλιξη της οξείας μυελογενούς 

λευχαιμίας (AML) υπό τη χορήγηση χημειοθεραπείας, καθώς και ο προσδιορισμός των 

φαρμακολογικών χαρακτηριστικών των αντικαρκινικών φαρμάκων που θα μπορούσαν να 

επιτύχουν την μέγιστη ελαχιστοποίηση των λευχαιμικών κυττάρων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας έγινε η πλήρης ανάπτυξη του μαθηματικού 

μοντέλου, το οποίο αναλύεται: α) στο μοντέλο των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, 

β) στο μοντέλο των λευχαιμικών κυττάρων, γ) στο φαρμακοκινητικό μοντέλο, δ) στο 

φαρμακοδυναμικό μοντέλο και ε) στο μοντέλο με τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του 

ασθενή. Το σύνθετο μοντέλο έπειτα εφαρμόστηκε σε δύο μελέτες περιπτώσεων ασθενών, 

από όπου και εξήχθησαν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των προφίλ των λευχαιμικών 

και των υγιών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Και για τις δύο μελέτες περιπτώσεων, 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η καταπολέμηση της λευχαιμίας, μειώνοντας σημαντικά τους 

πληθυσμούς των λευχαιμικών κυττάρων, ενώ παράλληλα επιφέροντας μια σημαντικά 

μικρότερη μείωση στα υγιή αιμοποιητικά κύτταρα.  

 Στη συνέχεια, εκτελέστηκαν εκατό στοχαστικές προσομοιώσεις για κάθε μία μελέτη 

περίπτωσης, προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της διακύμανσης των φαρμακολογικών 

χαρακτηριστικών της χημειοθεραπείας στα προφίλ των λευχαιμικών και των υγιών 

αιμοποιητικών κυττάρων. Στα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά εκχωρήθηκαν τυχαίες τιμές, 

μέσα από κατάλληλες συναρτήσεις τυχαίας κατανομής του gPROMS. Από τη σύγκριση 

μεταξύ των στοχαστικών προσομοιώσεων, εντοπίστηκε η σημαντική διακύμανση μέχρι και 

κατά δύο τάξεων μεγέθους που προκαλείται στην ανάπτυξη των λευχαιμικών κυττάρων μετά 

το πέρας των τεσσάρων κύκλων χημειοθεραπείας, και για τις δύο περιπτώσεις ασθενών. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης, 

κατά την οποία, για το μαθηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, 
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βρέθηκαν οι δοσολογίες, οι χρόνοι εγχύσεως καθώς και τα φαρμακοδυναμικά 

χαρακτηριστικά των δύο αντικαρκινικών φαρμάκων που με τη συνδυαστική τους χορήγηση, 

σύμφωνα με το DA πρωτόκολλο, είναι σε θέση να επιφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή 

ελαχιστοποίηση των λευχαιμικών κυττάρων κατά το τέλος του τέταρτου κύκλου θεραπείας. 

Τα αντικαρκινικά φάρμακα που προσδιορίστηκαν μέσω της βελτιστοποίησης, ήταν ικανά να 

προκαλέσουν μία μείωση τεσσάρων και πέντε τάξεων μεγέθους στον τελικό αριθμό των 

λευχαιμικών κυττάρων για τους ασθενείς Η1 και Η2, αντίστοιχα. Τα υγιή αιμοποιητικά 

κύτταρα δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή στους πληθυσμούς τους, γεγονός που 

αποτελεί θετικό στοιχείο για την κλινική εικόνα του ασθενή. 

4.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το πρόβλημα της εύρεσης της κατάλληλης 

χημειοθεραπείας, η οποία θα είναι σε θέση να επιφέρει την βέλτιστη καταπολέμηση της 

AML λευχαιμίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλή κλινική κατάσταση του ασθενούς.  

 Η παρούσα προσέγγιση μελετά δύο περιπτώσεις ασθενών που περιγράφονται από ένα 

κοινό σύνολο παραμέτρων, όσον αφορά τα λευχαιμικά και τα υγιή αιμοποιητικά κύτταρα, 

αλλά και ένα σύνολο μη κοινών παραμέτρων που σχετίζονται με τα διαφορετικά 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών.  

 Τόσο στις στοχαστικές προσομοιώσεις που εκτελέστηκαν όσο και στη 

βελτιστοποίηση, οι παράμετροι που εξετάστηκαν είναι αυτές των φαρμακοδυναμικών 

χαρακτηριστικών της χημειοθεραπείας. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί η 

εκτέλεση στοχαστικών προσομοιώσεων στις τιμές των παραμέτρων που εμπεριέχονται στα 

μοντέλα των λευχαιμικών και των υγιών αιμοποιητικών κυττάρων, προκειμένου να ελεγχθεί  

η διακύμανση που μπορεί αυτές να επιφέρουν στα προφίλ των λευχαιμικών κυττάρων, για 

δεδομένου τύπου χημειοθεραπεία. Επιπλέον, θα ήταν εξίσου σημαντικό να ερευνηθεί, για 

δεδομένα φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά, η επίδραση που θα είχε η διακύμανση των 

φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών στην εξέλιξη της λευχαιμίας. 

 Επιπλέον, θα αποτελούσε ενδιαφέρον πεδίο έρευνας η εύρεση μιας πιθανής 

μαθηματικής συσχέτισης της μεταβολής κάθε μιας από τις φαρμακοδυναμικές παραμέτρους 

της χημειοθεραπείας με τους πληθυσμούς των λευχαιμικών κυττάρων, καθώς από τα 
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αποτελέσματα των στοχαστικών προσομοιώσεων δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο γενικό 

συμπέρασμα. 
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 Παράρτημα Α 

Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά των Ασθενών Η1 και Η2 

Πίνακας Α.1. Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά για τις δύο περιπτώσεις ασθενών 

 Φύλο Ηλικία (years) Ύψος (cm) Βάρος (kg) 

Ασθενής H1 Female 61 160 70 

Ασθενής H2 Male 65 176 95 

 

Πίνακας Α.2. Ογκομετρική Ροή Αίματος των ασθενών Η1 και Η2 

                         
  

   
  Ασθενής H1 Ασθενής H2 

Εξίσωση 

Υπολογισμού 

QB 4.840 6.086 (28) 

QH 0.290 0.365 (29) 

QK 1.500 1.887 (30) 

QLi 1.742 2.191 (31) 

QBM 0.213 0.268 (32) 

QLe 1.094 1.375 (33) 

 

Πίνακας Α.3. Όγκος οργάνων των ασθενών Η1 και Η2 

Όγκος οργάνου (Lt) Ασθενής H1 Ασθενής H2 Εξίσωση Υπολογισμού 

VB 3.966 5.198 (34) 

VH 0.240 0.280 (35) 

VK 0.640 0.788 (36) 

VLi 1.283 1.654 (37) 

VBM 2.000 2.000 (39) 

VLe 27.000 27.000 (38) 
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Παράρτημα Β 

PD και PK χαρακτηριστικά των Ara-C και DNR 

Πίνακας Β.1. Παράμετροι των PK και PD μοντέλων για το Ara-C για τους ασθενείς Η1 και 

Η2 

Αra-C Σύμβολο Τιμή Μονάδες Μέτρησης Βιβλιογραφική Αναφορά 

PD model 

Emax,Ara-C 0.83 Αδιάστατο Μέγεθος (Pefani, 2013) 

E50, Ara-C 0.29 
  

  
 (Pefani, 2013) 

slope 1.00 Αδιάστατο Μέγεθος (Pefani, 2013) 

PK model 

kk 0.09 
  

   
 (Pefani, 2013) 

kl 0.069       (Pefani, 2013) 

 

Πίνακας Β.2. Παράμετροι των PK και PD μοντέλων για το DNR για τους ασθενείς Η1 και 

Η2 

 

  

 

 

 

DNR Σύμβολο Τιμή Μονάδες Μέτρησης Βιβλιογραφική Αναφορά 

PD model 

Emax,DNR 0.91 Αδιάστατο Μέγεθος (Pefani, 2013) 

E50,DNR 0.09 
  

  
 (Pefani, 2013) 

slope 1.23 Αδιάστατο Μέγεθος (Pefani, 2013) 

PK model 

kk 1.70     
  

   
 (Pefani, 2013) 

kl 0.015       (Pefani, 2013) 
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Παράρτημα Γ 

Παράμετροι των μοντέλων των υγιών αιμοποιητικών 

βλαστοκυττάρων και των λευχαιμικών κυττάρων  

 

Πίνακας Γ.1. Παράμετροι του μοντέλου για τον υγιή κυτταρικό πληθυσμό του μυελού των 

οστών για τους ασθενείς Η1 και Η2 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες Βιβλιογραφική Αναφορά 

γ 2.50 ∙ 10
-5

       (Mackey & Andersen, 2001) 

δ 1.13 ∙ 10
-4

       (Mackey & Andersen, 2001) 

T 20.00 hrs (Mackey & Andersen, 2001) 

Βο 2.33 ∙ 10
-3

       (Mackey & Andersen, 2001) 

θ 1.38 ∙ 10
8
       (Mackey & Andersen, 2001) 

n 3.00 Αδιάστατο Μέγεθος (Mackey & Andersen, 2001) 

 

Πίνακας Γ.2. Παράμετροι του μοντέλου για τον πληθυσμό των λευχαιμικών κυττάρων για 

τους ασθενείς Η1 και Η2 

Σύμβολο Τιμή Μονάδες Βιβλιογραφική Αναφορά 

ΤG1 3720     (Clarkson, et al., 1967) 

ΤS 1140     (Clarkson, et al., 1967) 

ΤG2M 180     (Clarkson, et al., 1967) 

      1.82 ∙ 10
11

 cells (Pefani, 2013) 
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Παράρτημα Δ 

Πρωτόκολλο χημειοθεραπείας DA (3+10) 

 Σύμφωνα με το DA (3+10) πρωτόκολλο θεραπείας, το Ara-C χορηγείται ενδοφλέβια 

δύο φορές τη μέρα (ανά 12 ώρες), για δέκα μέρες χωρίς κάποια διακοπή. Παράλληλα με το 

Ara-C, χορηγείται τις μέρες 1,3 και 5 της χορήγησης του Ara-C, και το DNR, με ενδοφλέβια 

χορήγηση. Μετά το πέρας των δέκα ημερών, πραγματοποιείται παύση της θεραπείας, 

προκειμένου να ανακάμψει η υγεία του ασθενούς (Pefani, 2013). Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για τέσσερις κύκλους θεραπείας, ενδιάμεσα των οποίων διατηρείται η 

παύση της θεραπείας για το χρονικό διάστημα των 25 ημερών.  

 Οι διάρκειες εγχύσεως των Ara-C και DNR, καθώς και οι δοσολογίες που επιλέγονται 

παρουσιάζονται στον Πινάκα Δ1. Η χορήγηση των Ara-C και DNR για το πρώτο δεκαήμερο 

του πρώτου κύκλου παρουσιάζεται στο Σχήμα Δ.1, ενώ και οι τέσσερις κύκλοι θεραπείας  

περιγράφονται στο Σχήμα Δ.2. 

 

Πίνακας Δ1. Πρωτόκολλο Θεραπείας DA (3+10) 

 

 

 

 

 

Μεταβλητή Τιμή Μονάδες Μέτρησης Βιβλιογραφική Αναφορά 

uAra-C 100 
  

  
 (Pefani, 2013) 

uDNR 60 
  

  
 (Pefani, 2013) 

durationΑra-C 1 min (Pefani, 2013) 

durationDNR 60 min (Pefani, 2013) 
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Σχήμα Δ.1. Πρώτος κύκλος χημειοθεραπείας με βάση το πρωτόκολλο DA (3+10) 

 

 

Σχήμα Δ.2. Τέσσερις κύκλοι χημειοθεραπείας με βάση το πρωτόκολλο DA (3+10) 
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