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ΠΕΡιληΨη: Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με νέα διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 
είναι άνω των 65 ετών. Όμως μόνο 40% των ασθενών αυτών λαμβάνουν ειδική αντιλευχαιμική αγωγή, 
παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ειδική αγωγή έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο 
θανάτου. η επιλογή της βέλτιστης θεραπείας αποτελεί πρόκληση και θα πρέπει να εξαρτάται από την 
ικανότητα του ασθενούς να ανεχθεί επιθετική θεραπεία. ςτην αυξημένη τοξικότητα και θνητότητα από 
τη θεραπεία στους ηλικιωμένους ασθενείς συμβάλλουν παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τη βιολογία 
του νοσήματος όσο και με τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ασθενούς. Προκειμένου να καθοριστεί με 
ακρίβεια ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από το κάθε είδος θεραπείας, έχουν δημιουργηθεί ει-
δικοί προγνωστικοί αλγόριθμοι με στόχο να εκτιμήσουν τον κίνδυνο θανάτου από τη θεραπεία και την 
πιθανότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης. ςε περίπτωση χαμηλού κινδύνου, ο ασθενής μπορεί να ωφεληθεί 
από επιθετική θεραπεία με τα κλασικά σχήματα εφόδου. για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 
επιλέγονται ηπιότερα σχήματα ή μόνο υποστηρικτική αγωγή. η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων μπορεί να προταθεί σε επιλεγμένους ασθενείς. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην 
κατανόηση και την αντιμετώπιση της ομλ των ηλικιωμένων, τα αποτελέσματα παραμένουν πτωχά, ώστε 
θεωρείται χρήσιμη η ένταξη των ασθενών σε κλινικές μελέτες με νέους φαρμακευτικούς παράγοντες με 
βελτιωμένο προφίλ τοξικότητας.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) προσβάλει 

άτομα κάθε ηλικίας, η συχνότητα της νόσου όμως αυξά-
νεται με την πάροδο της ηλικίας, έτσι ώστε η διάμεση ηλι-
κία των ασθενών με νέα διάγνωση ομλ είναι τα 66 έτη, 
ενώ το 1/3 των ασθενών που διαγιγνώσκονται με ομλ 
είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών.1,2 ο ρόλος της ηλικίας ως 
ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα για την επίτευ-
ξη πλήρους ύφεσης, τη σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνη-
τότητα, την πιθανότητα υποτροπής, την επιβίωση χωρίς 
νόσο και τη συνολική επιβίωση είναι αποδεδειγμένος.3-5 
η δε σημασία της είναι τέτοια ώστε η 5-ετής επιβίωση 
για τους ασθενείς >65 ετών δεν ξεπερνά το 5%, σε αντί-
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θεση με τους νεότερους ενήλικες όπου η 5-ετής επιβίω-
ση φτάνει πλέον το 40%.6,7 η δυσμενέστερη έκβαση των 
ηλικιωμένων ασθενών με ομλ οφείλεται τόσο στην προ-
χωρημένη ηλικία καθαυτή και την επακόλουθη συννοση-
ρότητα, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομλ 
των ηλικιωμένων. Από την άλλη πλευρά, η ανησυχία για 
την αυξημένη τοξικότητα των ειδικών θεραπειών είχε ως 
αποτέλεσμα μόνο το 40% των ασθενών >65 ετών με νέα 
διάγνωση ομλ να υποβληθούν σε ειδική αντιλευχαιμι-
κή θεραπεία, όπως προέκυψε από τη μεγάλη μελέτη του 
Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)2, 
παρόλο που έχει φανεί ότι η διάμεση επιβίωση των ασθε-
νών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία (ΧμΘ) είναι 
μεγαλύτερη από εκείνων που λαμβάνουν μόνο υποστηρι-
κτική αγωγή (7 μήνες και 1.5 μήνας, αντίστοιχα).8 Είναι 
γεγονός ότι η ομλ των ηλικιωμένων αποτελεί διαφορε-
τική νοσολογική οντότητα από την ομλ των νεότερων 
ενηλίκων και επομένως απαιτεί διαφορετική θεραπευτική 
προσέγγιση. ςύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου λευχαιμίας (European Leukemia 
Net, ELN)9 και του Εθνικού ολοκληρωμένου ινστιτού-
του για τον καρκίνο (National Comprehensive Cancer 
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Institute, NCCI)10 η θεραπεία των ηλικιωμένων ασθενών 
θα πρέπει να εξατομικεύεται κυρίως με βάση ειδικούς 
προγνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο 
και την κλινική κατάσταση του ασθενούς και όχι τόσο 
με τη χρονολογική ηλικία του. Όμως, δεν έχει καταστεί 
ακόμα απόλυτα σαφές πώς πρέπει να καθορίζονται οι δι-
άφορες ομάδες κινδύνου, αλλά ούτε και ποια είναι η εν-
δεικνυόμενη θεραπεία για κάθε μια από τις ομάδες αυτές.

προγνωστικοί παράγοντες
Βιολογικά χαρακτηριστικά του νοσήματος

η διαφοροποίηση της ομλ των ηλικιωμένων ως 
προς την κλινική πορεία οφείλεται πιθανότατα στη 
φυσιολογική γήρανση των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Αυτή εμφανίζεται ως βλάβη στο DNA και 
ειδικότερα μεταλλάξεις γονιδίων που επηρεάζουν τη 
μυελοποίηση και τη λειτουργικότητα της μυελικής σειράς, 
βράχυνση των τελομερών και αυξημένη ανθεκτικότητα 
στο οξειδωτικό στρες. η δευτεροπαθής ομλ και η 
λευκοκυττάρωση κατά τη διάγνωση, που απαντώνται 
συχνότερα στους ηλικιωμένους, αποτελούν δυσμενείς 
προγνωστικούς παράγοντες για την ανταπόκριση στη ΧμΘ 
και τη συνολική επιβίωση, ανεξάρτητα από την ηλικία.11 
Όσον αφορά στα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
της ομλ, σε μια μελέτη από τη γαλλία διαπιστώθηκε 
ότι, ειδικά για τους ηλικιωμένους τα βλαστικά κύτταρα 
ήταν συχνότερα CD33(+)/CD34(+) ή CD33(-)/CD34(-) 
και οι συγκεκριμένοι φαινότυποι συσχετίστηκαν με 
δυσμενή έκβαση, συγκριτικά με τους CD33(+)/CD34(-) 
και CD33(-)/CD34(+).12

τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά είναι αναμφι-
σβήτητα ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας 
στην ομλ και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θερα-
πεία, την υποτροπή και την ελεύθερη νόσου επιβίωση, 
ανεξάρτητα από την ηλικία.13,14 μεγάλες πολυκεντρικές 
μελέτες από την Ευρώπη και τις ηΠΑ έδειξαν ότι οι ηλι-
κιωμένοι ασθενείς με ομλ εμφανίζουν συχνότερα δυ-
σμενή καρυότυπο (ανωμαλίες στα χρωματοσώματα 5 και 
7, 11q, 17p, inv3 και σύνθετο καρυότυπο που συνήθως 
περιλαμβάνει >3 ανωμαλίες), ενώ οι ευνοϊκής πρόγνω-
σης καρυότυποι inv(16), t(8;21), t(15;17) είναι εξαιρετικά 
σπάνιοι, αφού ανευρίσκονται μόλις σε 3% του συνόλου 
των ασθενών.15 ςτα πλαίσια της μελέτης AML-11 ανα-
λύθηκαν δεδομένα από 1065 ηλικιωμένους ασθενείς με 
ομλ που έλαβαν ΧμΘ με ανθρακυκλίνη. Από αυτούς 
μόνο 7.3% είχαν ευνοϊκό καρυότυπο, 79.1% ενδιάμεσο 
και 13.6% δυσμενή και η 5-ετής επιβίωση για την κά-
θε ομάδα βρέθηκε 34%, 13%, and 2%, αντίστοιχα.4,16 η 
μελέτη των Prebet και συν επιβεβαίωσε τη θετική προ-
γνωστική αξία των χρωμοσωμικών διαταραχών inv(16) 
και t(8;21) σε ασθενείς >60 ετών, με ποσοστό πλήρους 
ύφεσης 88% μετά από επιθετική θεραπεία εφόδου και με 

5-ετή επιβίωση 27%και 31%, αντίστοιχα.17 
για τους ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο, οι 

μεταλλάξεις στα γονίδια της Fms τυροσινικής κινάσης 
(FLT3), νουκλεοφωσμίνης-1 (NPM1) και CCAAT/enhancer 
binding protein alpha (CEBPA) έχουν σαφή προγνωστική 
σημασία για την ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση 
των ασθενών με ομλ. οι Schneider και συν παρατήρησαν 
ότι στους ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο, η επίπτωση 
των μεταλλάξεων FLT3 και NPM1 ελαττώνεται προϊούσης 
της ηλικίας- FLT3-ITD 35% στους νέους ενήλικες και 20% 
σε ασθενείς >60 ετών και NPM1 >50% έναντι 37% αντί-
στοιχα.18 Έτσι, στην ομάδα των ηλικιωμένων η αναλογία 
διπλά αρνητικών ομλ είναι μεγαλύτερη. Πάντως, η 
προγνωστική αξία των μεταλλάξεων αυτών στους ασθενείς 
>65 ετών δεν είναι σαφής. ςε μελέτη όπου συμμετείχαν 99 
ηλικιωμένοι ασθενείς, η παρουσία μετάλλαξης NPM1 με 
ταυτόχρονη απουσία FLT3- ITD σχετίστηκε με υψηλότερο 
ποσοστό πλήρους ύφεσης (80% έναντι 40.5% στους 
NPM1 αρνητικούς, p=.03), χωρίς όμως σαφή επίδραση 
στη συνολική επιβίωση.17 ςτην ίδια μελέτη η παρουσία 
μετάλλαξης στο γονίδιο FLT3 συσχετίστηκε με μειωμένη 
συνολική επιβίωση ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
μετάλλαξης στο γονίδιο NPM1. Πιο πρόσφατη μελέτη 
από τις ομάδες Southwest Oncology Group (SWOG) και 
UK National Cancer Research Institute/Medical Research 
Council επίσης αμφισβητεί την ευνοϊκή προγνωστική 
αξία του NPM1+/FLT3-ITD- γονότυπου στους ασθενείς 
>65 ετών, καθώς η 2-ετής επιβίωση των ασθενών αυτών 
δεν ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με 
τους ασθενείς με άλλους γονότυπους. (36% έναντι 26%, 
p=.062).19 ςχετικά με τις μεταλλάξεις στα γονίδια CEB-
PA και DNMT3A, η συχνότητα αλλά και η προγνωστική 
σημασία αυτών δε φάνηκε να μεταβάλλεται με την ηλικία.18

τέλος, τα ίδια τα βλαστικά κύτταρα της ομλ των 
ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στα χημειοθερα-
πευτικά φάρμακα, γεγονός που οφείλεται μεταξύ άλλων 
στη συχνή έκφραση (έως και 70%) του γονιδίου MDR1 
(Multidrug Resistance) με συνέπεια την υπερπαραγωγή 
της P-γλυκοπρωτεΐνης, που είναι μία μεμβρανική αντλία 
υπεύθυνη για την αποβολή των χημειοθεραπευτικών φαρ-
μάκων από το κύτταρο με επακόλουθο την αναστολή της 
απόπτωσης.14,20,21 Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στη 
μελέτη της SWOG, από την οποία προέκυψε ότι ηλικι-
ωμένοι ασθενείς με de novo ομλ, ευνοϊκό ή ενδιάμεσο 
καρυότυπο και απουσία MDR1 πέτυχαν πλήρη ύφεση σε 
ποσοστό 81%, έναντι μόλις 12% των ασθενών με δευτε-
ροπαθή ομλ, δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστι-
κά και έκφραση MDR1.21

Χαρακτηριστικά ασθενούς
Είναι γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν μπο-

ρούν να ανεχθούν τις υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας 
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που περιλαμβάνουν τα κλασικά σχήματα εφόδου και 
σταθεροποίησης. η δυσανεξία αυτή έχει αποδοθεί στην 
περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογής των διαφόρων 
συστημάτων (αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, ουροποιη-
τικού, ήπατος) στη τοξικότητα της θεραπευτικής αγωγής, 
στη φυσιολογική λόγω ηλικίας έκπτωση της ανοσολογι-
κής απάντησης με αποτέλεσμα αδυναμία ελέγχου των συ-
στηματικών λοιμώξεων κατά την ουδετεροπενική φάση 
και στην αυξημένη αιμορραγική διάθεση.13

Πέραν της καθιερωμένης θεραπείας εφόδου «3+7» με 
αρασυτίνη και ανθρακυκλίνη, άλλες θεραπευτικές επιλογές 
αποτελούν τα μειωμένης έντασης σχήματα (αναστολείς 
της μεθυλίωσης, χαμηλές δόσεις αρασυτίνης), κλινικές 
μελέτες με νέους θεραπευτικούς παράγοντες και συνδυ-
ασμούς ή, τέλος, μόνο υποστηρικτική αγωγή. Προκειμέ-
νου να χορηγείται κατά περίπτωση η βέλτιστη θεραπεία, 
έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι κινδύνου που συνεκτιμούν 
διάφορους παράγοντες, όπως συνυπάρχοντα χρόνια νο-
σήματα, ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων καθώς και τη λει-
τουργικότητα και τη γνωσιακή και κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση του ασθενούς. μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει 
καθιερωθεί απόλυτα η χρήση κανενός από αυτούς στην 
κλινική πράξη.

η ποιότητα ζωής (Quality of Life, QOL) κατά τη δι-
άγνωση όπως αυτή εκτιμάται από τον ίδιο τον ασθενή 
με βάση τα ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής οργάνω-
σης για την Έρευνα και Θεραπεία του καρκίνου-EORTC 
(EORTC QLQ-C30 και QOL-E, ειδικά για ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα) εξετάστηκε από τους Oliva και 
συν σε μια μελέτη 113 ασθενών >70 ετών. η QOL φά-
νηκε να αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 
για τη συνολική επιβίωση.22 Αντίθετα ήταν τα αποτελέ-
σματα μελέτης από τους Timilshina και συν όπου συμ-
μετείχαν 97 ηλικιωμένοι ασθενείς. ςτην περίπτωση αυτή 
συνυπολογίστηκαν η QOL σε συνδυασμό με τη φυσική 
κατάσταση που εκτιμήθηκε από τον θεράποντα με κλι-
νικά κριτήρια. Δεν υπήρχε καμία προγνωστική αξία για 
τη θνητότητα εντός 60 ημερών, την εισαγωγή σε μονάδα 

εντατικής θεραπείας και την επίτευξη πλήρους ύφεσης.23 
Πάντως έχει παρατηρηθεί ότι η QOL και η φυσική κατά-
σταση των ασθενών >60 ετών βελτιώνονται σημαντικά 
όταν το νόσημα τίθεται σε ύφεση, γεγονός που υποδη-
λώνει ότι η QOL πιθανώς αντικατοπτρίζει περισσότερο 
την επίδραση της ομλ στην κατάσταση του ασθενούς 
παρά τις εφεδρείες του οργανισμού του.24

οι κλίμακες Karnofsky και ECOG25 (Πίνακας 1) απο-
τελούν βασικά εργαλεία για την εκτίμηση της κατάστα-
σης ικανότητας (Performance Status-PS) ασθενών με 
συμπαγείς όγκους προκειμένου να ληφθούν θεραπευτι-
κές αποφάσεις, ενώ η χρησιμότητά τους στους αιματο-
λογικούς ασθενείς δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη.26 για 
τους ηλικιωμένους ασθενείς με ομλ μελέτη της SWOG 
έδειξε ότι η κακή κατάσταση ικανότητας αποτελεί δυσμε-
νή προγνωστικό παράγοντα, καθώς άτομα με PS>2 κα-
τά ECOG έχουν αυξημένη πιθανότητα πρώιμου θανάτου 
κατά τη θεραπεία εφόδου. ςυγκεκριμένα, σε ασθενείς με 
PS 0 η πιθανότητα πρώιμου θανάτου ήταν χαμηλή για 
όλους τους ασθενείς >56 ετών (11-15%), ενώ για άτομα 
με PS 3 η πιθανότητα πρώιμου θανάτου υπολογίστηκε 
στο 29% έως τα 65 έτη και αύξανε προϊούσης της ηλι-
κίας, έτσι ώστε σε ασθενείς >75 ετών ανήλθε στο 82%.3

Βασικό μειονέκτημα των κλιμάκων ECOG και 
Karnofsky είναι ότι η εκτίμηση του PS από τον ιατρό εί-
ναι τελικά υποκειμενική και δεν είναι πάντα αντιπροσω-
πευτική της λειτουργικότητας του ασθενούς, που ορίζεται 
ως η ικανότητα του ατόμου να αυτοεξυπηρετείται και να 
εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Έτσι μελε-
τήθηκαν οι κλίμακες ADL (Activities of Daily Living) και 
IADL (Instrumental Activities of Daily Living), οι οποίες 
θα πρέπει να θεωρηθούν συμπληρωματικές και εστιάζουν 
αντίστοιχα στη δυνατότητα του ασθενούς να αυτοεξυ-
πηρετηθεί και να είναι ανεξάρτητος στην κοινωνία.27,28 
η κλίμακα IADL αξιολογήθηκε από τους Wedding και 
συν και διαπιστώθηκε ότι η ανικανότητα, όπως ορίζεται 
από αυτή τη κλίμακα, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα για την επιβίωση των ασθενών.29 

πίνακας 1. Κατάσταση Ικανότητας κατά ECOG

Περιγραφή Βαθμός

Πλήρως ενεργός, ικανός να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς 0

Περιορισμένη ικανότητα να εκτελεί φυσικές δραστηριότητες που απαιτούν προσπάθεια, αλλά 
περιπατητικός και ικανός να εκτελεί ελαφρά εργασία

1

Περιπατητικός και ικανός προς αυτοεξυπηρέτηση, αλλά ανίκανος να επιτελεί εργασία. Περισσότερο 
από 50% της ημέρας εκτός κρεβατιού

2

Ικανός προς μερική μόνο αυτοεξυπηρέτηση. Περιορισμένος στο κρεβάτι ή την καρέκλα για 
περισσότερο από 50% της ημέρας

3

Πλήρως ανενεργός. Ανίκανος προς αυτοεξυπηρέτηση. Πλήρως κατάκοιτος 4
Θάνατος 5
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Εκτός από την κατάσταση ικανότητας, η παρουσία 
συνοδών παθήσεων πρέπει επίσης να συνεκτιμάται για 
τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. για την εκτίμηση της 
συννοσηρότητας έχουν μελετηθεί οι δείκτες Hematopoietic 
Cell Transplantation-Specific Comorbidity Index (HCT-
CI)30 και Charlson Comorbidity Index (CCI) (Πίνακας 
2).31 O δείκτης HCT-CI, που αρχικά δημιουργήθηκε για 
την εκτίμηση του κινδύνου σε ασθενείς που πρόκειται 
να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (μΑκ), μελετήθηκε από τους Giles και 
συν σε 177 ασθενείς με ομλ και ηλικία >60 ετών που 
έλαβαν θεραπεία εφόδου και φάνηκε ότι έχει πράγματι 
προγνωστική αξία. για την ομάδα χαμηλού κινδύνου με 
HCT-CI 0 τα ποσοστά πλήρους ύφεσης και πρώιμου θα-
νάτου ήταν 64% και 3% αντίστοιχα, για τους ασθενείς με 
δείκτη 1-2 ήταν 43% και 11% και για τους ασθενείς με 
υψηλό δείκτη συννοσηρότητας 42% και 29%, αντίστοι-
χα. η διάμεση ολική επιβίωση διέφερε σημαντικά μετα-
ξύ των τριών ομάδων και ήταν 45, 31 και 19 εβδομάδες, 
αντίστοιχα.32 Παρόμοια, για τον δείκτη CCI, ασθενείς 
>70 ετών με CCI 0-1 είχαν στατιστικά σημαντικά αυξη-
μένα ποσοστά πλήρων υφέσεων (63%) μετά από εντατική 
ΧμΘ, έναντι 35% στην ομάδα των ασθενών με CCI>1 
(p=.03), με τάση καλύτερης 2-ετούς επιβίωσης για την 
ομάδα χαμηλού κινδύνου (30% έναντι 24%).33 οι Harb 
και συν συνέκριναν τους δύο δείκτες σε μια κλινική με-
λέτη όπου συμμετείχαν 92 υπερήλικες (>80 ετών) ασθε-
νείς με ομλ, 64% των οποίων έλαβαν εντατική ΧμΘ, 
διαπιστώθηκε ότι οι δείκτες HCT-CI και CCI είχαν την 

ίδια ειδικότητα και ευαισθησία ως προγνωστικοί παρά-
γοντες για την έκβαση των ασθενών.34

η συνολική γηριατρική εκτίμηση (Comprehensive 
Geriatric Assessment, CGA) επιτρέπει πιο σφαιρική εκτί-
μηση της κατάστασης του ασθενούς. Εξετάζει και συ-
νεκτιμά τη φυσική κατάσταση ικανότητας, τις συνοδές 
παθήσεις, τη διανοητική κατάσταση, το κοινωνικό περι-
βάλλον, τη θρέψη και την ικανότητα λήψης φαρμάκων και 
έχει αποδειχθεί ότι έχει προγνωστική αξία σε ασθενείς με 
κακοήθη νοσήματα.35 Πρόκειται όμως για περίπλοκο σύ-
στημα, έτσι ώστε για ασθενείς με ομλ αντ’ αυτού έχουν 
μελετηθεί άλλα, απλούστερα εργαλεία. ςε μια προοπτική 
μελέτη η κατάσταση ικανότητας 74 ηλικιωμένων ασθε-
νών υπολογίστηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
της ECOG, σε συνδυασμό με αντικειμενικά τεστ φυσι-
κής επίδοσης και αντοχής (Short Physical Performance 
Battery-SPPB, Πίνακας 3)36 και γνωσιακής κατάστασης 
(Modified Mini-mental State Exam, MMSE, Πίνακας 4)37 
πριν την έναρξη εντατικής ΧμΘ για ομλ. Ενώ 74.8% 
είχαν PS 0-1 κατά ECOG, η συνολική επιβίωση δε συ-
σχετίστηκε με την κατάσταση ικανότητας. Αντίθετα, ήταν 
στατιστικά σημαντικά μικρότερη για τους ασθενείς με κα-
κή γνωσιακή ικανότητα με MMSE <77 (5.2 μήνες έναντι 
15.6 για τους ασθενείς με MMSE≥77, p=.002) και μει-
ωμένη φυσική επίδοση και αντοχή με SPPB<9 (6 έναντι 
16.8 μηνών, p=.018).38 μια άλλη προοπτική πολυκεντρι-
κή μελέτη όπου 107 ασθενείς που δεν έλαβαν εντατική 
ΧμΘ εκτιμήθηκαν με 8 διαφορετικά προγνωστικά εργα-
λεία, κατέληξε ότι η περιορισμένη ενασχόληση με καθη-
μερινές δραστηριότητες, PS <80% κατά Karnofsky και 
καταβολή >50 κατά QOL ήταν δυσμενείς προγνωστικοί 
παράγοντες για τη συνολική επιβίωση (HR 2.94, 2.34 και 
1.77 αντίστοιχα).39 τέλος, οι Sherman και συν σε μια με-
λέτη όπου συμμετείχαν 101 ασθενείς διεπίστωσαν, μετά 
από πολυπαραγοντική ανάλυση, ότι η λειτουργική κα-
τάσταση και πτυχές της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 
η συννοσηρότητα (HCT-CI>1) και τα κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά του νοσήματος ήταν ανεξάρτητοι προ-
γνωστικοί παράγοντες επιβίωσης.40 

Παρά την πληθώρα των δεδομένων που περιληπτικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω, προς το παρόν δεν έχει καθιε-
ρωθεί στην κλινική πράξη ένας συγκεκριμένος απόλυτα 
αποδεκτός προγνωστικός αλγόριθμός για την εκτίμηση 
των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ και την κατάταξή 
τους σε ομάδες προγνωστικού κινδύνου που θα διευκο-
λύνουν τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Υπάρχουν 
βέβαια σχετικές προτάσεις (δες παρακάτω).

Θεραπευτική προσέγγιση
Εντατική θεραπεία εφόδου

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ασθενείς με κατάσταση 
ικανότητας ECOG 0-2, χωρίς συνοδά νοσήματα και ομλ 

πίνακας 2. Τροποποιημένο Charlson Comorbidity 
Index – CCI*

Νοσολογική Κατάσταση Βαθμολογία
Έμφραγμα μυοκαρδίου 1
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 1
Αγγειακή εγκεφαλική νόσος 1
Πεπτικό έλκος 1
ήπατική νόσος (ήπια) 1
Σακχαρώδης Διαβήτης (ήπιος/μέτριος) 1
Πνευμονική νόσος (ήπια/μέτρια) 1
Νόσος συνδετικού ιστού 1
Σακχαρώδης διαβήτης (βαρύς- βλάβη 

τελικών οργάνων)
2

Νεφρική νόσος (μέτρια/σοβαρή) 2
Συμπαγής όγκος (χωρίς μεταστάσεις) 2
ήπατική νόσος (μέτρια/σοβαρή) 3
Συμπαγής όγκος (μεταστατικός) 6

* Ελληνική απόδοση και βιβλιογραφική παραπομπή στο κείμενο
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τερη συνολική επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς που 
έλαβαν μόνο υποστηρικτική αγωγή (n=29)- διάμεση επι-
βίωση 21 εβδομάδες έναντι 11 εβδομάδων και επιβίωση 
στα 2.5 έτη 13% έναντι 0%, χωρίς η εντατική ΧμΘ να 
οδηγεί σε παράταση της νοσηλείας.41 

χαμηλού κινδύνου με βάση τα κυτταρογενετικά χαρακτη-
ριστικά, πιθανότατα θα ωφεληθούν από το κλασικό σχή-
μα εφόδου “3+7”. Ήδη από το 1989 μελέτη της EORTC 
έδειξε ότι οι ασθενείς >65 ετών που έλαβαν το συνδυ-
ασμό αρασυτίνης με ανθρακυκλίνη (n=31) είχαν καλύ-

πίνακας 3. Short Physical Performance Battery Score – SPPB*
Κατηγορία Περιγραφή Εξέτασης Μέγιστη βαθμολογία
Ισορροπία Ο ασθενής στέκεται όρθιος με τα πόδια ενωμένα για 10” 1

Ο ασθενής στέκεται όρθιος με τον μέγα δάκτυλο του ενός ποδιού να 
αγγίζει την πτέρνα του άλλου με το ένα πόδι σε έξω στροφή για 10”

1

Ο ασθενής στέκεται όρθιος με τον μέγα δάκτυλο του ενός ποδιού να 
αγγίζει την πτέρνα του άλλου για 10”

2

Βηματισμός 
(ταχύτητα)

Ο ασθενής ακολουθεί τη διαδρομή που του υποδεικνύει ο εξεταστής, 
περπατώντας φυσιολογικά

4

Επανάληψη της προηγούμενης άσκησης 4

Κάθισμα και 
Έγερση

Ο ασθενής σηκώνεται από μια καρέκλα, χωρίς να χρησιμοποιήσει  
τα χέρια του

Επί επιτυχίας, συνεχίζει  
με την επόμενη άσκηση

Ο ασθενής επαναλαμβάνει την προηγούμενη άσκησης 5 φορές όσο 
ταχύτερα μπορεί

4

* Ελληνική απόδοση και βιβλιογραφική παραπομπή στο κείμενο

πίνακας 4. Modified Mini Mental State Examination – MMMSE*

Ερωτήσεις Μέγιστη 
βαθμολογία

Πότε και πού γεννηθήκατε; 5
Ο εξεταστής λέει αργά και καθαρά 3 λέξεις, άσχετες μεταξύ τους και ζητάει από τον ασθενή να τις 

επαναλάβει
3

Αντίστροφη μέτρηση από το 100, αφαιρώντας κάθε φορά 7
Αναγραμματισμός μιας λέξης από το τέλος προς την αρχή

7

Ο ασθενής επαναλαμβάνει τις 3 λέξεις που άκουσε νωρίτερα 9
Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα; (ημέρα, μήνας, χρονολογία, εποχή, ημέρα της εβδομάδας) 15
Πού βρισκόμαστε; (χώρα, νομός, πόλη, νοσοκομείο ή σπίτι, διεύθυνση, όροφος) 5
Ο ασθενής ονοματίζει 5 σημεία του σώματος που του δείχνει ο εξεταστής 5
Ο ασθενής ονοματίζει όσα περισσότερα τετράποδα ζώα μπορεί σε 30’ 10
Ο ασθενής πρέπει να εντοπίσει ομοιότητες ή διαφορές σε 3 ζεύγη λέξεων 6
Επαναλαμβάνει τη φράση “Θα ήθελα να πάω σπίτι μου” (χωρίς να πει “αν”, “και”, “αλλά”) 5
Ο ασθενής πρέπει να διαβάσει κάτι και να κάνει αυτό που λέει. ή γραπτή εντολή είναι: “Κλείστε τα 

μάτια σας”
3

Ο ασθενής γράφει μια δική του πρόταση γραμματικά και συντακτικά σωστή σε 1’ 5
Ο ασθενής αντιγράφει 2 πεντάγωνα 10
Ο ασθενής πρέπει να πάρει ένα κομμάτι χαρτί από τον εξεταστή, να το διπλώσει στη μέση και να το 

τοποθετήσει στο πάτωμα
3

* Ελληνική απόδοση και βιβλιογραφική παραπομπή στο κείμενο
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μετέπειτα μελέτες έδειξαν ότι η επιλογή της ανθρα-
κυκλίνης (νταουνορουμπισίνη, ινταρουμπισίνη ή μι-
τοξανδρόνη) στο σχήμα εφόδου, δεν διαφοροποιεί την 
έκβαση της θεραπείας.42-44 η βέλτιστη δόση της ανθρα-
κυκλίνης εξετάστηκε τα πλαίσια συνεργατικής μελέτης 
από τις ομάδες Dutch-Belgian Cooperative Trial Group 
for Hemato-Oncology (HOVON), German AML Study 
Group (AMLSG) και Swiss Group for Clinical Cancer 
Research (SAKK). Ασθενείς >60 ετών έλαβαν συμβατι-
κή δόση νταουνορουμπισίνης (45 mg/m2) (n=411) ή αυ-
ξημένη δόση (90 mg/m2) (n=402). Διαπιστώθηκε ότι η 
υψηλή δόση ήταν εξίσου καλά ανεκτή με τη συμβατική 
και οδήγησε σε πλήρη ύφεση 64% των ασθενών έναντι 
54% στην ομάδα της συμβατικής δόσης (p=.002). Όμως, 
αντίστοιχη βελτίωση στην ελεύθερη συμβαμάτων (29% 
έναντι 14%), και τη συνολική επιβίωση (38% έναντι 23%) 
παρατηρήθηκε μόνο στην ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών.45 

η προσθήκη στο «3+7» του συνδεδεμένου με τον 
κυτταροτοξικό παράγοντα calicheamicin μονοκλωνικού 
αντισώματος έναντι του CD33 (Gentuzumab Ozogamicin- 
Gο), μελετήθηκε στην προοπτική κλινική δοκιμή UK 
AML 16, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. ηλικιωμένοι 
ασθενείς (διάμεση ηλικία 67 έτη) με ομλ ή υψηλού κιν-
δύνου μυελοδυσπλαστικό ςύνδρομο (μΔς) τυχαιοποιή-
θηκαν ώστε να λάβουν εντατική ΧμΘ εφόδου με (n=559) 
ή χωρίς (n=556) GO 3 mg/m2 την 1η ημέρα της θεραπεί-
ας. η τοξικότητα και η συνολική ανταπόκριση ήταν συ-
γκρίσιμη μεταξύ των δύο ομάδων, όμως η αθροιστική 
επίπτωση υποτροπής βρέθηκε στατιστικά σημαντικά χα-
μηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν GO (68% έναντι 
76%, p=.007), ενώ βελτιωμένη φάνηκε και η 3-ετής επι-
βίωση (25% έναντι 20%, p=.05).46 Ανάλογα αποτελέσμα-
τα είχε και η μελέτη ALFA-0701 από τους Castaigne και 
συν.47 Όμως, στη συγκεκριμένη μελέτη οι ασθενείς που 
έλαβαν GO εμφάνισαν συχνότερα αιματολογική τοξικό-
τητα (κυρίως θρομβοπενία), ενώ το θεραπευτικό όφελος 
παρατηρήθηκε μόνο στις περιπτώσεις με ευνοϊκής ή εν-
διάμεσης πρόγνωσης κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά. 
Πάντως, προς το παρόν το GO διατίθεται μόνο στα πλαί-
σια κλινικών μελετών.

με βάση αυτά τα δεδομένα το NCCN και το ELN, 
για τους ηλικιωμένους ασθενείς με ομλ που κρίνονται 
κατάλληλοι υποψήφιοι για να λάβουν ισχυρή ΧμΘ, συ-
νιστoύν το κλασικό σχήμα αρασυτίνης (100–200 mg/m2 
CI x 7 ημέρες) σε συνδυασμό με ινταρουμπισίνη 12 mg/
m2 ή νταουνορουμπισίνη 60–90 mg/m2 ή μιτοξανδρόνη 
12 mg/m2 × 3 ημέρες.

Σχήματα Μειωμένης έντασης
ςτους ασθενείς που δεν κρίνονται ικανοί να λάβουν 

εντατική ΧμΘ εφόδου μπορεί να χορηγηθεί εναλλακτι-
κά θεραπεία μειωμένης έντασης. ςτην περίπτωση αυτή 

ο στόχος είναι περισσότερο η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και η επιμήκυνση της επιβίωσης, παρά η ίαση. Χα-
μηλές δόσεις αρασυτίνης (Low Dose Cytarabine-LDAC) 
χορηγούνται εδώ και δεκαετίες στους ασθενείς που δεν 
δύνανται να λάβουν ισχυρή ΧμΘ. το θεραπευτικό όφε-
λος αυτής της προσέγγισης διαπιστώθηκε σε μια μελέτη 
217 ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αρασυτίνη 
(20 mg sc δύο φορές την ημέρα για 10 ημέρες με επανά-
ληψη κάθε 4-6 εβδομάδες) ή υδροξυουρία. τα ποσοστά 
ύφεσης ήταν ανώτερα στην ομάδα της LDAC (18% ένα-
ντι 1%, p=.00006), ενώ μεγαλύτερη βρέθηκε και η συ-
νολική επιβίωση. Όμως, για τους ασθενείς με υψηλού 
κινδύνου κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά η έκβαση 
ήταν κακή ανεξαρτήτως θεραπείας.48 με την προσθήκη 
GO (5 mg την 1η ημέρα θεραπείας) βελτιώθηκαν μεν τα 
ποσοστά ύφεσης (30% έναντι 17% στους ασθενείς που 
έλαβαν μόνο LDAC (p=.006), αλλά δεν υπήρξε επίδρα-
ση στη συνολική επιβίωση.49 Έχουν δοκιμαστεί και άλλοι 
συνδυασμοί φαρμάκων με την LDAC, όπως το αρσενικό 
και η βασαροξίνη, χωρίς όμως περαιτέρω βελτίωση των 
αποτελεσμάτων.50,51

οι αναστολείς της μεθυλίωσης (δεσιταβίνη και αζα-
κυτιδίνη) κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. 
τα πρώτα ενδιαφέροντα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν 
στην πολυκεντρική μελέτη AML-MDS-001.52 ςε αυτήν 
τη μελέτη συμμετείχαν 113 ηλικιωμένοι με ομλ (διά-
μεση ηλικία 70 έτη) εκ των οποίων 86% είχαν θεωρηθεί 
ακατάλληλοι να λάβουν εντατική ΧμΘ. οι 55 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αζακυτιδίνη και 58 συμβα-
τικές θεραπείες, κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού. 
η διάμεση συνολική καθώς και η 2-ετής προβαλλόμε-
νη επιβίωση για τους ασθενείς που έλαβαν αζακυτιδί-
νη ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με 
εκείνους που έλαβαν άλλες θεραπείες (24.5 έναντι 16 
μήνες, p=.005 και 51% έναντι 13%, p=.003 αντίστοι-
χα). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι συγκριτικά με την 
LDAC, η αζακυτιδίνη δεν υπερείχε όσον αφορά στη συ-
νολική επιβίωση.53 Ακολούθησε η μεγάλη πολυκεντρική 
μελέτη AZA-AML-001 όπου συμμετείχαν 448 ασθενείς 
ηλικίας >65 ετών με πρωτοδιαγνωσθείσα ομλ. οι 241 
έλαβαν αζακυτιδίνη και οι 247 έλαβαν άλλες συμβατι-
κές θεραπείες (εντατική ΧμΘ, LDAC ή μόνο υποστη-
ρικτική αγωγή). η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν και 
πάλι καλύτερη για την ομάδα του πειραματικού φαρμά-
κου, ενώ η επιβίωση ενός έτους για τους ασθενείς που 
δεν έλαβαν στη συνέχεια άλλη αντιλευχαιμική θεραπεία 
ήταν 50,7% για την ομάδα της αζακυτιδίνης και 37,7% 
για την ομάδα ελέγχου. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη μελέτη η συνολική 
επιβίωση βρέθηκε βελτιωμένη ακόμα και στις ομάδες των 
ασθενών με δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά ή 
δευτεροπαθή ομλ.54

ο δεύτερος αναστολέας, η δεσιταβίνη, μελετήθηκε 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε μια πολυκεντρική μελέ-
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τη φάσης ιιι από τους Kantarjian και συν.55 τετρακόσιοι 
ογδόντα πέντε ασθενείς ηλικίας >65 ετών τυχαιοποιήθη-
καν ώστε να λάβουν δεσιταβίνη (20 mg/m2 ημερησίως για 
5 ημέρες κάθε 4 εβδομάδες) ή μόνο υποστηρικτική αγωγή 
ή LDAC. τα ποσοστά πλήρους ύφεσης στις δύο ομάδες 
ήταν 17,8% και 7,8% αντίστοιχα (p=.001). Παρόλο που 
η αρχική ανάλυση έδειξε μη στατιστικά σημαντική αύξη-
ση της συνολικής επιβίωσης στην ομάδα της δεσιταβίνης 
(7,7 έναντι 5 μήνες), μεταγενέστερη, μη προγραμματισμέ-
νη ανάλυση κατέληξε ότι η διαφορά στην ολική επιβίωση 
ήταν τελικά στατιστικά σημαντική (p=.037). με βάση τις 
προαναφερθείσες μελέτες οι δύο υπομεθυλιωτικοί παρά-
γοντες πήραν έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό οργανι-
σμό Φαρμάκων (European Medicines Agency-EMA) ως 
θεραπεία πρώτης γραμμής για τους ασθενείς με ομλ οι 
οποίοι δεν είναι υποψήφιοι να αντιμετωπιστούν με επι-
θετικά σχήματα εφόδου. 

Θεραπεία σταθεροποίησης
με τη θεραπεία εφόδου μπορεί να επιτευχθεί πλή-

ρης ύφεση. Όμως το πρόβλημα και με τους ηλικιωμένους 
ασθενείς είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αργά 
ή γρήγορα υποτροπιάζουν και τελικά καταλήγουν. για το 
λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη η χορήγηση θεραπείας 
σταθεροποίησης.44 η ομάδα Cancer and Leukemia Group 
B (CALGB) σχεδίασε μια μελέτη όπου ασθενείς με ομλ 
έλαβαν ως θεραπεία σταθεροποίησης 4 κύκλους αρασυ-
τίνης στην καθιερωμένη δόση (100 mg/m2 CI ημερησίως 
για 5 ημέρες), ενδιάμεσες δόσεις (200 mg/m2 CI ημερη-
σίως για 5 ημέρες) ή υψηλές δόσεις (3 g/m2 δις ημερησί-
ως τις ημέρες 1, 3 και 5- High Dose Aracytin, HiDAC). 
ςτη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 346 ασθενείς >60 
ετών. το σχήμα HiDAC ήταν ιδιαίτερα τοξικό για την 
ομάδα των ηλικιωμένων, προκαλώντας σοβαρή νευρο-
λογική τοξικότητα στο 1/3 των ασθενών και σημαντική 
θνητότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία. Όμως τελικά και 
στις τρεις ομάδες η πιθανότητα 4-ετούς επιβίωσης χω-
ρίς νόσο βρέθηκε ιδιαίτερα χαμηλή (<16%), θέτοντας 
υπό αμφισβήτηση τη χρησιμότητα της θεραπείας σταθε-
ροποίησης.56 Αντίθετα, η συνεργατική μελέτη EORTC/
HOVON, όμως έδειξε ότι η θεραπεία σταθεροποίησης 
με αρασυτίνη, υπερτερεί της παρακολούθησης, με 3-ετή 
επιβίωση χωρίς νόσο 20% και 3% αντίστοιχα (p=.006), 
χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά στην 5-ετή 
επιβίωση.57 τέλος, στις 2 γαλλικές μελέτες ALFA 9081 
και ALFA 9083, 103 ασθενείς 65-70 ετών μετά από την 
επίτευξη πλήρους ύφεσης έλαβαν σταθεροποίηση με έναν 
ή δύο κύκλους εντατικής χημειοθεραπείας ή έξι κύκλους 
ήπιας χημειοθεραπείας που χορηγούνταν σε εξωτερική 
βάση. η συνολική 2-ετής επιβίωση δεν είχε στατιστικά 
σημαντική διαφορά στις τρεις ομάδες (55%, 41% και 58% 
αντίστοιχα, p=.34).58 Ενώ φαίνεται ότι η εντατικοποιημένη 

θεραπεία σταθεροποίησης δεν ωφελεί τους ηλικιωμένους 
ασθενείς περισσότερο από τα χαμηλής έντασης σχήμα-
τα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την τυχαιοποίηση στις 
παραπάνω μελέτες δεν ελήφθησαν υπόψη τα χαρακτη-
ριστικά του νοσήματος ή η γενικότερη κατάσταση των 
ασθενών. Ως εκ τούτου τα ερωτήματα σχετικά με τη χρη-
σιμότητα της θεραπείας σταθεροποίησης και το βέλτιστο 
θεραπευτικό σχήμα, χρειάζονται παραπέρα διερεύνηση.

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών 
Κυττάρων

η θέση της αλλο-μΑκ στη θεραπεία των ηλικιωμέ-
νων ασθενών με ομλ έχει επίσης μελετηθεί, δεδομέ-
νου ότι με μόνη τη χορήγηση ΧμΘ η έκβαση παραμένει 
δυσμενής ακόμα και σε περιπτώσεις με ευνοϊκά κυττα-
ρογετικά χαρακτηριστικά. Όμως, η αυξημένη τοξικό-
τητα της αλλο-μΑκ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
για την επιλογή αυτής της θεραπείας. η εισαγωγή στην 
κλινική πράξη σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης 
έντασης (Reduced Intensity Conditioning-RIC) οδήγη-
σε στην αύξηση των αλλο-μΑκ στους ασθενείς 60-70 
ετών. μάλιστα, μια αναδρομική μελέτη 1080 ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε RIC αλλο-μΑκ έδειξε ότι η ηλι-
κία δεν είχε στατιστικά σημαντική επίπτωση στην έκ-
βαση της αλλο-μΑκ, όσον αφορά στη θνητότητα από 
τη θεραπεία, στην υποτροπή, στην επιβίωση χωρίς νό-
σο και στη συνολική επιβίωση (p=.3). ςυγκεκριμένα, η 
2-ετής επιβίωση για τους ασθενείς με ομλ στις ηλικια-
κές ομάδες 40-54, 55-59, 50-64 και >64 ήταν 44%, 50%, 
34% και 36% αντίστοιχα (p=.6). Αντίθετα, ως ανεξάρ-
τητος προγνωστικός παράγοντας για τη 2-ετή επιβίωση 
αναγνωρίστηκε η κατάσταση ικανότητας πριν τη με-
ταμόσχευση.59 Νεότερη προοπτική κλινική δοκιμή της 
ομάδας CALGB μελέτησε 114 ασθενείς 60-74 ετών που 
έλαβαν RIC αλλο-μΑκ σε πρώτη πλήρη ύφεση. τα κρι-
τήρια ένταξης στη μελέτη περιλάμβαναν την κατάσταση 
ικανότητας κατά ECOG, αλλά και την καλή λειτουργία 
των διαφόρων οργάνων του ασθενούς. τα αποτελέσμα-
τα ήταν ενθαρρυντικά με συνολική και επιβίωση χωρίς 
νόσο στα 2 έτη 48% και 42% αντίστοιχα, ενώ η θνητό-
τητα χωρίς νόσο ήταν 15% και επίπτωση οξείας νόσου 
μοσχεύματος έναντι ξενιστή (βαθμού 2-4) 9.6%.60 Φαί-
νεται λοιπόν, ότι η RIC αλλο-μΑκ μπορεί να ωφελήσει 
ηλικιωμένους ασθενείς με ομλ σε πρώτη πλήρη ύφε-
ση. ιδιαίτερη σημασία έχει, όμως, η προσεκτική επιλογή 
των ασθενών που μπορούν να ανεχθούν την τοξικότη-
τα που συνοδεύει τη μεταμόσχευση. μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει ειδικό score πρόγνωσης κινδύνου για την αλ-
λο-μΑκ ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς. κά-
ποιες πληροφορίες προκύπτουν από μελέτη των Elsawy 
και συν, οι οποίοι συνδύασαν τον αλγόριθμο European 
Bone Marrow Transplantation (EBMT)61 με το δείκτη 
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συννοσηρότητας HCT-CI. με το μοντέλο αυτό εκτιμή-
θηκαν 1616 ασθενείς, εκ των οποίων 42% επρόκειτο να 
υποβληθούν σε RIC αλλο-μΑκ και παρατηρήθηκε ότι 
ο συνδυασμός των δύο αλγορίθμων μπορούσε να προ-
βλέψει καλύτερα τη συνολική επιβίωση, σε σχέση με τον 
κάθε έναν ξεχωριστά.62

Νέοι παράγοντες
μικρή μόνο πρόοδος έχει συντελεστεί στην αντιμετώ-

πιση των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ και, κατά συνέ-
πεια, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τόσο στην 
αποτελεσματικότητα όσο και στην ασφάλεια των θερα-
πειών. ςτο σημείο αυτό, η ένταξη νέων παραγόντων στην 
κλινική πράξη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αντικεί-
μενο έρευνας αποτελούν ανοσολογικές παρεμβάσεις και 
θεραπείες στόχευσης αλλά και χημειοθεραπευτικοί πα-
ράγοντες με χαμηλό προφίλ τοξικότητας.

η βοσαροξίνη είναι ένας νέος αναστολέας της τοπο-
ϊσομεράσης ιι που επιπλέον παρεντίθεται στο DNA του 
κυττάρου. Χρησιμοποιήθηκε σε μια μελέτη φάσης ιιι 
όπου ασθενείς με ανθεκτική νόσο ή υποτροπή ομλ τυ-
χαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν αρασυτίνη σε συνδυασμό 
με βοσαροξίνη ή εικονικό φάρμακο (placebo). τα ποσο-
στά πλήρους ύφεσης ήταν βελτιωμένα στην ομάδα της 
αρασυτίνης/βοσαροξίνης και ειδικότερα στους ασθενείς 
>60 ετών (31,9% έναντι 13,8% για την ομάδα αρασυτί-
νης/placebo, p<.0001), ενώ ανάλογα ήταν τα αποτελέ-
σματα και για τη συνολική επιβίωση (7,1 μήνες έναντι 5 
μηνών για την ομάδα ελέγχου, p=.003).63 

ο παράγοντας CPX-351 είναι ένα λιποσωμιακό σκεύ-
ασμα αρασυτίνης και νταουνορουμπισίνης σε αναλογία 
5:1. μελετήθηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ιι συ-
γκριτικά με το «3+7». Παρά το γεγονός ότι ο CPX-351 
σχετίστηκε με μεγαλύτερη αιματολογική τοξικότητα, η 
πρώιμη θνητότητα ήταν τελικά στατιστικά σημαντικά 
μικρότερη (4,7% έναντι 14,6%).64 Αναμένονται με εν-
διαφέρον τα τελικά αποτελέσματα της πολυκεντρικής 
μελέτης φάσης ιιι με ασθενείς με δευτεροπαθή ομλ. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακοινώθηκε ότι τα ποσοστά πλή-
ρους ύφεσης και η συνολική επιβίωση ήταν στατιστικά 
σημαντικά καλύτερη στους ασθενείς που έλαβαν CPX-
351 (47,7% έναντι 33,3%, p=.016 και 9,56 μήνες έναντι 
5,95, p=.005 αντίστοιχα).65 

Ένας ακόμα παράγοντας που μελετήθηκε σε συνδυ-
ασμό με LDAC σε ασθενείς με πρωτοδιάγνωση ομλ 
που δεν είναι υποψήφιοι για επιθετική θεραπεία είναι το 
volasertib, ειδικός αναστολέας των κινασών polo-like. 
82 ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 75 έτη έλαβαν LDAC 
ή LDAC με volasenib. ο συνδυασμός οδήγησε σε αυξη-
μένη τοξικότητα, αλλά είχε σαφές θεραπευτικό όφελος 
όσον αφορά στην ανταπόκριση στη θεραπεία (πλήρης 

ύφεση 31% έναντι 13,3%) και στη συνολική επιβίωση 
(5,6 μήνες έναντι 2,3).66

Πλήθος άλλων παραγόντων που βρίσκονται σε διάφορα 
στάδια κλινικών μελετών έχουν δώσει ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα, αλλά η χρησιμότητά τους στην αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ δεν έχει ακόμη απο-
σαφηνιστεί. μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μονoκλω-
νικά αντισώματα (αντι-CD33 και αντι-CD123), από του 
στόματος αναστολείς της ισοκιτρικής δεϋδρογενάσης 
(IDH) 1 (AG-120) και 2 (AG-221- enasidenib), αναστο-
λείς της FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) για περιπτώ-
σεις με μετάλλαξη στο εν λόγω γονίδιο (midostaurin, 
quizartinib).67-70

Συμπεράσματα
η αντιμετώπιση της ομλ στους ηλικιωμένους απο-

τελεί ιατρική πρόκληση. η επιθετική βιολογία του νο-
σήματος και η αυξημένη τοξικότητα με αποτέλεσμα την 
πρώιμη θνητότητα αποτελούν σημαντικά προβλήματα. 
κατά συνέπεια, η αναγνώριση των ασθενών εκείνων που 
μπορούν να ανεχθούν και τελικά να ωφεληθούν από επι-
θετική θεραπεία έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι πλέον 
σίγουρο ότι δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στη χρονολο-
γική ηλικία. Αντίθετα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα χαρακτηριστικά του νοσήματος, η κατάσταση ικανότη-
τας, η συννοσηρότητα, αλλά και η φυσική και διανοητική 
κατάσταση του ασθενούς. Ασθενείς με καλή κατάσταση 
ικανότητας φαίνεται ότι ανέχονται καλά το κλασικό σχή-
μα εφόδου «3+7». Ειδικότερα για τους ασθενείς με σχε-
τικά υψηλού κινδύνου ομλ, εφόσον πετύχουν πλήρη 
ύφεση με τη θεραπεία εφόδου, μπορούν να ωφεληθούν 
από RIC αλλο-μΑκ. για τους υπόλοιπους ασθενείς, που 
αποτελούν και την πλειοψηφία, τα δεδομένα δεν είναι 
σαφή. Πιθανώς ένας ακριβής αλγόριθμος εκτίμησης κιν-
δύνου θα βοηθήσει στη σωστότερη επιλογή θεραπείας 
και την περαιτέρω βελτίωση της έκβασης των ασθενών 
αυτών. Παρόλο που έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία 
εκτίμησης κινδύνου, απαιτείται αξιολόγησή τους σε κλι-
νικές μελέτες, πριν την ένταξή τους στην κλινική πρά-
ξη. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται και 
προς την κατεύθυνση διερεύνησης νέων αποτελεσματι-
κών παραγόντων με περιορισμένη τοξικότητα. Ήδη τα 
τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φα-
ρέτρα δύο νέοι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες. Όμως, πα-
ρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ, τόσο το ELN όσο 
και ο NCCN, αναγνωρίζουν τα κενά που εξακολουθούν 
και υπάρχουν και συνιστούν την ένταξη των ασθενών 
αυτών σε κλινικές μελέτες. η εικόνα 1 συνοψίζει όλα 
τα παραπάνω σε έναν αλγόριθμο για την αντιμετώπι-
ση των ηλικιωμένων ασθενών με νέα διάγνωση ομλ.72
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ABSTRACT: More than half of the patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia re over 65 
years old. However, only 40% of these patients receive chemotherapy, even though treated patients have 
shown a significantly lower risk of death compared to untreated patients. Selecting the optimal treatment 
strategy is challenging. It should be based on the patient’s eligibility to receive intensive chemotherapy. 
The elderly experience increased toxicity and treatment-related mortality, which are due to both disease- 
and patient-related characteristics. It is therefore important to assess patient fitness for induction therapy. 
A number of assessment tools have been developed to help estimate the treatment-related mortality and 
the chance of complete remission. Low risk patients will likely benefit from intensive induction chemo-
therapy and allogeneic stem cell transplant, if needed. High risk patients, on the other hand, should be 
treated with low intensity therapies or best supportive care. Although our understanding of AML in the 
elderly is now better and the treatment options have expanded, the outcomes remain poor, so that en-
rolment in clinical trials with novel, less toxic, agents should be considered for this group of patients.

Εικόνα 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος αντιμετώπισης ηλικιωμένων ασθενών με ΟΜΛ (Τροποποιημένο από Rao AV et al72). Συ-
ντμήσεις: CCI: Charlson Comorbitity Index, SPPB: Short Physical Performance Battery, MMSE: Modified Mini-Μental State Exam, 
ECOG-PS: ECOG Performance Status, LdAC: Low dose Aracytine, IdAC: Intermediate dose Aracytin, RIC: Reduced Intensity Con-
ditioning, HCT-CI/EBMT: Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index/European Bone and Marrow Transplantation.
Οι Ελληνικές αποδόσεις στο κείμενο.
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