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Ογκολογία
Αναπνευστικού

Η διάκριση μικροκυτταρικού και 
μη-μικροκυτταρικού καρκί-
νου του πνεύμονα επιβάλλε-

ται από τη διαφορετική κλινική πο-
ρεία και τη διαφορετική στρατηγική 
θεραπείας που απορρέει από αυτήν. 
Τα τελευταία 20 χρόνια σημειώθηκαν 
πολλές εξελίξεις στην αντιμετώπιση 
του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου 
του πνεύμονα σε αντίθεση με τον μι-
κροκυτταρικό.

Στην παραδοσιακή προ 20ετίας αντίλη-
ψη το μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονα εθεωρείτο χημειοανθεκτικός ό-
γκος, τα διαθέσιμα φάρμακα ήταν σχετι-
κά λίγα και η πιθανότητα ανταπόκρισης 
σχετικά μικρή. Με βραδύ αλλά σταθε-
ρό ρυθμό προστέθηκαν αρκετά καινού-
ρια φάρμακα και οι συνδυασμοί τους α-
ποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί από 
αυτούς που είχαμε μέχρι τότε στην διά-
θεσή μας. 

Με την αρχή του 21ου αιώνα προστέ-
θηκαν φάρμακα διαφορετικής νοοτροπί-
ας όπως αντι-αγγειογενετικοί και βιολο-
γικοί παράγοντες. Η σύντομη περιγραφή 
αυτών των εξελίξεων αποτελεί το αντικεί-
μενο αυτού του άρθρου.

Χημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία, άπαξ και έδωσε κα-

λά αποτελέσματα μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο διαδε-
δομένος και ιστορικά ο παλαιότερος είναι 
η χημειοθεραπεία της μεταστατικής ή το-
πικά προχωρημένης νόσου. Άλλοι τρό-
ποι αξιοποίησης είναι η συμπληρωματι-
κή χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο 
(adjuvant) και η εισαγωγική χημειοθερα-
πεία (neoadjuvant) πριν από οποιαδήποτε 
άλλη θεραπευτική παρέμβαση. Όλοι αυ-
τοί οι τρόποι χρησιμοποιούν τα φάρμα-
κα που αποδείχθηκαν δραστικά στη χη-
μειοθεραπεία της μεταστατικής νόσου, γι’ 
αυτό και το μέρος αυτό θα αναπτυχθεί ε-
κτενέστερα.

Η εισαγωγική χημειοθεραπεία είναι πο-
λύ καλό μοντέλο για τη μελέτη νέων φαρ-
μάκων διότι ο όγκος είναι ανεπηρέαστος 
από άλλες παρεμβάσεις και τα φάρμα-
κα φθάνουν σε υψηλές συγκεντρώσεις 
και με ομοιόμορφο τρόπο μέσω του ά-

θικτου από χειρουργείο και ακτινοθερα-
πεία τριχοειδικού δικτύου. Σκοπός της 
θεραπείας αυτής είναι η υποσταδιοποίη-
ση ενός ανεγχείρητου όγκου και η μετέ-
πειτα χειρουργική αντιμετώπισή του. Στα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου αναφέρο-
νται η πρώιμη αντιμετώπιση των μικρο-
μεταστάσεων και η ευκολότερη χορήγη-
ση ικανών δόσεων χημειοθεραπείας α-
φού ο ασθενής είναι ακόμα σε καλή κα-
τάσταση. Μειονέκτημα της μεθόδου εί-
ναι επί αποτυχίας της θεραπείας η ενδε-

χόμενη μετατροπή ενός οριακά χειρουρ-
γήσιμου όγκου σε ανεγχείρητο. Συνήθης 
χρησιμοποιούμενος είναι ο συνδυασμός 
πλατίνας και πακλιταξέλης. Η πιθανότη-
τα ανταπόκρισης στην εισαγωγική χημει-
οθεραπεία είναι ασυνήθιστα υψηλή (55- 
64%) και η επέμβαση καθίσταται εφικτή 
στο 50% των ασθενών περίπου. Επιπλέον 
και η πενταετής επιβίωση επηρεάζεται ευ-
νοϊκά από την εισαγωγική χημειοθεραπεία 
ακολουθούμενη από κάποιο τοπικό χει-
ρισμό (εγχείρηση ή ακτινοθεραπεία αν η 
εγχείρηση δεν είναι εφικτή)1. 

Η συμπληρωματική χημειοθεραπεία 
σκοπό έχει την καθυστέρηση ή τη μα-
ταίωση της υποτροπής της νόσου μετά 
από επιτυχημένη χειρουργική επέμβα-
ση. Οι πρώτες μελέτες που έγιναν τη δε-
καετία του 1980 απέτυχαν να δείξουν ό-
φελος στην επιβίωση από τη χορήγηση 
συμπληρωματικής χημειοθεραπείας μό-
νης ή σε συνδυασμό με συμπληρωματι-
κή ακτινοθεραπεία. Στους λόγους της α-
ποτυχίας αναφέρονται ο μικρός αριθμός 

ασθενών και τα μάλλον αναποτελεσμα-
τικά φάρμακα της εποχής εκείνης. 

Μια μετα- ανάλυση από 52 μικρότε-
ρες μελέτες που δημοσιεύθηκε το 1995 
έδειξε ότι η χρήση της πλατίνας είχε κά-
ποιο μικρό όφελος στην επιβίωση που 
δεν ήταν όμως στατιστικά σημαντικό. Το 
γεγονός αυτό ενθάρρυνε τους ερευνητές 
να συνεχίσουν τις μελέτες με την χρήση 
της πλατίνας σε συνδυασμό με τα νεώ-
τερα φάρμακα και με μεγαλύτερο αριθ-
μό ασθενών. 

Το 2004 δημοσιεύθηκε η μελέτη της 
IALT στην οποία ασθενείς με πλήρως χει-
ρουργημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο 
πνεύμονος σταδίου Ι, ΙΙ και ΙΙΙΑ τυχαιο-
ποιήθηκαν μεταξύ παρακολούθησης και 
3-4 κύκλων χημειοθεραπείας με βάση 
την πλατίνα. Το σχήμα της χημειοθερα-
πείας, όπως και η προσθήκη της ακτινο-
θεραπείας ήταν στην διακριτική ευχέρεια 
των διαφόρων ερευνητών. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι στη μελέτη έλαβαν μέρος 148 
κέντρα από 33 χώρες. Ο αρχικός σχεδια-
σμός προέβλεπε 3300 ασθενείς αλλά η 
μελέτη έκλεισε μετά την εισαγωγή 1867 
ασθενών διότι σε μια ενδιάμεση ανάλυ-
ση φάνηκε σταστιστικά σημαντική, αν και 
μικρή, διαφορά στην επιβίωση υπέρ του 
σκέλους της χημειοθεραπείας1,2. 

Και μεταγενέστερες μελέτες από την 
CALGB και το Εθνικό Ινστιτούτο κατά του 
Καρκίνου του Καναδά επιβεβαίωσαν το 
όφελος από τη χρήση της συμπληρωμα-
τικής χημειοθεραπείας, ώστε αυτή να α-
ποτελεί πλέον μια καταξιωμένη μέθοδο 
για όγκους σταδίου Ι, ΙΙ και ΙΙΙΑ μετά το 
χειρουργείο. Συνήθως χρησιμοποιούμε-
νοι είναι οι συνδυασμοί πλατίνας και ενός 
άλλου φαρμάκου όπως βινορελμπίνης, 
γεμσιταμπίνης ή πακλιταξέλης. Βεβαίως 
παραμένουν μερικά ερωτήματα αναπά-
ντητα όπως ο ιδανικός αριθμός κύκλων 
χημειοθεραπείας, η χρήση μη πλατινού-
χων συνδυασμών και η πιθανή θέση νε-
ώτερων φαρμάκων.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 τα 
χρησιμοποιούμενα σχήματα χημειοθερα-
πείας για μεταστατική ή τοπικά προχωρη-
μένη νόσο δεν ήταν πολύ αποτελεσμα-
τικά και παρόλο που οι ανταποκρίσεις έ-
φθαναν τις 20-30% η επιβίωση δύσκο-
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λα υπερέβαινε το έτος. Χρειάστηκαν πολ-
λές συγκριτικές μελέτες μεταξύ χημειο-
θεραπείας και υποστηρικτικής αγωγής 
και αρκετές μετα-αναλύσεις για να απο-
δειχθεί ότι η χημειοθεραπεία παρατείνει 
την επιβίωση των ασθενών προχωρημέ-
νου σταδίου και να γίνει συνήθης πρα-
κτική (standard of care)1. Σε αυτό συνέ-
βαλαν και οι μελέτες ποιότητας ζωής των 
ασθενών όπου φάνηκε ότι η χορήγηση 
χημειοθεραπείας μειώνει τα συμπτώμα-
τα της νόσου ακόμα και όταν δεν πλη-
ρούνται τα κριτήρια αντικειμενικής αντα-
πόκρισης. Επομένως το όφελος από την 
χορήγηση της χημειοθεραπείας ισοσκελί-
ζει την τοξικότητα και το κόστος που α-
πορρέει από την πράξη αυτή. 

Τα αποτελεσματικά σχήματα που χρη-
σιμοποιούνται για τη χημειοθεραπεία της 
τοπικά προχωρημένης ή μεταστατικής νό-
σου είναι συνδυασμοί της πλατίνας (ή της 
καρμποπλατίνας) με κάποιο από τα νεώ-
τερα φάρμακα (βινορελμπίνη, πακλιταξέ-
λη, γεμσιταμπίνη, πεμετρεχέτη). Ποιος α-
κριβώς συνδυασμός θα χρησιμοποιηθεί 
δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αφού τα 
ποσοστά ανταπόκρισης και η επιβίωση 
δε διαφέρουν κατά τρόπο στατιστικά ση-
μαντικό, όπως φάνηκε σε τρείς συγκριτι-
κές μελέτες3,4,5. 

Επιπλέον η καρμποπλατίνα μπορεί να 
χρησιμοποιείται αντί της κλασικής πλατί-
νας χωρίς ουσιαστική διαφορά στην απο-
τελεσματικότητα. Η πλατίνα θεωρείται ε-
λαφρώς καλύτερη αλλά είναι πιο εμετο-
γόνος, πιο νεφροτοξική και πιο νευροτο-
ξική όσον αφορά στα περιφερικά νεύρα, 
ενώ η καρμποπλατίνα είναι περισσότε-
ρο μυελοτοξική. Κατά συνέπεια η πλατί-
να συστήνεται για νέους ασθενείς με κα-
λή νεφρική λειτουργία και καλή γενική 
κατάσταση. 

Επίσης έγιναν προσπάθειες συνδυασμού 
φαρμάκων στη θεραπεία πρώτης γραμ-
μής χωρίς να περιλαμβάνεται η πλατίνα. 
Τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα και ως 
προς την ανταπόκριση και ως προς την ε-
πιβίωση με τα αποτελέσματα των συνδυ-
ασμών της πλατίνας. Κατά συνέπεια οι μη-
πλατινούχοι συνδυασμοί μπορεί να θεω-
ρηθούν ένα καλό εναλλακτικό σχήμα στη 
θεραπεία πρώτης γραμμής6,7,8.

Για ασθενείς μεγάλης ηλικίας με κακή 
γενική κατάσταση και συνυπάρχοντα νο-
σήματα θεωρείται δικαιολογημένη η χο-
ρήγηση θεραπείας με ένα μόνο φάρμακο 
αντί του συνδυασμού που προαναφέρα-
με. Αυτό γίνεται γιατί φάνηκε ότι σε αυ-
τούς τους ασθενείς η αποτελεσματικότητα 
είναι μικρή και συγχρόνως η τοξικότητα 
είναι μεγάλη, δυσανάλογη συγκρινόμενη 

με το προσδοκώμενο όφελος από τη χο-
ρήγηση της κανονικής θεραπείας.

Το πρώτο φάρμακο που εγκρίθη-
κε ως θεραπεία 2ης γραμμής στο μη-
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμο-
να ήταν η δοσεταξέλη. 

Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε από 
τον Shepherd και τους συνεργάτες συ-
γκρίθηκε η δοσεταξέλη με την υποστη-
ρικτική αγωγή ως θεραπεία 2ης γραμ-
μής. Εκεί αποδείχθηκε ότι η χορήγηση 
δοσεταξέλης παρέτεινε την επιβίωση κα-
τά 3 μήνες σε σύγκριση με την υποστηρι-
κτική αγωγή (7.5 μήνες σε σύγκριση με 
4.6 μήνες)9. 

Αργότερα η πεμετρεξέτη, έδειξε παρό-
μοια αποτελεσματικότητα με την δοσετα-
ξέλη αλλά με μικρότερη τοξικότητα10. Και 
ένας βιολογικός παράγοντας, το erlotinib 
έχει δώσει καλά αποτελέσματα ως θε-
ραπεία 2ης γραμμής με ήπια τοξικότη-
τα11, αλλά αυτό θα σχολιασθεί περαιτέ-
ρω στην παράγραφο των βιολογικών πα-
ραγόντων. Γίνονται προσπάθειες συνδυα-
σμού της δοσεταξέλης με βιολογικές θε-
ραπείες στη θεραπεία 2ης γραμμής όπως 
αντι-νοηματικά ολιγονουκλεοτίδια, πολυ-
δύναμους αναστολείς τυροσινικών κινα-
σών, αντι-αγγειογενετικούς παράγοντες και 
αναστολείς της COX-2. Σύντομα πιστεύ-
ουμε θα είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν 
οι συνδυασμοί αυτοί υπερέχουν της μο-
νοθεραπείας με δοσεταξέλη. 

Μέχρι πρότινος οι διάφοροι ιστολο-
γικοί υπότυποι του μη-μικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύμονος δεν είχαν κά-
ποια σημασία στην επιλογή του θερα-
πευτικού σχήματος. Μια πρόσφατη ερ-
γασία συνέκρινε ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής το συνδυασμό πλατίνας είτε με 
τη γεμσιταμπίνη, είτε με την πεμετρεξέτη. 
Στη μελέτη αυτή που συμπεριελήφθησαν 
1725 ασθενείς η επιβίωση δεν είχε δια-

φορά μεταξύ των 2 θεραπευτικών συν-
δυασμών. Όταν όμως οι ασθενείς ανα-
λύθηκαν με βάση τον ιστολογικό τύπο 
(πλακώδες καρκίνωμα και μη), ανάλυ-
ση που προβλεπόταν στη μελέτη από τον 
αρχικό σχεδιασμό της, φάνηκε διαφορά 
στην επιβίωση για τους ασθενείς με αδε-
νοκαρκίνωμα που είχαν θεραπευθεί με 
τον συνδυασμό πλατίνας και πεμετρεξέ-
της (12.6 μήνες σε σύγκριση με 10.9 μή-
νες για το συνδυασμό πλατίνας και γεμ-
σιταμπίνης). Αντίστροφα οι ασθενείς με 
πλακώδες καρκίνωμα είχαν καλύτερη ε-
πιβίωση με το συνδυασμό πλατίνας και 
γεμσιταμπίνης (10.8 μήνες σε σύγκριση 
με 9.4 μήνες του άλλου συνδυασμού)12. 
Η μελέτη αυτή οδήγησε στην έγκριση της 
πεμετρεξέτης ως θεραπείας πρώτης γραμ-
μής σε συνδυασμό με πλατίνα για το μη-
μικροκυτταρικό μη-πλακώδες καρκίνωμα 
του πνεύμονος. 

Βιολογικοί παράγοντες και βιο-
λογικές θεραπείες
Α. Αγγειογένεση και αντι-αγγειογενετικοί 
παράγοντες

Η προοδευτική αύξηση των πρωτοπα-
θών όγκων αλλά και των μεταστάσεων ε-
ξαρτάται από την εξασφάλιση ικανής πο-
σότητας αιματικής ροής για την παροχή 
της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου 
και θρεπτικών ουσιών. Ένας όγκος δια-
μέτρου μικρότερης του 0.5 mm λαμβά-
νει το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες 
μέσω της διάχυσης, αλλά οποιαδήποτε 
αύξηση πέραν αυτού του ορίου απαιτεί 
το σχηματισμό αγγειακού δικτύου. 

Η διαδικασία της αγγειογένεσης αποτε-
λείται από πολλά, διαδοχικά και αλλη-
λοεξαρτώμενα βήματα. Αρχίζει με την το-
πική αποδιοργάνωση των βασικών μεμ-
βρανών που περιβάλλουν τα τριχοειδή 
αγγεία, η οποία ακολουθείται από τη δι-

Εικόνα 1. Αξονική τομογραφία θώρακα ασθενή 
με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 
Συνυπάρχουν διογκωμένοι μεσοθωρακικοί 
λεμφαδένες. Ασκείται πίεση στην άνω κοίλη 
φλέβα (τόξο).

Εικόνα 2. Καρκινικά κύτταρα από ασθενή με 
μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
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είσδυση των ενδοθηλιακών κυττάρων 
στο περιβάλλον στρώμα προς την κατεύ-
θυνση του αγγειογενετικού ερεθίσματος. 
Η μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων συνοδεύεται από τον πολλαπλα-
σιασμό τους και την οργάνωσή τους σε 
τρισδιάστατες δομές που ενώνονται με άλ-
λες παρόμοιες δομές για να διαμορφώ-
σουν ένα δίκτυο νέων αιμοφόρων αγγεί-
ων. Αυτό αναφέρεται μερικές φορές ως 
αγγειογένεση «εκβλάστησης». Κεντρικό 
ρόλο στη διαδικασία της αγγειογένεσης 
(φυσιολογικής και παθολογικής) παίζει ο 
αγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας αύ-
ξησης (VEGF)13.

Ο VEGF ανιχνεύθηκε αρχικά ως παρά-
γοντας που εκκρίνεται από τα κύτταρα ό-
γκων στο μέσο καλλιεργειών ιστού ή το 
ασκιτικό υγρό σε ζώντες οργανισμούς. 
Διάφορες ομάδες ανεξάρτητα εργαζόμε-
νες απομόνωσαν μια πρωτεΐνη που επά-
γει την εκλεκτική μιτογόνο δραστηριότη-
τα των καλλιεργούμενων ενδοθηλιακών 
κυττάρων και την οποία κάλεσαν VEGF. Η 
αγγειακή διαπερατότητα που προκαλείται 
από τον VEGF είναι 50.000 φορές μεγα-
λύτερη από αυτή που προκαλείται από 
την ισταμίνη. Είναι γνωστοί τουλάχιστον 
3 υποδοχείς του VEGF13. Η πρωτεΐνη αυ-
τή δεσμεύεται στον υποδοχέα VEGFR-2 
και VEGFR-3 επάγοντας την αγγειογένε-
ση σε ζώντες οργανισμούς. Οι υποδοχείς 
του VEGF εκφράζονται στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και σε κάποιους όγκους. Η υπε-
ρέκφραση του VEGF συνδέεται με κακή 
πρόγνωση υποδηλώνοντας ότι η παρέμ-
βαση σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν ί-
σως χρήσιμη και επωφελής. 

To bevacizumab είναι ένα εξανθρωπο-
ποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που 
συνδέεται με τον VEGF, εμποδίζοντας με 
τον τρόπο αυτό την περαιτέρω σύνδε-
ση του με τον υποδοχέα του (VEGFR). 
Δύο μεγάλες συγκριτικές μελέτες φάσης 
ΙΙΙ εξέτασαν τη σημασία της προσθήκης 
του bevacizumab στη χημειοθεραπεία. 
Στην πρώτη μελέτη 878 ασθενείς με μη-
πλακώδες μη-μικροκυτταρικό καρκίνω-
μα του πνεύμονος τυχαιοποιήθηκαν με-
ταξύ του συνδυασμού πακλιταξέλης και 
καρμποπλατίνας στο ένα σκέλος και της 
ίδιας θεραπείας σε συνδυασμό με 15 mg/
kg βάρους bevacizumab ανά 3 εβδο-
μάδες. Μετά 6 κύκλους θεραπείας το 
bevacizumab μπορούσε να συνεχιστεί μέ-
χρι την επιδείνωση της νόσου ή την εμ-
φάνιση σοβαρής τοξικότητας.

 Το σκέλος του bevacizumab είχε αυξη-
μένη πιθανότητα αντικειμενικής ανταπό-
κρισης (35% συγκρινόμενο με 15% για 
το σκέλος της χημειοθεραπείας) και μεγα-

λύτερη επιβίωση (12.3 μήνες σε σύγκρι-
ση με 10.3 μήνες). Και οι δύο αυτές δια-
φορές ήταν στατιστικά σημαντικές. Η τοξι-
κότητα ήταν μεγαλύτερη στο σκέλος του 
μονοκλωνικού αντισώματος και υπήρξε 
και κάποια αύξηση των σχετιζόμενων με 
την θεραπεία θανάτων 14. 

Η δεύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε 
πολύ πρόσφατα ήταν διπλή τυφλή τυ-
χαιοποιημένη μελέτη, περιέλαβε 1043 
ασθενείς επίσης με μη-πλακώδες μη-
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμο-
νος και είχε τρία σκέλη θεραπείας. Η χη-
μειοθεραπεία που ήταν κοινή και στα 3 
σκέλη περιελάμβανε την πλατίνα και την 
γεμσιταμπίνη. Το ένα σκέλος έπαιρνε εικο-
νικό φάρμακο, το δεύτερο μια μικρή δόση 
bevacizumab (7,5mg/kg βάρους) και το 
τρίτο μια μεγαλύτερη δόση bevacizumab 
(15mg/kg βάρους). 

Το ελεύθερο νόσου διάστημα που ή-
ταν και το κύριο καταληκτικό σημείο της 
μελέτης παρατάθηκε και η διαφορά ή-
ταν στατιστικά σημαντική (6.5 μήνες για 
την υψηλή δόση bevacizumab, 6.7 μή-
νες για την χαμηλή δόση bevacizumab 
και 6.1 μήνες για το εικονικό φάρμακο). 
Η πιθανότητα αντικειμενικής ανταπόκρισης 
αυξήθηκε επίσης με την προσθήκη του 
μονοκλωνικού αντισώματος κατά τρόπο 
στατιστικά σημαντικό (30.4 για την υψη-
λή δόση bevacizumab, 34.1% για τη χα-
μηλή δόση bevacizumab και 20.1% για 
το εικονικό φάρμακο). Η μελέτη δεν είχε 
αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών για να 
δείξει διαφορά στην επιβίωση. Σε αυτή 
τη μελέτη η τοξικότητα δεν είχε διαφορά 
στα τρία σκέλη15.

Β. Ομάδα ογκογονιδίων HER και οι α-
ναστολείς τους

Ως γνωστόν η οικογένεια των ογκογονι-
δίων HER περιλαμβάνει 4 μέλη: το HER-1 
(γνωστό περισσότερο ως EGFR), το HER-2, 
το HER-3 και το HER-4. Οι υποδοχείς αυτοί 
έχουν εξωκυττάριο, διαμεμβρανικό και εν-
δοκυττάριο τμήμα. Το εξωκυττάριο τμήμα 
είναι το σημείο πρόσδεσης του μικρομο-
ριακού προσδέτη (ligand). Το HER-2 που 
είναι το καλύτερα μελετημένο λόγω της 
σημασίας που απέκτησε για τον καρκίνο 
του μαστού και σε αντίθεση με τα άλλα 
μέλη της οικογένειας του στερείται μικρο-
μοριακού προσδέτη. 

Το ενδοκυττάριο τμήμα έχει δραστηριό-
τητα τυροσινικής κινάσης και με την πρόσ-
δεση του προσδέτη δίνει σήμα πολλα-
πλασιασμού προς τον πυρήνα των κυττά-
ρων. Το ενδοκυττάριο τμήμα του HER-3, 
αντίθετα με τα άλλα μέλη της οικογένειας 
του, δεν έχει δραστηριότητα τυροσινικής 
κινάσης και στερείται της ικανότητας αγω-
γής σήματος προς τον πυρήνα16.

Τα μέλη της οικογένειας HER μετά την 
πρόσδεση του προσδέτη έχουν την τά-
ση σχηματισμού ομοδιμερών ή ετεροδι-
μερών. Τα σήματα που άγονται από τα ο-
μοδιμερή προς τον πυρήνα είναι παροδι-
κά και ασθενή ενώ τα ανάλογα σήματα 
των ετεροδιμερών είναι ισχυρά και παρα-
τεταμένα. Η πρόσδεση του προσδέτη αλ-
λάζει την στερεοτακτική δομή της πρωτεΐ-
νης με συνέπεια την έκπτυξη μιας πρωτε-
ϊνικής αγκύλης που με την αντίστοιχη α-
γκύλη των άλλων αναλόγων μορίων ο-
δηγεί στο σχηματισμό των διμερών. Το 
HER-2 έχει μονίμως εκπτυγμένη την α-
γκύλη του και προτιμάται από τα άλλα 
μέλη της οικογένειας του για το σχηματι-
σμό ετεροδιμερών16.

Ο EGFR εκφράζεται στο 40% με 80% 
των καρκίνων του πνεύμονος, γεγονός 
που τον κάνει έναν ελκυστικό στόχο για 
θεραπευτική παρέμβαση. 

Το gefitinib και το erlotinib είναι οι πρώ-
τοι παράγοντες που έχουν σαν στόχο την 
τυροσινική κινάση του EGFR. Και οι δύο 
παράγοντες έχουν αποδειχθεί δραστι-
κοί στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
του πνεύμονος. Το gefitinib έχει εγκρι-
θεί στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του 
μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύ-
μονος ενώ το erlotinib έχει εγκριθεί στις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη ως θεραπεία 2ης 
γραμμής. Η έγκριση αυτή στηρίχθηκε σε 
μία μελέτη όπου το erlotinib συγκρίθηκε 
με την υποστηρικτική αγωγή σε ασθενείς 
που είχαν πάρει θεραπεία πρώτης γραμ-
μής για μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό 
καρκίνωμα του πνεύμονος11. 

Εικόνα 3. Η βασικότερη μέθοδος πρόληψης 
του καρκίνου του πνευμονα είναι η διακοπή 
του καπνίσματος.



Στη μελέτη αυτή το erlotinib παρέτεινε 
τη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με την 
υποστηρικτική αγωγή κατά τρόπο στατι-
στικά σημαντικό παρόλο που η πιθανότη-
τα αντικειμενικής ανταπόκρισης ήταν μόνο 
9-10%. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι το 
35% των ασθενών που πήραν erlotinib 
είχαν σταθεροποίηση της νόσου. 

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η παράτα-
ση της επιβίωσης που φάνηκε στη μελέ-
τη αυτή οφείλεται κυρίως στη σταθερο-
ποίηση της νόσου που επιτεύχθηκε μέ-
σω της βιολογικής θεραπείας. Και οι δύο 
παράγοντες (gefitinib και erlotinib) είναι 
καλά ανεκτοί. Οι συχνότερες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες είναι εξάνθημα, διάρροια και 
κόπωση. Τα χαρακτηριστικά του ασθε-
νούς με τις περισσότερες πιθανότητες α-
νταπόκρισης σε έναν αναστολέα τυροσι-
νικής κινάσης του EGFR είναι γυναίκα α-
σιατικής προέλευσης με αδενοκαρκίνω-
μα πνεύμονος χωρίς ιστορικό καπνίσμα-
τος. Αυτό δε σημαίνει ότι ασθενείς που 
δεν πληρούν όλα ή κάποια από τα κρι-
τήρια αυτά δεν έχουν πιθανότητα αντα-
πόκρισης στο erlotinib. 

Και οι δύο παράγοντες δοκιμάζονται 
ως θεραπεία συντήρησης ή σε συνδυα-
σμό με χημειοθεραπεία, αν και τα πρώ-
τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ενθαρ-
ρυντικά. 

Το cetuximab είναι ένα χιμαιρικό μο-
νοκλωνικό αντίσωμα το οποίο συνδέεται 
στο εξωκυττάριο τμήμα του EGFR εμπο-
δίζοντας το σχηματισμό διμερών και την 
αγωγή σημάτων προς τον πυρήνα. Έχει 
ήδη εγκριθεί για την αντιμετώπιση του με-
ταστατικού καρκινώματος του ορθού και 

του παχέος εντέρου. Είναι επομένως ένας 
άλλος τρόπος δέσμευσης του EGFR. Τρεις 
τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙ έδειξαν 
ότι η προσθήκη του cetuximab στη χη-
μειοθεραπεία αύξησε και την πιθανότη-
τα ανταπόκρισης και την συνολική επιβί-
ωση σε σύγκριση με την χημειοθεραπεί-
α17,18,19. Μετά από αυτό άρχισε μια μεγά-
λη συγκριτική μελέτη φάσης ΙΙΙ της οποί-
ας τα αποτελέσματα αναμένονται. 

Συμπερασματικά οι εξελίξεις στην αντι-
μετώπιση του μη-μικροκυτταρικού καρκι-
νώματος του πνεύμονος περιλαμβάνουν 
την αύξηση του αριθμού των δραστικών 
φαρμάκων, την εισαγωγή των βιολογικών 
παραγόντων και το σχεδιασμό της θερα-
πείας αναλόγως του ιστολογικού τύπου. 
Τα επόμενα χρόνια αναμένονται και άλ-
λα βιολογικά φάρμακα καθώς και η α-
νάπτυξη νέων στρατηγικών αντιμετώπισης 
της νόσου όπως η θεραπεία συντήρησης 
μετά την θεραπεία 1ης γραμμής. 

Βιβλιογραφία
Schrump DS, Altorki NK, Henshke CL et al. Non-small cell 1. 
lung cancer in Cancer Principles and Practice of Oncology 
(Edited by DeVita VT, Hellman S and Rosenberg SA) ,7th 
Edition. JB Lippincott: Philadelphia 2005;753-810.
Arriagad2. a R, Bergman B, Dunant A et al. Cisplatin based 
adjuvant chemotherapy in patients with completely re-
sected non-small cell lung cancer. N. Engl. J. Med. 2004; 
350: 351-360.
Schiller JH, Harrington D, Belani C et al. Comparison of 3. 
four chemotherapy regimens for advanced non-small cell 
lung cancer. N. Engl. J. Med. 2002; 346:92-98.
Scagliotti GV, De Marinis F, Rinaldi M et al. Phase III ran-4. 
domized trial comparing three platinum-based doublets 
in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 
2002;20:4285-91.
Ohe Y, Ohashi Y, Kubota K et al. Randomized phase III 5. 
study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus 
paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine and cisplatin plus 
vinorelbine for advanced non-small cell lung cancer. Ann. 
Oncol. 2007; 18:317-23.
Smit EF, van Meerbeeck JP, Lianes P et al. Three-arm 6. 

randomized study of two cisplatin-based regimens and 
paclitaxel plus gemcitabine in advanced non-small cell 
lung cancer: a phase III trial of the EORTC Lung Cancer 
Group. J Clin Oncol 2003; 21:3909-17.
Georgoulias V, Ardavanis A, Tsiafaki X et al. Vorelbine 7. 
plus cisplatine versus docetaxel plus gemcitabine in ad-
vanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2005; 
23:2937-45.
Rajeswaran A, Trojan A, Burnand B, Giannelli M. Efficacy 8. 
and side effects of cisplatin and carboplatin-based doublet 
chemotherapeutic regimens versus non-platinum-based 
doublet chemotherapeutic regimens as first line treat-
ment of metastatic non-small cell lung carcinoma. Lung 
Cancer. 2008; 59:1-11.
Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R et al. Prospective ran-9. 
domized trial of docetaxel versus best supportive care in 
patients with non-small-cell lung cancer previously treated 
with platinum-based chemotherapy. J Clin Oncol 2000; 
18:2095-2103.
Hanna N, Shepherd FA, Fosella FV et al. Randomized 10. 

phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients 
with non-small-cell lung cancer previously treated with 
chemotherapy. J Clin Oncol 2004; 22:1589-97. 
Shepherd FA, Pereira JR, Ciuleanu T et al. Erlotinib in 11. 

previously treated non-small-cell lung cancer. N. Engl. J. 
Med. 2005; 353 (2):123-32.
Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J et al. Phase III study 12. 

comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatine 
plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with 
advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 
2008; 26:3543-51.
Fidler IJ, Langley RR, Kerbel RS and Ellis LM. Angiogenesis 13. 

Apoptosis in Cancer, Principles and Practice of Oncology. 
Edited by DeVita VT, Jr, Hellman S and Rosenberg SA. 
Lippincott 7th Edition (2005) p129-137.
Sandler A, Gray R, Perry MC et al. Paclitaxel-carboplatin 14. 

alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. 
N. Engl. J. Med. 2006; 355:2542-50.
Reck M, von Pawel J, Zatloukal P et al. Phase III trial of cis-15. 

platin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab 
as first-line therapy for non-squamous non-small-cell lung 
cancer (AVAIL). J Clin Oncol. 2009; 27:1227-34.
Yarden Y, Baselga J, Miles D. Molecular approach to breast 16. 

cancer treatment. Semin Oncol. 2004; 31:6-13.
Kelly K, Herbst RS, Crowley JJ et al. Concurrent che-17. 

motherapy plus cetuximab or chemotherapy followed 
by cetuximab in advanced non-small-cell lung cancer. A 
randomized phase II selectional trial SWOG 0342. J Clin 
Oncol. 2006; 24:367.
Butts CA, Bodkin D, Middleman EL et al. Randomized 18. 

phase II study of gemcitabine plus cisplatin with or without 
cetuximab, as first-line therapy for patients with advanced 
or metastatic non small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 
2007; 25:5777-84.
Rosell R, Robinet G, Szczesna A et al. Randomized phase 19. 

II study of cetuximab plus cisplatin/vinorelbine compared 
with cisplatin/vinorelbine alone as first-line therapy in 
EGFR-expressing advanced non-small-cell lung cancer. 
Ann. Oncol. 2008;19:362-9. IR


