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1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
1.1.

Δπιδημιολογικά ζηοισεία οπθοκολικού καπκίνος
Ο νξζνθνιηθφο θαξθίλνο (ΟΚΚ) αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 10% φισλ

ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ, απνηειεί ηε ηξίηε θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο θαθνήζεηα
ζηνπο άληξεο θαη ηε δεχηεξε ζηηο γπλαίθεο, κε πάλσ απφ 1,2 εθαηνκκχξηα λέεο
δηαγλψζεηο θαη 608.700 ζαλάηνπο ην έηνο [1].
Η Ακεξηθαληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξία (ACS) εθηίκεζε φηη ην 2013 ζα δηαγλσζζνχλ
κε ΟΚΚ ζπλνιηθά 142.820 άηνκα, ελψ ν θίλδπλνο δηάγλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο εθηηκάηαη φηη είλαη 5.9% γηα ηνπο άλδξεο θαη 5.5% γηα ηηο γπλαίθεο. Σα
πνζνζηά επίπησζεο ηεο λφζνπ έρνπλ ειαηησζεί ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
(απφ 66.3 πεξηπηψζεηο αλά 100.000 άηνκα ην 1985 ζε 45,5 πεξηπηψζεηο αλά
100.000 άηνκα ην 2006). Η κείσζε επηηαρχλζεθε απφ ην 1998 έσο ην 2006 θαη
απνδφζεθε ζηελ απμεκέλε δεπηεξνγελή πξφιεςε (screening), πνπ επηηξέπεη ηελ
αλίρλεπζε θαη αθαίξεζε ησλ νξζνθνιηθψλ πνιππφδσλ, πξηλ ηελ εμέιημή ηνπο ζε
θαξθίλν. Αληίζεηα, κεηαμχ ελειίθσλ κέζνπ θηλδχλνπ < 50 εηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο
δελ ζπληζηάηαη screening, ηα πνζνζηά επίπησζεο ΟΚΚ έρνπλ απμεζεί θαηά 2%
αλά έηνο πεξίπνπ απφ ην 1994 θαη ζηα δπν θχια.
Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη 51.370 ζάλαηνη απφ νξζνθνιηθφ θαξθίλν αλακέλεηαη λα
ζπκβνχλ ην 2013, απνηειψληαο ην 9% ησλ ζπλνιηθψλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν. Σα
πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα ηνλ νξζνθνιηθφ θαξθίλν έρνπλ κεησζεί θαη ζηνπο
άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε κεγαιχηεξε κείσζε πην
πξφζθαηα (3,9% αλά έηνο γηα ηνπο άλδξεο θαη 3,4% αλά έηνο απφ ην 2001-2006
γηα ηηο γπλαίθεο). Απηή ε κείσζε αληαλαθιά ηελ πηψζε ησλ πνζνζηψλ
επίπησζεο θαη ηε βειηίσζε ζηε πξψηκε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία [2].
Οη κεηαβνιέο ηεο επίπησζεο ηνπ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ πνηθίιεη ζεκαληηθά ζηηο
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο -ηδίσο Απζηξαιία,
Γπηηθή Δπξψπε, Ιαπσλία θαη Βφξεηα Ακεξηθή- έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά
επίπησζεο. Οη κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ επίπησζε, πηζαλψο λα νθείινληαη ζε
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη πηζηεχεηαη φηη παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ αηηηνινγία ηνπ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ. Γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα,
νη επηδεκηνιφγνη έρνπλ πεξηγξάςεη ηζρπξνχο δηεζλείο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ
νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ θαη δηαθφξσλ δηαηηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, πεξηιακβάλνληαο
1

ηελ θαηαλάισζε θπηηθψλ ηλψλ, δσηθψλ ιηπψλ θαη θξέαηνο. Πξφζθαηα δεδνκέλα
θαίλεηαη λα δείρλνπλ, φηη ε θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο θαη ε έιιεηςε
ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πηζαλά παίδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ξφιν [3]. Οη ηάζεηο
επίπησζεο

ππνδεηθλχνπλ

φηη

ν

θίλδπλνο

απμάλεηαη

ζε

πεξηνρέο

πνπ

πξνεγνχκελα παξνπζίαδαλ ρακειφ θίλδπλν (π.ρ. Αζία), αιιά είλαη ζηαζεξφο ή
ειαηηψλεηαηη ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο πνπ πξνεγνχκελα παξνπζίαδαλ πςειφ
θίλδπλν (π.ρ. Βφξεηα Ακεξηθή). Οη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε επηβίσζε πηζαλά
πξνθχπηνπλ απφ δηαθπκάλζεηο ζην screening, ζηε πξψηκε δηάγλσζε θαη ζηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερνκέλσλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Η κειέηε ησλ πιεζπζκψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ, πξνζέθεξε ζεκαληηθά ζηνηρεία
ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ θαη αλέδεημε ηε ζεκαζία ησλ
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. πλνιηθά, νη νκάδεο κεηαλαζηψλ ηείλνπλ λα
έρνπλ ηνλ θίλδπλν γηα νξζνθνιηθφ θαξθίλν ηεο ζεηήο ηνπο παηξίδαο, ηππηθά ζε
κηα ή δπν γεληέο. Γηα παξάδεηγκα, κειέηεο ησλ Γηαπσλέδσλ θαη Κηλέδσλ
κεηαλαζηψλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έδεημαλ θαζαξά απμήζεηο ζηνλ θίλδπλν,
νθεηιφκελεο ίζσο ζε αιιαγέο ζηηο δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο, ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο
ηξνθίκσλ ή ζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα [4,5].

1.2.

ηαδιοποίηζη οπθοκολικού καπκίνος
ε αληίζεζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα ζηαδηνπνίεζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ

παρένο

εληέξνπ

(Duke‟s,

MAC

-

ηξνπνπνηεκέλε

θαηά

Astler-Coller

ζηαδηνπνίεζε) ην TNM πιενλεθηεί ζην φηη ελεκεξψλεηαη ζπλερψο κε ζχγρξνλα
δεδνκέλα, έρεη δηεπηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ, επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ
ηερλνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηέινο έρεη έλα πεξηεθηηθφ ζχλνιν θαλφλσλ πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ νκνηφκνξθε ρξήζε [6,7] (Πίνακαρ 1). Η TNM ηαμηλφκεζε,
εθαξκφδεηαη ηφζν ζηελ θιηληθή (cTNM) φζν θαη ζηε παζνινγναλαηνκηθή (pTNM)
ζηαδηνπνίεζε ηνπ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ. Πάλησο, αζζελείο κε πςεινχ θηλδχλνπ
θαξθίλν

ηνπ

νξζνχ

αθηηλνζεξαπεία,

ζηελ

πνπ

ζπλήζσο

ιακβάλνπλ

παζνινγναλαηνκηθή

ζηαδηνπνίεζε

πεξηιακβάλεηαη ην πξφζεκα y (ypTNM).
χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά TNM ηζρχνπλ ηα εμήο:
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πξνεγρεηξεηηθή
ζα

ρεκεην-

πξέπεη

λα

Ππωηοπαθήρ εζηία (Σ)
ΣΥ

Ο πξσηνπαζήο φγθνο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί

Σ0

Απνπζία ζηνηρείσλ πξσηνπαζνχο φγθνπ

Σis

Καξθίλσκα in situ (ελδνεπηζειηαθφ ή ελδνβιελλνγφλην)

Σ1

Ο φγθνο δηεζεί ηνλ ππνβιελλνγφλην ρηηψλα

Σ2

Ο φγθνο δηεζεί ην κπηθφ ρηηψλα

Σ3

Ο φγθνο μεπεξλά ην κπηθφ ρηηψλα θαη δηεζεί ηνλ ππννξνγφλην ηζηφ ή ηνπο
κε θαιππηφκελνπο απφ πεξηηφλαην πεξηθνιηθνχο ή πεξηνξζηθνχο ηζηνχο

T4a

Ο φγθνο δηεζεί ην ζπιαγρληθφ πεξηηφλαην

Σ4b

Ο φγθνο θαηά ζπλέρεηα πξνζθνιιάηαη θαη δηεζεί άιια φξγαλα ή δνκέο

Δπισώπιοι λεμθαδένερ (Ν)ΝΥ

Οη επηρψξηνη ιεκθαδέλεο δελ κπνξνχλ λα

εθηηκεζνχλ
Ν0

Απνπζία επηρψξηαο ιεκθαδεληθήο κεηάζηαζεο

Ν1

Μεηάζηαζε ζε 1 έσο θαη 3 ιεκθαδέλεο

N1a

Μεηάζηαζε ζε έλα πεξηνρηθφ ιεκθαδέλα

N1b

Μεηάζηαζε ζε 2-3 πεξηνρηθνχο ιεκθαδέλεο

N1c

Καξθηληθή

ελαπφζεζε

ή

ελαπνζέζεηο

(tumor

deposit-TD)

ζηνλ

ππννξνγφλην ηζηφ, κεζεληέξην, ή ζηνπο κε θαιππηφκελνπο απφ πεξηηφλαην
πεξηθνιηθνχο ή πεξηνξζηθνχο ηζηνχο, ρσξίο κεηάζηαζε ζε πεξηνρηθνχο
ιεκθαδέλεο
Ν2

Μεηάζηαζε ζε 4 ή πεξηζζφηεξνπο ιεκθαδέλεο

N2a

Μεηάζηαζε ζε 4-6 πεξηνρηθνχο ιεκθαδέλεο

N2b

Μεηάζηαζε ζε 7 ή πεξηζζφηεξνπο πεξηνρηθνχο ιεκθαδέλεο

Απομακπςζμένη μεηάζηαζη (Μ)
ΜΥ

Η παξνπζία απνκαθξπζκέλεο κεηάζηαζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί

Μ0

Απνπζία απνκαθξπζκέλεο κεηάζηαζεο

Μ1

Παξνπζία απνκαθξπζκέλεο κεηάζηαζεο

M1a

Παξνπζία κεηάζηαζεο ζε έλα φξγαλν ή πεξηνρή (π.ρ. ήπαξ, πλεχκνλαο,
σνζήθε, κε-πεξηνρηθφο ιεκθαδέλαο)

M1b

Παξνπζία κεηαζηάζεσλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα φξγαλν/πεξηνρή ή ζην
πεξηηφλαην
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Πίνακαρ 1: ηαδηνπνίεζε-πξνγλσζηηθέο νκάδεο νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ θαηά
TNM θαη ζπζρέηηζή ηνπ κε ηε ζηαδηνπνίεζε θαηά Duke‟s θαη MAC (AJCC 7th
Edition)

ΣΑΓΗΟ

T

N

M

DUKE‟S

MAC

0

Tis

N0

M0

-

-

I

T1

N0

M0

A

A

T2

N0

M0

A

B1

IIA

T3

N0

M0

B

B2

IIB

T4a

N0

M0

B

B2

IIC

T4b

N0

M0

B

B3

IIIA

T1-T2

N1-N1c

M0

C

C1

T1

N2a

M0

C

C1

T3-T4a

N1-N1c

M0

C

C2

T2-T3

N2a

M0

C

C1/C2

T1-T2

N2b

M0

C

C1

T4a

N2a

M0

C

C2

T3-T4a

N2b

M0

C

C2

T4b

N1-N2

M0

C

C3

IVA

Κάζε T

Κάζε N

M1a

-

-

IVB

Κάζε T

Κάζε N

M1b

-

-

IIIB

IIIC

1.3.

Μεηαζηαηικόρ οπθοκολικόρ καπκίνορ
Σν ζηάδην ηεο λφζνπ θαηά ηε δηάγλσζε παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζή ηεο, κε ην 50% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ
πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε νξζνθνιηθφ θαξθίλν λα αλαπηχζζνπλ θάπνηα ζηηγκή
κεηαζηαηηθή λφζνπ. Η δηάκεζε επηβίσζε ηνπ κεηαζηαηηθνχ νξζνθνιηθνχ
θαξθίλνπ. ρσξίο θακία ζεξαπεία, είλαη πεξίπνπ 6 κήλεο [ 8,9].
Γηα

ηνλ

κεηαζηαηηθφ

νξζνθνιηθφ

θαξθίλν,

ν

ζπλδπαζκφο

5-

θζνξηννπξαθίιεο/ιεπθνβνξίλεο (5-FU/LV) είηε σο ηαρεία ελδνθιέβηα ρνξήγεζε
(bolus - Roswell Park), είηε σο ζπλερήο έγρπζε (ζρήκα De Gramont) ήηαλ ε
ζεξαπεία εθινγήο γηα δεθαεηίεο, κε κηθξφ θιηληθφ φθεινο. Μηα κεηα-αλάιπζε 19
4

κειεηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δεδνκέλα απφ 3.300 αζζελείο, έδεημε φηη ν
ζπλδπαζκφο 5-FU/LV ήηαλ θαιχηεξνο απφ ηε κνλνζεξαπεία κε 5-FU ηφζν σο
πξνο ην πνζνζηφ αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο (21% γηα ην ζπλδπαζκφ 5-FU/LV
έλαληη 11% γηα ηε κνλνζεξαπεία κε 5-FU; p = 0.0001) φζν θαη σο πξνο ηε
ζπλνιηθή επηβίσζε (11.7 έλαληη 10.5 κήλεο αληίζηνηρα; p =0 .004) [10]. ρεηηθά κε
ην βέιηηζην ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο 5-FU, θαίλεηαη φηη ε ζπλερήο ελδνθιέβηα
έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ ππεξηεξεί ηεο ηαρείαο (bolus) ρνξήγεζεο σο πξνο ην
πνζνζηφ αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο, ελψ πξνζθέξεη θαη έλα κηθξφ θαη νξηαθά
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ φθεινο σο πξνο ηε ζπλνιηθή επηβίσζε [11].
Η Καπεζηηακπίλε, ε πξψηε απφ κηα λέα θαηεγνξία απφ ηνπ ζηφκαηνο
ρνξεγνχκελσλ θζνξηνππξηκηδηλψλ, ζρεδηάζηεθε κε ηε ινγηθή λα κηκείηαη ηε
ζπλερή έγρπζε 5-FU θαη λα κεηαηξέπεηαη εθιεθηηθά 5-FU κέζα ζηά θαξθηληθά
θχηηαξα. Η Καπεζηηακπίλε απνξξνθάηαη απηνχζηα απφ ην έληεξν, ρσξίο λα
επεξεάδεηαη απφ ηε θσζθνξπιάζε ηεο ζπκηδίλεο ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ.
ηε ζπλέρεηα, κε 3 δηαδνρηθά κεηαβνιηθά βήκαηα κεηαηξέπεηαη ζε 5-FU. Σν
ηειεπηαίν βήκα θαηαιχεηαη απφ ηε θσζθνξπιάζε ηεο ζπκηδίλεο πνπ ππάξρεη ζε
απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο (5-FU) είλαη απμεκέλε ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ ζε ζρέζε κε ηα θχηηαξα
ησλ θπζηνινγηθψλ ηζηψλ. Σα θχηηαξα ηνπ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ είλαη πινχζηα ζε
θσζθνξπιάζε ηεο ζπκηδίλεο, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ
αγγεηνγελεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ φγθνπ [12].
Γχν ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο θάζεο ΙΙΙ ζπλέθξηλαλ ηε 14ήκεξε ρνξήγεζε
Καπεζηηακπίλεο κε ην ζρήκα Mayo Clinic (5-FU 425mg/m2 θαη LV 20mg/m2 x 5
εκέξεο θάζε 4 εβδνκάδεο) ζε 1207 κε πξνζεξαπεπκέλνπο αζζελείο κε
κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ θαξθίλν. Σα πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο ήηαλ
24.8% γηα ην ζθέινο ηεο Καπεζηηακπίλεο θαη 15.5% γηα ην ζρήκα ηεο 5-FU/LV
(p=0.005). Η δηάκεζε δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο δελ δηέθεξε (4.3 θαη 4.7 κήλεο
αληίζηνηρα), φπσο δελ δηέθεξε θαη ε δηάκεζε επηβίσζε (12.5 θαη 13.3 κήλεο
αληίζηνηρα). Σν ζθέινο ηεο Καπεζηηακπίλεο είρε ζηαηηζηηθά κηθξφηεξε επίπησζε
δηάξξνηαο, λαπηίαο, αισπεθίαο, ζηνκαηίηηδαο (βαζκνχ 3 & 4) θαη νπδεηεξνπελίαο
(βαζκνχ 3 & 4). Αληίζεηα, ζην ζθέινο απηφ ήηαλ απμεκέλε ε επίπησζε ηνπ
ζπλδξφκνπ παιακν-πεικαηηαίαο εξπζξνδπζαηζζεζίαο (βαζκνχ 3) θαη ηεο
ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο (βαζκνχ 3 & 4) [13,14]. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, ε
5

Καπεζηηακπίλε

εγθξίζεθε

1εο

σο

γξακκήο

ζεξαπεία

ζηνλ

κεηαζηαηηθφ

νξζνθνιηθφ θαξθίλν, απνηειψληαο ηελ πξψηε απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία ε
νπνία εγθξίλεηαη γηα ηε λφζν απηή.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε άθημε λέσλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ (Irinotecan,
Oxaliplatin) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 5-FU, έρεη απμήζεη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε
απφ 12 κήλεο ζε 21-22 κήλεο. Η δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε ζπζρεηίδεηαη
ζεκαληηθά κε ηε ζεξαπεία κε φια ηα δηαζέζηκα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα, φρη
φκσο θαη κε ηα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, φπσο δείρζεθε ζε κηα ζπγθεληξσηηθή
αλάιπζε

έληεθα

ηπραηνπνηεκέλσλ

θιηληθψλ

δνθηκψλ

θάζεο

III

[15].

Δπηπξνζζέησο, ε εθηνκή (θπξίσο επαηηθψλ θαη πλεπκνληθψλ) κεηαζηάζεσλ απφ
θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ απνηειεί ζπλήζε ηαηξηθή πξαθηηθή γηα ηνπο αζζελείο
κε πεξηνξηζκέλε κεηαζηαηηθή λφζν θαη, πξνο ην παξφλ, παξακέλεη ε κφλε
δπλεηηθά ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε.
Η έιεπζε ηεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο δηεχξπλε πεξαηηέξσ ηηο ζεξαπεπηηθέο
επηινγέο γηα ηνπο αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ. πγθεθξηκέλα, ε αλαζηνιή ηνπ
ππνδνρέα ηνπ επηδεξκηθνχ απμεηηθνχ παξάγνληα (EGFR) θαη ηεο αγγεηνγέλεζεο
κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο έθθξαζεο ηνπ αγγεηαθνχ ελδνζειηαθνχ απμεηηθνχ
παξάγνληα (VEGF) ρξεζηκνπνηψληαο κνλνθισληθά αληηζψκαηα (Cetuximab,
Panitumumab, Bevacizumab) νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο έθβαζεο
ησλ αζζελψλ [16-19]. Η ρνξήγεζε φκσο ησλ αληί- EGFR παξαγφλησλ ήηαλ
δξαζηηθή κφλν ζηνπο αζζελείο κε κε-κεηαιιαγκέλν ην γνλίδην ηνπ KRAS [20,21].

1.4.

Ρόλορ

Ηπινοηεκάνηρ

ζηη

θεπαπεςηική

ανηιμεηώπιζη

ηος

μεηαζηαηικού οπθοκολικού καπκίνος
Η

ηξηλνηεθάλε,

είλαη

εκηζπλζεηηθό,

πδαηνδηαιπηό

παξάγσγν

ηεο

θακπηνζεθίλεο. Η ηξηλνηεθάλε κεηαηξέπεηαη ζην δξαζηηθφ ηεο κεηαβνιίηε, SN‐38,
ν

νπνίνο

αλαζηέιιεη

ηε

δξάζε

ηεο

ηνπντζνκεξάζεο

Ι,

πξνθαιψληαο

αλαζηξέςηκα ξήγκαηα ηεο κνλήο έιηθαο ηνπ DNA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλαζχλζεζεο ηνπ. Σν SN‐38 δεζκεχεηαη απφ ην ζχκπιεγκα ηνπντζνκεξάζε‐DNA
θαη αλαζηέιιεη ηελ αλαδίπισζε ηεο έιηθαο ηνπ DNA, κε απνηέιεζκα πξφθιεζε
ξεγκάησλ ηεο δηπιήο έιηθαο θαη θπηηαξηθφ ζάλαην. Η ηξηλνηεθάλε είλαη εηδηθφ
ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ηεο θάζεο S ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ [22-24]. Μεηαβνιίδεηαη
θπξίσο απφ ην ήπαξ, όπνπ κεηαηξέπεηαη ζύληνκα ζε SN‐38 απφ ηηο επαηηθέο
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θαξβνμπι-εζηεξάζεο. Απεθθξίλεηαη απφ ηα νύξα θαηά 11‐20% σο ηξηλνηεθάλε θαη
<1% ζαλ SN‐38 θαη απφ ηε ρνιή σο ηξηλνηεθάλε θαηά 25% θαη σο SN‐38 θαηά
1%. Έρεη ρξφλν εκηδσήο 11,7±1 ψξα κε δφζε 340mg/m 2. O ρξφλνο εκηδσήο
απμάλεηαη αλάινγα κε ηε δφζε[25-29].
Οη θχξηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (ηνμηθέο δξάζεηο) ηεο Ιξηλνηεθάλεο είλαη ε
νπδεηεξνπελία θαη ε δηάξξνηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηφζν πξψηκε φζν θαη
φςηκε δηάξξνηα, θαη νθείινληαη ζε δηάθνξνπο κεραληζκνχο. Η πξψηκε δηάξξνηα
(51%) παξαηεξείηαη ην πξψην εηθνζηηεηξάσξν ρνξήγεζεο. Δίλαη ζπλήζσο
παξνδηθή θαη ζπάληα ζνβαξή. Θεσξείηαη φηη απνηειεί κέξνο ηνπ ρνιηλεξγηθνύ
ζπλδξφκνπ θαη νθείιεηαη ζε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ρνιηλεζηεξάζεο.
Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη άιια ζπκπηψκαηα, φπσο ξηλίηηδα, ζηειφξξνηα,
εξπζξφηεηα θαη θνηιηαθφ άιγνο. Σν ρνιηλεξγηθό ζχλδξνκν παξαηεξείηαη ζπλήζσο
θαηά ηε ρνξήγεζε πςειψλ δφζεσλ ηξηλνηεθάλεο. Δπίζεο, ε ηαρεία έγρπζε ζε
ρξφλν < 90 min, απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ρνιηλεξγηθνύ ζπλδξφκνπ. Η
πξψηκε δηάξξνηα θαη ην ρνιηλεξγηθό ζχλδξνκν αληηκεησπίδνληαη κε αηξνπίλε ζε
δόζε 0,3‐0,6mg i.v. ή s.c., ελδερνκέλσο επαλαιακβαλφκελεο κέρξη ηε κέγηζηε
δφζε ηνπ 1,2mg. Μεηά ην πξψην επεηζφδην ρνιηλεξγηθνύ ζπλδξφκνπ, ε αηξνπίλε
κπνξεί λα ρνξεγεζεί πξνθπιαθηηθά. Η φςηκε δηάξξνηα (88%, ζνβαξή 31%),
παξαηεξείηαη κεηά ην πξψην εηθνζηηεηξάσξν θαη κπνξεί λα παξαηαζεί θαη λα
πξνθαιέζεη αθπδάησζε θαη ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, ελίνηε απεηιεηηθέο γηα ηε
δσή. Η κέζε δηάξθεηα ηεο δηάξξνηαο είλαη 3 εκέξεο, ε νπνία φκσο εμαξηάηαη θαη
απφ ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο (εβδνκαδηαίν ή αλά 3 εβδνκάδεο). Η φςηκε δηάξξνηα
αληηκεησπίδεηαη κε ρνξήγεζε ινπεξακίδεο (4mg άκεζα θαη θαηφπηλ 2mg αλά
δίσξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δηάξξνηα γηα 12 ψξεο).
ζν αθνξά ηελ αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα, ζνβαξή νπδεηεξνπελία εκθαλίδεηαη ζε
πνζνζηά 26% κε ην λαδίξ ηελ 8ε‐9ε εκέξα ζε δφζε 350 mg/m2 αλά 3
εβδνκάδεο. νβαξή αλαηκία εκθαλίδεηαη ζην 7% ησλ πεξηπηψζεσλ. Άιιεο
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ε αισπεθία, ε λαπηία θαη νη έκεηνη, κπτθέο
ζπζπάζεηο, παξαηζζεζίεο, ππξεηφο, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ηνπηθέο θαη γεληθέο.
Αληελδείμεηο ρνξήγεζεο ηεο ηξηλνηεθάλεο είλαη νη ρξφληεο θιεγκνλέο ή ε
απφθξαμε ηνπ εληέξνπ, ρνιεξπζξίλε >3 θνξέο απφ ην αλψηεξν φξην, ε θχεζε θαη
ε γαινπρία, ε θαηαζηνιή ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Η ηξηλνηεθάλε εκθαλίδεη
ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε λεπξνκπτθνχο απνθιεηζηέο. Απαηηείηαη πξνζνρή
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ζε αζζελείο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζπγρξφλσο θάξκαθα ηα νπνία είλαη γλσζηφ φηη
αλαζηέιινπλ ή επάγνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ θαξκάθσλ απφ ην θπηφρξσκα
P450 CYP3A4. Η ζπγρνξήγεζε κε έλαλ ηζρπξφ αλαζηνιέα (π.ρ. θεηνθνλαδφιε) ή
επαγσγέα (π.ρ. ξηθακπηθίλε, θαξβακαδεπίλε, θαηλνβαξβηηάιε, θαηλπηνΐλε) ηνπ
θπηνρξψκαηνο CYP3A4 ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη [30-35]. Δπηπιένλ, ε
ρνξήγεζε ηεο ηξηλνηεθάλεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε
αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί ζε αθηηλνζεξαπεία ζηε
θνηιηαθή ρψξα, ή αθηηλνβνιία ζηελ πύειν δεδνκέλνπ φηη νη αζζελείο απηνί
αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνμηθφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη
κείσζε ησλ δφζεσλ ηεο ηξηλνηεθάλεο θαη ε ρνξήγεζή ηεο κεηά απφ παξέιεπζε
ηνπιάρηζηνλ 4-6 εβδνκάδσλ απφ ην πέξαο ηεο αθηηλνβφιεζεο ηεο ππέινπ. [36]
Άηνκα κε ζχλδξνκν Gilbert, ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεπαξθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ελδύκνπ δηθσζθνξηθή γινπθνπξνλνζύιηξαλζθεξάζε, ε νπνία εκπιέθεηαη ζηελ
εμνπδεηέξσζε ηνπ SN‐38. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη αζζελείο κε ζχλδξνκν
Gilbert λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ζνβαξνχ βαζκνχ
ηνμηθφηεηαο [37,38].
Γοζολογία και ηπόπορ σοπήγηζηρ: Η ηξηλνηεθάλε, δηαιχεηαη ζε 500ml D5W
θαη ρνξεγείηαη κε ελδνθιέβηα έγρπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 90 min. Οη
ζπληζηψκελε δφζε κνλνζεξαπείαο είλαη 350 mg/m2 iv θάζε 3 εβδνκάδεο θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε άιια θάξκαθα (5FU θαη LV) 180 mg/m2 iv θάζε 2 εβδνκάδεο,
αθνινπζνχκελε απφ έγρπζε θζνξηννπξαθίιεο θαη ιεπθνβνξίλεο.
Πξνθιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηξηλνηεθάλε εκθαλίδεη ζεκαληηθή
δξαζηηθφηεηα ζε έλα επξχ θάζκα θαξθίλσλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ν
θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ησλ σνζεθψλ, ηνπ καζηνχ, ην κηθξνθπηηαξηθφ θαη
κε-κηθξνθπηηαξηθφ

θαξθίλσκα

ηνπ

πλεχκνλα,

ην

κεζνζειίσκα

[39,40].

Λακβάλνληαο ππφςε ηε πνιιά ππνζρφκελε δξαζηηθφηεηα ηεο ηξηλνηεθάλεο ζε
πξνθιηληθέο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά κειεηψλ Φάζεο Ι, θπξίσο ζε
αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε κέγηζηε αλεθηή δφζε
(MTD), ε βέιηηζηε δνζνινγία θαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ
γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο κειέηεο θάζεο II [41-45]. Η ζπληζηψκελε δφζε
ηξηλνηεθάλεο γηα κειέηεο θάζεο ΙΙ ήηαλ 350 mg/m2 θάζε 3 εβδνκάδεο ζηελ
Δπξψπε, θαη κηα εβδνκαδηαία ρνξήγεζε 125 mg/m2 γηα 4 ζπλερείο εβδνκάδεο
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θάζε 6 εβδνκάδεο ζηηο ΗΠΑ. Με βάζε ηα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζε κειέηεο Φάζεο Ι ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ
θαξθίλν (mCRC), θαη ζηνλ ηδηαίηεξν κεραληζκφ δξάζεο πνπ είλαη πνιχ
δηαθνξεηηθφο απφ εθείλν ηεο 5-FU, ε ηξηλνηεθάλε έρεη κειεηεζεί ζε αξθεηέο
δνθηκέο Φάζεο ΙΙ ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.
Μειέηεο θάζεηο ΙΙ έδεημαλ φηη ε ηξηλνηεθάλε σο κνλνζεξαπεία, είλαη δξαζηηθή ζε
αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ θαξθίλν αλεμάξηεηα αλ είραλ ιάβεη ή φρη
ζεξαπεία κε βάζε ηε 5-FU, κε πνζνζηά αληαπφθξηζεο 15-32 % [46-51]. Ο
δηαθνξεηηθφο κεραληζκφο δξάζεο απφ ηε 5-FU, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη
δελ πθίζηαηαη δηαζηαπξνχκελε αληίζηαζε κεηαμχ ηνπο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ
ηε δξαζηηθφηεηα πνπ εκθαλίδεη ε Ιξηλνηεθάλε ζε αζζελείο πνπ ε λφζνο είρε
επηδεηλσζεί ελψ επξίζθνλην ζε αγσγή κε 5-FU, θαηέζηεζαλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
θαξκάθσλ απηψλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη πνιιά ππνζρφκελν ζαλ ζεξαπεία
πξψηεο γξακκήο ζην κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ θαξθίλν [52-54] .
Η Ιξηλνηεθάλε (CPT-11) είλαη ην πξψην απφ ηα λέα θάξκαθα ζηνλ νξζνθνιηθφ
θαξθίλν ηνπ νπνίνπ ε πξνζζήθε ζηνλ ζπλδπαζκφ 5-FU/LV είρε σο απνηέιεζκα
ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο επηβίσζεο. Σξεηο κεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο
θάζεο ΙΙΙ, ζηηο νπνίεο ζπγθξίζεθε ν ζπλδπαζκφο 5-FU/LV κε ηνλ ίδην ζπλδπαζκφ
καδί κε Ιξηλνηεθάλε, έδεημαλ φηη ε πξνζζήθε ηεο Ιξηλνηεθάλεο ζηνλ ζπλδπαζκφ 5FU/LV είρε σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ αληηθεηκεληθήο
αληαπφθξηζεο, ηνπ ρξφλνπ κέρξη ηελ επηδείλσζε ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηεο
ζπλνιηθήο επηβίσζεο. Η βειηίσζε απηή απφ ηελ πξνζζήθε ηεο Ιξηλνηεθάλεο
επηηεχρζεθε θαη φηαλ ζπλδπάζηεθε κε ζρήκαηα ζηα νπνία ε 5-FU ρoξεγήζεθε
bolus αιιά θαη κε εθείλα ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ ζπλερή ελδνθιέβηα έγρπζε ηεο
5-FU [55-57]. Απνηέιεζκα ησλ κειεηψλ απηψλ ήηαλ ε θαζηέξσζε ησλ ζρεκάησλ
πνπ πεξηέρνπλ 5-FU/LV θαη Ιξηλνηεθάλε (IFL ζηηο ΗΠΑ θαη FOLFIRI ζηελ
Δπξψπε) σο ζπλδπαζκνχο εθινγήο ζηε ζεξαπεία 1 εο γξακκήο ηνπ ηνπηθά
πξνρσξεκέλνπ ή κεηαζηαηηθνχ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ.
Δηδηθφηεξα, ην ζρήκα FOLFIRI, ν ζπλδπαζκφο δειαδή Ιξηλνηεθάλεο κε LV θαη
ζπλερή έγρπζε 5-FU, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο ρνξήγεζεο
ησλ θαξκάθσλ απηψλ, κε βάζε ηα πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο θαη ην
επλντθφ πξνθίι αζθάιεηαο. Γηαρεηξηζηηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ελ ιφγσ ζρήκαηνο
απνηειεί ε ζπλερήο έγρπζε ηεο 5-FU, πνπ θαζηζηά αλαγθαία είηε ηελ εζσηεξηθή
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λνζειεία ηνπ αζζελνχο γηα ηε ιήςε ηνπ ζρήκαηνο είηε ηε ηνπνζέηεζε θεληξηθνχ
θιεβηθνχ θαζεηήξα θαη ρνξήγεζεο ηεο ζεξαπείαο κέζσ αληιηψλ.

1.5.

Γηπιαηπική Ογκολογία

1.5.1

Γήπανζη και καπκίνορ

Ο θαξθίλνο είλαη λφζνο ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. Πεξηζζφηεξν απφ ην
60% ησλ λέσλ δηαγλψζεσλ αθνξά αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ ελψ απνηειεί ηε
δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα αηηία ζαλάηνπ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα [58]. Με ηελ
αλακελφκελε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ
ησλ 65 εηψλ αλακέλεηαη λα απνηειεί ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο ΗΠΑ
ην 2030, ελψ επίζεο αλακέλεηαη λα ηξηπιαζηαζηεί ην πνζνζηφ ησλ άλσ ησλ 75
εηψλ θαη λα δηπιαζηαζηεί απηφ ησλ άλσ ησλ 80 εηψλ, ζην ίδην δηάζηεκα [59,60].
Δπνκέλσο, ν θαξθίλνο ζηνπο ειηθησκέλνπο απνηειεί έλα ζπλερψο απμαλφκελν
πξφβιεκα.
Η ειηθία αληηπξνζσπεχεη ηνλ θχξην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
πεξηζζφηεξσλ λενπιαζηψλ [58]. Η επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ απμάλεηαη κε ηελ
ειηθία. Η εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ είλαη 11 θνξέο πςειφηεξε ζε αζζελείο άλσ ησλ
65 εηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο λεφηεξνπο. Γελ είλαη επνκέλσο παξάμελν φηη ζήκεξα
πεξίπνπ ην 60% ησλ λέσλ δηαγλψζεσλ θαξθίλνπ θαη ην 70% ηεο ζλεζηκφηεηαο
απφ θαξθίλν εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ [61].
Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο κε θαξθίλν
απνηειεί πξφθιεζε, δεδνκέλνπ φηη ζε απηνχο ηνπο αζζελείο παξαηεξείηαη κηα
πξννδεπηηθή έθπησζε ζηε ιεηηνπξγία δηαθφξσλ νξγάλσλ, ε νπνία κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ αλνρή ηεο αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο. Η «γήξαλζε» σζηφζν
είλαη κηα ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία θαη φιεο νη αιιαγέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε βάζε
κφλν ηε ρξνλνινγηθή ειηθία.
Η ειηθία ζηελ νπνία έλαο αζζελήο ζεσξείηαη ειηθησκέλνο πνηθίιιεη ζηε
βηβιηνγξαθία. ηε γεξηαηξηθή αλαθέξεηαη ζπρλά ην φξην ησλ 65 εηψλ, ελψ ζηελ
επξσπατθή νγθνινγηθή βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη ζπρλά ην φξην ησλ 70 εηψλ,
ιφγσ ηεο απμαλφκελεο επίπησζεο ζρεηηθψλ κε ηελ ειηθία αιιαγψλ νη νπνίεο
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηνμηθφηεηαο ηεο θπηηαξνηνμηθήο ζεξαπείαο. Η ρξνλνινγηθή
ειηθία φκσο ζπρλά δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ειηθησκέλνπ
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πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε βηνινγηθή ειηθία (θαηάζηαζε πγείαο, ρξφληεο παζήζεηο,
ηθαλφηεηα αληνρήο ζην stress θ.α.) [62]. Η γήξαλζε ζπλδέεηαη κε πξννδεπηηθή
κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εθεδξεηψλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ, απμαλφκελε
επίπησζε

ζπλνδψλ

λνζεκάησλ,

θνηλσληθή

απνκφλσζε

θαη

εμαζζέληζε

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ νδεγεί ζε κεησκέλε
αληνρή ζην stress θαη ζε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο.
Η δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο είλαη εμαηνκηθεπκέλε αιιά ζε πξαθηηθφ επίπεδν
αλαγλσξίδνληαη ηξία κνληέια γήξαλζεο: έλα 15-20 % ησλ ειηθησκέλσλ γεξλά
ρσξίο λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο αζζέλεηεο ("old and fit"), ελψ άιινη αληίζεηα
παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο παζνινγίεο κε έληνλε εμαζζέλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
θαη είλαη επνκέλσο εμαηξεηηθά αδχλακνη ("frail"). Τπάξρεη, ηέινο, ε ελδηάκεζε
νκάδα κε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα, πνπ παξνπζηάδνπλ κέηξηαο βαξχηεηαο
πξνβιήκαηα θαη άιινηε άιιε ιεηηνπξγηθή επηβάξπλζε (“vulnerable") [62].
Δθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ, φπσο ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ, ε πξνρσξεκέλε
ειηθία επηδεηλψλεη ηελ πξφγλσζε ησλ ζπκπαγψλ θαη αηκαηνινγηθψλ λενπιαζηψλ.
Απηή ε αξλεηηθή πξνγλσζηηθή ζεκαζία ηεο ειηθίαο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε
βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ φγθνπ, κε ηε κεησκέλε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεοεπηδηφξζσζεο γελεηηθψλ βιαβψλ, ηελ απνδπλάκσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ, ηε κεγαιχηεξε ηνμηθφηεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θ.α. Τπάξρνπλ
φκσο θαη παξάγνληεο αλεμάξηεηνη απφ ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ αζζελή φπσο ε
θαζπζηέξεζε δηάγλσζεο, θνηλσληθνί-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ηαηξηθή απξνζπκία
γηα επηζεηηθέο ζεξαπείεο. Δπηπιένλ, ζηνλ ειηθησκέλν αζζελή ν θαξθίλνο δελ είλαη
πάληα ε αηηία ζαλάηνπ. Σα ζπλνδά λνζήκαηα θαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε είλαη
αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε, θαη πνπ κπνξνχλ
επνκέλσο "ςεπδψο" λα επηδεηλψζνπλ ηελ έθβαζε ηεο θαθνήζνπο λφζνπ [62,63].
Μεηαμχ αηφκσλ ίδηαο ειηθίαο, ππάξρεη επξεία εηεξνγέλεηα ζηε δπλαηφηεηα λα
ππνβιεζνχλ ζε κηα επηζεηηθή ζεξαπεία. Σα ζπλνδά λνζήκαηα θαη νη θπζηνινγηθέο
αιιαγέο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ επέξρνληαη κε ηε γήξαλζε, κπνξνχλ λα
πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ελφο αζζελή λα αλερηεί ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ.
Απηφ κπνξεί λα εθδεισζεί σο επζξαπζηφηεηα (frailty) θαη λα επεξεάζεη ηε
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, αθφκε θαη ειιείςεη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλνδψλ
λνζεκάησλ. [64]
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Η κεγάιε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ
παξνπζηάδνπλ νη αζζελείο απηνί νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Γεξηαηξηθήο
Ογθνινγίαο. Καη‟ απηήλ, εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο Γεξηαηξηθήο ζηελ εθηίκεζε
ησλ ειηθησκέλσλ κε θαξθίλν, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ζπλνδψλ ηεο λφζνπ
πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε ηεο θαιχηεξεο ζεξαπεπηηθήο απφθαζεο, απαληψληαο
ζε 3 βαζηθά εξσηήκαηα:
•

Ο αζζελήο ζα πεζάλεη απφ ηνλ θαξθίλν ή απφ άιια αίηηα;

•

Ο αζζελήο ζα έρεη ζπκπηψκαηα θαη ζα ππνθέξεη απφ ηνλ θαξθίλν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ;

•

Μπνξεί λα ππνβιεζεί ζηνπο ελδεηθλπφκελνπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο;

1.5.2

Κςηηαποηοξική σημειοθεπαπεία ζηοςρ ηλικιωμένοςρ αζθενείρ

Οη ειηθησκέλνη θαίλεηαη φηη σθεινχληαη απφ ηε ΥΜΘ ζηνλ ίδην βαζκφ κε
ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Σν δήηεκα ινηπφλ είλαη φρη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ρεκεηνζεξαπείαο, αιιά, πσο ζα δηαζθαιηζηεί φηη νη ειηθησκέλνη ζα ιάβνπλ
επαξθείο δφζεηο ζεξαπείαο κε αλεθηή ηνμηθφηεηα.
Η θαξκαθνινγία ηεο θπηηαξνηνμηθήο ζεξαπείαο κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ ειηθία,
θαη απηφ νθείιεηαη, ζηηο θαξκαθνθηλεηηθέο θαη θαξκαθνδπλακηθέο αιιαγέο θαη ηελ
απμεκέλε εππάζεηα ησλ θπζηνινγηθψλ ηζηψλ ζηε ρεκεηνζεξαπεία. Η ειηθία
επεξεάδεη

ηε

θαξκαθνθηλεηηθή

(απνξξφθεζε,

φγθν

θαηαλνκήο,

επαηηθφ

κεηαβνιηζκφ θαη λεθξηθή απέθθξηζε) πνιιψλ θαξκάθσλ.
Η απνξξφθεζε ησλ θαξκάθσλ απφ ην ζηφκα επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία
αηξνθηθήο γαζηξίηηδαο, ηε κηθξφηεξε γαζηξηθή θηλεηηθφηεηα θαη εθθξηηηθή
ηθαλφηεηα ή ηε κεησκέλε επηθάλεηα απνξξφθεζεο. [65,66] Η ζεκαζία ηεο
κεησκέλεο απνξξφθεζεο θαζίζηαηαη πην ζεκαληηθή κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε
ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ρνξεγνχκελσλ απφ ην ζηφκα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Ο φγθνο θαηαλνκήο επεξεάδεηαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο, ηε ζπγθέληξσζε
ησλ πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο θαη ησλ εξπζξνθπηηάξσλ [66,67]. Η αλαινγία
ιίπνπο ζηνπο ειηθησκέλνπο απμάλεηαη απφ 15% ζε 30% ηνπ βάξνπο ζψκαηνο
ελψ ην ελδνθπηηάξην χδσξ κεηψλεηαη απφ 42% ζε 33% ζε ζρέζε κε ηε λεφηεξε
ειηθία. Απηφ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ φγθνπ θαηαλνκήο ησλ πδαηνδηαιπηψλ
θαξκάθσλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ φγθνπ θαηαλνκήο ησλ ιηπνδηαιπηψλ, θάηη
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πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάινγεο κεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο ελφο
θαξκάθνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εκίζεηαο δσήο ηνπ [66,67]. Δπίζεο, κε ηελ αχμεζε ηεο
ειηθίαο, ε ζπγθέληξσζε ηεο αιβνπκίλεο ζην πιάζκα κεηψλεηαη θαηά 15% κε 20%
ελψ κεηψλεηαη θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Έηζη, ε αλαηκία κπνξεί
λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ζεξαπεία κε θάξκαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηα
εξπζξνθχηηαξα, φπσο νη αλζξαθπθιίλεο, νη ηαμάλεο θαη νη θαπηνζεθίλεο.
Με ηε γήξαλζε θαηαγξάθνληαη, επίζεο, αιιαγέο ηνπ επαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ.
Μεηψλεηαη ην κέγεζνο ηνπ ήπαηνο θαζψο επίζεο κεηψλεηαη θαη ε αηκαηηθή ξνή ζε
απηφ κε ξπζκφ 0,3% κε 1,5% αλά έηνο κεηά ηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ [67]. Οη
κεηαβνιέο απηέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο ηνμηθφηεηαο θαξκάθσλ
πνπ κεηαβνιίδνληαη ζε απηφ (αλζξαθπθιίλεο, ηαμάλεο, ηξηλνηεθάλε), ηδηαίηεξα φηαλ
ζπλππάξρνπλ θαη κεηαζηάζεηο ζε απηφ.
Αιιά θαη ε πξννδεπηηθή ειάηησζε ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο , απαηηεί κείσζε
ησλ δφζεσλ ησλ αληηλενπιαζκαηηθψλ θαξκάθσλ κε λεθξηθή απέθθξηζε
(πιαηηλνχρα,

κεζνηξεμάηε,

κπιενκπθίλε,

ηθσζθακίδε,

θαπεζηηακπίλε). Η

θάζαξζε ηεο θξεαηηλίλεο ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
ρεκεηνζεξαπείαο θαη λα γίλεηαη αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο δφζεο ησλ
ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ. ρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ηξνπνπνίεζε ησλ
δφζεσλ κε βάζε ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ International
Society of Geriatric Oncology (SIOG) [68].
Η πνιπθαξκαθία, είλαη ζπλεζηζκέλε ζηνπο γεξηαηξηθνχο αζζελείο. Θα πξέπεη λα
ειέγρεηαη ην είδνο θαη ε δνζνινγία ησλ ιακβαλφκελσλ θαξκάθσλ, λα
αμηνινγείηαη ε απηνλνκία ηνπ αζζελή ζηε ιήςε απηψλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, λα
εθηηκάηαη ηπρφλ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά, πνπ ζα έρεη σο
ζπλέπεηα κείσζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ή ελίζρπζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ.
Απηφο

ν

ζπλδπαζκφο

ησλ

θπζηνινγηθψλ

ειηθηαθψλ

αιιαγψλ

θαη

ηεο

πνιπθαξκαθίαο ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν παξελεξγεηψλ ζηνλ ειηθησκέλν
αζζελή. Η ζπλεηδεηνπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ καο επηηξέπεη ρνξήγεζε
επαξθψλ δφζεσλ ρεκεηνζεξαπείαο θαη πξφιεςε ηεο ηνμηθφηεηαο.
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1.5.3

Πολςδιάζηαηη

Γηπιαηπική

Αξιολόγηζη

ηος

ηλικιωμένος

ογκολογικού αζθενή
ηαλ ν νγθνιφγνο θαιείηαη λα ιάβεη ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο γηα έλα
γεξηαηξηθφ αζζελή, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε φρη κφλν ηεο
λενπιαζίαο (ηζηνινγία-ζηάδην) αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο (ηαηξηθήοθνηλσληθήο) ηνπ ειηθησκέλνπ, κε ηελ απνθαινχκελε Πνιπδηάζηαηε Γεξηαηξηθή
Αμηνιφγεζε (ΠΓΑ) ή Comprehensive Geriatric Assessment (CGA).
Η ΠΓΑ απνηειείηαη απφ εξσηεκαηνιφγηα θαη δνθηκαζίεο πνπ αμηνινγνχλ, ηε
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ ειηθησκέλνπ νγθνινγηθνχ αζζελή, ηελ χπαξμε
ζνβαξψλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ, ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
ιεηηνπξγίεο, ηε ζξέςε, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηελ πνιπθαξκαθία θαη ηελ
παξνπζία γεξηαηξηθψλ ζπλδξφκσλ.[62,69,70] Η πιήξεο εηθφλα ηεο ΠΓΑ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίνακα 2.

1.5.3.1

Παπάμεηποι ηηρ ΠΓΑ

Λειηοςπγική καηάζηαζη
Καζνξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αζζελή θαη είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο
γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο ησλ ειηθησκέλσλ, δελ επαξθεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
performance status (ΡS), έρνπλ αλαπηπρζεί εξγαιεία εηδηθά ζρεδηαζκέλα γη΄
απηνχο θαη δχν απφ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε γεξηαηξηθή νγθνινγία. Η
θιίκαθα ADL (Activities of Daily Living) αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα δηελέξγεηαο 6
βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ειηθησκέλνπ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ηελ ηθαλφηεηα λα πιπζεί, λα ληπζεί, λα κεηαθηλεζεί θαη λα ηξαθεί ρσξίο
βνήζεηα [71]. Αληίζηνηρα, ε θιίκαθα IADL (Instrumental Activities of Daily Living)
αμηνινγεί 8 δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε
νξγάλσλ, φπσο ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηα ρξήκαηα, λα ρξεζηκνπνηεί ην
ηειέθσλν ή ηα κέζα κεηαθνξάο, λα θξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, ην
πιχζηκν, ηηο δαπάλεο θαη ηε ζσζηή ιήςε ησλ θαξκάθσλ ηνπ [72]. Πιήξεο
απηνλνκία ηνπ αζζελή ππάξρεη φηαλ είλαη ηθαλφο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ησλ 6
δξαζηεξηνηήησλ ηεο θιίκαθαο ADL, ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθηέιεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ 8 δξαζηεξηνηήησλ ηεο θιίκαθαο IADL. Η χπαξμε έζησ θαη κηαο
εμάξηεζεο ζηελ θιίκαθα ADL είλαη αξθεηή γηα λα αληηκεησπίδεηαη ν αζζελήο σο
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πςεινχ θηλδχλνπ γηα επηπινθέο απφ ηε ζεξαπεία θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο
εχζξαπζηνο ("frail") [62,69].
Οη δχν απηέο θιίκαθεο έρνπλ απνδεηρζεί πην επαίζζεηεο ηνπ PS ζηελ αμηνιφγεζε
ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ [73] θαη απνηεινχλ
επηπιένλ ρξήζηκα εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε επηβίσζε αλεμάξηεηα
απφ ην ζηάδην ηνπ φγθνπ [74 ].
ςνοδά νοζήμαηα
Οη αζζελείο ηεο ηξίηεο ειηθίαο πάζρνπλ ζπρλά απφ πνιιαπιέο αζζέλεηεο,
γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλάγθε εηδηθήο ζεξαπείαο. Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία απφ ηηο
Η.Π.Α. ζηνπο αζζελείο κε λενπιαζία, έδεημαλ φηη ν κέζνο φξνο ζπλνδψλ
λνζεκάησλ γηα ειηθίεο κεηαμχ 65-74 θαη άλσ ησλ 75 εηψλ είλαη 3.6 θαη 4.2
αληίζηνηρα θαη φηη κφλν ην 4% ησλ αζζελψλ απηψλ είλαη απνιχησο πγηείο [75] . Ο
αξηζκφο θαη ε βαξχηεηα ησλ ζπλνδψλ λνζεκάησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ
πξφγλσζε, μεπεξλψληαο θάπνηεο θνξέο ζε πξνγλσζηηθή αμία ην ζηάδην ηεο
λενπιαζίαο. Τπάξρεη ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ζπλνδνχ λνζεξφηεηαο θαη
λενπιαζίαο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλνδφο λνζεξφηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο
ζπλδέεηαη, εθηφο απφ ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ηνμηθφηεηαο απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία
θαη κε ηε ζλεηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε (PS) [76-80]. Οη
θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά γηα λα εθηηκεζεί ε ζπλνδφο
λνζεξφηεηα είλαη, ε Charlson Score Index(CCI) [81] θαη ε Cumulative Illness
Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G) [82]. Φαίλεηαη, ηειηθά, φηη κφλν νη ζνβαξέο
παζήζεηο, βαζκνχ 3 ή 4 έρνπλ ηζρπξή πξνγλσζηηθή αμία [75].
Γνωζηική καηάζηαζη
Αλαθέξεηαη ζηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, ν νπνίνο πξέπεη λα
έρεη επαξθέο γλσζηηθφ επίπεδν γηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
αζζέλεηαο ηνπ. Η γλσζηηθή εμαζζέλεζε είλαη έλα ζνβαξφ εκπφδην γηα ηε
ζπκκφξθσζε ζηε θαζνξηζκέλε ζεξαπεία, θαη κπνξεί λα απαηηήζεη αμηφπηζην
ζπλνδφ (΄΄caregiver΄΄) πνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ν αζζελήο ζα παξεπξίζθεηαη ζηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο θαη ζα αθνινπζεί πηζηά ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο θαη ηε
ιήςε θαξκάθσλ. Η θιίκαθα MMSE (Mini Mental State Examination) ηνπ Folstein
[83] είλαη κηα δνθηκαζία πνπ αμηνινγεί ηε γλσζηηθή θαηάζηαζε ησλ ελήιηθσλ
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αηφκσλ. Σα πνιχ ρακειά απνηειέζκαηα, βαζκνινγία θάησ απφ 17, ζην MMSE
είλαη ελδεηθηηθά άλνηαο, απαηηνχλ εηδηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη ζπλήζσο,
είλαη αληέλδεημε επηζεηηθήο νγθνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Η άλνηα είλαη έλαο
αλεμάξηεηνο αξλεηηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο επηβίσζεο θαη ε παξνπζία
ηεο επεξεάδεη ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ [84,85]. Ηιηθησκέλνη
αζζελείο κε θαξθίλν παρένο εληέξνπ θαη άλνηα είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
ππνβιεζνχλ ζε δηαγλσζηηθή βηνςία, ζεξαπεπηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη λα
ιάβνπλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία [86].
ςναιζθημαηική καηάζηαζη
πκπηψκαηα θαηάζιηςεο είλαη ζπρλά ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη αθφκα
ζπρλφηεξα ζε απηνχο κε λενπιαζία, σο επαθφινπζν ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ
επηπινθψλ ηεο. Η επίπησζε ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαξθηλνπαζείο
ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 25% [87]. Οη επηπηψζεηο ηεο θαηάζιηςεο ζε απηή ηελ
νκάδα πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο απηνλνκίαο, απμεκέλν θίλδπλν ιεηηνπξγηθήο
επηβάξπλζεο θαη απμεκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο [88]. Η εθηίκεζε ηεο
θαηάζιηςεο ζηνπο ειηθησκέλνπο, γίλεηαη κε ηελ θιίκαθα Geriatric Depression
Scale (GDS). Η GDS είλαη επαίζζεηε γηα ηε δηάγλσζε ηεο κείδνλνο θαη ηεο
ειάζζνλνο θαηάζιηςεο [89].
Γηπιαηπικά ζύνδπομα
Σα γεξηαηξηθά ζχλδξνκα πξνζδηνξίδνπλ πεξηπιεγκέλεο ιεηηνπξγηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ζπλδένληαη κε πςειφ θίλδπλν ζαλάηνπ (πεξίπνπ 50% ζε δχν
έηε) , αλεπαξθή ζπκκφξθσζε θαη απμεκέλε ηνμηθφηεηα ζηε ζεξαπεία. Σα θιαζηθά
γεξηαηξηθά ζχλδξνκα είλαη ε άλνηα, ην παξαιήξεκα, ε βαξηά θαηάζιηςε, νη
ζπρλέο πηψζεηο, ε παξακέιεζε, ε νζηενπφξσζε κε απηφκαηα θαηάγκαηα θαη ε
κφληκε αθξάηεηα νχξσλ ή/θαη θνπξάλσλ.
Γιαηποθική καηάζηαζη
Η ζξέςε είλαη ζπρλά αλεπαξθήο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο γηα
πνιινχο ιφγνπο (θαηάζιηςε, αλνξεμία, έιιεηςε νδνληνζηνηρίαο, ζπλoδά
λνζήκαηα,

ιεηηνπξγηθή

ή

θαη

γλσζηηθή

εμαζζέλεζε,

έιιεηςε

επαξθνχο

ππνζηήξημεο θ.α.). Μπνξεί λα επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνληαη απφ ηε ρεκεην-αθηηλνζεξαπεία, φπσο ε λαπηία, νη έκεηνη, ε
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δηάξξνηα θαη ε βιελλνγνλίηηδα. Η ππνζεςία κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο
ζηελ αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αζζελή θαη ζηε δπλαηφηεηα αλνρήο ζηε
ρεκεηνζεξαπεία. Γηάθνξεο αλαθνξέο θαηαδεηθλχνπλ ηα δπζκελή επαθφινπζα ηεο
ππνζξεςίαο ζε νγθνινγηθνχο αζζελείο [90-94].
Η αμηνιφγεζε ηεο ζξέςεο απνηειεί κέξνο ηεο ΠΓΑ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη δείθηεο
εθηίκεζεο ηεο ζξέςεο. πλήζσο αμηνινγνχληαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (Body
Mass Index) θαη ε απψιεηα βάξνπο (%) ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο. Ο δείθηεο
κάδαο ζψκαηνο (ΒΜΙ), ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην βάξνο (ζε ρηιηφγξακκα) κε ην
χςνο (ζε κέηξα) ζην ηεηξάγσλν [ΒΜΙ: Βάξνο (Kg)/ (Όςνο ζε m)²]. Δίλαη κηα
εχθνιε θαη γλσζηή κέζνδνο εθηίκεζεο ηνπ βάξνπο ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ, κε
ηηκέο ηδαληθνχ βάξνπο κεηαμχ 20 (ή 18,5 ζχκθσλα κε WHO) θαη 24,9 .
Κοινωνικοί και οικονομικοί παπάγονηερ
Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λενπιαζίαο ζηνλ γεξηαηξηθφ αζζελή είλαη
ζηελά ζπλδεκέλε κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Οη ειηθησκέλνη ζπρλά
δνπλ κφλνη, έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θησρέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο θαη αλεπαξθή νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο

ηίζεηαη

ην

εζηθφ

δίιεκκα

ηεο

πεξαηηέξσ

ζεξαπεπηηθήο

αληηκεηψπηζεο, θαζψο κηα επηζεηηθή νγθνινγηθή ζεξαπεία απαηηεί πηζηή ηήξεζε
ησλ εθάζηνηε νδεγηψλ (ιήςε θαξκάθσλ, δηελέξγεηα εμεηάζεσλ, κεηαθίλεζε γηα
επαλεθηίκεζε θ.α.) θαη ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο, απεηιεηηθήο γηα ηε
δσή. ια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα κελ αξρίδεη ε νγθνινγηθή
αληηκεηψπηζε αλ δελ εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο ππνζηήξημε ηνπ ειηθησκέλνπ κε ηε
ζηαζεξή παξνπζία εληφο ηνπ ζπηηηνχ ελφο caregiver (ζπγγελήο, κηζζσκέλε
βνήζεηα ή έλαο γείηνλαο), κέζσ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ζην ζπίηη ή κε ηε
δηακνλή ζε νξγαλσκέλν ίδξπκα γηα ειηθησκέλνπο.

1.5.3.2

Εθαπμογή αποηελεζμάηων ΠΓΑ

Με βάζε ηελ ΠΓΑ, νη ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο
θαηεγνξίεο πνπ αληαλαθινχλ ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ηε δπλαηφηεηα
απνθαηάζηαζεο, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαη ηελ αληνρή ζην stress [69,70] θαη
νη νπνίεο απαηηνχλ δηαθνξεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Αζζελείο κε θαιή
γεληθή θαηάζηαζε (fit) κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ ίδηα ζεξαπεία κε ηνπο λεφηεξνπο,
17

ελψ αζζελείο κε ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ ή κε ζπλνδά λνζήκαηα φρη απεηιεηηθά
γηα ηε δσή (vulnerable) ζα πξέπεη λα ιάβνπλ θάπνηα πξνζαξκνζκέλεηξνπνπνηεκέλε ζεξαπεία. Γηα ηνπο εχζξαπζηνπο (frail) αζζελείο ελδείθλπηαη κφλν
αλαθνπθηζηηθή-ππνζηεξηθηηθή αγσγή (Πίνακαρ 3). Η επζξαπζηφηεηα είλαη
ζπλδεκέλε κε θαθή πξφγλσζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο λενπιαζίαο θαη ηε
ζεξαπεία ηεο. Ο εχζξαπζηνο αζζελήο αληηπξνζσπεχεη ην 15-30% ησλ
ειηθησκέλσλ, είλαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα βαξηά ηνμηθφηεηα απφ ηε θπηηαξνηνμηθή
ζεξαπεία θαη, επί ηνπ παξφληνο, πξνηείλεηαη ε απνθπγή επηζεηηθήο νγθνινγηθήο
ζεξαπείαο.

1.5.3.3

Η ΠΓΑ ζηη κλινική ππάξη

Τπάξρεη πιένλ ζπλαίλεζε θαη ζπζηήλεηαη νη ειηθησκέλνη αζζελείο κε
θαξθίλν λα ππνβάιινληαη ζε θάπνηνπ είδνπο ελδειερή αμηνιφγεζε [95-96], ελψ ε
αθξηβήο κνξθή απηήο απνηειεί αθφκε αληηθείκελν κειέηεο. Η πιήξεο ΠΓΑ είλαη
ρξνλνβφξα θαη δχζθνια εθαξκφζηκε ζηε θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε θαζψο
απαηηεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπνπ 30 ιεπηά, αλάινγα θαη κε ην βαζκφ
ζπλεξγαζίαο ηνπ ειηθησκέλνπ. Έηζη, έρεη πξνηαζεί ε εθαξκνγή βξαρχηεξσλ
εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο (screening tools) ψζηε λα δηαθξηζνχλ νη ειηθησκέλνη γηα
ηνπο

νπνίνπο

απαηηείηαη

πεξαηηέξσ

πιήξεο

αμηνιφγεζε.

Σα

θπξηφηεξα

ζηαζκηζκέλα εξγαιεία είλαη ε VES-13 [97-98] θαη ην εξσηεκαηνιφγην G8 [99].

1.5.4

Κλινικέρ μελέηερ και ηλικιωμένοι ογκολογικοί αζθενείρ

Παξά ηελ αχμεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηε κεγάιε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ
ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, νη ειηθησκέλνη αζζελείο ππν-αληηπξνζσπεχνληαη ζηηο
θιηληθέο κειέηεο νη νπνίεο δνθηκάδνπλ λέεο αληηλενπιαζκαηηθέο ζεξαπείεο [100],
κε απνηέιεζκα ζπρλά λα ππν-ζεξαπεχνληαη ή λα ιακβάλνπλ ζεξαπείεο νη νπνίεο
δελ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηα πιαίζηα θιηληθψλ δνθηκψλ.
Η αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο κειέηεο νθείιεηαη ελ κέξεη ζε
νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο (δπζθνιία κεηαθίλεζεο, κηθξφ
εηζφδεκα, έιιεηςε βνήζεηαο-ζπκπαξάζηαζεο, αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε), αιιά
θπξίσο ζηελ απξνζπκία ησλ ηαηξψλ λα εληάμνπλ ζηηο κειέηεο ειηθησκέλνπο
αζζελείο γηα ηνλ θίλδπλν κεγαιχηεξεο ηνμηθφηεηαο θαη κηθξφηεξεο εθαξκνγήοαπνδνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο εξεπλεηηθήο ζεξαπείαο [100-102]. Η ππν18

αληηπξνζψπεπζε απηή θαζηζηά επηζθαιή ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο απηέο γηα ην ζχλνιν ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ.
Δπηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο φπσο ε EORTC θαη ην NCI, ελζαξξχλνπλ ηελ έληαμε
ειηθησκέλσλ αζζελψλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο, απνηξέπνληαο ηνλ θαζνξηζκφ
αλψηεξσλ νξίσλ ειηθίαο ζηα θξηηήξηα έληαμεο θαη ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε
ζρεδηαζκνχ θιηληθψλ κειεηψλ εηδηθά γηα ηνπο νγθνινγηθνχο γεξηαηξηθνχο
αζζελείο.
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Πίνακαρ 2. Πνιπδηάζηαηε Γεξηαηξηθή Αμηνιφγεζε: ε πιήξεο εηθφλα
Λεηηνπξγηθή θαηάζηαζε

1. Performance Status: Κιίκαθα Karnofsky ή ECOG
2. Βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο: θιίκαθα

ADL

ηνπ Katz
3. Γξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε

ηε

ρξήζε

νξγάλσλ: θιίκαθα IADL ηνπ Lawton
πλνδά λνζήκαηα

1. Κιίκαθα Charlson (Charlson)
2. Κιίκαθα CIRS-G (Miller)

πλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε

Γεξηαηξηθή θιίκαθα θαηάζιηςεο (GDS; Hickie)

Γλσζηηθή θαηάζηαζε

Κιίκαθα MMSE (Folstein)

Γεξηαηξηθά ζχλδξνκα

Άλνηα, παξαιήξεκα, θαηάζιηςε, αδπλακία ζξέςεο, παξακέιεζε
ή/θαη θαηάρξεζε, νζηενπφξσζε, πηψζεηο, αθξάηεηα

Θξεπηηθή θαηάζηαζε

BMI, ιεπθσκαηίλε, απψιεηα βάξνπο

Κνηλσληθή–νηθνλνκηθή

Δπίπεδν νηθνγελεηαθήο-θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, χπαξμε

θαηάζηαζε

αζθάιηζεο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζπλζήθεο δηαβίσζεο.

Πνιπθαξκαθία

Αξηζκφο ιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ- Κίλδπλνο αιιειεπηδξάζεσλ

Από: Balducci L. Crit Rev Oncol Haematol 2003 (ηποποποιημένορ) [69]

Πίνακαρ 3. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο ειηθησκέλσλ αζζελψλ
Παπάμεηποι ΠΓA

Θεπαπεςηικέρ ενδείξειρ

Καηηγοπία 1:

θακία ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε ζε ADL θαη IADL

Ίδηα ζεξαπεία κε

“Fit”

θακία ζεκαληηθή ζπλνδφο λνζεξφηεηα

ησλ λεφηεξσλ αζζελψλ

„„ικανόρ‟‟

θαλέλα γεξηαηξηθφ ζχλδξνκν

Καηηγοπία 2:

εμάξηεζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα IADL αιιά φρη

Πξνζαξκνζκέλεο,

“Vulnerable ”

ADL

ηξνπνπνηεκέλεο

„„Δςπαθήρ‟‟

παξνπζία ζπλνδνχ λνζεξφηεηαο φρη

ζεξαπείεο

απεηιεηηθήο γηα ηε δσή (κέζνπ βαζκνχ)
ήπηα δηαηαξαρή κλήκεο ή/θαη θαηάζιηςε
θαλέλα γεξηαηξηθφ ζχλδξνκν
Καηηγοπία 3:

Ένα από ηα παπακάηω:

Μφλν αλαθνπθηζηηθή-

“Frail”

ειηθία

„„Δύθπαςζηορ‟‟

εμάξηεζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ADL

ππνζηεξηθηηθή αγσγή

85 έηε *

έλα ή πεξηζζφηεξα γεξηαηξηθά ζχλδξνκα
3 ή πεξηζζφηεξα λνζήκαηα βαζκνχ 3 (CIRS-G)
ή έλα πνιχ ζνβαξφ ζπλνδφ λφζεκα (βαζκνχ 4)
κε ζηαζεξφ πεξηνξηζκφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο

Απφ: Balducci L., Crit Rev Oncol Haematol 2003[69]
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1.6.

Οπθοκολικόρ καπκίνορ και ηλικιωμένοι αζθενείρ

1.6.1

Πποκλήζειρ πος αθοπούν ηοςρ ηλικιωμένοςρ αζθενείρ με

μεηαζηαηικό ΟΚΚ
Σν 70% ησλ πεξηπηψζεσλ ΟΚΚ αλαπηχζζεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 65
εηψλ θαη ζρεδφλ ην 40% ζε αζζελείο κεγαιχηεξνπο απφ 75 εηψλ, ελψ ε κέζε
ειηθία δηάγλσζεο είλαη ηα 71 έηε [103]. Με βάζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο είλαη
ζαθέο φηη ν ΟΚΚ αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πγείαο ζηνπο
ειηθησκέλνπο.
Πεξίπνπ ην 50% ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη

> 70 εηψλ

θαη ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα ν ΟΚΚ είλαη ε ηξίηε πην θνηλή αηηία ζαλάηνπ απφ
θαξθίλν [104]. Ωζηφζν, ε ζρεηηθή επηβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ (≥ 65 εηψλ)
αζζελψλ κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ είλαη γεληθά ρεηξφηεξε απφ εθείλε ησλ λεφηεξσλ
αζζελψλ, ιφγσ ηνπ πην πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ θαηά ηε δηάγλσζε, αιιά θαη
εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δε ιακβάλνπλ ζπρλά ηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζε [105107]. Η ζεξαπεπηηθή απφθαζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη φρη κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή
αιιά ηε βηνινγηθή ειηθία ηνπ αζζελνχο θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο.
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεξαπείαο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ
ΟΚΚ, είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ λεφηεξσλ. Ωζηφζν, ζηνπο ειηθησκέλνπο πξέπεη
λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε πξννδεπηηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εθεδξεηψλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ηελ απμαλφκελε επίπησζε ζπλνδψλ
λνζεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ νδεγεί ζε κεησκέλε αληνρή
ζην stress θαη ζε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, επεξεάδνληαο ηελ αλνρή
ζηε ζεξαπεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά απηήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
αμηνινγείηαη ν αζζελήο κε βάζε ηα παξαδεθηά εξγαιεία Γεξηαηξηθήο Αμηνιφγεζεο
θαη νη ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά.
Τπάξρεη ζπκθσλία φηη ζηνπο εχζξαπζηνπο (frail) αζζελείο ελδείθλπηαη κφλν ε
αλαθνπθηζηηθή-ππνζηεξηθηηθή αγσγή θαη ε πξνζπάζεηεο γηα δηαηήξεζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο. Αζζελείο κε θαιή γεληθή θαηάζηαζε (fit) κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ
ίδηα ζεξαπεία κε ηνπο λεφηεξνπο, ελψ αζζελείο κε ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ ή κε
ζπλνδά λνζήκαηα φρη απεηιεηηθά γηα ηε δσή (vulnerable) ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
θάπνηα πξνζαξκνζκέλε-ηξνπνπνηεκέλε ζεξαπεία.
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1.6.2

Αζθάλεια και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ Υημειοθεπαπείαρ ζε

ηλικιωμένοςρ αζθενείρ με μεηαζηαηικό ΟΚΚ
Η ρεκεηνζεξαπεία ζηνλ κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηα
απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε κφλν ηελ ππνζηεξηθηηθή αγσγή [108]. Η
δηαζεζηκφηεηα

ησλ

λεφηεξσλ

παξαγφλησλ

(ηξηλνηεθάλε ,

νμαιηπιαηίλε ,

bevacizumab , cetuximab , panitumumab) θαη εηδηθφηεξα, ε έθζεζε ζε φια ηα
δξαζηηθά θάξκαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηα
πνζνζηά αληαπφθξηζεο, ην ρξφλν εμέιημεο ηεο λφζνπ, ηε δηάκεζε ζπλνιηθή
επηβίσζε θαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ππνβιεζνχλ ζε
δπλεηηθά ζεξαπεπηηθή εθηνκή ησλ επαηηθψλ κεηαζηάζεσλ. Απφ ηελ εηζαγσγή
απηψλ ησλ λεφηεξσλ παξαγφλησλ, ε

ζπλνιηθή επηβίσζε έρεη ζρεδφλ

ηεηξαπιαζηαζηεί [109]. Μειέηεο θάζεο ΙΙΙ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
αζζελείο αλεμαξηήησο ειηθίαο, αλαθέξνπλ πιένλ δηάκεζε επηβίσζε άλσ ησλ 2
εηψλ (ζε ζχγθξηζε κε 6-8 κήλεο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ
παξαγφλησλ). Δπηπιένλ, πεξίπνπ 10% ησλ αζζελψλ είλαη αθφκε ελ δσή ζηα 5
έηε [110]. Μηα παξφκνηα ηάζε έρεη παξαηεξεζεί ζηνπο ειηθησκέλνπο, αλ θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ, απφ φηη έρεη θαλεί απφ ππν-αλαιχζεηο θιηληθψλ κειεηψλ, νη
νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί βαζηθά ζε αζζελείο λεαξφηεξεο ειηθίαο. Μηα
αλάιπζε ησλ αζζελψλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία γηα
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, έδεημε κηα βειηίσζε επηβίσζεο θαηά 6,8 κήλεο κεηαμχ ηνπ
1995 θαη ηνπ 2005, ε νπνία έρεη απνδνζεί ζηε ρξήζε ησλ λεφηεξσλ
ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ [110].
Παξά ην απνδεδεηγκέλν φθεινο ησλ λέσλ απηψλ παξαγφλησλ, ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ιηγφηεξνη ειηθησκέλνη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη κε απηνχο
ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο ζεξαπείαο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε αζζελείο λεφηεξεο
ειηθίαο, πηζαλφηαηα ιφγσ θφβνπ εκθάληζεο κεγαιχηεξεο ηνμηθφηεηαο [111]. ε
κεξηθέο κειέηεο, νη ειηθησκέλνη, πνπ ειάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία γηα κεηαζηαηηθφ
ΟΚΚ, ήηαλ πην επαίζζεηνη ζηε ηνμηθφηεηα, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηε δηάξξνηα θαη
ηελ νπδεηεξνπελία [112-115], αλ θαη απηφ δελ απνηειεί θαζνιηθή δηαπίζησζε [56,
116-118]. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ νη νπνίνη
ζπκκεηείραλ ζε θιηληθέο κειέηεο [100,119], ηα ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζε αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ αλαιχζεηο ππννκάδσλ θαη
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ζπγθεληξσηηθέο αλαιχζεηο απφ κεγάιεο κειέηεο θάζεο ΙΙΙ. Απηέο νη ππναλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ ην ίδην φθεινο απφ
ηε ρεκεηνζεξαπεία φπσο θαη νη λεφηεξνη αζζελείο. Παξάιιεια, νη δηαθνξέο ζηα
πνζνζηά ζνβαξήο ηνμηθφηεηαο είλαη, νπζηαζηηθά, κηθξέο [104,120-125].
Υημειοθεπαπεία με βάζη ηη 5-FU
πγθεληξσηηθή

αλάιπζε

22

θιηληθψλ

κειεηψλ

αμηνιφγεζε

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο κε βάζε ηε 5-FU ζηνπο ειηθησκέλνπο
αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ [104]. Η αλάιπζε πεξηέιαβε 3825 αζζελείο απφ
ηνπο νπνίνπο 629 (16,4%) ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ. Η ζπλνιηθή επηβίσζε
ήηαλ παξφκνηα κεηαμχ ειηθησκέλσλ θαη λεφηεξσλ αζζελψλ (10,8 έλαληη 11,3
κελψλ; p=0.31). Οκνίσο, δελ δηαπηζηψζεθε θακκία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα
πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο (ORR) κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ
(>70 έλαληη <70 εηψλ: 23,9% έλαληη 21,1%; p=0.14). Η ζπλερήο έγρπζε 5-FU
νδήγεζε ζε ζεκαληηθά απμεκέλε αληαπφθξηζε θαη επηβίσζε έλαληη ηεο bolus 5FU. πλνιηθά, νη ειηθησκέλνη αζζελείο νθεινχληαη ην ίδην απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία
ζε ζρέζε κε ηα λεφηεξα άηνκα, αλ θαη εκθαλίδνπλ κία ειαθξά κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα νπδεηεξνπελίαο, ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ππφινηπεο ζνβαξέο
ηνμηθφηεηεο. Η ρνξήγεζε bolus 5-FU (ζρήκα Mayo) ζηνπο >70 εηψλ παξνπζηάδεη
ζεκαληηθά

ζνβαξφηεξε

ηνμηθφηεηα

φπσο

δηάξξνηα

(24%

έλαληη

14%),

νπδεηεξνπελία (24% έλαληη 10%) θαη ζαλάηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηε ζεξαπεία
(9% έλαληη 2%) [112]. Αληίζεηα, ην ζρήκα De Gramont είλαη ηδηαίηεξα θαιά αλεθηφ
ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη είλαη πξνηηκφηεξε ε ρνξήγεζε ηνπ απφ 5-FU bolus, αλ
είλαη εθηθηφ [125].
Η capecitabine σο κνλνζεξαπεία ζηνπο ειηθησκέλνπο θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ
απνηειεζκαηηθή, αλ θαη ειάρηζηα ηνμηθφηεξε, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο θάησ ησλ 80
εηψλ [126-129]. Δληνχηνηο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα
ηξνπνπνίεζε ησλ δφζεσλ ηεο capecitabine, αλάινγα κε ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία
[130].
Υημειοθεπαπεία με βάζη ηην Ηπινοηεκάνη
ε κηα κεηα-αλάιπζε 4 κειεηψλ θάζεο ΙΙΙ κε 2.691 αζζελείο, εμεηάζηεθε ε
αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ Irinotecan/FU/LV έλαληη
FU/LV (infusional or bolus) γηα αζζελείο >70 εηψλ (599 αζζελείο >70 εηψλ:
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22.2%). Γελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά ζρεηηδφκελε κε ηελ ειηθία φζνλ
αθνξά ηηο αληηθεηκεληθέο αληαπνθξίζεηο (p=0.33), ηελ επηβίσζε ειεχζεξε πξφνδν
λφζνπ (p=0.84) θαη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε (p=0.61). εκαληηθά κεγαιχηεξα
πνζνζηά

αληαπφθξηζεο

θαη

επηβίσζεο

ειεχζεξεο

πξφνδν

λφζνπ

παξαηεξήζεθαλ κε ηε ζεξαπεία κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε, θαη ζηηο δχν νκάδεο
ειηθίαο ελψ ζηνπο ειηθησκέλνπο ππήξρε κηα ηάζε γηα πςειφηεξε επηβίσζε, αιιά
ε δηαθνξά απηή δελ έθηαζε ζηα φξηα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ζην
ζθέινο ηεο Ιξηλνηεθάλεο πνπ έιαβε bolus (IFL) αιιά φρη ζπλερή έγρπζε ηεο 5-FU
(FOLFIRI), δηαπηζηψζεθε κία ηάζε πξνο κηα δπζκελέζηεξε επηβίσζε θαηά ηηο
πξψηεο εβδνκάδεο ηεο ζεξαπείαο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο. Η αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνμηθφηεηαο γηα ηηο δχν νκάδεο έδεημε γεληθά ζπγθξίζηκε ηνμηθφηεηα
κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ, κε εμαίξεζε κία νξηαθά πςειφηεξε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο νπδεηεξνπελίαο βαζκνχ 3 θαη 4 ζε ειηθησκέλνπο πνπ
έιαβαλ κφλν 5-FU/FA [116].
Υημειοθεπαπεία με βάζη ηην Oxaliplatin
ε

κηα

ζπγθεληξσηηθή

αλάιπζε

εμεηάζηεθε

ε

αζθάιεηα

θαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο κε βάζε ηελ oxaliplatin (FOLFOX) ζε
ειηθησκέλνπο αζζελείο (≥ 70 εηψλ) ζε ζχγθξηζε κε λεφηεξνπο αζζελείο κε ΟΚΚ
ζην πιαίζην ηεο επηθνπξηθήο, ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο γξακκήο ζεξαπείαο.
Σν FOLFOX θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ αζθάιεηά
ηνπ ζε επηιεγκέλνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ΟΚΚ [124]. ηελ αλάιπζε απηή,
κφλν ην 16% ησλ αζζελψλ ήηαλ ≥70 εηψλ κε ζπλέπεηα ηα δεδνκέλα γηα ηνπο
αζζελείο >80 εηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζρήκα λα είλαη πεληρξά. Γελ
ππήξραλ δηαθνξέο ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο αλαθνξηθά κε ηηο αληηθεηκεληθέο
αληαπνθξίζεηο, ηελ επηβίσζε ειεχζεξε πξφνδν λφζνπ θαη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε.
Δλ ηνχηνηο, νη ειηθησκέλνη αζζελείο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε
αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα (νπδεηεξνπελία θαη ζξνκβνθπηνπελία), πεξηζζφηεξε
θφπσζε θαη ζεκαληηθά ιηγφηεξε λαπηία/έκεην.
ηοσεύοςζερ θεπαπείερ
Σα πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηηο κειέηεο γηα ηε
ρξήζε ησλ βηνινγηθψλ ζεξαπεηψλ (bevacizumab, cetuximab θαη panitumumab)
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ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ δείρλνπλ φηη είλαη πηζαλψο
αζθαιήο ε ρνξήγεζε ηνπο ζηνπο αζζελείο απηνχο [16, 131- 133].
Σν πξνθίι ηνμηθφηεηαο ηνπ bevacizumab πεξηιακβάλεη ηελ ππέξηαζε (ε πην
ζπρλή παξελέξγεηα), πξσηετλνπξία, ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα, αηκνξξαγίεο,
επηπινθέο επνχισζεο ηξαχκαηνο θαη δηάηξεζε ηνπ εληέξνπ πνπ ρξεηάδνληαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ζεξαπεία ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ
[16, 131,134,135]. Δηδηθφηεξα, ηα αξηεξηαθά ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα κεηά
bevacizumab ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπκβνχλ ζε αζζελείο ειηθίαο >65 εηψλ. Δθηφο
απφ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ αξηεξηαθψλ ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ, απφ
ηε κειέηε BRITE πξνθχπηεη φηη ηα δεδνκέλα αζθάιεηαο ζηνπο ειηθησκέλνπο είλαη
ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ αζζελψλ θάησ ησλ 65 εηψλ.
Τπάξρνπλ

πεξηνξηζκέλα

ζηνηρεία

απφ

ηηο

κειέηεο

ησλ

κνλνθινληθψλ

αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ EGFR (cetuximab, panitumumab) ζηνπο ειηθησκέλνπο
κε ΟΚΚ. Μηα κηθξή κειέηε αμηνιφγεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα
ηνπ cetuximab κε ή ρσξίο irinotecan ζε κηα αλαδξνκηθή νκάδα ειηθησκέλσλ
αζζελψλ [136]. Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε
ηνμηθφηεηα ήηαλ παξφκνηα κε απηήλ πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο.
ηε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ην panitumumab έλαληη ηεο βέιηηζηεο ππνζηεξηθηηθήο
αγσγήο, νη αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ είραλ παξφκνην φθεινο ζην PFS κε ηνπο
λεφηεξνπο [18]. Πξφζθαηα ζηνηρεία έδεημαλ ζαθψο φηη νη αληη-EGFR παξάγνληεο
ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κφλν ζε αζζελείο ησλ νπνίσλ νη φγθνη είλαη wild-type
K-RAS. Οη αζζελείο κε K-RAS κεηαιιάμεηο δελ σθεινχληαη απφ ηελ αληη-EGFR
ζεξαπεία [137].
ςζηάζειρ ανηιμεηώπιζηρ ηλικιωμένων με μεηαζηαηικό ΟΚΚ
Οη ειηθησκέλνη αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ δελ πξέπεη λα ζηεξνχληαη ηεο
θπηηαξνηνμηθήο ρεκεηνζεξαπείαο.
Η ρνξήγεζε ηεο 5-FU ζε ζπλερή έγρπζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ιηγφηεξν
ηνμηθή απφ ηελ bolus 5-FU.
Η ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία (5-FU κε irinotecan ή oxaliplatin) έρεη παξφκνηα
απνηειεζκαηηθφηεηα κε απηή πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο θαη
πξέπεη λα είλαη ε ζεξαπεία επηινγήο γηα ηνπο θαηάιιεινπο ειηθησκέλνπο
αζζελείο κε ή ρσξίο bevacizumab.
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Η Capecitabine κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο, κε
πξνζαξκνγή ησλ δφζεσλ βάζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα ιεθζνχλ
ππφςε ε άξηζηε ζπκκφξθσζε ηεο ιήςεο ηνπ θαη ε πςειφηεξε ηνμηθφηεηα πνπ
παξαηεξείηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο.
Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα, κε εμαίξεζε ηα ζξνκβνεκβνιηθά
επεηζφδηα, ηνπ bevacizumab ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο, είλαη παξφκνηα κε
απηήλ ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηε ζεξαπεία
(πξψηεο θαη δεχηεξεο γξακκήο) επηιεγκέλσλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ.
Σν Cetuximab θαη ην panitumumab πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο
έλδεημεο ηνπο, αλ θαη ηα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηε ζεξαπεία ησλ
ειηθησκέλσλ είλαη ειάρηζηα, θαη θαίλεηαη φηη δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή
αλνρή ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζπλνιηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο ησλ
ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ. Πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ πην
εληαηηθή θαη θαηάιιειε ζεξαπεία πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη αζθαιήο θαη
απνηειεζκαηηθή ζχκθσλα κε ηε βηνινγηθή ηνπο ειηθία θαη ηα ζπλνδά λνζήκαηα.
πζηήλεηαη λα γίλεηαη γεξηαηξηθή αμηνιφγεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζε
φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ. ηφρνο πξέπεη λα είλαη
ή αχμεζε ηεο επηβίσζεο, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ ηνμηθφηεηα γηα λα
επηηεπρζεί ην κεγαιχηεξν φθεινο ησλ αζζελψλ [138].

1.7.

ηόσοι Γιαηπιβήρ

Να δηεξεπλεζεί ν βέιηηζηνο ηξφπνο ρνξήγεζεο ηεο Ιξηλνηεθάλεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε 5-Φινπνξννπξαθίιε.
Να κειεηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο ζεξαπείαο κε βάζε
ηελ Ιξηλνηεθάλε ζε ζρέζε κε άιινπο ζπλδπαζκνχο ρεκεηνζεξαπείαο.
Να κειεηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο ζεξαπείαο κε βάζε
ηελ Ιξηλνηεθάλε ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλνθισληθφ αληίζσκα έλαληη ηνπ
VEGF, Bevacizumab.
Να ζπγθξηζνχλ ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλδπαζκψλ κε
βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε ζε αζζελείο >65 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο
αζζελείο.
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Γηα λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα αθνινπζήζακε ηελ θιαζζηθή
κεζνδνινγία ηεο θιηληθήο έξεπλαο. Ξεθηλήζακε κε ηε δηελέξγεηα κίαο κειέηεο
θάζεο Ι γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο Ιξηλνηεθάλεο
κε θινπνξνππξηκηδίλεο, αθνινχζσο πξνρσξήζακε ζε κία κειέηε θάζεο ΙΙ γηα ηε
κειέηε ηεο δξαζηηθφηεηαο θαη επηβεβαίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη,
ηέινο δηελεξγήζεθαλ δχν ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο θάζεο ΙΙΙ γηα ηε δηεξεχλεζε
ηεο ηδαληθήο ζηξαηεγηθήο ρνξήγεζεο ηεο Ιξηλνηεθάλεο ζηνλ ΟΚΚ. Αθνινχζεζε
αλάιπζε κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαη άλσ , ησλ δχν ηπραηνπνηεκέλσλ
κειεηψλ, γηα λα ζπγθξηζεί ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζπλδπαζκψλ κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο > 65 εηψλ ζε
ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο.

27

2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
2.1

Αζθάλεια και αποηελεζμαηικόηηηα ηος ζςνδςαζμού ηηρ
Ηπινοηεκάνηρ με θλοςοποπςπιμιδίνερ
2.1.1

Αζθενείρ και μέθοδορ

Α. Μελέηη θάζηρ I ηος ζςνδςαζμού Irinotecan με ζςνεσή έγσςζη 5Fluouracil ζηο μεηαζηαηικό οπθοκολικό καπκίνο.
Σκεπηικό
Παξά ηα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα ηε
δξαζηηθφηεηα ηεο ηξηλνηεθάλεο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζπλρνξήγεζεο κε ηε 5θινπνξννπξαθίιε δελ ήηαλ μεθάζαξνο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο ηεο αιιεινεπηθαιππηφκελεο ηνμηθφηεηαο ( βιελλνγνλίηηδα θαη δηάξξνηα) [139-142]. Ωο εθ
ηνχηνπ, κειεηήζεθε ζε κία κειέηε θάζεο Ι, ν ζπλδπαζκφο CPT-11 θαη 5-FU, ζε
ζπλερή ελδνθιέβηα έγρπζε 4 εκεξψλ, ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, πνπ δελ
είραλ ιάβεη ρεκεηνζεξαπεία γηα κεηαζηαηηθή λφζν.
Σηόσοι ηηρ μελέηηρ
Να θαζνξηζηεί ε κέγηζηε αλεθηή δφζε (MTD) θαη ε δνζν-πεξηνξηζηηθή
ηνμηθφηεηα (DLT) ηνπ ζπλδπαζκνχ CPT-11 θαη 5-FU θαη, δεπηεξεπφλησο, λα
εθηηκεζεί ε δξαζηηθφηεηα ηνπ (πνζνζηά αληηθεηκεληθψλ αληαπνθξίζεσλ), σο
ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ.
Επιλογή αζθενών
ηε

κειέηε

επηβεβαησκέλν

κπνξνχζαλ

κεηαζηαηηθφ

λα

εληαρζνχλ

νξζνθνιηθφ

θαξθίλν

αζζελείο
πνπ

κε

δελ

ηζηνινγηθά
είραλ

ιάβεη

ρεκεηνζεξαπεία γηα κεηαζηαηηθή λφζν. Η κειέηε είρε εγθξηζεί απφ ηελ επηηξνπή
εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ ΠΑΓΝΗ θαη φινη νη αζζελείο είραλ ππνγξάςεη
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ζπκκεηνρήο.
Θεπαπεςηικό ζσήμα - Επίπεδα δόζηρ
Οη θιηκαθνχκελεο δφζεηο ηεο Ιξηλνηεθάλεο ρνξεγήζεθαλ σο ελδνθιέβηεο
εγρχζεηο 30 min (αξρηθή δφζε 200 mg/m2), κε απμήζεηο 50 mg/m2 , ηελ 4ε εκέξα .
Η 5 – FU ρνξεγήζεθε σο ζπλερήο έγρπζε 4 εκεξψλ, επίζεο ζε θιηκαθνχκελεο
δφζεηο (αξρηθή δφζε 400 mg/m2/εκέξα), κε ηηο απμήζεηο 50 mg/m2 ηηο εκέξεο 1- 4.
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Σν ζεξαπεπηηθφ ζρήκα επαλαιακβάλνληαλ θάζε 4 εβδνκάδεο εάλ ν απφιπηνο
αξηζκφο ησλ νπδεηεξφθηισλ ήηαλ > 1.500/dl θαη νη κε-αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα
είρε παξέιζεη. Σξεηο αζζελείο εγγξάθεθαλ ζε θάζε επίπεδν δφζεσλ, αιιά
απμήζεθαλ ζε 6 εάλ ν έλαο απφ απηνχο παξνπζίαδε δνζν-πεξηνξηζηηθή
ηνμηθφηεηα.
Η δνζνπεξηνξηζηηθή ηνμηθφηεηα (DLT) αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
θχθινπ ζεξαπείαο, θαη νξίζηεθε λα έρεη ζπκβεί έλα απφ ηα εμήο: βαζκνχ 4
νπδεηεξνπελία ή ζξνκβνθπηνπελία πνπ δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 2 εκέξεο,
εκπχξεηε νπδεηεξνπελία, νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ηεο ζεξαπείαο πνπ δηαξθεί
πεξηζζφηεξν απφ 5 εκέξεο ή νπνηαδήπνηε κε αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα βαζκνχ 3
ή 4 (εθηφο απφ αισπεθία ή λαπηία). Ωο επίπεδν DLT νξίζηεθε ην επίπεδν φπνπ
ηνπιάρηζηνλ 2 ζηνπο 3 αζζελείο ή ηνπιάρηζηνλ 3 ζηνπο 6 αζζελείο ηνπ επηπέδνπ
εκθαλίζνπλ DLT (≥50% ησλ αζζελψλ ηνπ επηπέδνπ λα εκθαλίζνπλ DLT). Ωο
επίπεδν κέγηζηεο αλεθηήο δφζεο (MTD) νξίζηεθε ην ακέζσο πξνεγνχκελν
επίπεδν πξηλ απφ εθείλν ηνπ DLT. Οη αζζελείο πνπ αλέπηπμαλ DLTs, ζπλέρηζαλ
ηε ζεξαπεία ηνπο κε ηηο δφζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ δφζεσλ.
Αξιολόγηζη αζθενών
Η αμηνιφγεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ζηε ζεξαπεία έγηλε κε βάζε ηα θξηηήξηα
WHO πξηλ απφ θάζε θχθιν ζεξαπείαο [143]. Οη αληαπνθξίζεηο αμηνινγήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα WHO [143] κε απεηθνληζηηθφ έιεγρν θάζε ηξεηο θχθινπο
ρεκεηνζεξαπείαο.
Β.

Πολςκενηπική

μελέηη

θάζηρ

ΗΗ

για

ηον

πποζδιοπιζμό

ηηρ

αποηελεζμαηικόηηηαρ και ηηρ αζθάλειαρ ηος ζςνδςαζμού Ηπινοηεκάνηρ και
5-Fluorouracil / Leucovorin (ζσήμα de Gramont) ζαν θεπαπεία 1ηρ γπαμμήρ
ζε αζθενείρ με μεηαζηαηικό οπθοκολικό καπκίνο.
Ειζαγωγή- Σκεπηικό
ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε δξαζηηθφηεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ιξηλνηεθάλεο (CPT-11) ζε ζπλδπαζκφ κε ην θιαζηθφ
ζρήκα de Gramont, σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζε 54 αζζελείο κε
κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ θαξθίλν.
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Επιλογή αζθενών
ηε κειέηε εληάρηεθαλ αζζελείο κε ηζηνινγηθά επηβεβαησκέλν κεηαζηαηηθφ
ΟΚΚ, κε κεηξήζηκε λφζν, πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε ρεκεηνζεξαπεία γηα
κεηαζηαηηθή λφζν. Γελ ήηαλ επηιέμηκνη νη αζζελείο, κε ζνβαξή θαξδηαθή
δπζιεηηνπξγία, κε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ αλαθπιαθηηθψλ αληηδξάζεσλ, κε
ρξφληα

δηάξξνηα

ή

εληεξηθή

απφθξαμε,

κε

επαηηθέο

κεηαζηάζεηο

πνπ

θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο, κε
ζνβαξή ινίκσμε, κε ππνζηηηζκφ ή κε πξνγελέζηεξε αθηηλνζεξαπεία ηνπ κπεινχ
ησλ νζηψλ ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ 30% .
Θεπαπεία
Οη αζζελείο έιαβαλ leucovorin (200 mg/m2) ζε ελδνθιέβηα έγρπζε 2
σξψλ, πνπ αθνινπζήζεθε απφ ρνξήγεζε 5-FU ζε ελδνθιέβηα bolus έγρπζε
(400 mg/m2) θαη απφ ρνξήγεζε 5-FU ζε ζπλερή έγρπζε 22-σξψλ (600 mg/m2),
επαλαιακβαλφκελα γηα 2 δηαδνρηθέο εκέξεο. Σν CPT-11 ρνξεγήζεθε ζε κηα
δφζε 180 mg/m2, σο ελδνθιέβηα έγρπζε 30 ιεπηψλ ηελ εκέξα 1, πξηλ ηε
ρνξήγεζε ηεο LV. Ο θχθινο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο επαλαιακβαλφηαλ θάζε 2
εβδνκάδεο κέρξη πξνφδνπ ηεο λφζνπ.
Αξιολόγηζη αζθενών
Η αμηνιφγεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ζηε ζεξαπεία έγηλε κε βάζε ηα θξηηήξηα
WHO πξηλ απφ θάζε θχθιν ζεξαπείαο [143]. Οη αληαπνθξίζεηο αμηνινγήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα WHO [143] κε απεηθνληζηηθφ έιεγρν θάζε 4 θχθινπο
ρεκεηνζεξαπείαο (2 κήλεο).
Σηαηιζηική ανάλςζη.
Η δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο ππνινγίζηεθε απφ ηελ εκέξα πξψηεο
δηαπίζησζεο ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία κέρξη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ
ηεο λφζνπ. Ο ρξφλνο σο ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ είζνδν
ζηε κειέηε κέρξη ηελ ηεθκεξησκέλε πξφνδν ηεο λφζνπ, θαη ε ζπλνιηθή επηβίσζε
κεηξήζεθε απφ ηελ είζνδν ζηε κειέηε κέρξη ην ζάλαην ή ην ηειεπηαίν follow up
ηνπ αζζελή. Η δηάκεζε επηβίσζε θαη ν δηάκεζνο ρξφλνο γηα πξφνδν ηεο λφζνπ
ππνινγίζηεθαλ

κε

ηε

κέζνδν

Kaplan–Meier
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[144]

θαη

ηα

δηαζηήκαηα

εκπηζηνζχλεο γηα ηα πνζνζηά απάληεζεο ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
κεζφδνπο γηα ηα αθξηβή δπσλπκηθά δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο [145].
Γ. Πολςκενηπική ηςσαιοποιημένη μελέηη θάζηρ ΗΗΗ, ηος ζςνδςαζμού
FOLFOXIRI (Folinic acid, 5-Fluorouracil, Oxaliplatin and Irinotecan) ένανηι
ηος FOLFIRI (Folinic acid, 5-Fluorouracil and Irinotecan) ωρ θεπαπεία
ππώηηρ γπαμμήρ ζε αζθενείρ με μεηαζηαηικό οπθοκολικό καπκίνο
Ειζαγωγή-ζκεπηικό
Σξεηο κεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο θάζεο ΙΙΙ, ζηηο νπνίεο ζπγθξίζεθε
ν ζπλδπαζκφο 5-FU/LV κε ηνλ ίδην ζπλδπαζκφ καδί κε Ιξηλνηεθάλε, έδεημαλ φηη ε
πξνζζήθε ηεο Ιξηλνηεθάλεο ζηνλ ζπλδπαζκφ 5-FU/LV είρε σο απνηέιεζκα ηε
βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο, ηνπ ρξφλνπ κέρξη ηελ
επηδείλσζε ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο επηβίσζεο. Η βειηίσζε απηή απφ
ηελ πξνζζήθε ηεο Ιξηλνηεθάλεο επηηεχρζεθε θαη ζηα ζρήκαηα ζηα νπνία ε 5-FU
ρoξεγήζεθε bolus αιιά θαη ζε εθείλα ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ ζπλερή ελδνθιέβηα
έγρπζε ηεο 5-FU [55-57]. Απνηέιεζκα ησλ κειεηψλ απηψλ ήηαλ ε θαζηέξσζε ησλ
ζρεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ 5-FU/LV θαη Ιξηλνηεθάλε (FOLFIRI ζηελ Δπξψπε θαη
IFL ζηηο ΗΠΑ) σο ζπλδπαζκνχο εθινγήο ζηε ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ηνπ
κεηαζηαηηθνχ ΟΚΚ. Δηδηθφηεξα, ην ζρήκα FOLFIRI, ν ζπλδπαζκφο δειαδή
Ιξηλνηεθάλεο κε LV θαη ζπλερή έγρπζε 5-FU, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ν βέιηηζηνο
ηξφπνο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ απηψλ, κε βάζε ηα πνζνζηά αληηθεηκεληθήο
αληαπφθξηζεο θαη ην επλντθφ πξνθίι αζθάιεηαο.
Η Oxaliplatin εκθαλίδεη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο πνπ θάλνπλ ηε ρξήζε ηεο ηδηαίηεξα
ειθπζηηθή: έρεη αμηνζεκείσηε αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε έλαληη ηνπ ΟΚΚ ζε
κειέηεο in vitro θαη ζε πεηξακαηφδσα, εκθαλίδεη ζπλέξγεηα κε ηελ 5-FU, ηφζν in
vitro φζν θαη in vivo, θαη ν κεραληζκφο δξάζεο ηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηε θάζε
ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ [146,147].
Σα απνηειέζκαηα κηαο κεγάιεο πνιπθεληξηθήο κειέηεο θάζεσο ΙΙΙ πνπ ζπλέθξηλε
ην ζπλδπαζκφ Oxaliplatin+De Gramont (FOLFOX4) έλαληη ηεο θιαζζηθήο
ζεξαπείαο κε De Gramont έδεημε φηη ν ζπλδπαζκφο ζπζρεηίζηεθε κε
παξαηεηακέλε επηβίσζε ρσξίο εμέιημε λφζνπ ζε ζχγθξηζε κε ην ζρήκα De
Gramont [148]. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο FOLFOX4 ζπλδέεηαη κε κηα βειηησκέλε
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δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε (OS), ζε ζχγθξηζε κε IFL (Ιξηλνηεθάλε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ LV / FU iv bolus) [149].
Πξνθιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ζπλεξγηθή δξάζε ησλ ηξηψλ
θαξκάθσλ φηαλ ην CPT-11 έρεη πξνεγεζεί θαηά 24-48 σξψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ
Oxaliplatin/LV/5-FU [150]. Με βάζε ηελ ππφζεζε Goldie θαη Coldman, ε
αλάπηπμε

ησλ

αλζεθηηθψλ

ζηε

ζεξαπεία

θιψλσλ

ζα

κπνξνχζε

λα

ειαρηζηνπνηεζεί απφ ηελ πξφσξε έθζεζε ησλ φγθσλ ζε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξνπο ελεξγνχο παξάγνληεο. Δπνκέλσο, ε πξψηκε ρνξήγεζε ηξηψλ
ελεξγψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα είλαη έλαο ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε
ρεκεην-αλζεθηηθψλ θιψλσλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αλνρή ηνπ ζρήκαηνο
FOLFOXIRI

είρε

πξφζθαηα

αλαθεξζεί.

Σα

παξαηεξνχκελα

πνζνζηά

αληαπφθξηζεο (RR) ήηαλ 58,1 θαη 69%, ν ρξφλνο κέρξη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ
(TTP) 11 θαη 10,4 κήλεο θαη ε εθηηκψκελε ζπλνιηθή επηβίσζε (OS) 22,5 θαη 26,5
κήλεο ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Ιηαιηθή κειέηε θάζεο ΙΙ, αληίζηνηρα [151, 152].
Με βάζε απηά ηα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα, δηελεξγήζεθε κηα πνιπθεληξηθή
ηπραηνπνηεκέλε κειέηε θάζεο ΙΙΙ απφ ηελ Διιεληθή Ογθνινγηθή Δξεπλεηηθή
Οκάδα (HORG), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε
αζθάιεηα ηνπ δνζνινγηθνχ ζρήκαηνο FOLFOXIRI ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηππηθφ
ζπλδπαζκφ FOLFIRI, σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ
ΟΚΚ.
Επιλογή αζθενών
ηε κειέηε εληάρηεθαλ αζζελείο κε ηζηνινγηθά επηβεβαησκέλν κεηαζηαηηθφ
νξζνθνιηθφ θαξθίλν, κε κεηξήζηκε λφζν, πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε
ρεκεηνζεξαπεία γηα κεηαζηαηηθή λφζν. Γελ ήηαλ επηιέμηκνη, αζζελείο κε ζνβαξή
θαξδηαθή

δπζιεηηνπξγία,

κε

ηζηνξηθφ

πξνεγνχκελσλ

αλαθπιαθηηθψλ

αληηδξάζεσλ, κε ρξφληα δηάξξνηα ε εληεξηθή απφθξαμε, κε επαηηθέο κεηαζηάζεηο
πνπ θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο, κε
ζνβαξή ινίκσμε, κε ππνζηηηζκφ ή κε πξνγελέζηεξε αθηηλνζεξαπεία ηνπ κπεινχ
ησλ νζηψλ ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ 30%.
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Θεπαπεία
Οη αζζελείο ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ ην ζρήκα FOLFIRI ή ην ζρήκα
FOLFOXIRI. Οη αζζελείο πνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζην ζρήκα FOLFIRI (ζθέινο A)
έιαβαλ CPT-11 ζηε δφζε ησλ 180 mg/m2 ηελ 1ε εκέξα, LV ζηε δφζε ησλ
200 mg/m2 ζε 2 h IV έγρπζε, αθνινπζνχκελε απφ 5FU 400 mg/m2 IV bolus, θαη
ζηε ζπλέρεηα, 600 mg/m2 ζε 22 h ζπλερνχο ελδνθιέβηαο έγρπζεο, ηηο εκέξεο 1
θαη 2. Οη αζζελείο πνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζηνλ ζπλδπαζκφ FOLFOXIRI (ζθέινο Β)
έιαβε CPT-11 ζηε δφζε ησλ 150 mg/m2 ηελ 1ε εκέξα, LV ζηε δφζε ησλ
200 mg/m2 ζε 2 h IV έγρπζε, αθνινπζνχκελε απφ 5FU 400 mg/m2 IV bolus, θαη
ζηε ζπλέρεηα, 600 mg/m2 ζε 22 h ζπλερνχο ελδνθιέβηαο έγρπζεο, ηηο εκέξεο 2
θαη 3 θαη, ηέινο, L-OHP (νμαιηπιαηίλε) ζηε δφζε ησλ 65 mg/m2 ζε 2 h IV έγρπζε
ηελ εκέξα 2 (σήμα 1). Η ζεξαπεία ρνξεγήζεθε θάζε 2 εβδνκάδεο κέρξη ηελ
εμέιημε ηεο λφζνπ ή εκθάληζε κε απνδεθηήο ηνμηθφηεηαο. Οη αζζελείο
παξαθνινπζνχληαλ γηα ηε ηνμηθφηεηα, πξηλ απφ θάζε θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο κε
βάζε θνηλά θξηηήξηα ηνμηθφηεηαο ηνπ NCI έθδνζε 2.0 [153]
Αξιολόγηζη αζθενών
Δθηίκεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ, θιηληθή
εμέηαζε, πιήξε βηνρεκηθφ θαη αηκαηνινγηθφ έιεγρν, επίπεδα

CEA θαη

ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία (CT) ζψξαθνο, άλσ θαη θάησ θνηιίαο.
Η αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία εθηηκήζεθε θάζε 4 θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο (2
κήλεο) ή λσξίηεξα επί θιηληθήο έλδεημεο, κε ηελ ίδηα κέζνδν πνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ έληαμε ηνπ αζζελνχο ζηε κειέηε, ζχκθσλα κε ηα
RECIST θξηηήξηα [154].
Σηόσοι ηηρ μελέηηρ- Σηαηιζηική ανάλςζη.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζπλνιηθή επηβίσζε (overall
survival). Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη απνηεινχζαλ ην δηάζηεκα έσο ηελ πξφνδν
λφζνπ (time to progression), ην πνζνζηφ ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο (overall
response rate), θαζψο θαη ε αλνρή ζηε ζεξαπεία. Η κειέηε ζρεδηάζηεθε γηα λα
αληρλεχζεη 25% βειηίσζε ηεο επηβίσζεο γηα ην εξεπλεηηθφ ζθέινο, κε βάζε ηελ
ππφζεζε φηη ε ζπλνιηθή επηβίσζε ζα είλαη 17 κήλεο ζην ζθέινο αλαθνξάο
(FORFIRI) [56] θαη 22,5 κήλεο γηα ην εξεπλεηηθφ ζθέινο (FOLFOXIRI) [151].
Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ηνπ Freedman [155], 136 αζζελείο αλά ζθέινο
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έπξεπε λα εληαρζνχλ ζε κηα πεξίνδν 48 κελψλ. Η ηπραηνπνίεζε εθηειέζηεθε
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ειαρηζηνπνίεζεο [156] θαη ε δηαζηξσκάησζε
ησλ αζζελψλ έγηλε αλά θέληξν, αλάινγα κε ηελ πξνεγεζείζα επηθνπξηθή
ρεκεηνζεξαπεία (λαη ή φρη) θαη ηε θαηάζηαζε θπζηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ECOG (0-1
vs 2).
Γ.

Σςσαιοποιημένη

μελέηη

θάζηρ

ΗΗ,

ηος

ζςνδςαζμού

CAPIRI

(Capecitabine, Irinotecan) και Bevacizumab ένανηι ηος ζςνδςαζμού
FOLFIRI (Folinic acid, 5 Fluorouracil, Irinotecan) και Bevacizumab ωρ
θεπαπεία ππώηηρ γπαμμήρ ζε αζθενείρ με μεηαζηαηικό οπθοκολικό
καπκίνο
Ειζαγωγή
Η πξνζζήθε ηνπ Bevacizumab (Bev), ελφο κνλνθινληθνχ αληίζσκαηνο
πνπ ζηνρεχεη ζηνλ αγγεηαθφ ελδνζειηαθφ απμεηηθφ παξάγνληα (VEGF), ζηε
ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία πξψηεο γξακκήο, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
(PFS ή/θαη OS) [16, 157, 158]. Δληνχηνηο, ην φθεινο απφ ηε πξνζζήθε ηνπ
bevacizumab ζηε ρεκεηνζεξαπεία κε βάζε ηελ irinotecan [16] είλαη γεληθά
κεγαιχηεξν απφ ην παξαηεξεζέλ ζηνπο ζπλδπαζκνχο κε βάζε ηελ oxaliplatin
[158].
Η Καπεζηηακπίλε, κηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελε θζνξηνππξηκηδίλε,
παξνπζηάδεη παξφκνηα απνηειεζκαηηθφηεηα κε 5-FU/LV σο ζεξαπεία πξψηεο
γξακκήο ζην κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ κε ην πιενλέθηεκα ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο
ρνξήγεζεο [159,160]. Ο ζπλδπαζκφο capecitabine κε irinotecan (CAPIRI)
απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθφο θαη αζθαιήο ζε κηα κεγάιε ηπραηνπνηεκέλε
κειέηε [161].
Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία, ε Διιεληθή Ογθνινγηθή Δξεπλεηηθή Οκάδα (HORG)
ζρεδίαζε κηα ηπραηνπνηεκέλε κειέηε θάζεο ΙΙ, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα απφ ηε πξνζζήθε Bev ζε FOLFIRI ή CAPIRI
σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ.
Επιλογή αζθενών
ηε κειέηε εληάρηεθαλ αζζελείο κε ηζηνινγηθά επηβεβαησκέλν κεηαζηαηηθφ
ΟΚΚ πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε ρεκεηνζεξαπεία γηα κεηαζηαηηθή λφζν.
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Γελ ήηαλ επηιέμηκνη, αζζελείο κε ζνβαξή θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία, κε ηζηνξηθφ
εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ,

ΑΔΔ,

πξνυπάξρνπζα αηκνξξαγηθή δηάζεζε ή αλάγθε ιήςεο πιήξνπο δφζεο
αληηπεθηηθψλ ή ηζηνξηθφ ελ ησ βάζεη θιεβηθψλ ζξνκβψζεσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 6
κήλεο, κε ειεγρφκελε ππέξηαζε, πξσηεηλνπξία ≥βαζκνχ 2 θαη αζζελείο κε
εγθεθαιηθέο κεηαζηάζεηο.
Θεπαπεία
Οη αζζελείο ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ ην ζρήκα FOLFIRI-BEV [ζθέινο
Α:

Irinotecan ζηε δφζε ησλ 180 mg/m2 ηελ 1ε εκέξα, LV ζηε δφζε ησλ

200 mg/m2 ζε 2 h IV έγρπζε, αθνινπζνχκελε απφ 5-FU 400 mg/m2 IV bolus, θαη
ζηε ζπλέρεηα, 600 mg/m2 ζε 22 h ζπλερνχο ελδνθιέβηαο έγρπζεο, ηηο εκέξεο 1
θαη 2 καδί κε 5mg/kg bevacizumab ηελ εκέξα 1, θάζε 2 εβδνκάδεο], ή ην ζρήκα
CAPIRI-Bev [ζθέινο Β: capecitabine ζηε δφζε ησλ 2000 mg/m2 p.o ηηο εκέξεο 114, irinotecan ζηε δφζε ησλ 250 mg/m2 ηελ εκέξα 1 θαη Bev ζηε δφζε ησλ
7.5mg/kg, θάζε 3 εβδνκάδεο].
Παξάγνληεο δηαζηξσκάησζεο ήηαλ ε ειηθία (≤65 έηε έλαληη >65 εηψλ), ε έθηαζε
ηεο κεηαζηαηηθήο λφζνπ (πεξηνξηζκέλε ζην ήπαξ έλαληη αιινχ) θαη πξνεγεζείζα
επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία (λαη έλαληη φρη).
Η ζεξαπεία ρνξεγήζεθε κέρξη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ή ηελ εκθάληζε κε
απνδεθηήο ηνμηθφηεηαο ή ηελ απφζπξζε ηεο ζπγθαηάζεζεο απφ ηνλ αζζελή. Η
ζεξαπεία ρνξεγείην εθ‟ φζνλ ηα νπδεηεξφθηια ήηαλ >1.500/dl, ηα αηκνπεηάιηα
>100.000/dl, θαη ε κε αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα ήηαλ έσο βαζκνχ 1. Οη αζζελείο
παξαθνινπζνχληαλ γηα ηελ ηνμηθφηεηα, πξηλ απφ θάζε θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο κε
βάζε ηα θνηλά θξηηήξηα ηνμηθφηεηαο ηνπ NCI έθδνζε 3.0.
Σν Bevacizumab ππήξρε πξφβιεςε λα δηαθνπεί κφληκα ζηνπο αζζελείο πνπ
αλαπηχζζνπλ δηάηξεζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ, πξφβιεκαηα επνχισζεο ηξαχκαηνο
πνπ απαηηνχλ ηαηξηθή παξέκβαζε, ζνβαξή αηκνξξαγία, λεθξσζηθφ ζχλδξνκν, ή
ππεξηαζηθή

θξίζε.

Πξνζσξηλή

δηαθνπή

ηεο

ρνξήγεζεο

bevacizumab

εθαξκφζηεθε ζηνπο αζζελείο κε κέηξηνπ έσο ζνβαξνχ βαζκνχ πξσηετλνπξία θαη
ζηνπο αζζελείο κε ζνβαξή ππέξηαζε πνπ δελ ειέγρζεθε κε ηελ ηαηξηθή
δηαρείξηζε.
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Αξιολόγηζη αζθενών
Δθηίκεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ, θιηληθή
εμέηαζε, πιήξε αηκαηνινγηθφ θαη βηνρεκηθφ έιεγρν, επίπεδα

CEA θαη

ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία(CT) ζψξαθνο, άλσ θαη θάησ θνηιίαο.
Η αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία εθηηκήζεθε θάζε 2 κήλεο ή λσξίηεξα επί θιηληθήο
έλδεημεο, κε ηελ ίδηα κέζνδν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ έληαμε ηνπ
αζζελνχο ζηε κειέηε, ζχκθσλα κε ηα RECIST θξηηήξηα [154].
Σηόσοι ηηρ μελέηηρ - Σηαηιζηική ανάλςζη.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ ην PFS. Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη
απνηεινχζαλ, ε ζπλνιηθή επηβίσζε (overall survival), ην πνζνζηφ ζπλνιηθήο
αληαπφθξηζεο (overall response rate), θαζψο θαη ε αλνρή ζηε ζεξαπεία. Η
κειέηε είρε σο ζηφρν λα αληρλεπζεί κηα δηαθνξά 3 κελψλ (8 έλαληη 11 κήλεο) ζην
PFS κε κηα ηζρχ 80% ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05. Πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε ζηαηηζηηθή ππφζεζε 165 αζζελείο (αλά ζθέινο) έπξεπε λα
εληαρζνχλ ζε 36 κήλεο κε κηα πξφζζεηε πεξίνδν παξαθνινχζεζεο 24 κελψλ.

2.1.2 Αποηελέζμαηα
Α. Μελέηη θάζηρ I ηος ζςνδςαζμού Irinotecan με ζςνεσή έγσςζη 5 Fluouracil ζηο μεηαζηαηικό οπθοκολικό καπκίνο
Χαπακηηπιζηικά αζθενών
Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 1999 εληάρηεθαλ 42
αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ. Δίθνζη έμη αζζελείο (62%) ήηαλ άξξελεο, ε δηάκεζε
ειηθία ηνπο ήηαλ 64 έηε, θαη 26 (62%) είραλ PS 0 (WHO). Δίθνζη αζζελείο
παξνπζίαδαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαζηαηηθέο εληνπίζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 4.
Επίπεδα δόζεων
Σν ζρέδην θιηκάθσζεο ησλ δφζεσλ θαη ηα DLTs πνπ παξαηεξήζεθαλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 5. ην 8ν επίπεδν δφζεσλ, κε CPT-11 ζηα 350
mg/m2 θαη 5-FU ζηα 650 mg/m2 /εκέξα, 3 απφ ηνπο 4 αζζελείο παξνπζίαζαλ
DLTs (δχν αζζελείο παξνπζίαζαλ δηάξξνηα βαζκνχ 4 θαη έλαο εκπχξεηε
36

νπδεηεξνπελία).

Δπνκέλσο,

ην

επίπεδν

MTD

πνπ

αληηπξνζσπεχεη

ηηο

ζπληζηψκελεο δφζεηο γηα κειινληηθή θάζε ΙΙ κειέηε νξίζζεθαλ ζηνη: 5 -FU 600
mg/m2/εκέξα ηηο εκέξεο 1-4, θαη CPT-11 350 mg/m2 ηελ εκέξα 4.
Τοξικόηηηα
πλνιηθά ρνξεγήζεθαλ 169 θχθινη ρεκεηνζεξαπείαο θαη ηα δεδνκέλα
ηνμηθφηεηαο είλαη δηαζέζηκα απφ φινπο ηνπο θχθινπο. Η ζεξαπεία δηαθφπεθε κεηά
απφ ηνλ πξψην θχθιν ηεο ζεξαπείαο ζε 3 αζζελείο (9.5%) ιφγσ: εμέιημεο ηεο
λφζνπ (1 αζζελήο) ή ηνμηθφηεηαο (2 αζζελείο κε δηάξξνηα βαζκνχ 3/4). Σξηάληα
πέληε αζζελείο ζηακάηεζαλ ηε ζεξαπεία κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ δχν θχθινπο γηα
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: εμέιημε ηεο λφζνπ (20 αζζελείο), ζηαζεξή λφζν (1
αζζελήο), νινθιήξσζε 9 θχθισλ ζεξαπείαο (8 αζζελείο), κε αλεθηή ηνμηθφηεηα
(3 αζζελείο), θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηε ζεξαπεία ή ηελ
αζζέλεηα (3 αζζελείο). Γέθα έμη αζζελείο (38%) έιαβαλ 6 ή πεξηζζφηεξνπο
θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο (εχξνο 6-9 θχθινη). Μεηψζεηο δφζεσλ απαηηήζεθαλ ζε
20 θχθινπο (12%). ε 9 (5%) απφ ηνπο 20 θχθινπο, ηα θάξκαθα κεηψζεθαλ κεηά
απφ ηνλ πξψην θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο, ελψ ζε 11 (7%) κεηψζεθαλ κεηά απφ ην
δεχηεξν θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε κείσζε ησλ δφζεσλ
νθεηιφηαλ ζε νπδεηεξνπελία ή/θαη δηάξξνηα βαζκνχ 3 ή 4. Γεθανρηψ (9.5%)
θχθινη απαίηεζαλ θαζπζηέξεζε ηεο ζεξαπείαο ηελ εκέξα 1 ιφγσ ηνμηθφηεηαο.
Αιμαηολογική ηοξικόηηηα
Οπδεηεξνπελία βαζκνχ 3 ή 4 παξαηεξήζεθε ζε 8 αζζελείο (19%) κεηά
απφ ηνλ πξψην θχθιν ζεξαπείαο θαη ζε 4 απφ απηνχο επεπιάθε κε ππξεηφ.
Δκπχξεηε νπδεηεξνπελία παξαηεξήζεθε επίζεο ζε 3 επηπιένλ αζζελείο ζηνπο
ππφινηπνπο θχθινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Γελ ππήξμε θαλέλαο ηνμηθφο
ζάλαηνο. Αλαηκία βαζκνχ 3 παξαηεξήζεθε ζε 2 (1%) θχθινπο θαη βαζκνχ 2 ζε
18 (11%). Η ζξνκβνπελία ήηαλ πνιχ ζπάληα, θαη κφλν έλαο αζζελήο
παξνπζίαζε βαζκνχ 2 θαη έλαο άιινο βαζκνχ 3 ζξνκβνπελία (Πίνακαρ 6).
Μη αιμαηολογική ηοξικόηηηα
Η δηάξξνηα ήηαλ κηα ζπρλή θαη ζνβαξή ηνμηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ.
Γηάζξξνηα βαζκνχ 3 θαη 4 παξαηεξήζεθε ζε 15 (35%) αζζελείο, ζε φια ηα
επίπεδα δφζεσλ. Δλ ηνχηνηο, ε ζνβαξή δηάξξνηα εκθαλίζηεθε ζπρλφηεξα ζηα
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πςειφηεξα

δνζνινγηθά

επίπεδα

ηνπ

CPT-11.

Σα

δηαξξντθά

επεηζφδηα

εκθαλίζηεθαλ ζπλήζσο 7-8 εκέξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ CPT-11. ε έμη
αζζελείο θξίζεθε απαξαίηεηε ε λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ιφγσ δηάξξνηαο βαζκνχ
4, παξά ηελ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ινπεξακίδεο. Καη νη 6 αζζελείο αλέιαβαλ
πιήξσο κέζα ζε 2 εβδνκάδεο. Ομχ ρνιηλεξγηθφ ζχλδξνκν, παξαηεξήζεθε ζε 6
(14%) αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζεξαπείαο. Αλ θαη ε
βιελλνγνλίηηδα

ήηαλ

έλα

ζπάλην

ζχκβακα

θαη

ζπλήζσο

βαζκνχ

1,

βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ 4 παξαηεξήζεθε ζε 3 (7%) αζζελείο. Ναπηία θαη έκεηνη
βαζκνχ 2/3 παξαηεξήζεθε ζε 12 (28%) θαη εμάληιεζε βαζκνχ 2 παξαηεξήζεθε
ζε 7 αζζελείο ζε πςειά δνζνινγηθά επίπεδα (CPT-11>300mg/m2). Δληνχηνηο, ε
εμάληιεζε δελ ήηαλ ιφγνο αλαζηνιήο ηεο ζεξαπείαο. Νεπξνηνμηθφηεηα βαζκνχ 2
(απψιεηα ελ ησ βάζεη ηελφληησλ αληαλαθιαζηηθψλ) παξαηεξήζεθε ζε 2 αζζελείο.
ρεδφλ φινη νη αζζελείο εκθάληζαλ αισπεθία. Η κε αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα
βαζκνχ 3 θαη 4 παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίνακα 7.
Ανηαπόκπιζη ζηη θεπαπεία
Καηά ηελ αλάιπζε, 36 αζζελείο ήηαλ εθηηκήζηκνη γηα αληαπφθξηζε ζηε
ζεξαπεία, ελψ νη ππφινηπνη 6 αζζελείο , δελ είραλ κεηξήζηκε λφζν θαη δελ
αμηνινγήζεθαλ. Μεξηθή αληαπφθξηζε δηαπηζηψζεθε ζε 8 αζζελείο (22%),
ζηαζεξνπνίεζε ηεο λφζνπ ζε 12 (33%) ελψ πξφνδνο ηεο λφζνπ ζε 16 (44%).
ιεο νη αληαπνθξίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ
θχθισλ ρεκεηνζεξαπείαο, εθηφο απφ 1 αζζελή, ν νπνίνο παξνπζίαζε κηα κεξηθή
αληαπφθξηζε κεηά απφ ηνλ έθην θχθιν. Απηφο ν αζζελήο ζεξαπεχζεθε ζην 3°
επίπεδν δφζεσλ (CPT-11 250 mg/m2, 5-FU 500 mg/m2), ελψ φιεο νη άιιεο
αληαπνθξίζεηο θάλεθαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα δφζεσλ. Μεηά απφ έλα κέζν
δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο 13 κελψλ (εχξνο 3-18 κήλεο), 23 (62%) αζζελείο
ήηαλ αθφκα ελ δσή.
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Πίνακαρ 4. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ CPT-11/5-FU
Απιθμόρ αζθενών
Απιθμόρ αζθενών

%

42

Γιάμεζη ηλικία (εύπορ)

64 (31-75)

Φύλο
Άλδξεο

26

62

16

38

0

26

62

1

15

36

2

1

2

21
28
14

50
66.5
33

10
1

24
2.5

1
>2
Πποηγούμενη θεπαπεία
Υεηξνπξγείν

22
20

52.5
47.5

11

26

Υεηξνπξγείν + ΑΚΘ

6

14.5

20

47.5

Γπλαίθεο
PS (WHO)

Θέζειρ μεηαζηάζεων
Δληεξηθή κάδα
Ήπαξ
Πλεχκνλαο /Τπεδσθφηαο
Λεκθαδέλεο
Οζηά
Απιθμόρ μεηαζηαηικών εζηιών

Υεηξνπξγείν + Δπηθνπξηθή ΥΜΘ
Κακία

5

12

Πίνακαρ 5. Γνζν-πεξηνξηζηηθά επεηζφδηα θαηά ηνλ πξψην θχθιν ζεξαπείαο
κε ηνλ ζπλδπαζκφ CPT-11/5-FU
Dose

CPT-11
2

5-FU
mg/m

Patients
2

Patients with

Patients with

prior RT

prior CMT

DLT(1st cycle)

level

mg/m

1

200

400

3

2

2

_------

2

200

450

6

0

4

D4/M4(1);D3{1)

3

250

500

6

2

2

D3/FN(1)

4

300

500

5

1

1

D4(l)

5

300

550

6

0

1

D4(l)

6

350

550

6

0

0

FN(1)

7

350

600

6

1

1

D4/N4/M4(1);FN(I)

8

350

650

4

0

1

D4(l); D4(1);FN(1)

RT = Radiotherapy; CMT = chemotherapy; D = diarrhea; Μ = mucositis; FN = febrile neutropenia; Ν = neutropenia.
Figures in parentheses represent the number of patients.
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Πίνακαρ 6. Αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα βαζκνχ 3 θαη 4 (αλά δνζνινγηθφ επίπεδν) ζε
φινπο ηνπο θχθινπο ζεξαπείαο
Dose

cycles

Anemia

Neutropenia

leve

Thrombo-

Febrile

cytopenia

Neytropenia

I

15

-

-

-

1 (1 pt)

2

19

-

1(1 pt)

-

1 (1 pt)

3

42

-

4(3 pt)

-

1 (1 pt)

4

16

-

2(2pt)

-

-

5

13

-

-

-

6

28

-

9(3pt)

1

1 (1 pt)

7

25

1(1 pt)

5(3pt)

8

11

-

1( 1 Pt)

Total

169

2(1%)

1(1 Pt)

2 ( 2pt)

22 (13%)

-

1 (1pt)

1 (1%)

7 (4%)

Pt: Patient

Πίνακαρ 7. Με-αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα βαζκνχ 3 θαη 4 (αλά δνζνινγηθφ
επίπεδν) ζε φινπο ηνπο θχιθνπο ζεξαπείαο
Dose level

Cycles

Nausea/ vomiting

Diarrhea

Mucositis

1

15

2

19

1 ( 1pt)

3(3 pt)

1 ( 1 pt)

3

42

-

4(1 pt)

-

4

16

2( 2 pt)

4 ( 3 pt)

1 ( 1 pt)

5

13

1( 1 pt)

3 ( 3 pt)

-

6

28

-

2(1 pt)

-

7

25

1 ( 1 pt)

1 ( 1 pt)

1 ( 1 pt)

8

11

-

3(3 pt)

-

Total

169

5 (3%)

20 (12%)

3(1.7%)

Pt: Patient

Β. Μελέηη θάζηρ ΗΗ ηος ζςνδςαζμού Ηπινοηεκάνηρ και 5-Fluorouracil
/Leucovorin (ζσήμα de Gramont).
Χαπακηηπιζηικά αζθενών
Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1998 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2000 εληάρηεθαλ 54
αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε ρεκεηνζεξαπεία.
Σξηάληα αζζελείο (56%) ήηαλ άξξελεο, κε δηάκεζε ειηθία ηα 65 έηε θαη 27 (50%)
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είραλ PS 0 (WHO). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίνακα 8.
Σςμμόπθωζη ζηην θεπαπεία
πλνιηθά ρνξεγήζεθαλ 526 θχθινη ρεκεηνζεξαπείαο, θαη ηα ζηνηρεία
αμηνιφγεζεο ηεο ηνμηθφηεηαο ήηαλ δηαζέζηκα γηα φινπο ηνπο θχθινπο θαη γηα
φινπο ηνπο αζζελείο. ινη εθηφο απφ έλαλ αζζελή έιαβαλ πεξηζζφηεξνπο απφ
έλαλ θχθινπο ζεξαπείαο (δηάκεζνο αξηζκφο θχθισλ 8 αλά αζζελή), θαη 21
αζζελείο (39%) έιαβαλ 12 ή πεξηζζφηεξνπο θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο. Πελήληα
ηξεηο αζζελείο δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: πξφνδν
λφζνπ (n=34), νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο (n=10), ζνβαξή ηνμηθφηεηα (δηάξξνηα
βαζκνχ IV, n=1), πξνζσπηθνί ιφγνη αλεμάξηεηνη απφ ηε ζεξαπεία ή ηελ αζζέλεηα
(n=5) θαη ζάλαηνο (n=3:, έλαο ζάλαηνο πξνθιήζεθε απφ πξφνδν λφζνπ, έλαο
απφ ζεςαηκία ζπλέπεηα εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο βαζκνχ 3 θαη έλαο απφ
πηζαλή πλεπκνληθή εκβνιή). Μεηψζεηο δφζεσλ απαηηήζεθαλ ζε 32 (6%) θχθινπο
ζεξαπείαο ελψ 104 (20%) θχθινη θαζπζηέξεζαλ. Η ζρεηηθή έληαζε δφζεσλ γηα
ην CPT-11 θαη ηε 5 -FU ήηαλ 78 mg/m2 /εβδνκάδα (εχξνο: 43-90), θαη 903,5
mg/m2/εβδνκάδα (εχξνο: 447-1.000 mg/m2), πνπ αληηζηνηρεί ζην 86% θαη ην 90%
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην πξσηφθνιιν δφζεο, αληίζηνηρα.
Αιμαηολογική ηοξικόηηηα
νβαξνχ βαζκνχ 3 θαη 4 νπδεηεξνπελία παξαηεξήζεθε ζε 19 (36%)
αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ ζεξαπείαο, ζε 4 (7%) απφ
απηνχο επεπιάθε κε ππξεηφ θαη έλαο απεβίσζε ιφγσ ζεςαηκίαο. Αλαηκία
βαζκνχ 3 παξαηεξήζεθε ζε 3 (6%) αζζελείο θαη βαζκνχ 2 ζε 16 (30%). Η
ζξνκβνπελία ήηαλ ζπάληα θαζψο 9 (17%) αζζελείο παξνπζίαζαλ βαζκνχ 1 θαη
1αζζελήο (3%) βαζκνχ 2. Η αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίνακα 9.
Μη αιμαηολογική ηοξικόηηηα
Η δηάξξνηα ήηαλ ε θχξηα κε-αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ.
νβαξνχ βαζκνχ 4 δηάξξνηα παξνπζηάζηεθε ζε 7 (13%) αζζελείο. Γηα 4 αζζελείο
(7%) απαηηήζεθε ε εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν ιφγσ βαζκνχ 4 δηάξξνηαο, παξά ηε
ρνξήγεζε ινπεξακίδεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ελδνθιέβηα
ρνξήγεζε πγξψλ, ειεθηξνιπηψλ θαη αληηβηνηηθψλ επξέσο θάζκαηνο. Ομχ
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ρνιηλεξγηθφ

ζχλδξνκν,

πνπ

απνδφζεθε

ζηε

ρνξήγεζε

ηνπ

CPT-11,

παξαηεξήζεθε ζε 2 αζζελείο (4%) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ
ζεξαπείαο θαη αληηκεησπίζηεθε κε 0,5 mg αηξνπίλεο ππνδφξηα. Πξνιεπηηθή
ρνξήγεζε αηξνπίλεο ρνξεγήζεθε ζηνπο επφκελνπο θχθινπο απνηξέπνληαο ηελ
επαλεκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Ναπηία/έκεηνη βαζκνχ 2 θαη 3 παξαηεξήζεθαλ ζε
10 (19%) αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζεξαπείαο.
Βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ 3 θαη 4 αλαθέξζεθε απφ 3 αζζελείο (6%). Δμάληιεζε
βαζκνχ 2 δηαπηζηψζεθε ζε 12 (22%) αζζελείο, θαη βαζκνχ 3 ζε 1 (2%). Η κε
αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίνακα 9.
Ανηαπόκπιζη ζηη θεπαπεία και επιβίωζη.
Πιήξεο αληαπφθξηζε παξαηεξήζεθε ζε 4 αζζελείο (8%) θαη κεξηθή
αληαπφθξηζε ζε 19 αζζελείο (37%), κε έλα ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο
45% (95% CI: 24-50,5%). ε κηα intention-to-treat αλάιπζε, ην ζπλνιηθφ
πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ 42,5% (95% CI: 22,5-52%). ηαζεξνπνίεζε ηεο
λφζνπ παξαηεξήζεθε ζε 16 (31%) αζζελείο θαη πξφνδνο ηεο λφζνπ ζε 13
(25%). Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξψησλ 6 θχθισλ ρεκεηνζεξαπείαο, εθηφο απφ 2 αζζελείο, νη νπνίνη
παξνπζίαζαλ κεξηθή αληαπφθξηζε κεηά απφ ηνλ ελδέθαην θχθιν ηεο ζεξαπείαο.
Η δηάκεζε δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο ήηαλ 5 κήλεο (εχξνο: 2-14 κήλεο), θαη ν
δηάκεζνο ρξφλνο σο ηε πξφνδν ηεο λφζνπ ήηαλ 8 κήλεο (εχξνο: 2.5-18 κήλεο).
Μεηά απφ δηάκεζν ρξφλν παξαθνινχζεζεο 11 κελψλ (εχξνο: 1-19.5 κήλεο), 33
(61%) αζζελείο ήηαλ ελ δσή. Η πηζαλφηεηα επηβίσζεο ελφο έηνπο ήηαλ 63.5%.
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Πίνακαρ 8. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ Ιξηλνηεθάλεο θαη 5-FU /LV
Απιθμόρ αζθενών
Απιθμόρ αζθενών

%

54

Γιάμεζη ηλικία (εύπορ)

65 (20-75)

Φύλο
Άλδξεο

30

55.5

Γπλαίθεο

24

44.5

0

27

50

1

22

41

2

5

9

Δληεξηθή κάδα

10

18.5

Ήπαξ

31

57

Πλεχκνλαο

19

35

Λεκθαδέλεο

9

16.5

Bone

3

5.5

Πεξηηνλατθέο

6

11

1

29

54

>2

25

46

Υεηξνπξγείν

28

52

Υεηξνπξγείν + ΑΚΘ

6

11

Υεηξνπξγείν + Δπηθνπξηθή ΥΜΘ

17

31

PS (WHO)

Θέζειρ μεηαζηάζεων

Απιθμόρ μεηαζηαηικών εζηιών

Πποηγούμενη θεπαπεία

Κακία

3

6
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Πίνακαρ 9. Αηκαηνινγηθή θαη κε-αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ
Ιξηλνηεθάλεο θαη 5-FU /LV
Βαθμόρ WHO (απιθμόρ αζθενών, %)
Σοξικόηηηα

Η (%)

ΗΗ (%)

ΗΗΗ (%)

Αλαηκία

26 (48)

16(30)

3(6)

Οπδεηεξνπελία

11 (20)

13(24)

9 (17)

10(19)

Θξνκβνπελία

9(17)

1

-

-

Δκπχξεηε Οπδεηεξνπελία

-

-

2(4)

2(4)

Ναπηία/έκεηνο

27 (50)

9(17)

1(2)

-

Βιελλνγνλίηηδα

9(17)

1 (2)

2(4)

1 (2)

Γηάξξνηα

19(35)

6(11)

-

7(13)

Γπζθνηιηφηεηα

14(26)

4(7)

-

-

Νεπξνηνμηθφηεηα

10(19)

1 (2)

-

-

Αζζέλεηα

26 (48)

12(22)

1 (2)

-

Αιιεξγία

5(9)

-

-

-

Οίδεκα

8(15)

-

-

-

IV (%)

Γ. Μελέηη θάζηρ ΗΗΗ, ηος ζςνδςαζμού FOLFOXIRI ένανηι ηος FOLFIRI.
Χαπακηηπιζηικά Αζθενών.
Απφ ηνλ Οθηψβξην 2000 έσο Γεθέκβξην 2004, 283 αζζελείο (146 ζην
ζθέινο Α θαη 137 ζην ζθέινο Β) κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ θαξθίλν ηπραηνπνηήζεθαλ
λα ιάβνπλ πξψηεο γξακκήο ρεκεηνζεξαπεία (σήμα 2). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αζζελψλ θαηά ηελ έληαμε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 10. ρεδφλ ην 56% ησλ
αζζελψλ θαη ζηα δχν ζθέιε ήηαλ > 65 εηψλ, PS 0-1 είρε ην 89% ησλ αζζελψλ ζε
θάζε ζθέινο, επαηηθέο κεηαζηάζεηο ήηαλ παξνχζεο ζην 70% θαη ην 72% ησλ
αζζελψλ ηνπ ζθέινπο Α θαη Β αληίζηνηρα, ελψ 16,4% θαη 24,6 % απφ απηνχο,
είραλ

3 κεηαζηαηηθέο εληνπίζεηο. ην 43% θαη ην 48% ησλ αζζελψλ ηνπ

ζθέινπο Α θαη Β αληίζηνηρα, νη κεηαζηάζεηο ήηαλ ζχγρξνλεο κε ηε δηάγλσζε ηνπ
πξσηνπαζνχο φγθνπ. πλνιηθά πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ αζζελψλ ζε θάζε
ζθέινο είραλ ραξαθηεξηζζεί σο πςεινχ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην πξνγλσζηηθφ
δείθηε Kohne [162].
Αποηελεζμαηικόηηηα.
ε κηα δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 26 κελψλ (εχξνο 1- 62 κήλεο),
ην 85% ησλ αζζελψλ παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ θαη ην 62% είρε
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απνβηψζεη. ε φινπο ηνπο ηπραηνπνηεκέλνπο αζζελείο, ε δηάκεζε ζπλνιηθή
επηβίσζε (OS) δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δπν ζθειψλ [FOLFIRI: 19.5
κήλεο (εχξνο:1.0–55.7)] θαη [FOLFOXIRI: 21.5 κήλεο (εχξνο:1–62.3)], (p= 0.337)
(σήμα 3). Η πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζε 12 θαη 24 κήλεο ήηαλ 64% θαη 34% ζην
ζθέινο Α θαη 67% θαη 43% ζην ζθέινο Β, αληίζηνηρα. Η πνιππαξαγνληηθή
αλάιπζε έδεημε φηη αλεμάξηεηνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα κεησκέλε επηβίσζε
ήηαλ ην PS 2 θαη ε κε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία κε έλα HR=2,5 (95% CI: 1,7013,703, p=0.0001) θαη 2.102 (95% CI: 1,598- 2,765, p=0.0001), αληίζηνηρα.
Αληηζέησο, ε ειηθία, ην ζθέινο ηεο ζεξαπείαο θαη ε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε
επηθνπξηθήο ρεκεηνζεξαπείαο δελ ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ έθβαζε
ησλ αζζελψλ. ηελ νκάδα FOLFIRI ε OS ήηαλ 20 κήλεο γηα ηνπο αζζελείο κε PS
0-1 θαη 6,4 κήλεο γηα ηνπο αζζελείο κε PS 2 (p=0,03), ζηελ νκάδα FOLFOXIRI ε
OS ήηαλ 24 κήλεο γηα ηνπο αζζελείο κε PS 0-1 θαη 6,6 κήλεο γηα ηνπο αζζελείο κε
PS 2 (p=0.0001). Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηε
ζπλνιηθή επηβίσζε ζηνπο αζζελείο κε ειηθία < 65 εηψλ θαη > 65 εηψλ αλεμάξηεηα
απφ ην ζρήκα πνπ έιαβαλ (ζθέινο FOLFIRI: < 65 εηψλ: OS=19,9 κήλεο,

65

εηψλ: ΟS=16,9 κήλεο, p=0.452, ζθέινο FOLFOXIRI < 65 εηψλ: OS=22,1 κήλεο,
65 εηψλ: OS=19.9 κήλεο, p=0.263). Οη αζζελείο ζην ζθέινο FOLFIRI είραλ
ζεκαληηθά θαιχηεξε ζπλνιηθή επηβίσζε φηαλ έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία δεχηεξεο
γξακκήο (δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε 21 κήλεο, εχξνο: 15,9-55,7) ζε ζχγθξηζε
κε εθείλνπο πνπ δελ έιαβαλ (δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε 12,2 κήλεο, εχξνο:
7,82-16,64)

(p=0,016).

Απηφ

δελ ίζρπε

γηα

ηνπο

αζζελείο

πνπ

είραλ

ζπκπεξηιεθζεί ζην ζθέινο FOLFOXIRI θαη έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία δεχηεξεο
γξακκήο (δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε 23 κήλεο, εχξνο: 17,6-62,3) έλαληη εθείλσλ
πνπ δελ έιαβαλ (δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε 19,5 κήλεο, εχξνο: 13,4 έσο 25,5)
(p=0.942).
Ο δηάκεζνο ρξφλνο έσο ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ (TTP) ήηαλ 6,9 κήλεο (95% CI:
6,0-7,7 κήλεο, εχξνο: 1,0-39,3) γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ FOLFIRI θαη 8,4
κήλεο (95% CI: 7 έσο 10,2 κήλεο, εχξνο: 1,0-32,3) γηα ηνπο αζζελείο πνπ
ιακβάλνπλ FOLFOXIRI κε HR=0,83 (95% CI: 0,64-1,08, p=0,17) (σήμα 4). ην
ζθέινο ηνπ FOLFIRI, ην TTP ήηαλ 7,1 κήλεο (εχξνο: 1-39,3) γηα ηνπο αζζελείο κε
PS 0-1 θαη 2 κήλεο (εχξνο: 1-10,7) γηα αζζελείο κε PS 2 (p= 0.0001) ελψ ζην
ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI ην TTP ήηαλ 9,7 (εχξνο: 1,0-32,3) θαη 4,1 (εχξνο: 1,045

15,9) κήλεο γηα ηνπο αζζελείο κε PS 0-1 θαη 2, αληίζηνηρα (p=0.0047). ε
πνιππαξαγνληηθή Cox αλάιπζε, ην PS 2 (HR=1,857, 95% CI: 1,217-2,834,
p=0.004) θαη απνπζία αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία (HR=2,166, 95% CI: 1,5533,020, p=0.0001), αλαδείρηεθαλ σο αλεμάξηεηνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ην
TTP. Αληίζεηα, ε ειηθία, ην ζθέινο ηεο ζεξαπείαο θαη ε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε
επηθνπξηθήο ρεκεηνζεξαπείαο δελ αλαδείρζεζαλ ζεκαληηθνί πξνγλσζηηθνί
παξάγνληεο γηα ην TTP, παξφηη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηθνπξηθήο ΥΜΘ ππήξμε
κηα ηάζε γηα ρακειφηεξν TTP πνπ φκσο δελ έθζαζε ζηα φξηα ηεο ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο.
Ανηαπόκπιζη ζηη θεπαπεία
Πιήξεηο αληαπνθξίζεηο (CR) δηαπηζηψζεθαλ ζε 5 (3,4%) θαη 9(6,6%)
αζζελείο ζην ζθέινο FOLFIRI θαη FOLFOXIRI, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ 44 (30,2%)
θαη 50 (36,5%) αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ηνπ FOLFIRI θαη
FOLFOXIRI, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ κεξηθέο αληαπνθξίζεηο (PR). Η ζπλνιηθή
αληαπφθξηζε (RR) ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 33,6% γηα ην ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη
43% γηα ην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI (p=0.168). πλνιηθά, 39 (26,7%) αζζελείο
πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI θαη 43 (31,3%) αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία
κε FOLFOXIRI παξνπζίαζαλ ζηαζεξνπνίεζε ηεο λφζνπ, ελψ 58 (39,7%) θαη 35
(25,5%) αζζελείο, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ. Ο κέζνο ρξφλνο
δηάξθεηαο ηεο αληαπφθξηζεο ήηαλ 9 (εχξνο 1 - 27,1) θαη 9,7 κήλεο (εχξνο 1 34,6) (p = 0.44) ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη ηνπ FOLFOXIRI, αληίζηνηρα.
Μεηαζηαζεθηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 (4%) αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία
κε FOLFIRI θαη ζε 14 (10%) αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI
(p=0.08). Έμη αζζελείο (3 ζε θάζε ζθέινο) ππνβιήζεθαλ ζε εθηνκή πλεπκνληθψλ
κεηαζηάζεσλ θαη 14 αζζελείο ζε εθηνκή επαηηθψλ βιαβψλ (3 ζην ζθέινο ηνπ
FOLFIRI θαη 11 ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI). R0 εθηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
φινπο ηνπο αζζελείο κε πλεπκνληθέο βιάβεο θαη ζε 11 αζζελείο κε κεηαζηάζεηο
ζην ήπαξ (2 ζην ζθέινο Α θαη 9 ζην ζθέινο Β).
Σςμμόπθωζη ζηη θεπαπεία
πλνιηθά 1212 θχθινη ζεξαπείαο ρνξεγήζεθαλ ζην ζθέινο FOLFIRI θαη
1179 ζην ζθέινο FOLFOXIRI. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ θχθισλ ήηαλ 9 (εχξνο 1-22)
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θαη 10 (εχξνο 1-20) αλά αζζελή ζην ζεξαπεπηηθφ ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη ηνπ
FOLFOXIRI, αληίζηνηρα. Έλα ζχλνιν 101 (8,3%) θχθισλ ρεκεηνζεξαπείαο
θαζπζηέξεζαλ ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη 166 (14%) ζην ζθέινο ηνπ
FOLFOXIRI (p=0.04) κε κία κέζε δηάξθεηα θαζπζηέξεζεο 4 εκεξψλ (εχξνο 1-14)
ζε θάζε ζθέινο. Οη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ αηκαηνινγηθή (FOLFIRI: n=44,
4,0%; FOLFOXIRI: n=74, 6,0%), κε- αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα (FOLFIRI: n=9,1%;
FOLFOXIRI: n=23, 2,0%) ή θαη ηα δχν (FOLFIRI: n=4, 0,3%; FOLFOXIRI: n=14,
1%). 54 (4,0%) θχθινη ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη 55 (5,0%) ζην ζθέινο ηνπ
FOLFOXIRI θαζπζηέξεζαλ γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηελ αζζέλεηα ή ηε ζεξαπεία.
Σν δηάκεζν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ θχθισλ ήηαλ 16 εκέξεο θαη ζηα δχν ζθέιε ηεο
ζεξαπείαο. Μείσζε ηεο δφζεο ήηαλ απαξαίηεηε ζε 40 (3,0%) θχθινπο ζην
ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη 87 (7,0%) θχθινπο ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI
(p=0,001). πλνιηθά, 10 (7,0%) αζζελείο δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία ζην ζθέινο ηνπ
FOLFIRI θαη 16 (12,0%) ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI (p=0.296). Οη ιφγνη γηα ηε
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ήηαλ αηκαηνινγηθή (FOLFIRI: n=22 θχθινη, 2,0%;
FOLFOXIRI: n=40, 3,0%) θαη κε- αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα (FOLFIRI: n=18
θχθινη, 1,4%; FOLFOXIRI: n= 47, 4,0%) . Η ζρεηηθή έληαζε ηεο δφζεο ήηαλ 85%
γηα ην CPT-11, 84% γηα ηελ L-OHP θαη 88% γηα 5-FU/LV κε βάζε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ην πξσηφθνιιν δφζεηο ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI θαη 90%
γηα ην CPT-11 θαη 92% γηα ηε 5 -FU/LV ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI.
Τοξικόηηηα
Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε ην ζρήκα FOLFOXIRI είραλ
ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζνβαξήο αισπεθίαο (p = 0.0001),
δηάξξνηαο (p=0,001) θαη λεπξναηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ (p=0,001) ζε ζχγθξηζε
κε ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI (Πίνακαρ 11). Γελ ππήξρε
δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζνβαξήο (βαζκνχ 3 θαη 4) αηκαηνινγηθήο
ηνμηθφηεηαο. Τπήξραλ δχν ζάλαηνη ζρεηηδφκελνη κε ηε ζεξαπεία ζηελ νκάδα ηνπ
FOLFIRI θαη δχν ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI. Καη νη ηέζζεξηο ζρεηηδφκελνη κε ηε
ζεξαπεία ζάλαηνη νθείινληαλ ζε εκπχξεηε νπδεηεξνπελία ζε ζπλδπαζκφ κε
δηάξξνηα. Σα πνζνζηά ζαλάηνπ εληφο ησλ πξψησλ 60 εκεξψλ ηεο αγσγήο ήηαλ
2,7% (95% CI: 1.1-4.6%) γηα ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε ην ζρήκα
FOLFIRI θαη 2,9% (95% CI: 1.3-5.3%) γηα απηνχο πνπ έιαβαλ ην ζρήκα
FOLFOXIRI. Οη αζζελείο κε PS 2 παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε επίπησζε
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βαζκνχ 3 θαη 4 νπδεηεξνπελίαο (p=0,001), δηάξξνηα (p=0,001), θφπσζε
(p=0.0001) θαη εκπχξεηε νπδεηεξνπελία (p= 0,02) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο
κε PS ηνπ 0-1 θαη ζηα δχν ζθέιε ηεο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, νη αζζελείο άλσ ησλ
65 εηψλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηάξξνηαο
βαζκνχ 3 θαη 4 ζε ζχγθξηζε κε λεφηεξνπο αζζελείο θαη ζηηο δχν νκάδεο
ζεξαπείαο (p=0,005 θαη 0,017, γηα ζθέινο ηνπ FOLFIRI θαη ηνπ FOLFOXIRI,
αληίζηνηρα). Γελ ππήξρε δηαθνξά ζηε βαζκνχ 3 θαη 4 αηκαηνινγηθή ή κεαηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα γηα ηνπο αζζελείο πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη
επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία ή/θαη αθηηλνζεξαπεία.
Θεπαπεία δεύηεπηρ γπαμμήρ
Σα ζρήκαηα ρεκεηνζεξαπείαο πνπ ρνξεγεζήθαλ κεηά απφ ηε ζεξαπεία
πξψηεο γξακκήο θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 12.. Έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70%)
ησλ αζζελψλ πνπ έιαβε FOLFIRI έιαβε ζεξαπεία δεχηεξεο γξακκήο κε ηε
πιεηνςεθία ηνπο λα ιακβάλεη ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα κε βάζε ηελ L-OHP
(ζρήκα XELOX ή FOLFOX). Αληίζεηα, αξθεηά ιηγφηεξνη αζζελείο (58%) πνπ
έιαβαλ πξψηεο γξακκήο ζεξαπεία κε FOLFOXIRI έιαβαλ ζεξαπεία δεχηεξεο
γξακκήο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε FOLFIRI
(p=0,041). Έλα κηθξφ πνζνζηφ απηψλ ησλ αζζελψλ έιαβαλ δεχηεξεο γξακκήο
ζεξαπεία κε CPT-11 θαη Cetuximab.
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σήμα 2: Γηάγξακκα Consort ηεο κειέηεο
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Πίνακαρ 10. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κειέηεο FOLFIRI vs FOLFOXIRI

FOLFIRI (n=146)
Υαπακηηπιζηικά

n

%

FOLFOXIRI (n=137)

n

%

Ζλικία
Γηάκεζε (εχξνο)
≥ 65 εηψλ

66 (39-84)

66 (25-82)

82

56

75

55

Άληξαο

82

58

76

55

Γπλαίθα

61

42

61

45

0

55

38

49

36

1

74

51

73

53

2

17

11

15

11

Κφινλ

110

75

100

73

Οξζφ

36

25

37

27

Ήπαξ

102

70

99

72

Πλεχκνλαο

46

32

42

31

Άιιν

63

43

61

46

1

59

40

55

40

2

63

43

57

42

24

16

25

18

Φύλο

Performance status (ECOG)

Ππωηοπαθήρ ενηόπιζη

Μεηαζηαηικέρ ενηοπίζειρ

Απιθμόρ μεηαζηαηικών
ενηοπίζεων

3
Γηάκεζνο (εχξνο)

2 (1-4)

2 (1-6)

Μεηαζηάζειρ
χγρξνλεο

63

43

66

48

Μεηάρξνλεο

83

57

70

52

Low risk

54

37

44

32

Intermediate risk

57

39

56

41

High risk

35

24

37

27

48

33

49

36

Kohne ππογνωζηικόρ δείκηηρ

Πποηγηθείζα θεπαπεία
Adjuvant ρεκεηνζεξαπεία
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σήμα 3: πλνιηθή επηβίσζε (OS) αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI θαη
FOLFOXIRI

σήμα 4: Υξφλνο έσο ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ (TTP) αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε
FOLFIRI θαη FOLFOXIRI
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Πίνακαρ 11: Σνμηθφηεηα ζεξαπείαο κε FOLFIRI θαη FOLFOXIRI (κέγηζηε ηνμηθφηεηα
αλά αζζελή)

FOLFIRI
(146)

FOLFOXIRI
(130)
Any

FOLFIRI
(146)

Grade ¾

p-value

%

%

Οπδεηεξνπελία

60

73

Δκπχξεηε Οπδεηεξνπελία

6

Θξνκβνπελία

FOLFOXIRI
(130)
p-value

%

%

NS

28

35

0.192

9

NS

4

7

0.186

20

31

NS

4

2

0.4

Αλαηκία

59

60

NS

1

4

0.072

Ναπηία / Έκεηνη

45

52

NS

4.8

4.6

0.944

Γηάξξνηα

51

69

NS

10.9

27.7

0.0001

Βιελλνγνλίηηο

18

21

NS

4

5

0.748

Νεπξνινγηθή

11

59

0.001

0

5.8

0.001

Γεξκαηνινγηθή

15

21

NS

3

4

0.133

Αισπεθία

56

74

NS

12

32

0.0001

Κφπσζε

36

41

NS

5

5.6

0.944

#

#

NS: κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ

Πίνακαρ 12: Γεχηεξεο γξακκήο ζεξαπεία κεηά απφ πξφνδν ζε FOLFIRI θαη
FOLFOXIRI
FOLFIRI
Θεπαπεία δεύηεπηρ γπαμμήρ

Αζθενείρ

FOLFOXIRI
Αζθενείρ

%

%

p-value

Οπνηαδήπνηε

102

70

80

58

0.041

Με βάζε ηελ LOHP

92

63

39

28

0.029

Με βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε

10

6

14

10

NS

Φινπνξνππξπκηδίλεο

44

30

29

21

NS

Cetuximab

10

7

7

5

NS

#

#

NS: κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ

Γ. Σςσαιοποιημένη μελέηη θάζηρ ΗΗ, ηος ζςνδςαζμού CAPIRI/ Bevacizumab
ένανηι ηος ζςνδςαζμού FOLFIRI/Bevacizumab.
Χαπακηηπιζηικά Αζθενών.
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Απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2005 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2008, 336 αζζελείο κε
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ εγγξάθεθαλ ζηε κειέηε ζε 23 θέληξα απφ φιε ηελ Διιάδα.
Γχν αζζελείο, ζην ζθέινο CAPIRI/Bev (ζθέινο Α) θαη έλαο αζζελήο ζην
FOLFIRI/Bev (ζθέινο Β) δελ έιαβαλ θακία ζεξαπεία επεηδή δελ πιεξνχζαλ ηα
θξηηήξηα έληαμεο. Οη ππφινηπνη 333 ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία
πξψηεο γξακκήο θαη έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο (167 ζην
ζθέινο Α θαη 166 ζην ζθέινο Β) θαη αλαιχζεθαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ηελ αζθάιεηα (σήμα 5). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ήηαλ ηα ηππηθά γηα
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ ζηνλ δπηηθφ θφζκν (Πίνακαρ 13). Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξίπνπ νη
κηζνί αζζελείο θαη ζηα δχν ζθέιε ήηαλ > 65 εηψλ, ζρεδφλ ην ζχλνιν (97% ζην
ζθέινο Α θαη 98% ζην ζθέινο Β) είραλ PS 0-1, ην έλα ηξίην είρε ιάβεη
πξνγελέζηεξε επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία, ελψ 37% ζην ζθέινο Α θαη 38% ζην
ζθέινο Β πεξηφξηδαλ ηε κεηαζηαηηθή λφζν ζην ήπαξ. Οκνίσο, ζην έλα ηξίην ησλ
αζζελψλ θάζε ζθέινπο νη κεηαζηάζεηο ήηαλ ζχγρξνλεο κε ηε δηάγλσζε ηνπ
αξρηθνχ φγθνπ. πλνιηθά, 25% θαη 22% ησλ αζζελψλ ζην ζθέινο Α θαη Β,
αληίζηνηρα, ηαμηλνκήζεθαλ σο πςεινχ θίλδπλνπ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγλσζηηθφ
δείθηε Kohne [162].
Σςμμόπθωζη ζηη θεπαπεία
ην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev ρνξεγήζεθαλ 1494 θχθινη ρεκεηνζεξαπείαο
έλαληη 871 θχθισλ ζην ζθέινο CAPIRI/Bev. Ο κέζνο αξηζκφο θχθισλ ήηαλ 11
(εχξνο: 1-20) θαη 6 (εχξνο: 1-10) αλά αζζελή ζηα ζθέιε FOLFIRI/Bev θαη
CAPIRI/Bev αληίζηνηρα. Δλ ηνχηνηο, ε δηάκεζε δηάξθεηα ζεξαπείαο ήηαλ παξφκνηα
(5,5 κήλεο) θαη ζηα δχν ζθέιε.
Καζπζηεξήζεηο ζηε ρνξήγεζε ηεο ζεξαπείαο παξαηεξήζεθαλ ζε 134 (9.0%)
θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη 136 (15.6%) ζην
ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev (p=0.05); ε κέζε δηάξθεηα θαζπζηέξεζεο ζηε ρνξήγεζε
ηεο ζεξαπείαο ήηαλ 4 εκέξεο (εχξνο:1-14) ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη 7
εκέξεο (εχξνο: 1-18) ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev (p=0.23). ην ζθέινο ηνπ
FOLFIRI/Bev νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο ήηαλ ε αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα (n=60;
4.0%), ε κε-αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα (n=34;, 2.2%) ή ζπλδπαζκφο ηνπο (n=54;
3.6%). ην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev νη ιφγνη θαζπζηέξεζεο ήηαλ ιφγσ
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αηκαηνινγηθήο (n=44; 5.2%), κε-αηκαηνινγηθήο (n=82; 9.4%) ηνμηθφηεηαο ή
ζπλδπαζκνχ ηνπο (n=10; 1.1%).
Η ζπρλφηεηα ηεο κε-αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζην
ζθέινο CAPIRI/Bev (p=0.031). Σν δηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ θχθισλ
ήηαλ 14 (14-28) θαη 21 (21-39) εκέξεο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη ζην
ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev, αληίζηνηρα. Μείσζε δφζεσλ απαηηήζεθε ζε 65 (4.3%)
θχθινπο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη ζε 95 θχθινπο (10.9%) ζην ζθέινο ηνπ
CAPIRI/Bev (p<0.001). Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηε κείσζε ησλ δφζεσλ ήηαλ ε
αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα [FOLFIRI/Bev (n=21;1,4%) θαη CAPIRI/Bev (n= 25;
2.8%)], ε κε–αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα [FOLFIRI/Bev (n= 30; 2.0%) θαη
CAPIRI/BEV (n=49; 5.6%)] ή θαη o ζπλδπαζκφο ηνπο [FOLFIRI/Bev (n=9; 0.6%)
θαη CAPIRI/BEV (n=21; 2.4%)]. Η ζεξαπεία δηαθφπεθε ζε 7 αζζελείο (4.2%) ζην
ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη ζε 17 (10.2%) ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev (p=0.04).
Η ρνξεγεζείζα ζρεηηθή έληαζε δφζεσλ ήηαλ 90% γηα ηελ Irinotecan, 92% γηα ηε
5-FU/FA θαη 94% γηα ην Bevacizumab ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην
πξσηφθνιιν δφζεηο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI-Bev θαη 79% γηα ηελ Irinotecan,
82% γηα ηε Capecitabine θαη 97% γηα ην Bevacizumab ζην ζθέινο ηνπ
CAPIRI/Bev.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Μεηά απφ κία δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 32 κελψλ (εχξνο 1-64
κήλεο), 143 (86%) αζζελείο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη 138 (83%) ζην
ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev παξνπζίαζαλ πξφνδν λφζνπ, ελψ 90 (54%) θαη 87
(52%) αζζελείο, αληίζηνηρα απεβίσζαλ. Γελ ππήξμε θακκία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά απφ ηελ άπνςε ηνπ δηάκεζνπ PFS κεηαμχ ησλ δχν ζθειψλ: 10,0 κήλεο
(95% CI: 8.9-11.1 κήλεο) γηα ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ FOLFIRI/Bev
ζπγθξηλφκελν κε 8,9 κήλεο (95% CI: 7.3-10.2 κήλεο) γηα εθείλνπο πνπ έιαβαλ
CAPIRI/Bev (HR=0.99; 95% CI: 0.90-1.09; p=0.85; σήμα 6A). Οκνίσο, δελ
ππήξμε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηε δηάκεζε OS κεηαμχ ησλ
δχν ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ (σήμα 6B). Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ FOLFIRI/Bev
παξνπζίαζαλ κηα δηάκεζε OS ηεο ηάμεο ησλ 25,7 κελψλ (95% CI: 23.0-28.4
κήλεο) ελψ εθείλνη πνπ έιαβαλ CAPIRI/Bev ηεο ηάμεο ησλ 27,5 κελψλ (95% CI:
22.6-32.3κήλεο) (HR=1.08; 95% CI: 0.94-1.24; p=0.30). Δπηπιένλ, δελ
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δηαπηζηψζεθε θακκία δηαθνξά αλαθνξηθά κε ην PFS (σήμα 6C) ή ηε ζπλνιηθή
επηβίσζε (σήμα 6D) ζηηο δηάθνξεο ππν-νκάδεο πνπ αλαιχζεθαλ.
ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζζελψλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο
(ORR) ήηαλ 45,5% (95% CI: 38.0%-53.1%) ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη
39.8% (95% CI: 32.3%-47.2%) ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev (p=0.32). Πην
ζπγθεθξηκέλα, πιήξεο αληαπφθξηζε (CR) θαηαγξάθεθε ζε 11 (6.6%) θαη κεξηθή
αληαπφθξηζε (PR) ζε 65 (38.9%) αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε
FOLFIRI/Bev ελψ 9 (6.5%) θαη 53 (31,9%) αζζελείο παξνπζίαζαλ CR θαη PR
αληίζηνηρα, ζην ζρήκα CAPIRI/Bev. Ο δηάκεζνο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο
αληαπφθξηζεο ήηαλ 8,2 (95% CI: 7.6-8.9) θαη 8,0 κήλεο (95% CI: 6.6-9.5) ζηα
ζθέιε ηνπ FOLFIRI/Bev θαη ηνπ CAPIRI/Bev, αληίζηνηρα (p=0.58). Πελήληα
(29.9%) αζζελείο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη 52 (31.3%) αζζελείο ζην
ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev παξνπζίαζαλ ζηαζεξνπνίεζε ηεο λφζνπ ελψ 41 (24,6%)
θαη 48 (28,9%) αζζελείο, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ ηνπο ζηε
πξψηε

αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο.

R0

κεηαζηαζεθηνκή

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 (3.6%) αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε FOLFIRI/Bev
θαη ζε 3 (1.8%) πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε CAPIRI/Bev (p=0.38). ηνπο αζζελείο
κε λφζν πεξηνξηζκέλε ζην ήπαξ, R0 εθηνκή πξαγκνηνπνηήζεθε ζε 5 (8%) θαη 3
(5%) απφ απηνχο πνπ αληηκεησπίζζεθαλ κε FOLFIRI/Bev θαη κε CAPIRI/Bev,
αληίζηνηρα (p=0.88). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζπλνςίδεηαη ζηνλ
Πίνακα 14.
Τοξικόηηηα
Οη αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε CAPIRI/Bev παξνπζίαζαλ κηα
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα βαζκνχ 3 θαη 4 εκπχξεηεο
νπδεηεξνπελίαο

(p<0.001),

δηάξξνηαο

(p=0.003)

θαη

εξπζξνδπζαηζζεζίαο

παιακψλ-πεικάησλ (p=0.03) ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ
κε FOLFIRI/Bev (Πίνακαρ 15). Οιεο νη ππφινηπεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
θαηαλεκήζεθαλ εμίζνπ κεηαμχ ησλ δχν ζεξαπεπηηθψλ ζπλδπαζκψλ. Οη
ζρεηηδφκελεο κε ην Bevacizumab ζνβαξέο αλαπηζχκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ ζπάληεο
θαη ζηα δχν ζθέιε. Βαζκνχ 3 θαη 4 ππέξηαζε, παξαηεξήζεθε ζε 3,8% θαη 4,2%
ησλ αζζελψλ ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη CAPIRI/Bev αληίζηνηρα. Έλαο
αζζελήο ζε θάζε ζθέινο παξνπζίαζε δηάηξεζε εληέξνπ, ε νπνία ήηαλ
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ζαλαηεθφξα ζε έλαλ απφ απηνχο (ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev). Δπηπιένλ,
ζπλέβεζαλ 3 ζάλαηνη, ιφγσ εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο ζε ζπλδπαζκφ κε
δηάξξνηα, ζην ζθέινο CAPIRI/Bev. Σα πνζνζηά ζαλάηνπ ζηηο πξψηεο 60 εκέξεο
ηεο ζεξαπείαο ήηαλ 2.4% (95% CI: 1.0-4.1%) ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ
FOLFIRI/Bev θαη 4.1% (95% CI, 2 .3-5.9 %) ζε εθείλνπο πνπ αληηκεησπίζζεθαλ
κε CAPIRI/Bev (p=0.42).
Θεπαπεία δεύηεπηρ γπαμμήρ
Αλ θαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο δεχηεξεο γξακκήο δελ είρε θαζνξηζηεί απφ
ην πξσηφθνιιν, απηή έρεη θαηαγξαθεί. Θεξαπεία κε βάζε ηελ Οxaliplatin έιαβε
ην 76% θαη ην 72% ησλ αζζελψλ νη νπνίνη είραλ εληαρζεί ζην ζθέινο
FOLFIRI/BEV θαη ην ζθέινο CAPIRI/BEV, αληίζηνηρα (Πίνακαρ 16). Cetuximab
είηε ζαλ κνλνζεξαπεία είηε ζε ζπλδπαζκφ κε Irinotecan έιαβε ην 38% ησλ
αζζελψλ κεηά απφ ηε πξφνδν κε FOLFIRI/BEV θαη ην 30% κεηά απφ πξφνδν κε
CAPIRI/Bev. Σν Bevacizumab ζπλερίζηεθε ζηε δεχηεξε γξακκή ζεξαπείαο ζην
23% ησλ αζζελψλ ζε θάζε ζθέινο ζεξαπείαο .
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σήμα 5: Γηάγξακκα CONSORT ηεο κειέηεο
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Πίνακαρ 13: Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κειέηεο FOLFIRI+Bevacizumab vs
CAPIRI+ Bevacizumab
FOLFIRI (n=167)
Υαπακηηπιζηικά

n

%

CAPIRI (n=166)
n

%

p value

Ζλικία
Γηάκεζε
>65 έηε

66 (33-80)

67 (26-80)

90

54

91

55

„Αξξελ

104

62

109

66

Θήιπ

63

38

57

34

0

52

31

49

30

1

110

66

113

68

2

5

3

4

2

Κφινλ

124

74

133

80

Οξζφ

43

26

33

20

Καμία

110

66

111

67

5FU/LV

21

12

21

13

Oxaliplatin 5FU

36

22

34

20

1

81

49

82

49

>2

86

51

84

51

0.22

Φύλο
0.56

Performance status (ECOG)

0.88

Ππωηοπαθήρ ενηόπιζη
0.36

Πποηγηθείζα adjuvant σημειοθεπαπεία

0.48

Απιθμόρ μεηαζηαηικών ενηοπίζεων

Γηάκεζνο (εχξνο)
Μφλν επαηηθή λφζνο

2 (1-6)

0.61

2 (1-6)

62

37

63

38

χγρξνλεο

56

34

54

33

Μεηάρξνλεο

111

66

112

67

Low risk

53

32

56

34

Intermediate risk

72

43

74

44

High risk

42

25

36

22

0.84

Μεηαζηάζειρ
0.89

Kohne ππογνωζηικόρ δείκηηρ

58

0.31

Πίνακαρ 14: Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Θεξαπείαο FOLFIRI+Bev vs CAPIRI-BEV
FOLFIRI+Bev

XELIRI+Bev

N=167

N=166

10 (8.9-11.1)

8.9 (7.3-10.2)

0.64

25.7 (23.0-28.4)

27.5 (22.6-32.3)

0.55

8.2 (7.6-8.9)

8.0 (6.6-9.5)

0.58

Πνζνζηφ αληαπφθξηζεο % (95% CI)

45.5 (38.0-53.1)

39.8 (32.3-47.2)

0.32

Πνζνζηφ ειέγρνπ ηεο λφζνπ % (95% CI)

75.4 (66.3-84.8)

71.1 (64.7-82.1)

0.39

3.6

1.8

0.38

ITT# πληθςζμόρ
Δπηβίσζε ειεχζεξε πξνφδνπ λφζνπ (PFS)

p value

κήλεο (95% CI)
Γηάκεζε πλνιηθή Δπηβίσζε κήλεο (95% CI)
Γηάξθεηα αληαπφθξηζεο κήλεο (95% CI)

R0 εθηνκέο %

Πίνακαρ 15: Δπίπησζε ηνμηθφηεηαο ζρεκάησλ FOLFIRI+Bev θαη CAPIRI+BEV
FOLFIRI
CAPIRI
+Bev
+Bev
Any Grade
%
%
Ανεπιθύμηηη Δνέπγεια
Οπνηαδήπνηε
Οπδεηεξνπελία
Δκπχξεηε νπδεηεξνπελία
Αλαηκία
Θξνκβνπελία
Αισπεθία
Γηάξξνηα
Ναπηία
Βιελλνγνλίηηδα
χλδξνκν παιακψλ
πεικάησλ
Κφπσζε
Τπέξηαζε
Αηκνξξαγία
Γηάηξεζε

p value

FOLFIRI
CAPIRI+
+Bev
Bev
Grade 3/4
%
%

p value

90.1
80.2
1.2
64.1
20.3
52.4
48.6
43.4
16.2

93.2
78.7
4.8
62.0
31.2
60.7
64.6
51.6
18.7

0.78
0.84
0.003
0.89
0.57
0.72
0.005
0.64
0.58

30.6
24.5
0.6
0.6
0.6
11.2
9.2
3.2
1.2

37.4
17.9
4.8
1.2
0.6
18.4
15.8
5.4
1.2

0.19
0.62
<0.001
0.29
0.91
0.35
0.003
0.21
0.98

14.3

34.6

0.02

1.2

4.2

0.03

39.7
20.8
6.0
0

35.8
24.2
6.2
0

0.81
0.81
0.97
-

4.6
3.8
0
0.6

3.8
4.2
0
0.6

0.83
0.98
1.0

Πίνακαρ 16: Γεχηεξεο γξακκήο ζεξαπεία κεηά απφ πξφνδν ζε FOLFIRI-BEV ή
CAPIRI-BEV
FOLFIRI+Bev
Θεπαπεία δεύηεπηρ γπαμμήρ

CAPIRI+Bev

Απ. Αζθενών

%

Απ. Αζθενών

%

p-value

128
104

76
62

122
98

72
59

0.41
0.39

Με βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε
Bevacizumab

24
39

14
23

24
38

14
23

0.98
0.98

Cetuximab

50

38

50

30

0.24

Οπνηαδήπνηε
Με βάζε ηελ LOHP
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σήμα 6: (A) Διεχζεξε πξνφδνπ λφζνπ επηβίσζε (B) πλνιηθή επηβίσζε (C)
Forest plots ειεχζεξεο πξνφδνπ λφζνπ επηβίσζεο (D) Forest plots ζπλνιηθήο
επηβίσζεο αζζελψλ κεηά απφ ζεξαπεία κε FOLFIRI+Bev ή CAPIRI+Bev
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2.2

Αζθάλεια και αποηελεζμαηικόηηηα ηων ζςνδςαζμών με
βάζη ηην Ηπινοηεκάνη ζηοςρ ηλικιωμένοςρ αζθενείρ > 65
εηών ζε ζσέζη με αζθενείρ νεόηεπηρ ηλικίαρ

2.2.1

ύνολο αζθενών πος μεηείσαν ζηιρ 2 ηςσαιοποιημένερ μελέηερ

ππώηηρ γπαμμήρ σημειοθεπαπείαρ με βάζη ηην Ηπινοηεκάνη ανάλογα
με ηην ηλικία
Η νκάδα καο έρεη αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα 2 ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ
(θάζεο II θαη ΙΙΙ), κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε ζαλ ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζηνλ
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ. ηε πξψηε κειέηε έγηλε ζχγθξηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ FOLFIRI
έλαληη ηνπ ζπλδπαζκνχ FOLFOXIRI [179] θαη ζηε δεχηεξε ηνπ ζπλδπαζκνχ
FOLFIRI/Bevacizumab έλαληη ηνπ ζπλδπαζκνχ CAPIRI/Bevacizumab [187]. ηηο
κειέηεο απηέο δελ ππήξρε φξην ειηθίαο, θαη ην 52.7% ησλ εληαρζέλησλ αζζελψλ
ήηαλ > 65 εηψλ. ηε παξνχζα κειέηε έγηλε κηα κε πξνθαζνξηζκέλε αλάιπζε κε
βάζε ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαη άλσ. Σν θχξην θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηεο αλάιπζεο
απηήο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο
λεφηεξεο ειηθίαο, φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα, ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζπλδπαζκψλ.
Χαπακηηπιζηικά αζθενών
ηηο 2 κειέηεο εληάρηεθαλ 609 αζζελείο απφ ηνπο νπνίνπο νη 321 ήηαλ
ειηθίαο >65 εηψλ (52.7%). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ θαηά ηελ έληαμε ζηηο
κειέηεο θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 17. Γελ ππήξρε θακηά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα
ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ, φζνλ αθνξά ζην θχιν
(άλδξεο έλαληη γπλαίθεο, p=0.116), ηε πξσηνπαζή εληφπηζε ηνπ φγθνπ (θφινλ
έλαληη νξζφ, p=0.705), ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαζηαηηθψλ εζηηψλ (p=0.563), ηε
πξνεγεζείζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (p=0.838), ηελ επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία
(p=0.999) ή αθηηλνζεξαπεία (p=0.189). Παξαηεξήζεθε φκσο έλα ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν πνζνζηφ αζζελψλ κε PS 1 θαη 2 ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο
(48.3% έλαληη 28.6 %; p<0.001). Σέινο, δελ ππήξρε δηαθνξά σο πξνο ηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζηα ρνξεγνχκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, ζηηο
δχν ειηθηαθέο νκάδεο (p=0.869).
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Πίνακα 17 : Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ αλά ειηθηαθή νκάδα
Ζλικία ≤65
Υαπακηηπιζηικά

Ζλικία >65

Απιθμόρ

%

Απιθμόρ

288

47.3

321

Απιθμόρ αζθενών
Γιάμεζη ηλικία

58 (25-65)

%

p-value

52.7

71 (66-84)

Φύλο
Άλδξεο

165

57.3

204

63.6

Γπλαίθεο

123

42.7

117

36.4

0

203

70.5

166

51.7

1

71

24.7

129

40.2

2

14

4.9

26

8.1

Κφινλ

216

75.0

246

76.6

Οξζφ

71

24.7

75

24.3

1

132

45.8

152

47.4

2

100

34.7

97

30.2

56

19.3

72

22.4

0.116

PS (WHO)

<0.001

Ππωηοπαθήρ
ενηόπιζη
0.705

Απιθμόρ μεηαζηαηικών
εζηιών

3
Γηάκεζνο (εχξνο)

2 (1-7)

2 (1-7)

0.563

Πποηγούμενη
θεπαπεία
ΑΚΘ

36

12.5

29

9.0

0.189

Υεηξνπξγείν

233

80.9

257

80.1

0.838

Adj. ΥΜΘ

94

32.6

105

32.7

0.999

FOLFIRI/Bev

81

28.1

86

26.8

CAPIRI/Bev

73

25.3

93

29.0

FOLFIRΙ

73

25.3

73

22.7

FOLFOXIRI

61

21.2

69

21.5

Θεπαπεςηικό ζσήμα

0.869

Αποηελεζμαηικόηηηα
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ην
πνζνζηφ αληαπφθξηζεο, ηε δηάξθεηα αληαπφθξηζεο, ην ρξφλν σο ηελ εμέιημε ηεο
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λφζνπ θαη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ ζην ζχλνιν
ησλ αζζελψλ πνπ εληάρηεθαλ ζηηο 2 κειέηεο (Πίνακαρ 18).
Μεηά απφ κηα δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 28.8 κελψλ (εχξνο: 0.33-63.4
κήλεο), 517 (84%) αζζελείο παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ θαη 355 (58%) απφ
απηνχο έρνπλ απνβηψζεη. Απφ ηνπο 321 αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ, 265 (82.5%)
παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ θαη 187 (58%) έρνπλ απνβηψζεη. Αληίζηνηρα,
απφ ηνπο 288 αζζελείο λεφηεξεο ειηθίαο 252 (87%) παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο
λφζνπ θαη 168 (58%) έρνπλ απνβηψζεη. Η ζχγθξηζε ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ
αλέδεημε έλα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο ζηνπο
αζζελείο κηθξφηεξεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο > 65 εηψλ (45.5% έλαληη
34.9%, p=0.008). Γελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ
θαη ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο (8
έλαληη 8.3 κήλεο, p=0.14), ην ρξφλν σο ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ (TTP) (8.9 έλαληη
8.4 κήλεο, p=0.76; σήμα 7α), ηε ζπλνιηθή επηβίσζε (25 έλαληη 22 κήλεο,
p=0.214; σήμα 7β) θαη ηελ επηβίσζε ελφο έηνπο (72% έλαληη 73.7%).
ζνλ

αθνξά

ηνπο

355

ζαλάηνπο

ησλ

αζζελψλ

ζηε

δηάξθεηα

ηεο

παξαθνινχζεζεο, θαη ελψ ηα πνζνζηά ησλ ζαλάησλ είλαη ίδηα (πεξίπνπ 58%)
ζηηο 2 ειηθηαθέο νκάδεο, δηαπηζηψζεθε έλα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζαλάησλ ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο, απφ άιιεο αηηίεο εθηφο ηεο λφζνπ θαη
ηνμηθψλ ζαλάησλ [8% (n=15 αζζελείο) έλαληη 1.3% (n=3 αζζελείο) ζηνπο >65
εηψλ θαη <65 εηψλ, αληίζηνηρα] (p=0.018).
Μεηαζηαζεθηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 29 (4.7%) αζζελείο απφ ηνπο νπνίνπο
έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο, 11 αζζελψλ (37%) ήηαλ ειηθίαο > 65 εηψλ. R0 εθηνκή
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε

φινπο εθηφο ελφο ειηθησκέλνπ

αζζελή

θαη

δελ

δηαπηζηψζεθαλ πεξη-εγρεηξεηηθνί ζάλαηνη.
Σςμμόπθωζη- έκθεζη ζηη θεπαπεία.
Έλα

κηθξφηεξν

πνζνζηφ

ειηθησκέλσλ

αζζελψλ

νινθιήξσζε

ηε

ρεκεηνζεξαπεία κε βάζε ηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια (164 αζζελείο, 51.1%) ζε
ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο (168 αζζελείο, 58.3%) αιιά απηή ε δηαθνξά δελ ήηαλ
ζεκαληηθή (p=0.087). Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο ζηνπο
αζζελείο > 65 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο λεαξφηεξεο ειηθίαο, νθείινληαλ
ζηελ επηδείλσζε ηεο λφζνπ (20.6% έλαληη 18.8%), ζηα δπζκελή ζπκβάκαηα (9%
63

έλαληη 7.3%), ζηνπο ηνμηθνχο ζαλάηνπο (3.7% έλαληη 0.6%) , ζηελ επηδείλσζε ηνπ
PS (1.2% έλαληη 0.7%). εκεηψλεηαη ηδηαίηεξα φηη ππήξραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά
δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο ζηνπο ειηθησκέλνπο, ιφγσ ζαλάησλ απφ άιιε αηηία
εθηφο ησλ ηνμηθψλ (2.2% έλαληη 1%) θαη άξλεζεο γηα ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο
(7.5% έλαληη 3%).
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Πίνακαρ 18: Απνηειεζκαηηθφηεηα κε βάζε ηελ ειηθία
Ζλικία ≤65

Ζλικία >65

Αζζελείο

288

321

Πνζνζηφ αληηθεηκεληθήο

45.5

34.9

(39.73- 51.24)

(29.68 - 40.11)

8.00

8.13

(7.11 – 8.8)

(7.52 – 8.75)

8.90

8.43

(7.94 – 9.86)

(7.40 – 9.47)

24.97

22.00

(21.79 – 28.14)

(20.27 – 23.73)

0.214

71.9 %

73.7 %

NS

αληαπφθξηζεο % (95% CI)
Γηάξθεηα αληαπφθξηζεο κήλεο
(95% CI)
Γηάκεζν TTP κήλεο
(95% CI)
Γηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε κήλεο
(95% CI)
Δπηβίσζε ελφο έηνπο

p-value

0.008

0.141

0.769

σήμα 7: (α) TTP, (β) OS αλάινγα κε ηελ ειηθία

Τοξικόηηηα
Οη

ειηθησκέλνη

αζζελείο

είραλ

ζεκαληηθά

ρακειφηεξε

ζπρλφηεηα

εκθάληζεο λαπηίαο βαζκνχ 3 θαη 4 (p=0.008) θαη κηα ηάζε πξνο κεγαιχηεξε
θφπσζε βαζκνχ 3 θαη 4 (p=0.081), ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο < 65 εηψλ. Γελ
ππήξρε άιιε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζνβαξήο (βαζκνχ 3 θαη 4)
αηκαηνινγηθήο ή κε-αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο γηα αζζελείο ειηθίαο > 65 ή ≤ 65
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εηψλ. ηνλ Πίνακα 19 αλαθέξνληαη νη ηνμηθφηεηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. Η
ηνμηθφηεηα ήηαλ ν ιφγνο δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο ζε 29 (9%) ειηθησκέλνπο
αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε 21 ( 7.3% ) αζζελείο
< 65 εηψλ (p = 0.54). Γηαπηζηψζεθαλ 8 (2.5%) ζάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε
ζεξαπεία, απφ ηνπο νπνίνπο νη 7 (3.7%) ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ > 65 εηψλ θαη
1 (0.6 %) ζηνπο αζζελείο < 65 εηψλ. Καη νη 7 ζρεηηδφκελνη κε ηε ζεξαπεία ζάλαηνη
ζηνπο ειηθησκέλνπο νθείινληαλ ζε εκπχξεηε νπδεηεξνπελία ζε ζπλδπαζκφ κε
δηάξξνηα, ελψ ν έλαο ηνμηθφο ζάλαηνο ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο νθείινληαλ ζε
δηάηξεζε ηνπ εληέξνπ ιφγσ ηνπ Bevacizumab.
Πίνακαρ 19: Σνμηθφηεηα κε βάζε ηελ ειηθία
Ζλικία
Ζλικία
≤65
>65
Any Grade
%
%
Οςδεηεποπενία

p value

Ζλικία
Ζλικία
≤65
>65
Grade 3/4
%
%

p value

56.2

57.6

NS

18.7

23.3

0.197

4.8

5.2

NS

3.1

4

0.665

Αναιμία

79.6

80.4

NS

1.4

1.6

0.835

Θπομβοπενία

25.3

26.6

NS

1

2.1

0.307

Γιάπποια

48.8

47.8

NS

12.9

14.4

0.557

Ναςηία

37.1

28.6

0.009

15.6

8.4

0.008

9

8.4

NS

1

1.2

0.831

Κόπωζη

31.1

33.3

NS

1

4.7

0.081

Νεςποηοξικόηηηα

17.6

15.9

NS

1

2

0.152

Γςζκοιλιόηηηα

11.4

11.5

NS

0

0

NS

Δμπύπεηη
οςδεηεποπενία

Βλεννογονίηιδα

2.2.2

Αζθενείρ πος έλαβαν standard θεπαπεία (FOLFIRI) ένανηι

ενηαηικοποιημένηρ (FOLFOXIRI)

Μειεηήζεθε ε δξάζε ηεο Ιξηλνηεθάλεο ζε δχν θπξίσο δξαζηηθά ζρήκαηα,
ην «θιαζζηθφ ζρήκα» FOLFIRI θαη ην εληαηηθνπνηεκέλν FOLFOXIRI. Έγηλε
αλάιπζε ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο αζζελψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηε κειέηε κε
βάζε ηελ ειηθία (>65 εηψλ). Σν θχξην θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηεο ππν-αλάιπζεο
απηήο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ αζζελψλ > 65 εηψλ έλαληη ησλ αζζελψλ < 65 εηψλ
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πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI ή FOLFIRI θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπλδπαζκνχ FOLFIXIRI ζηνπο
ειηθησκέλνπο αζζελείο.
Χαπακηηπιζηικά Αζθενών.
283 αζζελείο (146 ζην ζθέινο Α θαη 137 ζην ζθέινο Β) ηπραηνπνηήζεθαλ
λα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία πξψηεο γξακκήο. ρεδφλ ην 56% ησλ αζζελψλ θαη
ζηα δχν ζθέιε ήηαλ > 65 εηψλ [82 (56,1%) αζζελείο ζην ζθέινο Α θαη 75 (54,9%)
αζζελείο ζην ζθέινο Β]. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 157 ειηθησκέλσλ αζζελψλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 20. Γελ ππήξρε θακηά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ
ησλ 2 ζθειψλ ζεξαπείαο αλαθνξηθά κε ην θχιν (άλδξεο έλαληη γπλαίθεο; p=0.91),
ην PS (0–1 vs 2; p=0.24), ηε πξσηνπαζή εληφπηζε ηνπ φγθνπ (θφινλ vs νξζφ;
p=0.36), ηε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε επηθνπξηθήο ζεξαπείαο (Ναη vs ρη; p=0.6),
ηηο ζχγρξνλεο ή κεηάρξνλεο κεηαζηάζεηο (p= 0.48) ή ηνλ πξνγλσζηηθφ δείθηε
Kohne

(lρακειφο-ελδηάκεζνο

vs

πςειφο;

p=

0.24).

παξνπζηάδεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ αζζελψλ >65 εηψλ.
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ηνλ

πίνακα

21

Πίνακαρ 20. FOLFIRI vs FOLFOXIRI: Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ αλά ειηθηαθή
νκάδα
FOLFIRI (n=146)

FOLFOXIRI (n=137)

> 65 εηών

< 65 εηών

> 65 εηών

< 65 εηών

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

72(66-84)

56(39-65)

72(66-82)

56(25-65)

Άληξαο

45(55)

37(58)

40(53)

36(58)

Γπλαίθα

37(45)

27(42)

35(47)

26(42)

0-1

72(88)

57(89)

65(87)

57(91)

2

10(12)

7(11)

10(13)

5(9)

Κφινλ

55(70)

55(86)

51(68)

49(79)

Οξζφ

27(30)

9(14)

24(32)

13(21)

Ήπαξ

57(70)

42(70)

57(76)

42(68)

Πλεχκνλαο

29(39)

17(27)

26(35)

16(26)

Άιιν

33(43)

30(47)

31(42)

30(48)

1

34(41)

25(39)

30(40)

25(40)

2

40(49)

23(36)

36(48)

21(35)

8(10)

16(25)

9(12)

16(25)

2 (1-4)

2(1-4)

2(1-5)

2 (1-6)

χγρξνλεο

35(43)

28(44)

31(42)

27(44)

Μεηάρξνλεο

47(57)

36(56)

44(58)

35(56)

Low risk

33(40)

23(36)

28(37)

22(35)

Intermediate risk

34(42)

25(39)

33(44)

25(40)

High risk

15(18)

14(22)

14(19)

15(25)

25(31)

23(36)

25(33)

24(38)

7(9)

10(14)

6(8)

8(13)

Υαπακηηπιζηικά
Γιάμεζη Ζλικία (εχξνο)
Φύλο

Performance status (ECOG)

Ππωηοπαθήρ ενηόπιζη

Μεηαζηαηικέρ ενηοπίζειρ

Απιθμόρ μεηαζηαηικών ενηοπίζεων

3
Γηάκεζνο(εχξνο)
Μεηαζηάζειρ

Kohne ππογνωζηικόρ δείκηηρ

Πποηγηθείζα θεπαπεία
Adjuvant ρεκεηνζεξαπεία
Adjuvant ρεκεην-αθηηληζεξαπεία
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Πίνακαρ 21. Ηιηθηαθή θαηαλνκή ησλ αζζελψλ >65 εηψλ ζηα δχν ζθέιε
ζεξαπείαο.
> 65-70 N (%)

> 70-75 N (%)

> 75-85 N (%)

FOLFOXIRI

FOLFIRI

FOLFOXIRI

FOLFIRI

FOLFOXIRI

FOLFIRI

26 (35)

30 (36)

26 (35)

27 (33)

23 (30)

25 (31)

Αποηελεζμαηικόηηηα
Μεηά απφ κία δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 36 κελψλ (εχξνο, 1-85
κήλεο), ην 94% ησλ αζζελψλ παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ θαη ην 79% είρε
απνβηψζεη. ε φινπο ηνπο ηπραηνπνηεκέλνπο αζζελείο, ε δηάκεζε ζπλνιηθή
επηβίσζε δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δπν ζθειψλ [FOLFIRI: 19.9 κήλεο
(εχξνο, 1.0–61) θαη FOLFOXIRI: 21.9 κήλεο (εχξνο,1–85), HR= 1.08; 95% CI:
0.8–1.45; p=0.41]. Δπηπιένλ, ην δηάζηεκα έσο ηε πξφνδν ηεο λφζνπ (TTP) ήηαλ
6,8 κήλεο (95% CI: 5.9-7.8 κήλεο) θαη 8,8 κήλεο (95% CI: 07.03-10.05 κήλεο) γηα
ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ FOLFIRI θαη FOLFOXIRI αληίζηνηρα, (HR=1.15; 95 CI:
0.86–1.48; p=0.07) θαη ην πνζνζηφ ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο (CR+PR) ήηαλ
33,6% γηα ην FOLFIRI θαη 43% γηα ην FOLFOXIRI [OR=1.14; 95% CI: 0.88–1.43;
p=0.11]. Οκνίσο, δελ ππήξρε δηαθνξά, φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο,
ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI ή FOLFOXIRI (32%
έλαληη 34%, αληίζηνηρα, p=0,51), TTP (6,2 κήλεο έλαληη 8,5 κελψλ, αληίζηνηρα,
HR=1.15, 95% CI: 0,91-1,42, p=0,1) ή ηε δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε (17,8 κήλεο
έλαληη 19,9 κελψλ, αληίζηνηρα, HR=1.12; 95% CI 0,86-1,39, p=0.42).
Η ζχγθξηζε ηεο θιηληθήο έθβαζεο ησλ αζζελψλ > 65 εηψλ κε απηή ησλ αζζελψλ
λεαξφηεξεο ειηθίαο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI έδεημε ζπγθξίζηκα
πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο (31,7 έλαληη 34,9%, p= 0.68), TTP (6.2
κήλεο έλαληη. 7.9 κήλεο αληίζηνηρα, p=0.08; σήμα 8α), θαη δηάκεζε ζπλνιηθή
επηβίσζε (17.8 κήλεο έλαληη 20.5 κήλεο, p=0.3; σήμα 9α ). Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε ζεξαπεία κε FOLFOXIRI νδήγεζε ζε πςειφηεξα πνζνζηά
αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο ζηνπο αζζελείο < 65 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο
ειηθησκέλνπο (52% έλαληη 32%, p=0.03), Ωζηφζν, απηή ε δηαθνξά δελ
κεηαθξάζηεθε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ φθεινο φζνλ αθνξά ηνλ δηάκεζν TTP
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(8.6 κήλεο έλαληη 9.6 κήλεο, p=0.54; σήμα 8β) θαη ηε δηάκεζε ζπλνιηθή
επηβίσζε (20 κήλεο έλαληη 23 κήλεο, p=0.47; σήμα 9β), κεηαμχ ησλ δπν
ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI.
Σα δηαγξάκκαηα forest plots δείρλνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο ήηαλ
παξφκνηα ζε ειηθησκέλνπο θαη λεφηεξνπο αζζελείο, αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα
ζεξαπείαο (σήμα 10).
Μεηαζηαζεθηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 (4%) αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία
κε FOLFIRI θαη ζε 14 (10%) αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI
(p=0.08). Απφ απηνχο ηνπο αζζελείο, 2 ζην ζθέινο FOLFIRI θαη 6 ζην
FOLFOXIRI ήηαλ ειηθίαο ≥ 65 εηψλ. R0 εθηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φινπο
εθηφο ελφο ειηθησκέλνπ αζζελή θαη δελ αλαθέξζεθαλ πεξηεγρεηξεηηθνί ζάλαηνη.
Σςμμόπθωζη ζηη θεπαπεία
Υίιηνη δηαθφζνη δψδεθα θχθινη ζεξαπείαο ρνξεγήζεθαλ ζην ζθέινο
FOLFIRI θαη 625 απφ απηνχο έιαβαλ νη ειηθησκέλνη αζζελείο ελψ απφ ηνπο 1179
πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI, 637 ρνξεγήζεθαλ ζηνπο
αζζελείο > 65 εηψλ. Ο δηάκεζνο αξηζκφο ησλ ρνξεγεζέλησλ θχθισλ ήηαλ 10
(εχξνο, 1-18) θαη 11 (εχξνο 1-20) αλά αζζελή ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη λεφηεξνπο
αζζελείο, αληίζηνηρα, ζην ζθέινο FOLFIRI. ην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI
ρνξεγήζεθαλ, θαηά κέζν φξν, 11 (εχξνο 1-20) θχθινη ζηνπο ειηθησκέλνπο
αζζελείο θαη 12 (εχξνο 1-24) ζηνπο λεφηεξνπο .
εκαληηθά πεξηζζφηεξνη θχθινη ρεκεηνζεξαπείαο θαζπζηέξεζαλ ζηελ νκάδα ηνπ
FOLFOXIRI ζε ειηθησκέλνπο (n = 113;, 7,7%) απφ φ,ηη ζε λεφηεξνπο αζζελείο
(n = 53; 9,7%; p=0,05). Δπηπιένλ, ε ζπρλφηεηα ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζεξαπείαο
ιφγσ ηνμηθφηεηαο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο
(n = 74 θχθινπο, 11,8%) απφ φ,ηη ζηνπο λεφηεξνπο (n = 37 θχθινπο, 7%) (p=0,05)
ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI. Γελ δηαζπηζηψζεθε δηαθνξά ζηηο θαζπζηεξήζεηο ηεο
ζεξαπείαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ > 65 εηψλ θαη < 65 εηψλ ζην ζθέινο ηνπ
FOLFIRI.
ε ζαξάληα (3,0%) θχθινπο FOLFIRI θαη 87 (7,0%) FOLFOXIRI (p=0,001)
απαηηεζήθαλ κεηψζεηο δφζεσλ. Οη κεηψζεηο δφζεσλ ήηαλ πην ζπρλέο ζε
ειηθησκέλνπο (n = 61 θχθινπο, 9,5%) απφ φ, ηη ζε λεφηεξνπο (n = 26 θχθινπο,
4,8%) (p=0,01) αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI. ην ζθέινο
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FOLFIRI, κεηψζεηο δφζεσλ απαηηήζεθαλ ζε 26 (4,2%) θαη 14 (2,4%) θχθινπο ζε
ειηθησκέλνπο θαη λεφηεξνπο αζζελείο, αληίζηνηρα (p=0,06). Ωζηφζν, δελ ππήξμε
ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζρεηηθή έληαζε ηεο δφζεο ηεο ηξηλνηεθάλεο, ηεο
νμαιηπιαηίλε θαη ηεο 5FU ζε ειηθησκέλνπο θαη λεφηεξνπο αζζελείο θαη ζηα δχν
ζθέιε ηεο ζεξαπείαο (Πίνακαρ 22).
Τοξικόηηηα
Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε ην ζρήκα FOLFOXIRI είραλ
ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζνβαξήο αισπεθίαο (p=0,0001),
δηάξξνηαο (p=0,001) θαη λεπξναηζζεηηθψλ δηαηαξαρψλ (p=0,001) ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI. Οη αζζελείο > 65 εηψλ
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο βαζκνχ 3 θαη 4
δηάξξνηα ζε ζχγθξηζε κε λεφηεξνπο αζζελείο αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα
ζεξαπείαο (p=0,005 θαη p=0,017 γηα ην FOLFIRI θαη ην FOLFOXIRI, αληίζηνηρα).
Δπίζεο, νη ειηθησκέλνη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI
παξνπζίαζαλ ζπρλφηεξα δηάξξνηα ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ έιαβαλ
FOLFIRI. Γελ ππήξρε άιιε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ πιεπξάο βαζκνχ 3 θαη 4
αηκαηνινγηθήο ή κε-αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο γηα αζζελείο ειηθίαο > 65 ή ≤ 65
εηψλ (Πίνακαρ 23). Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
ζε θάζε βαζκνχ 3 θαη 4 αηκαηνινγηθή ή κε-αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα κεηαμχ ησλ
αζζελψλ ειηθίαο 65 έσο 75 εηψλ θαη ζε αζζελείο ειηθίαο >75 εηψλ.
Η ηνμηθφηεηα ήηαλ ν ιφγνο δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο ζε 6 (7%) ειηθησκέλνπο
αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε 3 (4,8%) λεφηεξνπο αζζελείο ζην ζθέινο FOLFIRI
(p=0.54). Οκνίσο, ζην ζθέινο FOLFOXIRI, 10 (10,3%) ειηθησκέλνη αζζελείο
δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία ιφγσ ηνμηθφηεηαο (θπξίσο λεπξνηνμηθφηεηαο) ζε ζχγθξηζε
κε 5 (9%) λεφηεξνπο αζζελείο (p=0.44). Τπήξραλ δχν ζρεηηδφκελνη κε ηε
ζεξαπεία ζάλαηνη ζε θάζε νκάδα νη νπνίνη ζπλέβεζαλ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο.
Καη νη ηέζζεξηο ζρεηηδφκελνη κε ηε ζεξαπεία ζάλαηνη νθείινληαλ ζε εκπχξεηε
νπδεηεξνπελία ζε ζπλδπαζκφ κε δηάξξνηα. Σα πνζνζηά ζαλάηνπ εληφο ησλ
πξψησλ 60 εκεξψλ ηεο ζεξαπείαο, ζηελ νκάδα FOLFIRI ήηαλ 4,4% (7 ζηνπο
157 αζζελείο) ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο (φινη ηνπο νθείινληαλ ζε εμέιημε ηεο
λφζνπ) θαη 0,8% (1 ζηνπο 126) ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο (p=0,05). ην
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ζθέινο FOLFOXIRI, νη 4 αζζελείο πνπ απεβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ
60 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ήηαλ >65 εηψλ.
Δεύηεπηρ γπαμμήρ θεπαπεία.
ην ζχλνιν, 86 (55%) ειηθησκέλνη αζζελείο έιαβαλ δεχηεξεο γξακκήο
ζεξαπεία [n=50 (60%) ζην ζθέινο FOLFIRI θαη n=36 (48%) ζην ζθέινο
FOLFOXIRI; p=0,14]. Η πιεηνςεθία απηψλ ππνβιήζεθε ζε ρεκεηνζεξαπεία κε
βάζε ηελ LOHP (XELOX ή FOLFOX). Γελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ
αλαινγία ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ δεχηεξεο γξακκήο ζεξαπεία αλάκεζα ζηηο
δχν ειηθηαθέο νκάδεο, είηε ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI (60% έλαληη 74%, p = 0.11) ή
ηνπ FOLOXIRI (48% έλαληη 58%, p=0,2). Μφλν 4 ειηθησκέλνη αζζελείο
ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε cetuximab σο ηξίηε γξακκή ζεξαπείαο δεδνκέλνπ
φηη ην θάξκαθν δελ ήηαλ δηαζέζηκν ζηελ αγνξά ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν.
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σήμα 8. TTP αλάινγα κε ειηθία ζην

σήμα 9. OS αλάινγα κε ηελ ειηθία

ζθέινο (a)FOLFIRI (b) FOLFOXIRI

ζην ζθέινο (a) FOLFIRI (b) FOLFOXIRI
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σήμα 10. Forest plot γηα OS θαη TTP

Πίνακαρ 22. ρεηηθή έληαζε δφζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηεο ζεξαπείαο
FOLFIRI vs FOLFOXIRI
FOLFIRI (n=146)
> 65 εηών
(n=82)

< 65 εηών
(n=64)

625

FOLFOXIRI (n=137)
> 65 εηών
(n=75)

< 65 εηών
(n=62)

587

637

542

9(1-19)

9(1-21)

10(1-20)

9(1-18)

51(8.5)

50(8.2)

0.56

113(17.7)

53(9.8)

0.05

26(4)

14(2)

0.06

62(9.5)

26(4.8)

0.001

CPT-11 (%)

88

91

0.62

81

89.5

0.31

5FU/LV (%)

89

94

0.34

81

89

0.27

-

-

-

84

89

0.37

p-value

p-value

Κύκλοι θεπαπείαρ
πλνιηθφο αξηζκφο
Γηακεζνο (εχξνο)
Καθηζηέπηζη θεπαπείαρ
Νν θχθισλ (%)
Μείωζη δόζεων
Νν θχθισλ (%)
σεηική ένηαζη δόζεων

LOHP (%)
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Πίνακαρ 23. Σνμηθφηεηα αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηα δχν ζθέιε ηεο ζεξαπείαο
FOLFIRI vs FOLFOXIRI
FOLFIRI (n=146)
> 65 εηών
(n=82)

FOLFOXIRI (n=137)

< 65 εηών
(n=64)

Grade ¾ (%)

> 65 εηών
(n=75)
p-value

< 65 εηών
(n=62)

Grade ¾ (%)

p-value

Οπδεηεξνπελία

29

26

NS#

37

33

NS

Δκπχξεηε

2

3

NS

7

6

NS

Θξνκβνπελία

3

0

NS

2

1

NS

Αλαηκία

1

60

NS

4

3

NS

Ναπηία / Έκεηνη

4

3

NS

6

4.4

NS

Γηάξξνηα

16

6

0.005

32

21

0.017

Βιελλνγνλίηηδα

8

4

NS

8

5

NS

Νεπξνηνμηθφηεηα

1

2

NS

9

6

NS

Γεξκαηνινγηθή

1

2

NS

4

3

NS

Αισπεθία

14

12

NS

39

32

NS

Κφπσζε

6

5

NS

8

6

NS

Οπδεηεξνπελία

2.2.3

Αζθενείρ πος έλαβαν standard θεπαπεία (FOLFIRI) και

Bevacizumab ένανηι CAPIRI και BEVACIZUMAB
Μειεηήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηεο πξνζζήθεο ηνπ
Bevacizumab ζε δχν δξαζηηθά ζρήκαηα κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε, ην FOLFIRI θαη
ην CAPIRΙ. Δπίζεο, έγηλε αλάιπζε ηεο ππννκάδαο απηήο ηεο ηπραηνπνηεκέλεο
κειέηεο θάζεο ΙΙ κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία (> 65 εηψλ). Σν θχξην
θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηεο αλάιπζεο απηήο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ ειηθησκέλσλ έλαληη
ησλ αζζελψλ λεαξφηεξεο ειηθίαο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI/Bev ή
CAPIRΙ/Bev θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
πξνζζήθεο ηνπ Bevacizumab ζηα δχν δξαζηηθά ζρήκαηα κε βάζε ηελ
Ιξηλνηεθάλε ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο.
Χαπακηηπιζηικά αζθενών
ηε κειέηε εληάρηεθαλ 333 αζζελείο κε ηζηνινγηθά επηβεβαησκέλν
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, πνπ δελ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε ρεκεηνζεξαπεία γηα
κεηαζηαηηθή λφζν (167 ζην ζθέινο Α: FOLFIRI/Bev θαη 166 ζην ζθέινο Β:
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CAPIRI/Bev). ρεδφλ ην 54% ησλ αζζελψλ θαη ζηα δχν ζθέιε ήηαλ > 65 εηψλ
[86 (51.5%) αζζελείο ζην ζθέινο Α θαη 93 (56 %) αζζελείο ζην ζθέινο Β]. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ θαηά ηελ έληαμε ζηε κειέηε θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα
24. Γελ ππήξρε θακηά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δχν
ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηα 2 ζθέιε φζνλ αθνξά ζην θχιν, ζηε πξσηνπαζή εληφπηζε
ηνπ φγθνπ, ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαζηαηηθψλ εζηηψλ θαη ζηε πξνεγεζείζα
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ζηελ επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνζεξαπεία.
Παξαηεξήζεθε φκσο κία ζεκαληηθή δηαθνξά αλαθνξηθά κε ην PS (1 θαη 2) εηο
βάξνο ησλ αζζελψλ >65 εηψλ θαη ζηα 2 ζθέιε ηεο ζεξαπείαο [θέινο Α: 49 vs
20% (p<0.001) θαη θέινο Β: 40.7 vs 20.6% (p=0.020)].
ε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 179 ειηθησκέλσλ αζζελψλ, δελ ππήξρε
θακία δηαθνξά κεηαμχ ησλ 2 ζθειψλ φζνλ αθνξά ζην θχιν, ζην PS, ζηε
πξσηνπαζή εληφπηζε ηνπ φγθνπ, ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαζηαηηθψλ εζηηψλ, ζηε
πξνεγεζείζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ζηελ επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία ή
αθηηλνζεξαπεία.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Έγηλαλ ζπγθξίζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο, ηε
δηάξθεηα αληαπφθξηζεο, ην ρξφλν σο ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ θαη ηε ζπλνιηθή
επηβίσζε κεηαμχ αζζελψλ > 65 εηψλ θαη < 65 εηψλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ
εληάρηεθαλ ζηε κειέηε (Πίνακαρ 25).
Μεηά απφ κηα δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 32 κελψλ (εχξνο 1-64 κήλεο),
281 (84%) αζζελείο παξνπζίαζαλ πξφνδν ηεο λφζνπ [143 (86%) αζζελείο ζην
ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev θαη 138 (83%) ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev] θαη
177(53%) αζζελείο είραλ απνβηψζεη [90 (54%) θαη 87 (52%) αζζελείο ζην ζθέινο
ηνπ FOLFIRI/Bev θαη ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev, αληίζηνηρα].
ε φινπο ηνπο ηπραηνπνηεκέλνπο αζζελείο, ε δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε (OS)
δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δπν ζθειψλ [FOLFIRI/Bev: 25.7 κήλεο (95%
CI: 23.0-28.4 κήλεο) θαη CAPIRI/Bev: 27.47 κήλεο (95% CI: 22.6-32.3κήλεο),
p=0.30]. Δπηπιένλ, ην δηάζηεκα έσο ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ (TTP) ήηαλ 10 κήλεο
(95% CI: 8.9 έσο 11.1 κήλεο) θαη 8,8 κήλεο (95% CI: 07.4-10.2 κήλεο) γηα ηνπο
αζζελείο πνπ έιαβαλ FOLFIRI/Bev θαη CAPIRI/Bev αληίζηνηρα, (p=0.637), ην
πνζνζηφ ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο (πιήξεο θαη κεξηθή αληαπφθξηζε) ήηαλ 45.5%
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γηα FOLFIRI/ Bev θαη 39.8% γηα CAPIRI/Bev (p = 0.319) θαη ε δηάξθεηα ηεο
αληαπφθξηζεο 8.23 κήλεο(95% CI: 7.57-8.9 κήλεο) θαη 8 κήλεο (95% CI: 6.559.52 κήλεο) αληίζηνηρα (p = 0.58). Οκνίσο, δελ ππήξρε δηαθνξά, ζηνπο
ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI/ Bev ή CAPIRI/Bev,
φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο, (39.5 % έλαληη 36.6 %, αληίζηνηρα,
p=0.323), TTP: 9.1 κήλεο(95% CI: 7.74-10.53κήλεο) έλαληη 9.7 κελψλ (95% CI:
7.32-12.5 κήλεο), αληίζηνηρα, p=0.576) ή ηε δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε (25.7
κήλεο {95% CI: 22-29.39 κήλεο} έλαληη 25.5 κελψλ {95% CI: 21-30 κήλεο},
αληίζηνηρα, p=0.407).
Η ζχγθξηζε ηεο θιηληθήο έθβαζεο ησλ αζζελψλ > 65 εηψλ κε ησλ λεφηεξσλ πνπ
έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI/Bev έδεημε ζπγθξίζηκα πνζνζηά αληηθεηκεληθήο
αληαπφθξηζεο (40% έλαληη 52%, p=0.12), δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο (8 κήλεο
έλαληη 8.7 κήλεο αληίζηνηρα, p=0.441), TTP (9.1 κήλεο έλαληη 10.6 κήλεο
αληίζηνηρα, p=0.192 σήμα 11α),θαη δηάκεζεο ζπλνιηθήο επηβίσζεο (25.7 κήλεο
έλαληη 24.9 κήλεο, p=0.36, σήμα 12α). Οκνίσο, ε ζεξαπεία κε CAPIRI/Bev
έδεημε ζπγθξίζηκα πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο (36.6 έλαληη 43.8%,
p=0.425), δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο (11.2 κήλεο έλαληη 7.2 κήλεο αληίζηνηρα,
p=0.122), TTP (9.73 κήλεο έλαληη 8.2 κήλεο αληίζηνηρα, p=0.576, σήμα 11β) θαη
δηάκεζεο ζπλνιηθήο επηβίσζεο (25.5 κήλεο έλαληη 32.7 κήλεο, p=0.407, σήμα
12β), κεηαμχ ησλ δπν ειηθηαθψλ νκάδσλ.
Μεηαζηαζεθηνκή R0 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 (3.6%) αζζελείο πνπ έιαβαλ
FOLFIRI/Bev θαη ζε 3 (1.8%) αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε CAPIRI/Bev
(p=0.38). Μεηαμχ απηψλ ησλ αζζελψλ 2 νη νπνίνη αλήθαλ ζην ζθέινο
FOLFIRI/Bev θαη 1 ζην ζθέινο CAPIRI/Bev ήηαλ ειηθίαο ≥ 65 εηψλ.
Σςμμόπθωζη ζηη θεπαπεία
Υίιηνη ηεηξαθφζηνη ελελήληα ηέζζεξεηο θχθινη ζεξαπείαο ρνξεγήζεθαλ ζην
ζθέινο FOLFIRI/Bev θαη 776 απφ απηνχο έιαβαλ νη ειηθησκέλνη αζζελείο ελψ,
871 ρνξεγήζεθαλ ζην ζθέινο CAPIRI/Bev θαη 473 απφ απηνχο έιαβαλ νη
αζζελείο > 65 εηψλ. Δλαο δηάκεζνο αξηζκφο 6 (εχξνο, 1-18) θαη 10 (εχξνο, 2-20)
θχθισλ αλά αζζελή ρνξεγήζεθε ζε αζζελείο > 65 εηψλ θαη < 65 εηψλ,
αληίζηνηρα, ζην ζθέινο FOLFIRI/Bev (p=0.287), ελψ θαηά κέζν φξν 6 θχθινη
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(εχξνο 1-10) ρνξεγήζεθαλ ζε ειηθησκέλνπο θαη λεφηεξνπο αζζελείο ζην ζθέινο
CAPIRI/Bev.
Γελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε θαζπζηέξεζε ηεο ζεξαπείαο, ζηε κείσζε
ησλ δφζεσλ θαη ζην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ νινθιήξσζε ηε ρεκεηνζεξαπεία
κεηαμχ ειηθησκέλσλ θαη λεφηεξσλ αζζελψλ θαη ζηα δχν ζθέιε ηεο ζεξαπείαο
(Πίνακαρ 26).
Πεξηζζφηεξνη

θχθινη

ρεκεηνζεξαπείαο

θαζπζηέξεζαλ

ζηελ

νκάδα

ηνπ

CAPIRI/Bev ζε ειηθησκέλνπο (n = 81; 17,1%) απφ φ, ηη ζε λεφηεξνπο αζζελείο
(n = 55; 13.8%), ε δηαθνξά φκσο απηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,191).
Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ηεο ζεξαπείαο, νη πεξηζζφηεξνη θχθινη
θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά ιφγσ κε-αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ζηελ νκάδα ηνπ
CAPIRI/Bev ζηνπο ειηθησκέλνπο (11,1%) απφ φ,ηη ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο
(2%) p = 0.049). ε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ θχθισλ, (n=85; 9.8%),
απαηηεζήθαλ κεηψζεηο δφζεσλ ζην ζθέινο CAPIRI/Bev ζε ζρέζε κε ηνπο
θχθινπο (n=65; 4.4%) ζην FOLFIRI/Bev (p < 0,001). Η δηαθνξά απηή παξακέλεη
ζεκαληηθή θαη ζηνπο αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ (10.8% ζην CAPIRI/Bev έλαληη
5% ζην FOLFIRI/ Bev). ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ζην ζθέινο CAPIRI/Bev νη
κεηψζεηο ησλ δφζεσλ ήηαλ ζπρλφηεξεο ιφγσ αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο (35 %)
απφ φ, ηη ζηνπο αζζελείο λεφηεξεο ειηθίαο (14,7%) (p = 0.036).
Γελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ νινθιήξσζε ηε
ρεκεηνζεξαπεία κεηαμχ κεγαιχηεξσλ θαη λεφηεξσλ αζζελψλ ζηα δχν ζθέιε ηεο
ζεξαπείαο [46 ειηθησκέλνη (56%) έλαληη 49 λεφηεξσλ (60.5%) ζην ζθέινο Α θαη
55 ειηθησκέλσλ (59%) έλαληη 44 λεφηεξσλ (60%) ζην ζθέινο Β αληίζηνηρα).
εκεηψλεηαη ηδηαίηεξα φηη ππήξραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο
ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ιφγσ ηνμηθψλ ζαλάησλ [3 αζζελείο (3.2%) έλαληη
θαλελφο (0%)] θαη ζαλάησλ απφ άιιεο αηηίεο [4 αζζελείο (4.3%) έλαληη 1
αζζελνχο (1.4%)] ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev. Γηαπηζηψζεθαλ επίζεο
κεγαιχηεξα πνζνζηά ζαλάησλ ζηνπο ειηθησκέλνπο απφ άιιεο αηηίεο εθηφο ηεο
λφζνπ θαη ηνμηθψλ ζαλάησλ θαη ζηα δχν ζθέιε ηεο ζεξαπείαο [ζθέινο Α, 8.5% (4
αζζελείο) έλαληη 4.7%(2 αζζελείο) θαη ζθέινο Β 10.6 %(5 αζζελείο) έλαληη 2.5%
(1 αζζελήο)].
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Τοξικόηηηα
Οη αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε CAPIRI/Bev είραλ κηα ζεκαληηθά
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο βαζκνχ 3 θαη 4
(p<0.001), δηάξξνηαο (p=0.003) θαη εξπζξνδπζαηζζεζίαο παιακψλ-πεικάησλ
(p=0.03) ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε FOLFIRI/Bev. Σα
ζρεηηδφκελα κε Bevacizumab ζνβαξά δπζκελή γεγνλφηα ήηαλ ζπάληα θαη ζηα
δχν ζθέιε. Γελ παξαηεξήζεθε θακκία ζεκαληηθή δηαθνξά απφ πιεπξάο βαζκνχ
3 θαη 4 αηκαηνινγηθήο ή κε-αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ζηνπο αζζελείο ειηθίαο >
65 ή ≤ 65 εηψλ. Έλαο αζζελήο ζε θάζε ζθέινο παξνπζίαζε δηάηξεζε εληέξνπ, ε
νπνία ήηαλ ζαλαηεθφξα ζηνλ αζζελή πνπ έιαβε FOLFIRI/Bev ν νπνίνο ήηαλ <
65 εηψλ, ελψ ζην ζθέινο ηνπ CAPIRI/Bev ην επεηζφδην αθνξνχζε αζζελή > 65
εηψλ. Οη αζζελείο > 65 εηψλ θαη ζηα 2 ζθέιε, παξνπζίαζαλ κηα ηάζε γηα
κεγαιχηεξε θφπσζε βαζκνχ 3 θαη 4 (p=0.081 θαη p=0.080, αληίζηνηρα), ελψ νη
λεφηεξνη αζζελείο ζην ζθέινο ηνπ FOLFIRI/Bev, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηκνξξαγηψλ βαζκνχ 1 θαη 2 (p=0.015). Οη ηνμηθφηεηεο
αλάινγα κε ηελ ειηθία αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα 27.
Η ηνμηθφηεηα ήηαλ ν ιφγνο δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο ζε 5 (5.8%) ειηθησκέλνπο ζε
ζχγθξηζε κε 2 (2.5%) λεφηεξνπο αζζελείο ζην ζθέινο FOLFIRI/Bev. κνηα, ζην
ζθέινο Β, 9 ειηθησκέλνη (10%) έλαληη 8 λεφηεξσλ (11%) αζζελψλ δηέθνςαλ ηε
ζεξαπεία ιφγσ ηνμηθφηεηαο. Παξνπζηάζηεθαλ 4 ηνμηθνί ζάλαηνη, έλαο ζην
FOLFIRI/Bev, πνπ αθνξνχζε λεφηεξν άηνκν, ιφγσ δηάηξεζεο έληεξνπ
νθεηιφκελε ζηε ρνξήγεζε ηνπ Bevacizumab, θαη ηξείο ζην CAPIRI/Bev. Καη νη 3
πεξηπηψζεηο επηζπλέβεζαλ ζε αζζελείο >65 εηψλ θαη νθείινλην ζε εκπχξεηε
νπδεηεξνπελία θαη ζπλνδφ δηάξξνηα βαζκνχ 4.
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Πίνακαρ 24. FOLFIRI/BEV vs.CARIRI/BEV: Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ αλά
ειηθηαθή νκάδα
FOLFIRI/BEV(167)

Χαρακτηριςτικά

Ηλικία ≤65

Ηλικία >65

Αριθμόσ (%)

Αριθμόσ(%)

Αριθμόσ αςθενών

81(48.5)

86 (51.5)

48(59.3)

56(65.1)

CARIRI/BEV (166)

P-value

Ηλικίa ≤65

Ηλικία >65

Αριθμόσ (%)

Αριθμόσ(%)

73(44)

93(56)

43(58.9)

66(71)

30(41.1)

27(29)

58(79.5)

55(59.1)

14(19.2)

35(37.6)

1(1.4)

3(3.2)

57(79.2)

76(91.7)

15(20.8)

17(18.3)

P-value

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

33(40.7)

30(34.9)

0

66(81.5)

44(51.2)

1

14 (17.3)

38(44.2)

2

1(1.2)

4(4.7)

58(71.6)

65(76.7)

0.523

0.138

PS (WHO)

<0.001

0.020

Πρωτοπαθήσ εντόπιςη
Κόλον
Ορθό

23(28.4)

0.325

31(23.3)

0.831

Αριθμόσ μεταςτατικών εςτιών
1

38(46.9)

90(54.2)

35(48.0)

55(59)

2

29(35.8)

45(27.1)

20(27.4)

25(26.9)

14(17.3)

31(18.7)

18(24.6)

13(14.1)

2 (1-5)

1(1-5)

0.563

2(1-50

1(1-6)

0.089

ΑΚΘ

10 (12.3)

10 (11.6)

0.886

6 (8.2)

4 (4.3)

0.338

Υεηξνπξγείν

75 (92.6)

83 (96.5)

0.318

67 (91.8)

86 (92.5)

0.999

Adj. ΥΜΘ

27 (33.3)

30 (34.9)

0.871

18 (24.7)

32 (34.4)

0.233

3
Median (min- max)
Προηγούμενη θεραπεία
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Πίνακαρ 25. FOLFIRI/BEV vs.CARIRI/BEV: Απνηειεζκαηηθφηεηα κε βάζε ηελ
ειηθία
FOLFIRI/BEV

CARIRI/BEV

Ηιηθία ≤65

Ηιηθία >65

81

86

51.9

39.5

Αζθενείρ
Ποζοζηά ανηαπόκπιζηρ (%)

p-value

Ηιηθία ≤65

Ηιηθία >65

73

93

43.8

36.6%

32.45 -55.22

22.7-46.3

7.20

11.2

6.19-8.22

4.52-16.98

8.20

9.73

6.69-9.7

7.32- 12.5

32.77

25.53

0.122
(95% CI)

39.73- 51.24

29.68- 40.11

8.73

8

Γιάπκεια ανηαπόκπιζηρ
(μήνερ)
(95% CI)

7.39- 10

6.91- 9.16

10.6

9.13

8.33- 12.87

7.74 –10.53

24.97

25.70

Γιάμεζο TTP (μήνερ)
95% CI
Γιάμεζη OS (μήνερ)

0.425

0.141

0.192

0.362
(95% CI)

22- 29.39

17.13-48.4

21- 30

79 %

73.7 %

77.6%

81 %

Πίνακαρ 26. πκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία αλάινγα κε ηελ ειηθία ζε θάζε νκάδα
ζεξαπείαο
FOLFIRI/ Bev (167)
≤65 εηψλ

>65 εηψλ

P-value

CAPIRI/Bev (166)
≤65 εηψλ

>65 εηψλ

398

473

P-value

Κύκλοι θεπαπείαρ
πλνιηθφο αξηζκφο

728

766

Γηάκεζνο(εχξνο)

10(2-20)

6(1-18)

0.287

6(1-10)

6(1-10)

136(19)

146(19)

0.895

55(14)

81(17)

0.191

27(3.7)

38(5)

0.255

34(8.5)

51(10.8)

0.303

49(60.5)

48(55.8)

0.638

44(60.3)

55(59)

0.999

Καθςζηέπηζη Θεπαπείαρ
Αξ.θχθισλ(%)
Μείωζη δόζεων
ΑΡ. θχθισλ (%)
Ολοκλήπωζη θεπαπείαρ
ΑΡ. αζζελψλ (%)

81

0.122

0.576

0.407

18.87- 31.06

Δπιβίωζη ενόρ έηοςρ

p-value

Πίνακα 27: Σνμηθφηεηα FOLFIRI/BEV θαη CAPIRI/BEV ζηηο 2 ειηθηαθέο νκάδεο
FOLFIRI+Bev

p-value

CAPIRI+Bev

p value

< 65

>65

< 65

>65

%

%

%

%

Οπδεηεξνπελία

13.6

17.5

0.528

5.5

14.9

0.121

Αλαηκία

1.2

0

0.422

1.4

1.1

0.999

Θξνκβνπελία

1.2

0

0.491

0

0

-

Δκπχξεηε

1.2

0

0.491

2.8

6.5

0.468

Αισπεθία

3.7

3.5

0.999

8.2

8.6

0.999

Γηάξξνηα

3.7

5.8

0. 721

10.8

17.8

0.258

5

2.3

0.64

4

6.4

0.631

1.2

1.1

0.98

2.8

0

0.192

1.2

1.1

0.98

4.1

6.1

0.36

Κφπσζε

2.5

7

0.081

1.4

5.4

0.080

Τπέξηαζε

2.5

4.6

0.81

2.7

5.2

0.62

Τπέξηαζε (1/2)

12.2

2.3

0.015

4.1

2.2

0.655

Grade 3/4

νπδεηεξνπελία

Ναπηία
Βιελλνγνλίηηδα
χλδξνκν παιακψλ
πεικάησλ

σήμα 11. TTP αλάινγα κε ηελ ειηθία ζην ζθέινο (a)FOLFIRI/BEV (b) CAPIRI/BEV
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σήμα 12. OS αλάινγα κε ηελ ειηθία ζην ζθέινο (a) FOLFIRI/BEV (b) CAPIRI/BEV
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3. ΤΕΖΣΖΖ
ηε κειέηε θάζεο Ι ζε αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ πνπ δελ είραλ ιάβεη
ρεκεηνζεξαπεία

πξψηεο

γξακκήο,

ε

κέγηζηε

αλεθηή

δφζε (MTD) ηνπ

ζπλδπαζκνχ CPT-11 θαη 5-FU ρνξεγνχκελνπ ζε 24-σξε ζπλερή έγρπζε γηα 4
ζπλερείο εκέξεο βξέζεθε λα είλαη 5-FU 600 mg/m2/εκέξα ηηο εκέξεο 1-4, θαη
CPT-11 350 mg/m2 ηελ εκέξα 4, κε επαλάιεςε ηνπ ζρήκαηνο θάζε 4 εβδνκάδεο.
πσο αλακέλνληαλ θαη απφ άιιεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνηνπο
ζπλδπαζκνχο,

δνζνπεξηνξηζηηθέο

ηνμηθφηεηεο

(DLTs)

ήηαλ:

ε

εκπχξεηε

νπδεηεξνπελία, ε νπδεηεξνπελία βαζκνχ 4, ε δηάξξνηα βαζκνχ 3 θαη 4 θαη ε
βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ 4. Δληνχηνηο, ε επίπησζε ζνβαξήο νπδεηεξνπελίαο
βαζκνχ 3 θαη 4 (13%) είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απφ ηελ αλαθεξφκελε επίπησζε
20-45% ηεο κνλνζεξαπείαο κε CPT-11, ζε κειέηεο θάζεο I/II [47,53,142,163]. Η
νπδεηεξνπελία θαίλεηαη λα είλαη δνζν- εμαξηψκελε, δεδνκέλνπ φηη 15 απφ ηα 22
νπδεηεξνπεληθά επεηζφδηα παξαηεξήζεθαλ κεηά απφ ην πέκπην επίπεδν
δφζεσλ, εμεγψληαο θαηά ζπλέπεηα ηε ρακειή επίπησζε ηεο νπδεηεξνπελίαο πνπ
παξαηεξήζεθε ζηε παξνχζα κειέηε.
Η φςηκε δηάξξνηα ήηαλ ην ζνβαξφηεξν δνζνπεξηνξηζηηθφ γεγνλφο. Ήηαλ
απξφβιεπηε, κε πνηθίιε ζνβαξφηεηα αθφκε θαη γηα ηνλ ίδην αζζελή κεηαμχ ησλ
θχθισλ ζεξαπείαο, θαη εκθαλίζηεθε ζπλήζσο κεηαμχ 7 εο θαη 9εο εκέξαο απφ ηε
ρνξήγεζε ηνπ CPT-11, ρσξίο λα είλαη δνζνεμαξηψκελε. Η επίπησζε δηάξξνηαο
βαζκνχ 3 θαη 4 ζην 12% ησλ αζζελψλ ηεο κειέηεο είλαη νπζηαζηηθά ρακειφηεξε
απφ ηελ επίπησζε ηεο ηάμεο 20-39% πνπ παξαηεξείηαη ζε άιιεο κειέηεο κε
κνλνζεξαπεία CPT-11 [47,53,54,163] θαη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο
ρακειφηεξεο δφζεηο CPT-11 ζηα αξρηθά επίπεδα ηεο κειέηεο θαη ζηελ
απζηεξφηεξε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηάξξνηαο απ' φηη ζηηο
πξψηεο κειέηεο.
Αλ θαη ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία δελ είλαη έλα πξσηαξρηθφ θαηαιεθηηθφ
ζεκείν ζε κία κειέηεο θάζεο Ι, ην παξαηεξεζέλ πνζνζηφ κεξηθήο αληαπφθξηζεο
ζην 22% ησλ αζζελψλ θαη ην 33% ζηαζεξνπνίεζεο ηεο λφζνπ είλαη ζπγθξίζηκν
κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο κειέηεο κε 5-FU/LV θαη κε ζπλδπαζκνχο
CPT-11/5-FU

ζηελ

ζεξαπεία

πξψηεο

γξακκήο

ηνπ

κεηαζηαηηθνχ

ΟΚΚ

[140,141,164]. Δλψ ε κειέηε βξίζθνληαλ ζην ηέινο ηεο δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο
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Vanhoefer θαη ζπλ. [165] έλα εληππσζηαθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 64% κε ηελ
εβδνκαδηαία ρνξήγεζε CPT-11 ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο δφζεηο Leucovorin/5FU (ζεξαπεπηηθφ ζρήκα AIO) σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζηνπο αζζελείο κε
πξνρσξεκέλν ΟΚΚ. Η αλσηεξφηεηα ηνπ κπνξεί λα απνδνζεί, ζηε ρνξήγεζε
πνιχ κεγαιχηεξσλ δφζεσλ (ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζησλ) 5-FU θαζψο επίζεο θαη
ζηε βηνκεηαηξνπή ηεο 5-FU κε πςειέο δφζεηο leucovorin. Σν θνιηληθφ νμχ δελ
ρνξεγήζεθε ζηε κειέηε καο, δεδνκέλνπ φηη νη πξνεγνχκελεο κειέηεο δελ
θαίλνληαη λα εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε leucovorin απμάλεη ηε δξαζηηθφηεηα ηεο
5-FU φηαλ απηή ρνξεγείηαη ζε ζπλερή έγρπζε 4 εκεξψλ [166]. Οη αληαπνθξίζεηο
παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ζηα επίπεδα ησλ πςειφηεξσλ δφζεσλ, δείρλνληαο φηη ε
απάληεζε ζηελ ζεξαπεία είλαη δνζνεμαξηψκελε.
πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε απηή έδεημε φηη ην επίπεδν ηεο κέγηζηεο αλεθηήο
δφζεο (MTD) ηνπ ζπλδπαζκνχ CPT-11 θαη 5-FU ρνξεγνχκελνπ ζε 24-σξε
ζπλερή έγρπζε γηα 4 ζπλερείο εκέξεο είλαη 5-FU 600 mg/m2 εκέξα ηηο εκέξεο 1-4,
θαη CPT-11, 350 mg/m2 ηελ εκέξα 4, κε επαλάιεςε ηνπ ζρήκαηνο θάζε 4
εβδνκάδεο. Γνζνπεξηνξηζηηθέο ηνμηθφηεηεο (DLTs) ήηαλ ε φςηκε δηάξξνηα, ε
εκπχξεηε νπδεηεξνπελία, ε νπδεηεξνπελία θαη ε βιελνγνλίηηδα. Απηά ηα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη παξά ηελ επηθαιππηφκελε ηνμηθφηεηα ησλ δχν
ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ, ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ηνπο κε κεησκέλεο δφζεηο,
παξνπζηάδεη ειπηδνθφξα δξαζηηθφηεηα κε δηαρεηξίζηκε ηνμηθφηεηα.
ε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο θάζεο Ι, αθνινχζεζε η μελέηη ηος CPT - 11 ζε
ζςνδςαζμό με ζςνεσή έγσςζη 5-FU/leucovorin (θεπαπεςηικό ζσήμα de
Gramont). Η κειέηε απηή έδεημε φηη πξφθεηηαη γηα έλα δξαζηηθφ θαη θαιά αλεθηφ
ζπλδπαζκφ

γηα

ηε

ζεξαπεία

ησλ

αζζελψλ

κε

κεηαζηαηηθφ

ΟΚΚ.

Η

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ήηαλ πνιχ ειπηδνθφξνο ιφγσ
ησλ

πνζνζηψλ

αληαπφθξηζεο

δεδνκέλνπ

φηη

πιήξεηο

αληαπνθξίζεηο

παξαηεξήζεθαλ ζε 4 αζζελείο (8%) θαη κεξηθέο αληαπνθξίζεηο ζε 19 (37%)
αζζελείο, κε έλα ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπνθξίζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 45% θαη ηεο
πηζαλφηεηαο

ζπλνιηθήο

επηβίσζεο

ζηνπο

12

κήλεο

63.5%.

Απηά

ηα

απνηειέζκαηα είλαη αλψηεξα θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αληαπφθξηζεο θαη ηεο
επηβίσζεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ αλαθέξνληαη είηε γηα bolus έγρπζε 5FU/leucovorin είηε γηα CPT-11, σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζε αζζελείο κε
πξνρσξεκέλν ΟΚΚ (πνζνζηά αληαπφθξηζεο 11-23% θαη 19-32% αληίζηνηρα,
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δηάκεζε επηβίσζε 12 κήλεο) [46,47,49,167]. Οη De Gramont θαη ζπλ. [168], πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ

ηε

ζπλερή

έγρπζε

5-FU/leucovorin

θάζε

15

εκέξεο,

παξνπζίαζαλ πνζνζηά αληαπφθξηζεο 54% ζηελ αξρηθή κειέηε θάζεο ΙΙ, αιιά
φηαλ ζπγθξίζεθε απηή ε ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ην ζρήκα Μayo Clinic, ζε κηα
θάζεο ΙΙΙ κειέηε πνπ πεξηειάκβαλε 448 αζζελείο, ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο
έπεζε ζην 32% [125]. Παξφκνηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 30% σο
50% έρνπλ αλαθεξζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο θάζεο I/II πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην
ζπλδπαζκφ CPT-11 θαη 5-FU/leucovorin [164,169-171]. Μηα κειέηεο θάζεο Ι ηνπ
ζπλδπαζκνχ CPT -11 θαη εβδνκαδηαίαο πςειήο δφζεο 5-FU/leucovorin, αλέδεημε
πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο 69% ζηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη
πξνεγνχκελα ρεκεηνζεξαπεία θαη 58% ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ ιάβεη
πξνεγνχκελα 5-FU σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία [165]. Οη πςειέο δφζεηο 5FU/leucovorin, ε επηινγή ησλ αζζελψλ, ε εβδνκαδηαία ρνξήγεζε θαη ε
εηεξνγέλεηα ησλ φγθσλ κπνξεί λα είρε ζπκβάιεη ζηελ πςειή δξαζηηθφηεηα πνπ
παξαηεξήζεθε. Η φςηκε δηάξξνηα βαζκνχ 3 θαη 4 πνπ εκθαλίζηεθε ζε 28% ησλ
αζζελψλ ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε δνζνπεξηνξηζηηθή ηνμηθφηεηα ζε απηή ηε κειέηε,
αιιά ήηαλ δηαρεηξίζηκε κεηά απφ κείσζε ησλ δφζεσλ.
Οη ζαθείο ελδείμεηο δξαζηηθφηεηαο κε ηα ζεκαληηθά πνζνζηά αληαπφθξηζεο, θαη
ηνπ θαινχ πξνθίι ηνμηθφηεηαο ηνπ ζπλδπαζκνχ CPT-11 θαη 5-FU/leucovorin
νδήγεζαλ ζηε δηελέξγεηα ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ θάζεο ΙΙΙ, κε πξσηεχνληεο
ζηφρνπο ηε ζπλνιηθή επηβίσζε θαη ηελ επηβίσζε ειεχζεξε πξνφδνπ λφζνπ. Μηα
επξσπατθή κειέηε θάζεο ΙΙΙ πξψηεο γξακκήο ζην κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ
θαξθίλν, ζπλέθξηλε ηηο πςειέο δφζεηο 5-FU/leucovorin (ζρήκα de Gramont είηε
AIO, νκάδα Α), κε ηηο πςειέο δφζεηο 5-FU/leucovorin ζπλ CPT-11 (νκάδα Β) [56].
Δληάρηεθαλ 387 αζζελείο, θαη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα επλφεζαλ
ζεκαληηθά ηελ νκάδα Β ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο (επηβίσζε
ειεχζεξε πξνφδνπ λφζνπ: 35,1 έλαληη 18,6

εβδνκάδσλ θαη πνζνζηά

αληαπφθξηζεο 39% έλαληη 22%, δηάκεζε επηβίσζε 6,8 κήλεο έλαληη 14 κήλεο;
p=0.02). Δληνχηνηο, ε επίπησζε εκθάληζεο ζνβαξνχ βαζκνχ 3 θαη 4
νπδεηεξνπελίαο θαη δηάξξνηαο ήηαλ πςειφηεξε ζηελ νκάδα Β (40% θαη 20%,
αληίζηνηρα) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα Α (13% θαη 10%, αληίζηνηρα). ε κηα άιιε
ηπραηνπνηεκέλε κειέηε, ν ζπλδπαζκφο CPT-11/5FU/LV (CPT-11 125 mg/m2,
leucovorin 20 mg/m2, θαη 5-FU 500 mg/m2 bolus,εβδνκαδηαία Υ 4 θάζε 6
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εβδνκάδεο) ζπγθξίζεθε κε ην θιαζηθφ ζρήκα Mayo Clinic θαη έλαληη CPT-11 125
mg/m2 εβδνκαδηαίαΥ4 θάζε 6 εβδνκάδεο [172]. Σα πνζνζηά αληαπφθξηζεο, ν
δηάκεζνο ρξφλνο απνηπρίαο ζηε ζεξαπεία, ν δηάκεζνο ρξφλνο πξνφδνπ ηεο
λφζνπ θαη ε ζπλνιηθή επηβίσζε επλφεζαλ ην ζθέινο ηνπ ζπλδπαζκνχ. Η
επίπησζε ηεο δηάξξνηαο βαζκνχ 3 θαη 4 ήηαλ κεγαιχηεξε ζην ζθέινο ηεο
ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο CPT-11/5-FU/LV, ελψ νπδεηεξνπελία βαζκνχ 3 θαη 4
θαη βιελλνγνλίηηδα ήηαλ ζπρλφηεξε ζην ζρήκα Mayo Clinic [173]. Απηά ηα
απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ζαθψο ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ CPT11/5-FU/LV (5-FU είηε σο ζπλερή έγρπζε είηε bolus), απφ άπνςε αληηθεηκεληθψλ
αληαπνθξίζεσλ, ρξφλνπ σο ηε πξφνδν λφζνπ θαη ηελ επηβίσζε. Αλ θαη
πξφζθαηεο κειέηεο θαίλεηαη λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο
δφζεο ηεο 5-FU θαη ηεο ζπρλφηεηαοε ησλ αληηθεηκεληθψλ αληαπνθξίζεσλ, δελ
είλαη αθφκα ζαθέο αλ νη πςειέο δφζεηο 5-FU ζπλδένληαη κε φθεινο επηβίσζεο
[173,174].
Σν πξνθίι ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ ζπλδπαζκνχ CPT-11/5-FU/LV, ήηαλ ζρεηηθά
απνδεθηφ, αλ θαη έλαο αζζελήο πέζαλε απφ νπδεηεξνπεληθή ζεςαηκία. πσο
αλακέλνληαλ θαη απφ άιιεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο
παξάγνληεο, νη θχξηεο ηνμηθφηεηεο ήηαλ νπδεηεξνπελία, εκπχξεηε νπδεηεξνπελία,
ε δηάξξνηα, θαη πεξηζηαζηαθά ε βιελλνγηλίηηδα. νβαξνχ βαζκνχ 3 θαη 4
νπδεηεξνπελία παξαηεξήζεθε ζε 19 (36%) αζζελείο, θαη ζε ηέζζεξηο (7%) απφ
απηνχο ήηαλ εκπχξεηε κε ζπλέπεηα λα απαηηεζεί λνζειεία ελψ έλαο απφ ηνπο
αζζελείο απηνχο απεβίσζε ιφγσ ζεςαηκίαο. Η παξαηεξεζείζα επίπησζε
ζνβαξήο νπδεηεξνπελίαο βαζκνχ 3 θαη 4 είλαη παξφκνηα κε ηελ αλαθεξφκελε
επίπησζε 20-45% ζε άιιεο κειέηεο θάζεο I/II κε CPT-11 σο κνλνζεξαπεία
[47,53,163]. Η νπδεηεξνπελία δελ ήηαλ αζξνηζηηθή θαη ήηαλ ζχληνκεο δηάξθεηαο,
κε δηάκεζν ρξφλν απνθαηάζηαζεο 5 εκέξεο. Αλαηκία θαη ζξνκβνπελία ήηαλ ήπηεο
ρσξίο λα απαηηεζνχλ κεηαγγίζεηο. Η φςηκε δηάξξνηα ήηαλ κηα ζνβαξή θαη κεξηθέο
θνξέο παξαηεηακέλε ηνμηθφηεηα. Γηάξξνηα βαζκνχ 3 θαη 4 εκθαλίζηεθε ζε 7
αζζελείο, θαη ζε 15 θχθινπο ζεξαπείαο. Σέζζεξηο αζζελείο ρξεηάζηεθε λα
λνζειεπζνχλ ζην λνζνθνκείν γηα ππνζηήξημε κε πγξά θαη ειεθηξνιχηεο, θαη ζε
δχν ρνξεγήζεθε θαη ζσκαηνζηαηίλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαξξνηψλ. ε φιεο ηηο
ππφινηπεο

πεξηπηψζεηο,

ε

δηάξξνηα

αληηκεησπίζζεθε

κε

ηε

ρνξήγεζε

ινπεξακίδεο θαη ε επίπησζε 13% ζνβαξήο δηάξξνηα ζηε κειέηε καο είλαη
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νπζηαζηηθά ρακειφηεξε απφ ηελ πεξηγξαθείζα επίπησζε 20%-39% πνπ
παξαηεξείηαη ζε άιιεο κειέηεο κε CPT-11 σο κνλνζεξαπεία [47,53,54,163]. Απηά
ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, κπνξεί λα νθείινληαη ζηε απζηεξφηεξε ηήξεζε ησλ
νδεγηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηάξξνηαο απ' φηη ζηηο πξψηεο κειέηεο. Η
βιελλνγνλίηηδα δελ ήηαλ κία ζπρλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα.
πκπεξαζκαηηθά, απηή ε κειέηε επηβεβαηψλεη φηη ν ζπλδπαζκφο CPT-11 θαη 5FU/leucovorin (ζρήκα de Gramont) είλαη κηα ζρεηηθά θαιά αλεθηή θαη
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζηνλ πξνρσξεκέλν ΟΚΚ. Γείρλεη
επίζεο κηα ζπλέπεηα ζηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο θαη επηβίσζεο ζπγθξηλφκελε κε
άιιεο κειέηεο θαη παξά ηηο επηθαιππηφκελεο ηνμηθφηεηεο ησλ δχν παξαγφλησλ, νη
νπζηαζηηθέο δφζεηο ηεο CPT-11 θαη ηεο 5-FU κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ
ηαπηφρξνλα κε δηαρεηξίζηκε ηνμηθφηεηα.
H μελέηη θάζηρ ΗΗΗ, ηος ζςνδςαζμού FOLFOXIRI ένανηι ηος FOLFIRI είλαη ε
πξψηε

ηπραηνπνηεκέλε

κειέηε

ζχγθξηζεο

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηνπ

ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ δξαζηηθψλ θαξκάθσλ γηα ηνλ νξζνθνιηθφ θαξθίλν (CPT11, L-OHP, 5-FU θαη LV) σο πξψηεο γξακκήο ζεξαπεία αζζελψλ κε κεηαζηαηηθή
λφζν. Παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαηεξνχκελε OS (δηάκεζε 21,5 κήλεο) γηα ην
ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε
ηπραηνπνηεκέλε πνιπθεληξηθή κειέηε, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε ζρήκα γηα
ηε ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζηνλ ΟΚΚ, ε δηαθνξά δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή. Δπηπιένλ, δελ ππήξρε θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν
ζπλδπαζκνχο αλαθνξηθά κε ηα δεπηεξεχνληα θαηαιεθηηθά ζεκεία ηεο κειέηεο
πνπ ήηαλ ην TTP θαη ην RR, αλ θαη ππάξρεη κηα ηάζε γηα κεγαιχηεξν TTP κε ην
ζρήκα FOLFOXIRI (HR= 0.83; p=0.17; Δικόνα 4).
Η δηάκεζε OS πνπ επηηπγράλεηαη κε ην ζρήκα FOLFOXIRI ήηαλ παξφκνηα κε
απηή πνπ αλαθέξζεθε απφ ηελ νκάδα καο ζε πξνεγνχκελε κειέηε Φάζεο ΙΙ
[151] θαη, σο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζηαηηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο
κειέηεο θάζεο ΙΙΙ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε OS ζην ζθέινο ηεο standard
ζεξαπείαο κε FOLFIRI ήηαλ 19,5 κήλεο, δειαδή 2,5 κήλεο πεξηζζφηεξν απφ φηη
αλαθέξζεθε ζηελ αξρηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε γηα ηνλ ρεκεηνζεξαπεπηηθφ απηφ
ζπλδπαζκφ [56], ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ ζρεδηαζκφ
ηεο κειέηεο. ηε παξνχζα κειέηε, ε κέζε ειηθία θαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ
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65 εηψλ ήηαλ πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρηθή
κειέηε FOLFIRI (10). Δπηπιένλ, ζηε κειέηε καο ζπκκεηείραλ αζζελείο >75 εηψλ,
κηα

πξαθηηθή

ε

νπνία

ήηαλ

ζρεηηθά

αζπλήζηζηε

ζηηο

πξνεγνχκελεο

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο [56,174]. Σφζν ε αλάιπζε κε βάζε ηελ ειηθία φζν θαη ε
πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε δελ αλέδεημε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά
ζηε δηάκεζε OS θαη δηάκεζε TTP κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ λεφηεξεο
ειηθίαο αζζελψλ. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε
πξνεγνχκελε επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία ήηαλ κεγαιχηεξν ζηε κειέηε καο
(ζρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο) ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κε
FOLFIRI [56,174]. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ δελ ζα
κπνξνχζε λα είλαη ν θχξηνο ή/θαη κνλαδηθφο ιφγνο γηα ηε θαιχηεξε επηβίσζε ησλ
αζζελψλ πνπ έιαβαλ πξψηεο γξακκήο ζεξαπεία κε FOLFIRI. Αληίζεηα, ζαλ
πεξηζζφηεξν πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ρνξήγεζε
ρεκεηνζεξαπείαο δεχηεξεο γξακκήο. Οη Tournigand θαη ζπλ. αλέθεξαλ κηα
δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε ηεο ηάμεσο ησλ 21,5 κελψλ γηα ηνπο αζζελείο πνπ
έιαβαλ

πξψηεο

γξακλκήο

ζεξαπεία

κε

FOLFIRI

πνπ,

ζηε

ζπλέρεηα,

αθνινπζήζεθε απφ ζεξαπεία δεχηεξεο γξακκήο κε FOLFOX6 θαη ε νπνία ήηαλ
ζπγθξίζηκε κε ηε δηάκεζε επηβίσζε ηεο ηάμεσο ησλ 21 κελψλ γηα ηνπο αζζελείο
πνπ έιαβαλ ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο κε FOLFIRI ζηελ παξνχζα κειέηε. Η
αλαινγία ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ δεχηεξεο γξακκήο ζεξαπεία κε FOLFOX6
ζηε πξνεγνχκελε κειέηε [174] ήηαλ παξφκνηα κε απηή ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ
ρεκεηνζεξαπεία κε βάζε ηελ L-OHP (FOLFOX4 ή XELOX) ζηε παξνχζα κειέηε
(74 θαη 63%, αληίζηνηρα). πλνιηθά, ε δηαδνρηθή ζεξαπεία κε FOLFIRI θαη
FOLFOX (ή ην αληίζεην) ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ε πξνηηκψκελε επηινγή
ζεξαπείαο, εηδηθά γηα ηε πξνζζήθε ησλ κνξηαθψλ ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηψλ. Μηα
ελαιιαθηηθή επηινγή ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο CPT-11 θαη ηεο LOHP ρσξίο 5-FU, εηδηθά γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ αλέρνληαη ηε ζεξαπεία κε
ζπλερή έγρπζε 5-FU [149].
Μηα πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε 7 κειεηψλ θάζεο ΙΙΙ ζηνλ πξνρσξεκέλν ΟΚΚ,
έδεημε φηη ε δηάκεζε OS ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ
πνπ ιακβάλνπλ φια ηα δξαζηηθά θάξκαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ, αιιά φρη
κε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ δεχηεξεο γξακκήο ρεκεηνζεξαπεία
[109]. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ απηφ
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ην ζπκπέξαζκα δεδνκέλνπ φηη ε δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε γηα ηνπο αζζελείο
πνπ δελ έιαβαλ ρεκεηνζεξαπεία δεχηεξεο γξακκήο κεηά ηελ απνηπρία ηνπ
FOLFIRI ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ησλ αζζελψλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζε ρεκεηνζεξαπεία δεχηεξεο γξακκήο κε βάζε ηελ L-OHP (12,5
έλαληη 21 κήλεο, p=0.016). Αληίζεηα, ε δηάκεζε OS δελ δηέθεξε γηα ηνπο αζζελείο
ηνπ ζθέινπο ηνπ FOLFOXIRI πνπ έιαβαλ ή φρη ρεκεηνζεξαπεία δεχηεξεο
γξακκήο (19,5 έλαληη 23 κελψλ, p=0.942). Λακβάλνληαο ππφςε απηέο νη
παξαηεξήζεηο θαίλεηαη φηη νη αζζελείο πνπ είραλ εθηεζεί θαη ζηα ηξία θάξκαθα,
παξνπζηάδνπλ κηα θαιχηεξε δηάκεζε OS (>20 κήλεο). Δπηπιένλ, ε επηβίσζε ησλ
αζζελψλ πνπ έιαβαλ φια ηα δηαζέζηκα δξαζηηθά θάξκαθα εθ ησλ πξνηέξσλ
(εληαρζέληεο ζην ζθέινο ηνπ FOLFOXIRI), ήηαλ παξφκνηα κε εθείλε ησλ
αζζελψλ πνπ έιαβαλ ηα δξαζηηθά θάξκαθα ζηε ζεηξά (δειαδή FOLFIRI πξψηα
θαη ζε εμέιημε ζπλδπαζκφ βαζηζκέλν ζηελ L-OHP). Αληίζεηα, νη αζζελείο πνπ δελ
έιαβαλ L-OHP θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο λφζνπ είραλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξε δηάκεζε OS.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ φηη νη αζζελείο κε PS=2
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε δηάκεζε OS θαη TTP, αλεμάξηεηα απφ ην
ρξεζηκνπνηνχκελν ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζπλδπαζκφ. Δπηπιένλ, ζηελ αλάιπζε
πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ, ην PS=2 βξέζεθε λα είλαη αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο
παξάγνληαο γηα ηε ρεηξφηεξε εμέιημε ηεο λφζνπ θαη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε.
Δπηπιένλ, νη αζζελείο κε PS=2 εκθάληζαλ ζεκαληηθά πην ζπρλά βαζκνχ 3 θαη 4
νπδεηεξνπελία, εκπχξεηε νπδεηεξνπελία, βαζκνχ 2 θαη 3 αλαηκία, δηάξξνηα θαη
θφπσζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε PS= 0-1, αλεμάξηεηα ηνπ
ρξεζηκνπνηεζέληνο ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζπλδπαζκνχ.

Με βάζε απηά ηα

δεδνκέλα, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί φηη νη αζζελείο κε PS=2 δελ ζα πξέπεη λα
είλαη ππνςήθηνη γηα επηζεηηθή ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία. Αληίζεηα, νη
αζζελείο

65 εηψλ θαη PS=0-1 δελ δηέθεξαλ ζε θακία απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ

εμεηάζηεθαλ, εθηφο απφ ηε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο
ζνβαξνχ βαζκνχ δηάξξνηαο, πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηα δχν ζρήκαηα, ζε ζχγθξηζε
κε ηνπο αζζελείο λεφηεξεο ειηθίαο. Σα επξήκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε απηά δχν
δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ θάζεο ΙΙ [118,175] θαη ππνδεηθλχνπλ έληνλα φηη ε ειηθία
απφ κφλε ηεο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη εκπφδην γηα ηελ απφθαζε ζεξαπείαο
ειηθησκέλσλ αζζελείο κε πξνρσξεκέλν ΟΚΚ. Δπηπιένλ, ε πξνεγνχκελε
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επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία δελ έρεη θακία ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ έθβαζε ησλ
αζζελψλ απηψλ (Πίνακαρ 11).
πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην ζρήκα FOLFOXIRI είρε έλα ιηγφηεξν επλντθφ
πξνθίι ηνμηθφηεηαο απφ ην ζρήκα FOLFIRI. Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε
FOLFOXIRI είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζνβαξήο
αισπεθίαο, δηάξξνηαο θαη λεπξναηζζεηεξηαθήο ηνμηθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFIRI. Ωζηφζν, ηα πνζνζηά ζαλάηνπ εληφο
ησλ πξψησλ 60 εκεξψλ ηεο ζεξαπείαο θαη ην πνζνζηφ ησλ ηνμηθψλ ζαλάησλ
ήηαλ ηα ίδηα θαη ζηα δχν ζθέιε. Παξά ηελ παξαηήξεζε φηη ην πνζνζηφ ησλ
αζζελψλ πνπ δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία ήηαλ παξφκνηα, ζην ζθέινο FOLFIRI (7%)
θαη ζην ζθέινο FOLFOXIRI (12%), κεηψζεηο δφζεσλ θαη θαζπζηεξήζεηο ζηε
ζεξαπεία ήηαλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξεο ζηελ νκάδα ηνπ FOLFOXIRI κε
απνηέιεζκα ρακειφηεξα πνζνζηά έληαζεο δφζεσλ.
Δλ θαηαθιείδη, ε παξνχζα κειέηε δελ απνδεηθλχεη θαλέλα νπζηαζηηθφ θιηληθφ
πιενλέθηεκα θαη, ηδηαίηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ επηβίσζε, ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ
ζπλδπαζκνχ FOLFOXIRI έλαληη ηνπ ζπλδπαζκνχ FOLFIRI. Η βειηησκέλε
ζπλνιηθή επηβίσζε ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο κε
FOLFIRI θαη εηδηθά γηα εθείλνπο πνπ έιαβαλ δεχηεξεο γξακκήο ρεκεηνζεξαπεία
κε βάζε ηελ L-OHP, ηνλίδεη ηε ζεκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε κε φια ηα δηαζέζηκα
ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα

(CPT-11, L-OHP,

5-FU) ησλ αζζελψλ κε

πξνρσξεκέλν ΟΚΚ.
Η πξνζζήθε ησλ κνλνθινληθψλ αληηζσκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ηνλ VEGF ή ηνλ
EGFR ζηνλ ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζπλδπαζκφ Irinotecan/5FU/FA ζε κεξηθέο κειέηεο
έρεη θαηαδείμεη κηα αχμεζε ζηα πνζνζηά ηεο ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο, ηεο
δηάκεζεο PFS θαη ηεο δηάκεζεο ζπλνιηθήο επηβίσζεο έλαληη ηεο ρεκεηνζεξαπείαο
κφλεο [16,176] .
Ζ ηςσαιοποιημένη μελέηη θάζηρ ΗΗ πος ζςγκπίνει ηον ζςνδςαζμό
Bevacizumab με ηη standard θεπαπεςηική αγωγή FOLFIRI ένανηι ηος
ζςνδςαζμό ηος με ηο ζσήμα CAPIRI ζε πεπιπαηηηικούρ αζθενείρ με
μεηαζηαηικό ΟΚΚ, ζαν θεπαπεία ππώηηρ γπαμμήρ είναι η ππώηη πος
δημοζιεύθηκε. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα αχμεζε 3 κελψλ ζηε δηάκεζε PFS
δελ επηηεχρζεη δεδνκέλνπ φηη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δελ
91

παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ δχν ζθειψλ ηεο ζεξαπείαο (HR= 0.99; 95% CI: 0.901.09; p=0.85). Οκνίσο, θακία δηαθνξά δελ παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε ηε
δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε (HR=1.08; 95% CI: 0.94-1.24; p=0.30) θαη ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο ORR (p=0.32).
Οη παξάκεηξνη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ FOLFIRI/Bev είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε
απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε κειέηε θάζεο ΙΙ [177] θαη III [178] θαη
κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη γηα
ηνλ ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζπλδπαζκφ FOLFIRI [174,176,179]. Δπηπιένλ, ζηε
παξνχζα κειέηε, ε δηάκεζε PFS θαη OS γηα ηνλ ζπλδπαζκφ CAPIRI/Bev είλαη
ζπγθξίζηκα κε εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ CAPIRI [180-183]. Η
ζεξαπεπηηθή αγσγή CAPIRI έρεη απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε
αξθεηέο κειέηεο θάζεο II [180,181,184] θαη ζε κηα κεγάιε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε
[182] κε δηάκεζν PFS θαη OS, ηεο ηάμεσο ησλ 8.0 θαη 17.5 κελψλ, αληίζηνηρα.
Παξά ηαχηα, ζεκαληηθέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζεξαπεπηηθήο αγσγήο έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηε κειέηε BICC-C [157]. Απηή ε
κειέηε αλέθεξε φηη ε ρνξήγεζε CAPIRI ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν
δηάκεζν PFS (5.8 κήλεο) ζε ζχγθξηζε κε ην FOLFIRI ελψ ε δηάκεζε OS ήηαλ
ζπγθξίζηκε κεηαμχ ησλ δχν ζθειψλ. πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλδπαζκνί FOLFIRI/Bev θαη CAPIRI/Bev είλαη
εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί αλαθνξηθά κε φια ηα θαηαιεθηηθά ζεκεία (ORR, PFS θαη
OS).
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε δηάκεζε OS πνπ παξαηεξήζεθε ζηε παξνχζα κειέηε
θαη ζηα δχν ζθέιε ζεξαπείαο είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε
ηπραηνπνηεκέλεο

κειέηεο.

Απηή

ε

παξαηήξεζε

δελ

εμεγείηαη

απφ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εληαρζέλησλ αζζελψλ ζηε κειέηε. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ
ησλ αζζελψλ είρε ιάβεη πξνγελέζηεξε επηθνπξηθή ζεξαπεία θαη ην πνζνζηφ ησλ
αζζελψλ κε επλντθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο, λφζνο πεξηνξηζκέλε ζην ήπαξ,
ρακεινχ θίλδπλνπ ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε ηνπ Kohne, θαη κεηάρξνλεο
κεηαζηάζεηο, ήηαλ παξφκνηα κε ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα άιισλ κειεηψλ
[16,176,185]. Σν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθε ζε κεηαζηαζεθηνκή
κεηά απφ ηε ζεξαπεία ήηαλ ρακειφ (3.5% θαη 1.8% γηα ηνλ ζπλδπαζκφ
FOLFIRI/Bev θαη CAPIRI/Bev, αληίζηνηρα) αιιά ζε φκνηα επίπεδα κε απηά πνπ
παξαηεξήζεθαλ

ζηηο

κειέηεο

κε
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ην

ζπλδπαζκφ

ηεο

irinotecan/fluoropyrimidines/bevacizumab [16]. Καηά ζπλέπεηα, είλαη δχζθνιν λα
εμεγήζεη θαλείο ηε παξαηεηακέλε δηάκεζε επηβίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε
παξνχζα κειέηε. Αληίζεηα, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ έιαβε
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία δεχηεξεο γξακκήο. Πεξίπνπ ην 60% ησλ αζζελψλ
αληηκεησπίζηεθαλ κε ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ηα νπνία είραλ ζαλ βάζε ηελ
νxaliplatin, ελψ κνλνθινληθά αληηζψκαηα έλαληη ηνπ EGFR ρνξεγήζεθαλ ζε
>30% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη bevacizumab, κεηά απφ ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ,
πεξίπνπ ζην 25% ησλ πεξηπηψζεσλ. Γεληθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε δηάκεζε
επηβίσζε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ
φινπο ηνπο δξαζηηθνχο ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο ζηε δηάξθεηα ηεο
αζζέλεηαο ηνπο [109] θαη φηη ε ζεξαπεία δηάζσζεο κε anti-EGFR κνλνθινληθά
αληηζψκαηα ζα κπνξνχζε λα απμήζεη, ηε δηάκεζε PFS θαη ζπλνιηθή επηβίσζε
ζηνπο αζζελείο κε KRAS wt φγθνπο [20, 21]. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία απφ κειέηεο
παξαηήξεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρνξήγεζε bevacizumab σο ηε πξφνδν ηεο
λφζνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε βειηησκέλε δηάκεζε ζπλνιηθή επβίσζε
[186]. Παξφια απηά δελ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο πνπ λα δηεπθξηλίδνπλ
ηα ζεκεία απηά.
Η θχξηα δηαθνξά πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε αθνξά ζην πξνθίι
ηνμηθφηεηαο

ησλ

δχν

ζεξαπεπηηθψλ

επηινγψλ.

Οη

αζζελείο

πνπ

αληηκεησπίζζεθαλ κε ηνλ ζπλδπαζκφ CAPIRI/Bev είραλ κηα ζεκαληηθά
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζνβαξήο δηάξξνηαο (p=0.005), εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο
(p=0.003) θαη εξπζξνδπζαηζζεζίαο παιακψλ-πεικάησλ (p=0.02) έλαληη ησλ
αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε FOLFIRI/Bev. Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη
ε ρνξεγεζείζα ζρεηηθή έληαζε δφζεσλ ήηαλ ζπγθξίζηκε κεηαμχ ησλ δχν
ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζπλδπαζκψλ, νη θαζπζηεξήζεηο ηεο ζεξαπείαο (p=0.05), ε
κείσζε ησλ δφζεσλ (p<0.001) θαη ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ιφγσ ηνμηθφηεηαο
(p=0.01) ήηαλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξα ζηνλ ζπλδπαζκφ CAPIRI/Bev. Η επίπησζε
ηνπ βαζκνχ 3 θαη 4 ηνμηθφηεηαο ζηνλ ζπλδπαζκφ FOLFIRI/Bev ήηαλ ζηα ίδηα
επίπεδα κε εθείλε πνπ αλαθέξζεθε κφλν ζην FOLFIRI [174,179]. Η επίπησζε
ησλ ζνβαξψλ ηνμηθνηήησλ κε CAPIRI/Bev ήηαλ, επίζεο, ζπγθξίζηκεο κε απηέο
πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο κειέηεο BICC-C θαη CAIRO [157,188] κφλν φζνλ
αθνξά ζην ζρήκα CAPIRI. πλνιηθά, ε πξνζζήθε Bevacizumab ζε θαζέλα απφ
ηνπο ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο ζπλδπαζκνχο δελ θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ επίπησζε
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ησλ δηαθφξσλ ηνμηθψλ παξελεξγεηψλ. Πξφζθαηα δεδνκέλα κειεηψλ πνπ
δηεξεχλεζαλ ρακειφηεξεο δφζεηο ζηνλ ζπλδπαζκφ CAPIRI/Bevacizumab [183] ή
Cetuximab [185] αλέδεημαλ έλα επλντθφηεξν πξνθίι ηνμηθφηεηαο κε κηθξφηεξε
επίπησζε ζνβαξνχ βαζκνχ δηάξξνηαο θαη νπδεηεξνπελίαο θαζψο, επίζεο, θαη
ρακειφηεξα πνζνζηά θαζπζηεξήζεσλ θαη κεηψζεσλ δφζεσλ ηεο ζεξαπείαο .
πλνιηθά

ηα

απνηειέζκαηα

ρεκεηνζεξαπεπηηθφο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ηεο

ζπλδπαζκφο
παξνπζηάδεη

παξνχζαο

κειέηεο
ζηηο

CAPIRI/Bev

ζπγθξίζηκε

δείρλνπλ

φηη,

δφζεηο

απνηειεζκαηηθφηεηα

ν

πνπ
κε

ηνλ

ρεκεηνζεξαπεπηηθφ ζπλδπαζκφ FOLFIRI/Bev, αιιά κε απμεκέλε ζπρλφηεηα
ζνβαξνχ βαζκνχ δηάξξνηαο, νπδεηεξνπελίαο θαη εξπζξνδπζαηζζεζίαο παιακψλπεικάησλ. Η ρξήζε ηνπ ζπλδπαζκνχ CAPIRI/Bev, εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη
ρακειφηεξεο δφζεηο irinotecan θαη capecitabine, φπσο πξνηείλνπλ πξφζθαηεο
κειέηεο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ινγηθή επηινγή ζεξαπείαο πξψηεο
γξακκήο γηα ηνπο αζζελείο κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ.
Παξά ην απνδεδεηγκέλν φθεινο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο κε ηνπο λεφηεξνπο
παξάγνληεο ζηνλ κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ιηγφηεξνη
ειηθησκέλνη αζζελείο ιακβάλνπλ ηα θάξκαθα απηά σο κέξνο ηεο αξρηθήο
ζεξαπείαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο λεφηεξεο ειηθίαο, πηζαλφηαηα ιφγσ
αλεζπρίαο γηα κεγαιχηεξε ηνμηθφηεηα [111]. ε νξηζκέλεο κειέηεο νη ειηθησκέλνη
αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ ρεκεηνζεξαπεία γηα κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, ήηαλ πην
επαίζζεηνη ζηελ ηνμηθφηεηα, ηδίσο ζηε δηάξξνηα θαη ηελ νπδεηεξνπελία [112-115],
αλ θαη απηφ δελ είλαη θαζνιηθή δηαπίζησζε [56, 116- 118].
Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε
θιηληθέο

κειέηεο

[100,119],

ηα

ζηνηρεία

γηα

ηελ

αζθάιεηα

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζε αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε
κεηαζηαηηθφ ΟΟΚ, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ αλαιχζεηο ππννκάδσλ θαη
ζπγθεληξσηηθέο αλαιχζεηο απφ κεγάιεο κειέηεο θάζεο ΙΙΙ. Απηέο νη αλαιχζεηο
δείρλνπλ φηη νη αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο νθεινχληαη ην ίδην απφ ηε
ρεκεηνζεξαπεία φπσο θαη νη λεφηεξνη αζζελείο, ζπλήζσο κε κηθξέο δηαθνξέο
φζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ηεο ζνβαξήο ηνμηθφηεηαο [104,120-125]. Ωζηφζν, ζε
γεληθέο γξακκέο, νη ειηθησκέλνη αζζελείο ζε απηέο ηηο κειέηεο ήηαλ ηθαλνί, ρσξίο
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη κε θαιφ performance status.
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Η ρεκεηνζεξαπεία κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε ζηε ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ηνπ
κεηαζηαηηθνχ ΟΟΚ έρεη ζπλδεζεί κε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηε δηάκεζε επηβίσζε
[56,57]. ε κηα ζπλδπαζκέλε αλάιπζε βαζηζκέλε ζηα ζηνηρεία 602 αζζελψλ πνπ
πεξηιήθζεθαλ ζε δχν κειέηεο θάζεο ΙΙΙ ηεο Ιξηλνηεθάλεο, αλέδεημε φηη ε ζεξαπεία
κε βάζε ηελ ηξηλνηεθάλε, είλαη αλεμάξηεηνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε βειηησκέλε επηβίσζε ελψ ε ειηθία δελ απνηειεί αλεμάξηεην
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα [96].
Μειέηεο

εηδηθά

ζρεδηαζκέλεο

απνηειεζκαηηθφηεηα

γηα

λα

δηεξεπλεζεί

ησλ ζπλδπαζκψλ κε

βάζε

ε

αζθάιεηα

ηελ Ιξηλνηεθάλε

θαη

ε

ζηνπο

ειηθησκέλνπο είλαη ζπάληεο. ε κηα κεηα-αλάιπζε 4 κειεηψλ θάζεο ΙΙΙ κε 2.691
αζζελείο, εμεηάζηεθε ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ
Irinotecan/FU/LV έλαληη FU/LV (infusional or bolus) γηα αζζελείο >70 εηψλ (599
>70 εηψλ, 22.2%). Γελ παξαηεξήζεθε θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά ζρεηηδφκελε κε
ηελ ειηθία αλαθνξηθά κε ηηο αληηθεηκεληθέο αληαπνθξίζεηο (p=0.33), ηελ επηβίσζε
ειεχζεξε πξφνδν λφζνπ (p=0.84) θαη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε (p=0.61). εκαληηθά
κεγαιχηεξα πνζνζηά αληαπφθξηζεο θαη επηβίσζεο ειεχζεξεο πξφνδν λφζνπ
παξαηεξήζεθαλ κε ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο ζπλδπαζκνχο κε βάζε ηελ ηξηλνηεθάλε
θαη ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ππήξρε κηα
ηάζε γηα κεγαιχηεξε επηβίσζε, ρσξίο φκσο ε δηαθνξά απηή λα θζάλεη ζε
επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνμηθφηεηαο γηα
ηηο δχν νκάδεο έδεημε γεληθά ζπγθξίζηκε ηνμηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ
νκάδσλ,

κε

εμαίξεζε

κηα

νξηαθά

πςειφηεξε

ζπρλφηεηα

εκθάληζεο

νπδεηεξνπελίαο βαζκνχ 3 θαη 4, ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ 5-FU/FA
κφλν [116].
Γχν κειέηεο θάζεο ΙΙ, ηνπ ζπλδπαζκνχ Irinotecan/FU/LV ζε ειηθησκέλνπο
αζζελείο, κία Ιζπαληθή [118] θαη κία Διιεληθή [175], κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 77
έηε, αλέδεημαλ παξφκνηα πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο θαη αλεθηή
ηνμηθφηεηα.
Πξαγκαηνπνηήζεθε

κηα

ζπλδπαζκέλε

αλάιπζε

ησλ

δεδνκέλσλ

δχν

ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ ηεο ζπλεξγαηηθήο νκάδαο καο, γηα λα εμεηάζεη ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλδπαζκψλ κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε
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ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο
λεφηεξεο ειηθίαο.
ηηο 2 κειέηεο εληάρηεθαλ 609 αζζελείο απφ ηνπο νπνίνπο νη 321 ήηαλ ειηθίαο
άλσ ησλ 65 εηψλ. Σν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ζηελ ηξέρνπζα
αλάιπζε (52.7%) είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνχ αλαθέξεηαη φηη εληάζζνληαη ζε
θιηληθέο κειέηεο ζηηο ΗΠΑ (40%) ζε αζζελείο κε ΟΚΚ [189]. ζνλ αθνξά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ θαηά ηελ έληαμε ζηηο 2 κειέηεο (Πίνακαρ 17), έδεημε
φηη δελ ππήξρε θακηά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα δεκνγξαθηθά θαη ινηπά θιηληθά
ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ. Παξφια απηά έλα ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε PS 1 θαη 2 εληάρζεθε ζηηο
κειέηεο.
Σν πνην ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο είλαη φηη δελ δηαπηζηψζεθε
θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο θαη
ηεο ειηθίαο. Γελ δηαπηζηψζεθαλ, επίζεο, δηαθνξέο κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ θαη ησλ
ειηθησκέλσλ αζζελψλ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν σο ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ (TTP),
ηε ζπλνιηθή επηβίσζε, ηελ επηβίσζε ελφο έηνπο θαη

ηε δηάξθεηα ηεο

αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Αληίζεηα δηαπηζηψζεθε έλα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν
πνζνζηφ αληηθεηκεληθψλ αληαπνθξίζεσλ ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο ζε ζρέζε κε
ηνπο αζζελείο > 65 εηψλ. ζνλ αθνξά ηνπο 355 ζαλάηνπο ησλ αζζελψλ ζηε
δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο, κεγαιχηεξνο αξηζκφο αζζελψλ απεβίσζε ζηε νκάδα
ησλ ειηθησκέλσλ αιιά απηφ φκσο νθείιεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλάησλ
ησλ ειηθησκέλσλ απφ άιιεο αηηίεο, εθηφο λφζνπ θαη ηνμηθψλ ζαλάησλ. Σα
επξήκαηα απηά έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο κειέηεο θαη νθείιεηαη ζηα
ζπλνδά λνζήκαηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε [120, 190-192]. Μεηαζηαζεθηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε έλα ζρεηηθά κηθξφηεξν αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αξηζκφ ειηθησκέλσλ
αζζελψλ.
Η αλάιπζε αζθαιείαο αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ νη ειηθησκέλνη
αζζελείο εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα ηνμηθφηεηαο απφ ηνπο λεφηεξνπο
αζζελείο. Οη ειηθησκέλνη αζζελείο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο λαπηίαο βαζκνχ 3/4 θαη κηα ηάζε γηα κεγαιχηεξε εμάληιεζε βαζκνχ
3/4, ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Γηαπηζηψζεθαλ 8 ζάλαηνη
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ζρεηηδφκελνη κε ηε ζεξαπεία απφ ηνπο νπνίνπο νη 7 ζηελ νκάδα ησλ ειηθησκέλσλ
θαη φινη νθείινληαλ ζε εκπχξεηε νπδεηεξνπελία ζε ζπλδπαζκφ κε δηάξξνηα. .
ζν αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία, έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ειηθησκέλσλ
νινθιήξσζε ηε ρεκεηνζεξαπεία κε βάζε ηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια ζε ζρέζε
κε ηνπο λεφηεξνπο, ε δηαθνξά φκσο δελ είλαη ζεκαληηθή. Σα κεγαιχηεξα
πνζνζηά δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο ζηνπο αζζελείο άλσ ησλ 65 εηψλ ζε ζρέζε κε
ηνπο λεφηεξνπο νθείινληαλ, ζηελ επηδείλσζε ηεο λφζνπ, ηα δπζκελή ζπκβάκαηα,
ζηνπο ηνμηθνχο ζαλάηνπο, θαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ PS.
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείαο κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε
ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε απηή ηελ αλάιπζε είλαη ειπηδνθφξνο ιφγσ ησλ
πνζνζηψλ ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο αιιά, θπξίσο, ιφγσ ηεο ζπλνιηθήο
επηβίσζεο, ηνπ TTP θαη ηεο επηβίσζεο ελφο έηνπο ηα νπνία είλαη απφ ηα
κεγαιχηεξα πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνπο ειηθησκέλνπο
αζζελείο. ηε κεηα-αλάιπζε ηνπ Folprecht [116] ζηνπο αζζελείο > 70 εηψλ ηα
πνζνζηά ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο ήηαλ 50% κε κία ζπλνιηθή επηβίσζε 17.6
κήλεο θαη TTP 9 κήλεο. ηηο δχν κειέηεο θάζεο ΙΙ γηα ειηθησκέλνπο αζζελείο κε
βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε [118,175] ηα πνζνζηά ζπλνιηθήο αληαπφθξηζεο ήηαλ 35%
θαη 36%, κε ζπλνιηθή επηβίσζε ηνπο 15.3 θαη 14.5 κήλεο ελψ ην TTP αλαθέξζεθε
λα είλαη 8 θαη 7 κήλεο, αληίζηνηρα.
Σα ζηνηρεία ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλδπαζκψλ κε βάζε ηελ Ιξηλνηεθάλε ζηνπο
ειηθησκέλνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ζνβαξέο ηνμηθφηεηεο βαζκνχ 3 θαη 4 είλαη ζε
ζπκθσλία κε ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα κειεηψλ θάζεο ΙΙ θαη ΙΙΙ γηα
ειηθησκέλνπο αζζελείο, πνπ έιαβαλ ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο κε βάζε ηελ
Ιξηλνηεθάλε [118,175, 193] θαη ηεο κεηα-αλάιπζεο ηνπ Folprecht [116].
πκπεξαζκαηηθά απηή ε αλάιπζε κε βάζε ηελ ειηθία, ησλ δχν ηπραηνπνηεκέλσλ
κειεηψλ κε ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία πξψηεο γξακκήο κε βάζε ηελ
Ιξηλνηεθάλε,

επηβεβαηψλεη

ηε

παξφκνηα

απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

αλνρή

ειηθησκέλσλ θαη λεφηεξσλ αζζελψλ κε ΟΚΚ, θαζψο θαη ηε ζπκθσλία ησλ
δεδνκέλσλ αζθαιείαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο ειηθησκέλνπο κε ηα σο
ζήκεξα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα.
Σα αποηελέζμαηα ηηρ ανάλςζηρ με βάζη ηα ζηοισεία για ηην ηλικία (> 65
εηών), ηηρ μελέηηρ θάζηρ ΗΗΗ, ηο «κλαζζικό ζσήμα» FOLFIRI και ηο
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ενηαηικοποιημένο FOLFOXIRI, δείρλνπλ ζαθψο φηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο πνπ
έιαβαλ ζεξαπεία είηε κε FOLFIRI ή FOLFOXIRI παξνπζηάδνπλ παξφκνηα
δηάκεζε ζπλνιηθή επηβίσζε θαη TTP κε απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο
λεφηεξνπο αζζελείο. Ωζηφζν, νη λεφηεξνη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ FOLFOXIRI, ην
νπνίν είλαη έλα επηζεηηθφ ζρήκα ρεκεηνζεξαπείαο, παξνπζίαζαλ έλα ζεκαληηθά
πςειφηεξν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο απφ φ,ηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο. Η δηαθνξά
απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηε ζεκαληηθά
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαζπζηέξεζεο ηεο ζεξαπείαο θαη ζηηο κεηψζεηο ησλ
δφζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
νκάδα ηνπ FOLFOXIRI.
νβαξή δηάξξνηα παξαηεξήζεθε πην ζπρλά ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ
έιαβαλ ζεξαπεία είηε κε FOLFIRI ή FOLFOXIRI. Παξφια απηά, ε δηαθνπή ηεο
ζεξαπείαο ιφγσ ηνμηθφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε ηε ζεξαπεία ήηαλ παξφκνηα ζε
ειηθησκέλνπο

θαη

λεφηεξνπο

αζζελείο,

αλεμάξηεηα

απφ

ην

ζρήκα

ρεκεηνζεξαπείαο. Δπηπιένλ, δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηνπο
ζαλάηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία ή κε ην πνζνζηφ ζαλάηνπ εληφο ησλ
πξψησλ 60 εκεξψλ ηεο ζεξαπείαο, κεηαμχ ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ. Σν πην
ζεκαληηθφ, ε πιεηνςεθία ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ ήηαλ ζε ζέζε λα ιάβνπλ
«δεχηεξεο γξακκήο» ζεξαπεία, θπξίσο κε ζρήκαηα κε βάζε ηελ LOHP φπσο
ζπλέβε θαη ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Σέινο, νη αζζελείο κε κείδνλεο
αληηθεηκεληθέο αληαπνθξίζεηο ππνβιήζεθαλ ζε κεηαζηαζεθηνκή φπνηε ήηαλ
δπλαηφ ρσξίο πξνθαλή αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο ή ζλεζηκφηεηαο αλεμάξηεηα
απφ ηελ ειηθία ηνπο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ππνδεηθλχνπλ έληνλα φηη ε ειηθία
απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί αξλεηηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλνρή ζηα ζρήκαηα ρεκεηνζεξαπείαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε πξνζνρή ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη πξνήιζαλ απφ κηα κε πξνγξακκαηηζκέλε, αλάιπζε ππννκάδαο
πνπ δελ έρεη ηελ θαηάιιειε ζηαηηζηηθή ηζρχ.
Ωζηφζν, παξά ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ, ηα επξήκαηα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα
απνηειέζκαηα δεκνζηεπκέλσλ πξννπηηθψλ κειεηψλ θάζεο ΙΙ, κε βάζε ηελ
Ιξηλνηεθάλε σο πξψηε γξακκή ρεκεηνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ [118,175] θαη ηεο κεηα-αλάιπζε ηνπ Folprecht [116].
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Δίλαη γλσζηφ φηη νη αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ κεγαιχηεξε λνζεξφηεηα
θαη ζλεζηκφηεηα κε επηζεηηθά ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
ζεξαπεία ζπκπαγψλ φγθσλ, ιεπραηκηψλ θαη ιεκθσκάησλ [194-196]. Πξάγκαηη, νη
ειηθησκέλνη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε FOLFOXIRI παξνπζίαζαλ
πςειφηεξε

ζπρλφηεηα

εκθάληζεο

ζνβαξήο

θαζπζηεξήζεηο ηεο ζεξαπείαο, απαηηνχζαλ

δηάξξνηαο,

ζπρλφηεξα

πεξηζζφηεξεο

κεηψζεηο δφζεσλ

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο ήηαλ
ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Ωο εθ ηνχηνπ,
βάζεη απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ δελ ζεσξνχκε φηη ην ζρήκα FOLFOXIRI κπνξεί
λα είλαη κηα ινγηθή πξψηε επηινγή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο κε
κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ, εηδηθά κε ηελ έιεπζε ησλ ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηψλ. Δμάιινπ,
ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ
πξψηεο γξακκήο ρεκεηνζεξαπεία κε FOLFIRI είλαη ππνςήθηνη γηα ζεξαπεία
δεχηεξεο γξακκήο κε βάζε ηελ LOHP.
Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ν
ζπλδπαζκφο ρεκεηνζεξαπείαο κε FOLFIRI σο πξψηε γξακκή ζεξαπεία γηα
αζζελείο > 65 εηψλ κε ΟΚΚ είλαη κηα ινγηθή επηινγή, ηδηαίηεξα γηα εθείλνπο κε
PS=0-1. Αληηζηξφθσο, πξψηεο γξακκήο ζεξαπεία κε FOLFOXIRI πξέπεη λα
απνθεχγεηαη ζε κε επηιεγκέλνπο ( ρσξίο ζπλνιηθή γεξηαηξηθή εθηίκεζε)
ειηθησκέλνπο αζζελείο.
Σα αποηελέζμαηα ηηρ ανάλςζηρ με βάζη ηα ζηοισεία για ηην ηλικία (> 65
εηών), ηηρ μελέηηρ θάζηρ ΗΗ, πος έλαβαν standard θεπαπεία (FOLFIRI) και
Bevacizumab ένανηι ηος ζςνδςαζμού CAPIRI για πεπιπαηηηικούρ αζθενείρ
και Βevacizumab, δείρλνπλ ζαθψο φηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο πνπ έιαβαλ
ζεξαπεία είηε κε FOLFIRI/BEV ή CAPIRI/BEV παξνπζηάδνπλ παξφκνηα δηάκεζε
ζπλνιηθή επηβίσζε, TTP θαη πνζνζηά αληηθεηκεληθήο αληαπφθξηζεο, κε απηά πνπ
παξαηεξήζεθαλ

ζηνπο λεφηεξνπο αζζελείο. Η ζπλνιηθή επηβίσζε ησλ

ειηθησκέλσλ θαη ζηα δχν ζθέιε ηεο ζεξαπείαο είλαη απφ ηε κεγαιχηεξε ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζηνπο ειηθησκέλνπο κε ή ρσξίο ηε πξνζζήθε βηνινγηθνχ
παξάγνληα [116,123,135,197-200].
Οη αζζελείο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε CAPIRI/Bev είραλ κηα ζεκαληηθά
πςειφηεξε ζπρλφηεηα βαζκνχ 3 θαη 4 εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο, δηάξξνηαο θαη
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εξπζξνδπζαηζζεζίαο παιακψλ-πεικάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ
αληηκεησπίζηεθαλ κε FOLFIRI/Bev. Σα ζρεηηδφκελα κε Bevacizumab ζνβαξά
δπζκελή γεγνλφηα ήηαλ ζπάληα θαη ζηα δχν ζθέιε .
Γελ παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά απφ πιεπξάο βαζκνχ 3/4
αηκαηνινγηθήο ή κε-αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο ζηνπο αζζελείο ειηθίαο > 65 ή ≤ 65
εηψλ. κσο ζηνπο > 65 ζην ζθέινο CAPIRI/Bev ηα πνζνζηά 3 θαη 4
νπδεξενπελίαο, εκπχξεηεο νπδεξενπελίαο, δηάξξνηαο θαη εξπζξνδπζαηζζεζίαο
παιακψλ-πεικάησλ είλαη κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο. Οη αζζελείο
> 65 εηψλ θαη ζηα 2 ζθέιε, παξνπζίαζαλ κηα ηάζε γηα κεγαιχηεξε θφπσζε ελψ
νη λεφηεξνη αζζελείο ζην ζθέινο FOLFIRI/Bev, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξν πνζνζηφ αηκνξξαγηψλ. Απφ ηνπο 4 ηνμηθνχο ζαλάηνπο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, νη ηξείο αθνξνχζαλ ειηθησκέλνπο > 65 εηψλ ζην ζθέινο
CAPIRI/Bev, ιφγσ εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο θαη ζπλνδνχ δηάξξνηαο. ην
ζθέινο CAPIRI/Bev ζηνπο αζζελείο > 65 εηψλ απαηηήζεθαλ κεηψζεηο δφζεσλ θαη
θαζπζηεξήζεηο ηεο ζεξαπείαο ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ θχθισλ
ζεξαπείαο ζε ζρέζε κε FOLFIRI-Bev θπξίσο ιφγσ αηκαηνινγηθήο ηνμηθφηεηαο.
Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ κε απηά ηεο αλάιπζεο κε
βάζε ηελ ειηθία άλσ ησλ 70 εηψλ ηεο κειέηεο BICC-C, φπνπ νη ειηθησκέλνη πνπ
έιαβαλ XELIRI έλαληη FOLFIRI, ελψ παξνπζίαδαλ παξφκνηα απνηειεζκαηηθφηεηα
κε εθείλε ησλ λεφηεξσλ, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςεινηέξα πνζνζηά αζζέλεηαο
θαη αθπδάησζεο [123]. Παξφκνηα πςειά πνζνζηά ηνμηθφηεηαο κε XELIRI έρνπλ
αλαθεξζεί ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, παξά ηε ρξήζε
ρακειφηεξσλ δφζεσλ [201,202]. Έηζη ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
CAPIRI δελ ζα πξέπεη κάιινλ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην ηνπ
FOLFIRI ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο.
ζν αθνξά ηε πξνζζήθε ηνπ Bevacizumab ζηνπο 2 ζπλδπαζκνχο δελ θαίλεηαη
λα απμάλεη ηελ επίπησζε ησλ δπζκελψλ γεγνλφησλ νχηε ζπλνιηθά νχηε ζηνπο
ειηθησκέλνπο ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο. Έλαο αζζελήο ζε θάζε ζθέινο
παξνπζίαζε δηάηξεζε εληέξνπ, ε νπνία ήηαλ ζαλαηεθφξα ζε έλαλ απφ απηνχο
ζην FOLFIRI/Bev θαη αθνξνχζε αζζελή < 65 εηψλ. Αληίζεηα, νη λεφηεξνη αζζελείο
ζην

ζθέινο

FOLFIRI/Bev

παξνπζίαζαλ

αηκνξξαγηψλ.
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Η ζπγθξίζηκε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ bevacizumab ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο
ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο έρεη απνδεηρζεί ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθέο
ζπγθεληξσηηθέο αλαιχζεηο [203, 204]. Ωζηφζν, νη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο,
ηδηαίηεξα ησλ αξηεξηαθψλ ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ (ATES), ήηαλ απφ ηηο
κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο γηα ηε ζεξαπεία ησλ ειηθησκέλσλ [16, 131,197,198,205208]. ηελ αλάιπζε SEER/Medicate database, 2526 αζζελψλ άλσ ησλ 65 εηψλ
κε ην ζηάδην IV ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ βξέζεθε κηα κηθξή βειηίσζε
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηελ πξνζζήθε bevacizumab ζηε ρεκεηνζεξαπεία, ε
πξνζζήθε φκσο ηνπ bevacizumab αχμεζε ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εγθεθαιηθνχ
επεηζνδίνπ (4,9% έλαληη 2,5%), φρη φκσο θαη ησλ θιεβηθψλ ζξνκβνεκβνιηθψλ
επεηζνδίσλ [208]. ε κηα έθζεζε απφ ην κεηξψν BRiTE πνπ πεξηιάκβαλε 896
αζζελείο ≥ 65 εηψλ, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ΑΣΔ ήηαλ πςειφηεξε ζηνπο
ειηθησκέλνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ πξψηεο
γξακκήο ρεκεηνζεξαπεία κε bevacizumab [209]. Σα πνζνζηά ATES αλά 100
αζζελείο ήηαλ 4.8, 4.0, 1.4 θαη 1.4 ζε αζζελείο ≥ 80, 75 έσο < 80, 65 έσο < 75
θαη < 65 εηψλ, αληίζηνηρα. Ωζηφζν, ην PS, αληηπεθηηθή αγσγή, ηζηνξηθφ
ππέξηαζεο ππφ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ην ηζηνξηθφ αξηεξηαθήο λφζνπ ήηαλ
ηζρπξφηεξνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ΑΣΔ απφ φ, ηη ήηαλ ε κεγαιχηεξε
ειηθία.
ηελ πνιπθεληξηθή κειέηε θάζεο III AVEX, ηε πξψηε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε
θάζεο III γηα ειηθησκέλνπο αζζελείο > 70 εηψλ κε ΟΚΚ, 280 αζζελείο
ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία κε θαπεζηηαβίλε κε ή ρσξίο bevacizumab
[199]. Η ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία ζπζρεηίζηεθε κε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν δηάκεζν
PFS θαη κηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηάζε πξνο κεγαιχηεξε ζπλνιηθή επηβίσζε.
Ωζηφζν, ππήξραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε δηαθνπή
ηεο ζεξαπείαο ζην ζθέινο κε ην bevacizumab θαη πςειφηεξα πνζνζηά φισλ ησλ
βαζκψλ αηκνξξαγίαο, ππέξηαζεο θαη θιεβηθψλ ζξνκβνεκβνιηθψλ επεηζνδίσλ.
Τπήξραλ έμη αξηεξηαθά ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα ζηελ νκάδα ζπλδπαζκέλεο
ζεξαπείαο, θαη ηξία ζηε κνλνζεξαπεία κε θαπεζηηαβίλε. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα
πνζνζηά ηνμηθφηεηαο βαζκνχ 5 (ζαλαηεθφξα) δελ ήηαλ πςειφηεξα κε
bevacizumab ήηαλ πςειφηεξα απφ φ, ηη αλακελφηαλ θαη ζηηο δχν νκάδεο. .
Υξεηάδεηαη πξνζνρή θαη ζπλαίλεζε φηαλ ζπληαγνγξαθείηαη ε κπεβαζηδνπκάκπε
ζε ζπλδπαζκφ κε ρεκεηνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, ηδηαίηεξα ζε
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εθείλνπο κε ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Ο θίλδπλνο πηζαλψο λα ππεξβαίλεη
ην φθεινο ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ή
εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ εληφο ησλ πξνεγνχκελσλ 6 έσο 12 κελψλ ή
ηζηνξηθφ ζξνκβνεκβνιηθήο λφζνπ, θαη ην θάξκαθν αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε
ζνβαξή κε ειεγρφκελε ππέξηαζε.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο
ρεκεηνζεξαπείαο κε FOLFIRI θαη Bevacizumab σο πξψηε γξακκή γηα αζζελείο
>65 εηψλ κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ είλαη κηα ινγηθή επηινγή, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζηελ επηινγή ησλ αζζελψλ πνπ ζα ιάβνπλ Bevacizumab. Αληηζηξφθσο, πξψηεο
γξακκήο ζεξαπεία κε CAPIRI/BEV πξέπεη λα απνθεχγεηαη ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ
γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο.
Δλ θαηαθιείδη, ηα σο άλσ δεδνκέλα θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ
δηεζλψλ κειεηψλ έρνπλ θαζνξίζεη ηελ Ιξηλνηεθάλε ζαλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηε
ζεξαπεία ηνπ νξζνθνιηθνχ θαξθίλνπ. Κχξην κέιεκα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αζζελψλ λα ιάβεη φια ηα δηαζέζηκα θάξκαθα
(κεηα-αλάιπζε Grothey).
Σα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα κε Ιξηλνηεθάλε πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κε
πξνζνρή θαη κφλν ζε «λένπο» αζζελείο ππνςήθηνπο γηα κεηαζηαζεθηνκή. Οη
ειηθησκέλνη αζζελείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία κε ζπλδπαζκνχο κε βάζε
ηελ Ιξηλνηεθάλε αιιά φρη ηα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα ιφγσ απμεκέλεο
ηνμηθφηεηαο. Ο ζπλδπαζκφο FOLFIRI είλαη κηα ινγηθή επηινγή σο ρεκεηνζεξαπεία
πξψηεο γξακκήο ζηνλ κεηαζηαηηθφ νξζνθνιηθφ θαξθίλν ζηνπο ειηθησκέλνπο,
ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο κε PS 0-1. Η πξνζζήθε Bevacizumab ζην FOLFIRI σο
πξψηε γξακκή γηα αζζελείο > 65 εηψλ κε κεηαζηαηηθφ ΟΚΚ είλαη κηα ινγηθή
επηινγή, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ αζζελψλ πνπ ζα ιάβνπλ
Bevacizumab.

Ο

ζπλδπαζκφο

CAPIRI

πξέπεη

λα

απνθεχγεηαη

ζηνπο

ειηθησκέλνπο ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαη δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην ηνπ FOLFIRI.
Πξέπεη λα ιακβάλνκε ππφςε φηη ζηνπο ειηθησκέλνπο ππάξρεη επξεία εηεξνγέλεηα
ζηε δπλαηφηεηα λα ππνβιεζνχλ ζε κηα επηζεηηθή ζεξαπεία. Σα ζπλνδά λνζήκαηα
θαη νη θπζηνινγηθέο αιιαγέο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ επέξρνληαη κε ηε
γήξαλζε, κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ελφο αζζελή λα αλερζεί ηε
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ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Καηά ηε ιήςε νγθνινγηθψλ ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ
ζε γεξηαηξηθφ αζζελή, πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε φρη κφλν ηεο λενπιαζίαο
(ηζηνινγία-ζηάδην) αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο (ηαηξηθήο-θνηλσληθήο) ηνπ
ειηθησκέλνπ, κε ηελ απνθαινχκελε Πνιπδηάζηαηε Γεξηαηξηθή Αμηνιφγεζε (ΠΓΑ)
ή Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα
αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία.
Οη ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο δελ πξέπεη λα βαζίδνληαη κφλν ζηε ρξνλνινγηθή
ειηθία αιιά θπξίσο ζηελ ζπλνιηθή γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ειηθησκέλνπ , ζηε
βηνινγηθή ηνπ ειηθία.
πζηήλεηαη ζήκεξα απφ φινπο ηνπο κεγάινπο νγθνινγηθνχο νξγαληζκνχο θαη
εηαηξείεο (SIOG, EORTC, ASCO) ε πξνζέγγηζε κε κηα κνξθή γεξηαηξηθήο
αμηνιφγεζεο

φισλ

ησλ

γεξηαηξηθψλ

νγθνινγηθψλ

αζζελψλ

πξαγκαηνπνίεζε θιηληθψλ κειεηψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα απηνχο.
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ΠαθολογικήΟγκολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ (Δ/ντής Καθηγητής κ. Β.
Γεωργούλιας )

Από 20/10/2013:

29/10/04-28/10/05:

Διευθυντής ΕΤ Παθολογίας - Ογκολογίας
στην
ΠαθολογικήΟγκολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ (Δ/ντής Καθηγητής κ. Β.
Γεωργούλιας και Καθηγητής κ. Δ. Μαυρούδης)
Ετήσια Εκπαιδευτική Άδεια ΕΤ, Τποτροφία Εταιρίας
Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος 2004. Μετεκπαίδευση στη
Γηριατρική Ογκολογία .
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16/11/05:

Σίτλος Ειδικότητας Παθολογικής-Ογκολογίας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΛΗΧΗ ΣΟΤ ΠΣΤΦΙΟΤ ΜΕΦΡΙ ΣΗ ΛΗΧΗ ΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
1.
2.

9/12/91-30/6/94: Εκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι. Κ.Ασιτών του Κέντρου
Τγείας Αγ. Βαρβάρας του Νομού Ηρακλείου.
2/8/94-5/8/99:Ειδίκευση στη Παθολογία στην Α΄ Παθολογική Κλινική του
Περιφερειακού
Πανεπιστημιακού
Γενικού
Νοσοκομείου
Ηρακλείου
(ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.) με Δ/ντή αρχικά, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ν. Σσαπάρα .
και στη συνέχεια τον Καθηγητή κ. Δ. Εμμανουήλ.

Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας :
Eκπαιδεύτηκα για 18 μήνες στην Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του
ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. με Δ/ντή τον Καθηγητή κ. Γεωργούλια Β.
υμμετείχα σε όλες τις κλινικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
της Μονάδας Λοιμωδών Νόσων Ενηλίκων και Ανοσοκατασταλμένων Ασθενών
καθώς επίσης και στη λειτουργία του ιατρείου Λοιμώξεων της Παθολογικής
Κλινικής υπό τη Δ/νση του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας κ. Α. Γκίκα .
Εκπαιδεύτηκα ακόμα α) για 3 μήνες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
ΠΕΠΑΓΝΗ με Δ/ντή τον Αν. Καθηγητή κ. Δ. Γεωργόπουλο, β) για 3 μήνες στην
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΠΕΠΑΓΝΗ με Δ/ντή τον Καθηγητή
κ. Βάρδα, γ) για 3 μήνες στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του
ΠΕΠΑΓΝΗ με Δ/ντή τον Καθηγητή κ. ιαφάκα.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΧΗ ΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
1. 1/10/99-31/12/00:Επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη πρωϊνή απασχόληση στη
Παν/κή Παθολογική – Ογκολογική Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. με την υπ. Αρ. 10995/411-99 απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής με καθήκοντα Επιμελητή Β΄ υπό την
άμεση επιστημονική υπευθυνότητα του Καθηγητή κ. Β. Γεωργούλια.
2. 16/11/99-31/12/01:Ιδιώτης ιατρός με απογευματινό ωράριο εργασίας
3. 1/1/01-31/12/01: Θεραπευτής ιατρός του ΣΕΒΕ
4. 9/2/01-15/2/02: Τπηρέτησα σε θέση Επιμελητή Β′ Ογκολογίας Παθολογίας στο
Ογκολογικό Σμήμα του ΠΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο» του κλάδου γιατρών
ΕΤ (Δ/ντής κ. . Σσούσης).Σο διάστημα αυτό συμμετείχα εκτος από τις δραστηριοτητές
του ογκολογικού τμήματος και στο πρόγραμμα τον γενικών εφημέριων της Β′
Παθολογικής κλινικής.
5. 16/2/02- 21/7/02: Επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη πρωινή απασχόληση στη
Παν/κή Παθολογική – Ογκολογική Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. με καθήκοντα
Επιμελητή Β΄ υπό την άμεση επιστημονική υπευθυνότητα του Καθηγητή κ. Β.
Γεωργούλια.

137

6. 22/7/02 – σήμερα: Τπηρετώ αρχικά (από 22/7/2002 -16/7/2008) σε θέση Επιμελητή Β’.
Παθολογίας – Ογκολογίας ,από τις 17/7/2008 εκ νέου (διορισμός ΥΕΚ 619/4-7-2008) σε
θέση Επιμελητή Α’. Παθολογίας – Ογκολογίας του κλάδου Ιατρών ΕΤ και από
20/10/2013 σε θέσ Διευθυντή ΕΤ Παθολογίας - Ογκολογίας στην Πανεπιστημιακή
Παθολογική Ογκολογική κλινική ΠΑΓΝΗ ( Διευθυντής Καθηγητής κος Β. Γεωργούλιας
). ύμφωνα με το πρόγραμμα της Κλινικής ανέλαβα σταδιακά ολοένα και πιο υπεύθυνο
ρόλο στην καθημερινή περίθαλψη των νοσηλευομένων (45 κλίνες) ασθενών και στη
διεκπεραίωση της διακίνησης των ασθενών στη Μονάδα Ημερήσιας Φημειοθεραπείας (
40 ασθενείς ημερησίως). τα κλινικά μου καθήκοντα προσετέθησαν η λειτουργία άπαξ
εβδομαδιαίως αυτόνομου εξωτερικού ιατρείου όπου παρακολουθούνται ασθενείς με
νεοπλασματική νόσο και διαμορφώνεται η θεραπευτική στρατηγική και η άσκηση
υμβουλευτικής Ογκολογίας στις διάφορες Κλινικές του ΠΑΓΝΗ
7. 29/10/04- 28/10/05: Ετήσια Μετεκπαιδευτική Άδεια. Η εκπαίδευση μου στη Γηριατρική
Ογκολογία στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Azienda Ospedaliera di Padova,
κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή κυρίου Silvio Monfardini, πρώην πρόεδρου και
αντιπρόεδρου της SIOG (Society International of Geriatric Oncology), έδωσε σημαντική
ώθηση στην κλινική μου εμπειρία στην Ογκολογία. Πέραν της συμμετοχής μου στο
γενικό κλινικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εργάσθηκα - συμμετείχα ενεργά στις
δραστηριότητες της μονάδας ως ισότιμο μέλος αυτής. Μετά την επιστροφή μου από την
Ιταλία (29/10/2005) συνέχισα να ασκώ τα κλινικά μου καθήκοντα στα οποία
προσετέθησαν η λειτουργία άπαξ εβδομαδιαίως αυτόνομου εξωτερικού ιατρείου
Γηριατρικής Ογκολογίας όπου παρακολουθούνται γηριατρικοί ασθενείς με
νεοπλασματική νόσο και διαμορφώνεται η θεραπευτική στρατηγική και η άσκηση
υμβουλευτικής Γηριατρικής Ογκολογίας στις διάφορες Κλινικές του ΠΑΓΝΗ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α . ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
Εκπονώ διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο ρόλος της Ιρινοτεκάνης (CPT-11) στη
θεραπευτική στρατηγική του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου» υπό την
επίβλεψη του Καθηγητή κ. Β. Γεωργούλια. Η εκπόνηση της βρίσκεται στη φάση της
παρουσίασης.
Β. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ
ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΙ Ε ΑΝΑΓΝΨΡΙΜΕΝΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
α. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά ιατρικά περιοδικά.
1. .Παπαδάκη,
Κ.Καλμπάκης,
Ε.άρρα,
Ι.ουγκλάκος,
Φ.Κουρούσης,
.Κακολύρης,
Π.Φέρας,
Α.Κωτσάκης,
Ε.τεφανάκης,
Λ.Βαμβακάς,
Β.Γεωργούλιας: Μεταβολές λεμφοκυταρρικών πληθυσμών κατά την φάση της
απλασίας και της μυελικής αναγέννησης σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλασία υπό
χημειοθεραπεία. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 1:19,1997
2. Δ.Π.Κοφτερίδης,
Λ.Ν.Βαμβακάς,
Κ..τεφανάκη,
Α.Ε.Βολουδάκη,
Ν.Κ.Βαρδάκης, Π.Ι.Μαλλιωτάκης, Δ..Εμμανουήλ:Αποφρακτική βρογχιολίτιδα
με οργανούμενη πνευμονία (BOOP) Ιατρική 1998 : 74(2), 165-169
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3. Α.Πάλλης, Λ.Βαμβακάς, Α.Καραμπεάζης, Β.Γεωργούλιας. Θεραπεία του
εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε
ηλικιωμένους ασθενείς. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2009:( 1-2);62-70.
4. Α.Γ. Πάλλης , Λ. Βαμβακάς, Β. Γεωργούλιας. Γηριατρική Ογκολογία:
Ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας. 2009, 8 (3-4):157-165.
5. A.Pallis, A.Athanasiadis, S.Agelaki, X.Tsiafaki, V.Chandrinos, S.Kakolyris,
G.Pavlakou, L.Vamvakas, A.Karampeazis, V.Georgoulias. Oral vinorelbine and
gemcitabine versus docetaxel and gemcitabine as front-line treatment in patients
with inoperable advanced and metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC): A
multicenter randomized phase III study. Forum Clin Oncol 2010:1(3);20-29
6. Α.Πάλλης, Λ.Βαμβακάς, Α.Καραμπεάζης. Βιολογία της γήρανσης και καρκίνος.
Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2011;2(2):81-88.
7. Λ.Βαμβακάς, Α.Καραμπεάζης, Α.Πάλλης. Γηριατρική αξιολόγηση του
ηλικιωμένου ογκολογικού ασθενή. Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2011;2(2):8998.
8. Α.Καραμπεάζης, Α.Πάλλης, Λ.Βαμβακάς. Αρχές χημειοθεραπείας σε
ηλικιωμένους ασθενείς. Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2011;2(2):99-104.

β. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Ιατρικά περιοδικά.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, N. Androulakis, P. Heras, J. Vlachonikolis,
L.Vamvakas, M. Vlata, D. Hatzidaki, G. Samonis, V. Georgoulias: Salvage
chemotherapy with paclitaxel, vinorelbine and cisplatin (PVC) in anthracyclineresistant advanced breast cancer. Am. J. Clin. Oncol. 21 (3): 226-232, 1998.
D.P.Kofteridis, D.E.Bouros, L.N.Vamvakas, K.S.Stefanaki, A.E.Voloudaki,
E.M.Barbounakis, D.S.Emmanouel:Pneumothorax Complicating Fatal Bronchiolitis
obliterans. Organizing Pneumonia Respiration 1999; 66 :266-268 .
D.P.Kofteridis, P.I.Malliotakis, F.Sotsiou, N.K.Vardakis, L.N.Vamvakas, and
D.S.Emmanouel:Acute Onset of Dermatomyositis Presenting in Pregnancy with
Rhabdomyolysis and Fetal Loss. Scand J.Rheymatol.1999; 28:192-194
S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, M. Koukourakis, N. Androulakis, L. Vamvakas, S.
Agelaki, D. Hatzidaki, G. Samonis, D. Tsiftis, V. Georgoulias: First line treatment
of metastatic breast cancer with mitoxantrone, vinorelbine, and carboplatin. Am. J.
Clin. Oncol. 22(6): 568-572, 1999.
K. Kalbakis, Ch. Kouroussis, S. Kakolyris, D. Mavroudis, J. Souglakos, S. Agelaki, L.
Vamvakas, M. Chistodoulakis, K. Stylianou, V. Georgoulias: Salvage
chemotherapy with high-dose leucovorin (LV) and 48-hour continuous infusion
(CI) of 5-fluorouracil (5-FU) in combination with conventional doses of
cyclophosphamide (CPM) in patients with anthracycline and taxane refractory
metastatic breast cancer (MBC). British Journal of Cancer 85(6): 798-802, 2001.
S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, D. Mavroudis, S. Agelaki, K. Kalbakis,
N. Androulakis, N. Vardakis, L. Vamvakas, V. Georgoulias: A phase I clinical trial
of topotecan given every two weeks in patients with refractory solid tumors.
Oncology 61: 265-270, 2001.
S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, J. Souglakos, S. Agelaki, K. Kalbakis, N. Vardakis, L.
Vamvakas, V. Georgoulias: Cisplatin and irinotecan (CPT-11) as second-line
treatment in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Lung
Cancer 34: 71-76, 2001.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

L. Vamvakas, S. Kakolyris, Ch. Kouroussis, K. Kandilis, D. Mavroudis, N. Ziras, N.
Androulakis, K. Kalbakis, E. Sarra, J. Souglakos, V. Georgoulias: Irinotecan (CPT11) in combination with infusional 5-fluorouracil and leucovorin (de Gramont
regimen) as first-line treatment in patients with advanced colorectal cancer: A
multicenter phase II study. Am J Clin Oncol 25(1): 65-70, 2002.
S. Agelaki, M. Veslemes, K. Syrigos, F. Palamidas, A. Polyzos, P. Papakotoulas, N.
Kentepozidis, G. Milaki, N. Tzanakis, Ch. Kouroussis, L. Vamvakas, V.
Georgoulias: A multicenter phase II study of the combination of gemcitabine and
docetaxel in previously treated patients with small cell lung cancer. Lung Cancer
43: 329-333, 2004.
A. Polyzos, K. Syrigos, J. Stergiou, Ch. Panopoulos, A. Potamianou, L. Vamvakas,
V. Georgoulias: Phase I trial of weekly docetaxel with a four hour weekly cisplatin
administration in patients with advanced gastric carcinoma. Cancer Chem Pharm
55: 466-470, 2005.
Ch. Kouroussis, K. Kalbakis, N. Androulakis, S. Agelaki, L. Vamvakas, K. Malas, J.
Souglakos, N. Vardakis, V. Georgoulias: A dose escalation study of leucovorin
(LV) and 48-hour continuous infusion (CI) of 5-fluorouracil (5-FU) in combination
with cyclophosphamide (CPM) and vinorelbine (VNR) in pretreated patient swith
metastatic breast cancer (MBC). Anticancer Res, 24: 4217-4222, 2004.
N. Androulakis, K. Syrigos, A. Polyzos, G. Aravantinos, G.P. Stathopoulos. N.
Ziras, K. Malas, L. Vamvakas, V. Georgoulias: Oxaliplatin for pretreated patients
with advanved or metastatic pancreatic cancer: A multicenter phase II study.
Cancer Invest, 23: 9-12, 2005.
J. Souglakos, S. Kakolyris, N. Vardakis, N. Androulakis, D. Mavroudis, L.
Vamvakas, Ch. Kouroussis, S. Agelaki, Z. Saridaki, V. Georgoulias: A dose
escalating study of Oxaliplatin (L-OHP) and high dose weekly leucovorin (LV)
and 5-fluorouracil (5FU) in patients with advanced solid timors. Cancer
Investigation 23: 505-510, 2005.
Ch. Kouroussis, N. Androulakis, L. Vamvakas, T. Kalykaki, S. Spiridonakou, N.
Kentepozidis, Z. Saridaki, El. Xiropoulou, V. Georgoulias: Phase I study f weekly
docetaxel and liposomal doxorubicin in patients with advanced solid tumors.
Oncology 69: 202-207, 2005.
A. Brunello, U. Basso, C. Pogliani, A. Jirillo, C. Ghiotto, H. Koussis, F. Lumachi, M.
Iacobone, L. Vamvakas & S. Monfardini. Adjuvant chemotherapy for elderly
patients (>_70 years) withearly high-risk breast cancer: a retrospective analysisof
260 patients†. Annals of Oncology 16: 1276–1282, 2005
A. Pallis, A. Agelidou, P. Papakotoulas, A. Tsaroucha, M. Agelidou, S. Agelaki, N.
Androulakis, L. Vamvakas, A. Geroyianni, A. Kotsakis, N. Kentepozidis, V.
Georgoulias: A multicentre phase II study of sequential vinorelbine and cipslain
followed by docetaxel and gemcitabine in patients with advanced non-small cell
lung cancer. Lung Cancer 52: 165-171, 2006.
J. Souglakos, N. Androulakis, K. Syrigos, A. Polyzos, N. Ziras, A. Athanasiadis, S.
Kakolyris, S. Tsousis, Ch. Kouroussis, L. Vamvakas, A. Kalykaki, G. Samonis, D.
Mavroudis, V. Georgoulias: FOLFOXIRI (folinic acid, 5-fluorouracil, oxaliplatin
and irinotecan) versus FOLFIRI (folinic acid, 5-fluorouracil and irinotecan) as first
line treatment in metastatic colorectal cancer (MCC): A multicenter randomized
phase III trial from the hellenic oncology research group (HORG). Br J Cancer 94:
798-805, 2006.
A. Ardavanis, D. Mavroudis, K. Kalbakis, N. Malamos, K. Syrigos, L. Vamvakas, A.
Kotsakis, N. Kentepozidis, Ch. Kouroussis, S. Agelaki, V. Georgoulias : Pegylated
liposomal doxorubicin in combination with vinorelbine as salvage treatment in

140

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

pretreated patients with advanced breast cancer: A multicentre phase II study.
Cancer Chem Pharm 58: 742-748, 2006.
AI. Boukovinas, N. Androulakis, L. Vamvakas, P. Papakotoulas, N. Ziras, A.
Kalykaki, A. Kotsakis, I. Gioulmbasanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Sequential
gemcitabine and cisplatin followed by doxetaxel as first-line treatment of advance
urothelial carcinoma: a multicentre phase II study of the Hellenic Oncology
research Group (HORG). Ann Oncol 17: 1687-692, 2006.
J. Souglakos, L. Vamvakas, S. Apostolaki, M. Perraki, Z. Saridaki, I. Kazakou, A.
Pallis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, K. Kalbakis, G. Millaki, D. Mavroudis, V.
Georgoulias: Central nervous system (CNS) relapse in patients with breast cancer
is associated with advanced tages, the presence of circulating occult tumor cells
and the HER2/neu status. Breast Cancer Res 8: R36, 2006.
S. Kakolyris, K. Kalbakis, A. Potamianou, N. Malamos, L. Vamvakas, Ch.
Christophillakis, E. Tselepatiotis, S. Giassas, D. Mavroudis, K. Amarantidis, V.
Georgoulias: Salvage chemotherapy with gemcitbaine and oxaliplatin (GEMOX
regimen) in heavily pretreated patients with metastatic breast cancer (MBC): A
multicenter phase II study. Oncology 70: 273-279, 2006.
N. Androulakis, G. Aravantinos, K. Syrigos, A. Polyzos, N. Ziras, E. Tselepatiotis,
G. Samonis, N. Kentepozidis, S. Giassas, L. Vamvakas, V. Georgoulias: Oxaliplatin
as first-line treatment in inoperable biliary tract carcinoma: A multicenter phase II
study. Oncology 70: 280-284, 2006.
J. Souglakos, A. Kalykaki, L. Vamvakas, N. Androulakis, K. Kalbakis, S. Agelaki, N.
Vardakis, M. Tzardi,.A. Kotsakis, J. Gioulbasanis, D. Tsetis, G. Sfakiotaki, D.
Hatzidaki, D. Mavroudis, V. Georgoulias: Phase II study Capecitabine and
Oxaliplatin (CAPOX) plus Cetuximab is an effective treatment for patients with
metastatic colorectal cancer who progressed after oxaliplatin- based
chemotherapy. Ann Oncol 18: 305-310, 2007.
AG. Pallis, Ch. Christofillakis, E. Tselepatiotis, S. Agelaki, L. Vamvakas, J.
Souglakos, N. Vardakis, A. Kalykaki, A. Kotsakis, A. Argiraki, D. Mavroudis, V.
Georgoulias: Sequential administration of docetaxel followed by maintenance
gefitinib, as salvage treatment in patients with advanced NSCLC: A multicenter
phase II trial. Lung Cancer 55: 101-107, 2006.
S. Kakolyris, N, Ziras, L. Vamvakas, J. Varthalitis, P. Papakotoulas, N. Vardakis, A.
Kalykaki, K. Amatantidis, V. Georgoulias: Gemcitabine plus Oxaliplatin
combination (GEMOX regimen) in pretreated patients with advanced non-small
cell lung cancer (NSCLC): A multicenter phase II study. Lung Cancer 54: 347-352,
2006.
S. Apostolaki, M. Perraki, A. Pallis, V. Bozionelou, S. Agelaki, P. Kanellou, A.
Kotsakis, E. Politaki, K. Kalbakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, V. Georgoulias, D.
Mavroudis: Circulating HER2 mRNA-positive cells in the peripheral blood of
patients with stage I and II breast cancer after the administration of adjuvant
chemotherapy: evaluation of their clinical relevance. Ann Oncol 18: 851-858, 2007.
M. Ignatiadis, A. Polyzos, GP. Stathopoulos, E. Tselepatiotis, Ch. Christophylakis,
K. Kalbakis, L. Vamvakas, A. Kotsakis, A. Potamianou, V. Georgoulias: A
multicenter phase II study of docetaxel in combination with gefitinib in
gemcitabine-pretreated patients with advanced/metastatic pancreatic cancer.
Oncology 71: 159-163, 2007.
A. Kalykaki, L. Vamvakas, S. Agelaki, K. Kalbakis, N. Vardakis, G. Sfakiotaki, M.
Ignatiadis, Z. Saridaki, A. Karabeazis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: A Dose
Escalation Study of Gemcitabine plus Pemetrexed Administered Biweekly in
Patients with Solid Tumors. Oncology 71: 197-203, 2007.

141

29. A. Kotsakis, Ch. Kouroussis, N. Androulakis, S. Agelaki, K. Kalbakis, L. Vamvakas,
N. Vardakis , A. Kalykaki, A. Polyzos, V. Georgoulias , D. Mavroudis: A Dose
Escalation Study of Pegylated Liposomal Doxorubicin and Oxaliplatin in Patients
with Advanced Solid Tumors. Oncology 71: 190-196, 2007.
30. A. Karampeazis, L.Vamvakas, S. Agelaki, N. Kentepozidis, E. Papadimitraki, I.
Gioulbasanis, N. Vardakis, M. Ignatiadis, D. Mavroudis, V. Georgoulias: A dose
escalation study of biweekly oral vinorelbine and gemcitabine in patients with
solid tumors Oncology 71(5-6): 347-53 , 2006.
31. V. Bozionelou, L Vamvakas, P Pappas, S Agelaki, N Androulakis, A Kalykaki, M.
Nikolaidou, N Kentepozidis, S Giassas, M Marselos, V Georgoulias, D Mavroudis:
A dose escalation and pharmacokinetic study of biweekly pegylated liposomal
doxorubicin, paclitaxel and gemcitabine in patients with advanced solid tumors Br
J Cancer 97: 43-49, 2007.
32. Ch. Emmanouilides, G. Sfakiotaki, N. Androulakis, K. Kalbakis, Ch.
Christophylakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, A. Kotsakis, S. Agelaki, E.
Diamandidou, N. Touroutoglou, A. Chatzidakis, V. Georgoulias, D. Mavroudis,
J.Souglakos: Front-line Bevacizumab in combination with Oxaliplatin, Leucovorin
and 5-Fluorouracil (FOLFOX) in patients with metastatic colorectal cancer: A
multicenter phase II study BMC 7: 91, 2007.
33. Z. Saridaki, V. Bozionelou, N. Kentepozidis, A. Kotsakis, N. Vardakis, A. Kalykaki,
I. Gioulbasanis, A. Karabeazis, L. Vamvakas, V. Georgoulias, D. Mavroudis: A
dose escalation study of the biweekly administration of paclitaxel, oxaliplatin and
capecitabine in patients with advanced solid tumors. Oncology 72: 45-50, 2007.
34. V. Georgoulias, N. Androulakis, A. Kotsakis, D. Hatzidaki, K. Syrigos, A. Polyzis,
A. Agelidou, I. Varthalitis, N. Ziras, M. Agelidou, V. Chandrinos, I. Boukovinas, A.
Geroyianni, L. Vamvakas, D. Mavroudis: Docetaxel versus docetaxel plus
gemcitabine as front line treatment of patients with advanced non-small cell lung
cancer: A randomized. Multicenter phase III trial. Lung Cancer, 2007 Epub ahead
of print, doi:10.1016/j.lungcan.2007.07.021
35. Kalbakis K, Pappas P, Kouroussis C, Vamvakas L, Kalykaki A, Vardakis N,
Nikolaidou M, Marselos M, Georgoulias V, Mavroudis D. A dose escalation and
pharmacokinetic study of biweekly pegylated liposomal doxorubicin, paclitaxel
and oxaliplatin in patients with advanced solid tumors. Cancer Chemother
Pharmacol. 2007 Oct 25 Epub ahead of print, DOI 10.1007/s00280-007-0624-3
36. S. Kakolyris, J. Souglakos, A. Polyzos, A. Ardavanis, N. Ziras, A. Athanasiadis, I.
Varthalitis, K. Amarantidis, S. Tsousis, L. Vamvakas, N. Vardakis, V. Georgoulias:
Modified CAPOX (Capecitabine plus Oxaliplatin) Regimen Every 2 Weeks as
Second-Line Treatment in Patients with Advanced Colorectal Cancer Previously
Treated with Irinotecan-Based Front-Line Therapy: A Multicenter Phase II Study.
Oncology. 2008; 74(1-2):31-6. Epub 2008 Jun 10.
37. Kalykaki A, Papakotoulas P, Tsousis S, Boukovinas I, Kalbakis K, Vamvakas L,
Kotsakis A, Vardakis N, Papadopoulou P, Georgoulias V, Mavroudis D.
Gemcitabine plus oxaliplatin (GEMOX) in pretreated patients with advanced
ovarian cancer: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research
Group (HORG). Anticancer Res. 2008 Jan-Feb;28(1B):495-500
38. Boukovinas I, Souglakos J, Hatzidaki D, Kakolyris S, Ziras N, Vamvakas L, Polyzos
A, Geroyianni A, Agelidou A, Agelaki S, Kalbakis K, Kotsakis A, Mavroudis D,
Georgoulias V. Docetaxel plus gemcitabine as front-line chemotherapy in elderly
patients with lung adenocarcinomas: a multicenter phase II study. Lung Cancer.
2009 Jan;63(1):77-82. Epub 2008 May 27.

142

39. Gioulbasanis I, Saridaki Z, Kalykaki A, Vamvakas L, Kalbakis K, Ignatiadis M,
Amarantidis K, Kakolyris S, Georgoulias V, Mavroudis D. Gefitinib in combination
with gemcitabine and vinorelbine in patients with metastatic breast cancer pretreated with taxane and anthracycline chemotherapy: a phase I/II trial. Anticancer
Res. 2008 Sep-Oct;28(5B):3019-25.
40. Kouroussis C, Vamvakas L, Vardakis N, Kotsakis A, Kalykaki A, Kalbakis K,
Saridaki Z, Kentepozidis N, Giassas S, Georgoulias V. Continuous administration
of daily low-dose temozolomide in pretreated patients with advanced non-small
cell lung cancer: a phase II study. Oncology. 2009;76(2):112-7. Epub 2009 Jan 14.
41. Bozionelou V, Kalbakis K, Vamvakas L, Agelaki S, Androulakis N, Kalykaki A,
Georgoulias V, Mavroudis D. A phase I trial of gemcitabine, docetaxel and
carboplatin administered every 2 weeks as first line treatment in patients with
advanced breast cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2009 Sep;64(4):785-91.
Epub 2009 Jan 22.
42. Vamvakas L, Saloustros E, Karampeazis A, Georgoulias V. Advanced non-small-cell
lung cancer in the elderly. Clin Lung Cancer. 2009 May;10(3):158-67. Review
43. Polyzos A, Malamos N, Boukovinas I, Adamou A, Ziras N, Kalbakis K, Kakolyris S,
Syrigos K, Papakotoulas P, Kouroussis C, Karvounis N, Vamvakas L,
Christophyllakis C, Athanasiadis A, Varthalitis I, Georgoulias V, Mavroudis D.
FEC versus sequential docetaxel followed by epirubicin/cyclophosphamide as
adjuvant chemotherapy in women with axillary node-positive early breast cancer:
a randomized study of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Breast
Cancer Res Treat. 2010 Jan;119(1):95-104. Epub 2009 Jul 28
44. Vamvakas L, Athanasiadis A, Karampeazis A, Kakolyris S, Polyzos A, Kouroussis
Ch, Ziras N, Kalbakis K, Georgoulias V, Souglakos J.Clinical outcome of elderly
patients with metastatic colorectal cancer treated with FOLFOXIRI versus
FOLFIRI: Subgroup analysis of a randomized phase III trial from the Hellenic
Oncology Research Group (HORG). Crit Rev Oncol Hematol. 2010 Oct;76(1):61-70.
Epub 2009 Sep 3.
45. Xenidis N, Kotsakis A, Kalykaki A, Christophyllakis Ch, Giassas S, Kentepozidis N,
Polyzos A, Chelis L, Vardakis N, Vamvakas L, Georgoulias V, Kakolyris S.
Etoposide plus cisplatin followed by concurrent chemo-radiotherapy and
irinotecan plus cisplatin for patients with limited-stage small cell lung cancer: A
multicenter phase II study. Lung Cancer. 2010 Jun;68(3):450-4. Epub 2009 Sep 23.
46. Saloustros E, Zaganas I, Mavridis M, Vamvakas L, Plaitakis A, Georgoulias V,
Mavroudis D. Anti-CV2 associated cerebellar degeneration after complete
response to chemoradiation of head and neck carcinoma. J Neurooncol. 2010
Apr;97(2):291-4. Epub 2009 Oct 2.
47. Saloustros E, Androulakis N, Vamvakas L, Mavroudis D, Georgoulias V. Favorable
clinical course of patients experiencing bevacizumab-induced proteinuria. Case
Rep Oncol. 2010 Oct 12;3(3):368-71.
48. Katopodis O, Polyzos A, Kentepozidis N, Giassas S, Rovithi M, Bozionelou V,
Kalbakis K, Vamvakas L, Mavroudis D, Georgoulias V. Second-line chemotherapy
with capecitabine (Xeloda) and docetaxel (Taxotere) in previously treated,
unresectable adenocarcinoma of pancreas: the final results of a phase II trial.
Cancer Chemother Pharmacol. 2011 Feb;67(2):361-8. Epub 2010 Apr
49. Karachaliou N, Saloustros E, Vamvakas L, Mavroudis D, Georgoulias V.
Proteinuria and favourable clinical response in a patient receiving paclitaxel +
bevacizumab for metastatic breast cancer. Ann Oncol. 2010 Aug;21(8):1729-30.
Epub 2010 Jul 1.

143

50. Baka S, Agelaki S, Kotsakis A, Veslemes M, Papakotoulas P, Agelidou M, Agelidou
A, Tsaroucha E, Pavlakou G, Gerogianni A, Androulakis N, Vamvakas L, Kalbakis
K, Mavroudis D, Georgoulias V. Phase III study comparing sequential versus
alternate administration of cisplatin-etoposide and topotecan as first-line treatment
in small cell lung cancer. Anticancer Res. 2010 Jul;30(7):3031-8.
51. Pallis AG, Chandrinos V, Pavlakou G, Xenidis N, Varthalitis I, Vardakis N,
Vamvakas L, Kontopodis E, Rovithi M, Georgoulias V. A multicenter phase I trial
of metronomic oral vinorelbine plus cisplatin in patients with NSCLC. Cancer
Chemother Pharmacol. 2011 Jun;67(6):1239-45. Epub 2010 Aug 10
52. Kotsakis A, Hatzidaki D, Vamvakas L, Vardakis N, Kalykaki A, Bozionelou V,
Androulakis N, Kalbakis K, Saridaki Z, Georgoulias V, Agelaki S. A retrospective
analysis of non-platinum-based first- and second-line chemotherapy in patients
with advanced non-small cell lung cancer. Anticancer Res. 2010 Oct;30(10):4335-42
53. Kotsakis A, Agelaki S, Vardakis N, Stathopoulos G, Vamvakas L, Kalykaki A,
Kentepozidis N, Kontopodis E, Sfakiotaki G, Mavroudis D, Georgoulias V. A doseescalation study of pemetrexed and docetaxel in non-small-cell lung cancer.
Cancer Chemother Pharmacol. 2011 Aug;68(2):415-22. Epub 2010 Nov 11.
54. Pallis AG, Karampeazis A, Vamvakas L, Vardakis N, Kotsakis A, Bozionelou V,
Kalykaki A, Hatzidaki D, Mavroudis D, Georgoulias V. Efficacy and treatment
tolerance in older patients with NSCLC: a meta-analysis of five phase III
randomized trials conducted by the Hellenic Oncology Research Group. Ann
Oncol. 2011 Nov;22(11):2448-55. Epub 2011 Mar 10.
55. Pallis AG, Syrigos K, Kotsakis A, Karachaliou N, Polyzos A, Chandrinos V,
Varthalitis I, Christophyllakis C, Ardavanis A, Vamvakas L, Vardakis N, Saridaki
Z, Samonis G, Giassas S, Georgoulias V, Agelaki S. Second-line
paclitaxel/carboplatin versus vinorelbine/carboplatin in patients who have
advanced non-small-cell lung cancer pretreated with non-platinum-based
chemotherapy: a multicenter randomized phase II study. Clin Lung Cancer. 2011
Mar;12(2):100-5. Epub 2011 Apr 11.
56. Saridaki Z, Malamos N, Kourakos P, Polyzos A, Ardavanis A, Androulakis N,
Kalbakis K, Vamvakas L, Georgoulias V, Mavroudis D. A phase I trial of oral
metronomic vinorelbine plus capecitabine in patients with metastatic breast
cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2012 Jan;69(1):35-42. Epub 2011 May 18
57. Karampeazis A, Vamvakas L, Agelidou A, Kentepozidis N, Chainis K, Chandrinos
V, Vardakis N, Pallis AG, Christophyllakis C, Georgoulias V. Docetaxel vs.
vinorelbine in elderly patients with advanced non--small-cell lung cancer: a
hellenic oncology research group randomized phase III study. Clin Lung Cancer.
2011 May;12(3):155-60. Epub 2011 Apr 27.
58. Pallis AG, Voutsina A, Kentepozidis N, Giassas S, Papakotoulas P, Agelaki S,
Tryfonidis K, Kotsakis A, Vamvakas L, Vardakis N, Georgoulias V. A Phase II
Trial of Erlotinib As Front-Line Treatment in Clinically Selected Patients With
Non-Small-Cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer. 2012 Mar;13(2):129-35. Epub 2011
Oct 14.
59. Souglakos J, Ziras N, Kakolyris S, Boukovinas I, Kentepozidis N, Makrantonakis P,
Xynogalos S, Christophyllakis Ch, Kouroussis Ch, Vamvakas L, Georgoulias V,
Polyzos A. Randomised phase-II trial of CAPIRI (capecitabine, irinotecan) plus
bevacizumab vs FOLFIRI (folinic acid, 5-fluorouracil, irinotecan) plus
bevacizumab as first-line treatment of patients with unresectable/metastatic
colorectal cancer (mCRC). Br J Cancer. 2012 Jan 31;106(3):453-9. Epub 2012 Jan 12.

144

60. Stathaki M, Vamvakas L, Papadaki E, Papadimitraki E, Tsaroucha A, Karkavitsas
N. Colovesical fistula demonstrated on renal cortical scintigraphy. Clin Nucl Med.
2012 Nov;37(11):1112-4.
61. Saridaki Z, Androulakis N, Vardakis N, Vamvakas L, Kabouraki E, Kalbakis K,
Hatzidaki D, Voutsina A, Mavroudis D, Georgoulias V, Souglakos J. A triplet
combination with irinotecan (CPT-11), oxaliplatin (LOHP), continuous infusion 5fluorouracil and leucovorin (FOLFOXIRI) plus cetuximab as first-line treatment in
KRAS wt, metastatic colorectal cancer: a pilot phase II trial. Br J Cancer. 2012 Dec
4;107(12):1932-7. Epub 2012 Nov 20.
62. Kentepozidis N, Kotsakis A, Soultati A, Agelaki S, Christophylakis Ch, Agelidou M,
Chelis L, Papakotoulas P, Vamvakas L, Zafiriou Z, Samonis G, Georgoulias V.
Docetaxel plus cisplatin and bevacizumab for untreated patients with
advanced/metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer: a multicenter
phase II study of the Hellenic Oncology Research Group. Cancer Chemother
Pharmacol. 2013 Mar;71(3):605-12. Epub 2013 Jan 22
63. Karampeazis A, Voutsina A, Souglakos J, Kentepozidis N, Giassas S, Christofillakis
C, Kotsakis A, Papakotoulas P, Rapti A, Agelidou M, Agelaki S, Vamvakas L,
Samonis G, Mavroudis D, Georgoulias V. Pemetrexed versus erlotinib in
pretreated patients with advanced non-small cell lung cancer: A Hellenic
Oncology Research Group (HORG) randomized phase 3 study. Cancer. 2013 May
9.
64. Basso U, Roma A, Brunello A, Falci C, Fiduccia P, Banzato A, Bononi A, Gusella M,
Vamvakas L, Zagonel V, Monfardini S. Bi-weekly liposomal doxorubicin for
advanced breast cancer in elderly women (≥ 70 years).J Geriatr Oncol. 2013
Oct;4(4):340-5. doi: 10.1016/j.jgo.2013.07.004. Epub 2013 Aug 15.
65. Vamvakas L, Matikas A, Karampeazis A, Hatzidaki D, Kakolyris S, Christophylakis
C, Boukovinas I, Polyzos A, Georgoulias V, Souglakos J. Capecitabine in
combination with oxaliplatin and bevacizumab (AXELOX) as 1st line treatment for
fit and vulnerable elderly patients (aged >70 years) with metastatic colorectal
cancer (mCRC): a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research
Group (HORG). BMC Cancer. 2014 Apr 22;14:277. doi: 10.1186/1471-2407-14-277.
Γ. ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΙΑΣΡΙΚΑ
ΤΝΕΔΡΙΑ
α. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Ιατρικά υνέδρια
υμμετοχή σε 60 ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί στους τόμους πρακτικών
των συνεδρίων.
β. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Ιατρικά υνέδρια
υμμετοχή σε 117 ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί στους τόμους πρακτικών
των συνεδρίων και στα ιατρικά περιοδικά των επιστημονικών εταιρειών που
οργανώνουν τα αντιστοιχα συνέδρια.
Δ. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ
α. Διαλέξεις – τρογγυλά Σραπέζια
(1) «Εξελίξεις στη ΦΜΘ του προχωρημένου NSCLC». 10ο Μετεκπαιδευτικό
υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο 13-17/11/2002.

145

(2) «Υαρμακολογικές αλληλεπιδράσεις των αντικαρκινικών με άλλα φάρμακα».
Corso di Perfezionamento in Oncologia Geriatrica, Padova,15-16/06/2005
(3) «Η πολυδιάστατη γηριατρική αξιολογηση στους ογκολογικούς ασθενείς τρίτης
ηλικίας». 13ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο 912/11/2005.
(4) «Πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας».
Πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας για τον καρκίνο του μαστού και του
τραχήλου της μήτρας, Σύλισος 15/06/2006
(5) «Γηριατρική Ογκολογία». 13ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής
Ογκολογίας, παράλληλο πρόγραμμα ημερίδα φοιτητών, Ηράκλειο 912/11/2005.
(6) «Γηριατρική Ογκολογία». 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ανασκόπηση ASCO 2006,
Αθήνα 9-10/9/06
(7) «Νεότερα δεδομένα γηριατρικής ογολογίας». 14ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο
Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 25-28/10//2006.
(8) «Γηριατρική Ογκολογία». 13ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής
Ογκολογίας, 1η Πανελλήνια Υοιτητική υνάντηση: ύγχρονες εξελίξεις στην
Κλινική Ογκολογία, Ηράκλειο 25-28/10//2006
(9) «Καρκίνος και Ηλικιωμένοι Ασθενείς: Γενικές αρχές αντιμετώπισης». 13°
Παγκρήτιο Ιατρικό υνέδριο, Ηράκλειο 9-12/11/2006
(10) «Γηριατρική αξιολόγηση στις κλινικές μελέτες σε ογκολογικούς ασθενείς
τρίτης ηλικίας». Μετεκπαιδευτικό εμινάριο Κλινικών Μελετών, Αθήνα1214/10/2007
(11) «Γηριατρική Ογκολογία». 3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ανασκόπηση ASCO 2007,
Αθήνα 11-12/10/07
(12) «H αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού στην Σρίτη Ηλικία». 10ο
Πανελλήνιο υνέδριο Φειρουργικής Ογκολογίας. Μάιος 2008 Ηράκλειο
(13) «Καρκίνος μαστού στη τρίτη ηλικία. Όχι στην επιθετική θεραπεία». 3η
Φειμερινή Διημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Γηριατρικής Ογκολογίας. 78/12/2007 Θεσσαλονίκη
(14) «Αξιολόγηση του ηλικιωμένου ογκολογικού ασθενή». 2ο Summer SchoolΘερινά μαθήματα Ογκολογίας Φανιά, 21-25 Ιουλίου 2008.
(15) «Πολυδιάστατη Γηριατρική Αξιολόγηση του Ηλικιωμένου Ογκολογικού
Ασθενή». Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 12 - 14 Ιουνίου 2009 Αθήνα
(16) «Γηριατρική Ογκολογία». 5η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ανασκοπήση ΑSCO 2009 ,
26/9/2009 , Πόρτο Φέλι
(17) «υμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Ορθού». Παθήσεις Παχέος
Εντέρου- Νεότερες Απόψεις. 7-8/5/2010 Ηράκλειο
(18) «Θεραπεία των Ηλικιωμένων με μεταστατικλο κολο-ορθικό καρκίνο».
Νεότερες Εξελίξεις στην Ογκολογία του Πεπτικού υστήματος ,18-19/6/10
Φαλκιδική
(19) «χολιασμός Μελετών Γηριατρικής Ογκολογίας». 6η Εκπαιδευτική Ημερίδα
Ανασκοπήση ΑSCO 2010, 17-19/9/10 , Ερέτρια
(20) «υμπληρωματικές Θεραπείες στον Καρκίνο του Ορθού». 15ο Παγκρήτιο
Ιατρικό υνέδριο. 29-31/10/2010, Φανιά
(21) «χολιασμός Μελετών Γηριατρικής Ογκολογίας». 7η Εκπαιδευτική
Ανασκόπηση ΑSCO 2011, 9-10/9/11, Ερέτρια
(22) «Αντιμετώπιση ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο προστάτη». Εξελίξεις και
Διλήμματα στη Θεραπεία τουΟυρολογικού Καρκίνου. Αθήνα 18-20/11/10.

146

(23) «υμπληρωματική θεραπεία και θεραπεία προχωρημένης νόσου στον καρκίνο
του
παγκρέατος».
1η
υνάντηση
Φειρουργών
&
ΟγκολόγωνΠαθολόγων.ύγχρονα Θέματα Πεπτικού, 14-15/10/11, Αλεξανδρούπολη
(24) «Αξιολόγηση του Ηλικιωμένου Ογκολογικού Ασθενή». Ελληνική Ακαδημία
Ογκολογίας - 2ος Κύκλος πουδών. ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕ,
ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Αθήνα 18-19
Νοεμβρίου 2011
(25) «Αξιολόγηση του ηλικιωµένου ασθενή µε καρκίνο». 5η Φειμερινή Διημερίδα
Ελληνικής Εταιρίας Γηριατρικής Ογκολογίας και 26η Εκπαιδευτική
υνάντηση Ειδικευόμενων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.. Αθήνα, 9-10
Δεκεμβρίου 2011.
(26) «Management of prostate cancer in the elderly». 1st Italian – Greek Congress
of Medical Oncology, 10-11 May 2012, Padova, Italy
(27) «Καρκίνος του παχέος εντέρου. Η γηριατρική προσέγγιση». Εξελίξεις και
Διλήμματα στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου, 22-24/6/12, Λάρισα
(28) «Θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών και κλινική αξιολόγηση». 6ο Summer
School-Θερινά μαθήματα Ογκολογίας. Φερσόνισσος , Ιουλίος 2012.
(29) «Θεραπεία
ηλικιωμένων
ασθενών
με
προχωρημένο
καρκίνο:
Εξισορρόπηση αποτελεσματικότητας & τοξικότητας» . BEST OF ASCO ® 2O12,
GREECE, 14-16/9/12, Ερέτρια
(30) «Σο παράδοξο της νόσου των ηλικιωμένων ανδρών που αντιμετωπίζεται δίχως
γηριατρική αξιολόγηση». υνεχιζόμενη Εκπαίδευση «Καρκίνος νεφρού καρκίνος προστάτη», 9-10/11/12, Θεσσαλονίκη
(31) «Αντιμετώπιση Ηλικιωμένων Ασθενών με Καρκίνο ΓΕ». ΕΑΚΟ, 3ος Κύκλος
πουδών Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού υστήματος. 19-21/10/2012,Αθήνα
(32) «Αξιολόγηση του Ηλικιωμένου Ογκολογικού Ασθενή». ΕΑΚΟ, 3ος Κύκλος
πουδών. Αιματολογικές κακοήθειες, Τποστηρικτική αγωγή, Ογκολογία
τρίτης ηλικίας. Αθήνα, 24-25 Μαίου 2013.
(33) «Γηριατρική Ογκολογία». Πανελλαδική Υοιτητική Ογκολογική υνάντηση
2013, 4-10 Νοεμβρίου Ηράκλειο
(34) «Γηριατρική αξιολόγηση ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο», 6η Γηριατρική
Διημερίδα . 7-8 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα
(35) «Η
εξατομίκευση
στην
απόφαση
για
χημειοθεραπεία
σε
ηλικιωμένες ασθενείς με καρκίνο – επιπτώσεις» Πανελλήνιο υνέδριο
Καρκίνος του μαστού και των γεννητικών οργάνων στη γυναίκα «Οι
καινοτομίες σε ποιο ερειπωμένο τοπίο θα προσγειωθούν». 6-8 Δεκεμβρίου 2013
Αθήνα
β. Προεδρείο-υντονιστής σε τρογγυλά Σραπέζια-υμπόσια-Διαλέξεις
(1) υντονιστής σε Διάλεξεις με θέμα: «Θεραπεία καρκίνου όρχεος σταδίου I» και
«Θεραπεία υποτροπιαζοντος καρκίνου του όρχεος». 11ο Μετεκπαιδευτικό
υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 12-16/11/2003
(2) υντονιστής- Πρόεδρος στην παρουσίαση των κλινικών περιστατικών στο
Corso di Perfezionamento in Oncologia Geriatrica, Padova,15-16/06/2005
(3) Πρόεδρος σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα « Αντιμετώπιση ηλικιωμένων
ασθενών με καρκίνο μαστού». 15ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής
Ογκολογίας, Ηράκλειο 7-11/11/2007
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(4) Πρόεδρος στην ενότητα «ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ». Ελληνική
Ακαδημία Ογκολογίας ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΡΙΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ 12 - 14 Ιουνίου 2009 Αθήνα
(5) Πρόεδρος σε στρογγυλό «Γηριατρική Ογκολογία» 17ο Μετεκπαιδευτικό
υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο, 4-8 Νοεμβρίου 2009.
(6) Πρόεδρος σε Διάλεξη «∆ιφοσφωνικά και ηλικιωµένος ασθενής µε καρκίνο».
4η Διημερίδα Γηριατρικής Ογκολογίας. 11-12/12/09 Καβάλα
(7) Πρόεδρος σε Επιστημονική Αντιπαράθεση «Μεταστατικός NSCLC σε
ηλικιωμένο ασθενή: στανταρ θεραπεία ή ειδική αντιμετώπιση;». 18ο
Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.. Ηράκλειο, 4-6 Νοεμβρίου
2010.
(8) Πρόεδρος σε Διάλεξεις. 19ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.
Ηράκλειο, 27-29 Οκτωβρίου 2011.
(9) Πρόεδρος στην ενότητα «ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ». Ελληνική Ακαδημία
Ογκολογίας - 2ος Κύκλος πουδών. ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕ,
ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Αθήνα 18-19
Νοεμβρίου 2011
(10) Επιτροπή Επιλογής και Βράβευσης Εργασιών. Poster Visiting Session.
Advances and Perspectives in Geriatric Oncology, 17- 18 February 2012,
Athens, Greece
(11) ΤΖΗΣΗΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ. 5η Φειμερινή Διημερίδα
Ελληνικής Εταιρίας Γηριατρικής Ογκολογίας και 26η Εκπαιδευτική
υνάντηση Ειδικευόμενων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Αθήνα, 9-10
Δεκεμβρίου 2011.
(12) Πρόεδρος σε τρογγυλό τραπέζι: τοχεύουσες θεραπείες σε ηλικιωμένους
ασθενείς με καρκίνο. 20ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.
Ηράκλειο, 1-3 Νοεμβρίου 2012.
(13) Πρόεδρος σε Διάλεξη «Κύηση και καρκίνος μαστού». Νεοπασίες του
αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού στη γυναίκα, 7-8/12/12,
Αθήνα
(14) Πρόεδρος στην ενότητα «ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ». ΕΑΚΟ, 3ος Κύκλος
πουδών. Αιματολογικές κακοήθειες, Τποστηρικτική αγωγή, Ογκολογία
τρίτης ηλικίας. Αθήνα, 24-25 Μαίου 2013.
(15) υντονιστής στην ενότητα: Βέλτιστη αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων.
Διεπιστημονική εκπαίδευση για συνεργασία στη διάγνωση και τη θεραπεία
των ασθενών με Νεοπλασματικά Νοσήματα , Φανιά, 1-2 Νοεμβρίου 2013
(16) Προεδρείο
στην
ενότητα:
Γηριατρική
Ογκολογία-Καρκίνος
Ουροποιογεννητικού συστήματος στους ηλικιωμένους. 21ο Μετεκπαιδευτικό
υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. 7-10 Νοεμβρίου 2013 Ηράκλειο
(17) Προεδρείο στην ενότητα : ΝΕΤΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙ ΟΓΚΟΙ (ΝΕΣs.) 1ου
Εκπαιδευτικού εμιναρίου της Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του
Πεπτικού υστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕ),: «Διαβάζοντας τα Ίχνη των Καρκίνων
του Πεπτικού». Θεσσαλονίκη 22-24 Νοεμβρίου 2013
(18) Προεδρείο: Ηλικιωμένοι ασθενείς με ΚΟΚ: Δικαιούνται να πάρουν θεραπεία
με σκοπό την ίαση; Διαφέρει η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της
χημειοθεραπείας στους ασθενείς αυτούς. 4ο Πειραϊκό Ογκολογικό υνεδρίο
«Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών Πεπτικού υστήματος» 29-30
Νοεμβρίου 2013 Αθήνα
γ. Διοργάνωση υνεδρίων- υμποσίων-εμιναρίων
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Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής – Επιστημονικής Επιτρπής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

13ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο 912/11/2005.
14ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 2528/10/2006.
15ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 711/11/2007.
Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 12 - 14 Ιουνίου 2009 Αθήνα
17ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο, 4-8
Νοεμβρίου 2009.
16ο Πανελλήνιο υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. 22-25/4/2010 , Αθήνα
18ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.. Ηράκλειο, 4-6
Νοεμβρίου 2010.
19ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.. Ηράκλειο, 27-29
Οκτωβρίου 2011.
Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας - 2ος Κύκλος πουδών. ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ
ΚΑΚΟΗΘΕΙΕ, ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
Αθήνα 18-19 Νοεμβρίου 2011
Advances and Perspectives in Geriatric Oncology, 17- 18 February 2012,
Athens, Greece
20ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Ηράκλειο, 1-3
Νοεμβρίου 2012.
ΕΑΚΟ, 3ος Κύκλος πουδών. Αιματολογικές κακοήθειες, Τποστηρικτική
αγωγή, Ογκολογία τρίτης ηλικίας. Αθήνα, 24-25 Μαίου 2013.
2ο Πανελλήνιο υμπόσιο Εξελίξεις και Διλήμματα στον Καρκίνο του Παχέος
Εντέρου. Εμβόλιμη Ημερίδα «Καρκίνος του παγκρέατος. ύγχονη
προσέγγιση» 28-29/6/13 Λάρισσα
Διεπιστημονική εκπαίδευση για συνεργασία στη διάγνωση και τη θεραπεία
των ασθενών με Νεοπλασματικά Νοσήματα , Φανιά, 1-2 Νοεμβρίου 2013
21ο Μετεκπαιδευτικό υνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. 7-10 Νοεμβρίου 2013
Ηράκλειο
4ο Πειραϊκό Ογκολογικό υνεδρίο «Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών
Πεπτικού υστήματος» 29-30 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα

Ε. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
α. Μέλος της Ελληνικής Ογκολογικής Ερευνητικής Ομάδας (συμμετέχουν
Ογκολογικές και Πνευμονολογικές Κλινικές) με αντικείμενο την
θεραπευτική πρόοδο στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών ασθενειών.
Τπεύθυνος της ομάδας κλινικών μελετών Γηριατρικής Ογκολογίας.
β. υμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα της Παθολογικής-Ογκολογικής
Κλινικής αποτέλεσμα των οποίων είναι οι παραπάνω αναφερόμενες
δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
γ. υμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα Γηριατρικής Ογκολογίας της
μονάδος που μετεκπαιδεύτηκα στην Ιταλία και ιδιαίτερα αυτά που
αφορούσαν το καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου.
Σ. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ
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1.

Σακτικό μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος.

2.

Σακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

3.

Σακτικό μέλος της International Society of Geriatric Oncology (SIOG)

4.

Μέλος της American Society of Clinical Oncology

5.

Μέλος της Ελληνικής Ογκολογικής Ερευνητικής Ομάδας(ΕΟΕΟ)

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ψς εκπαιδευόμενος
Α. Μετά την λήψη της ειδικότητας της Παθολογίας εκπαιδεύτηκα στην
Ογκολογία υπηρετώντας ως επιστημονικός συνεργάτης της ΠαθολογικήςΟγκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ για 20 μήνες. ( από 1/10/99 - 31/12/00 και
από 16/2/02- 21/7/02 )
Β. Η ετήσια μετεκπαίδευση μου (29/10/04- 28/10/05) στη Γηριατρική
Ογκολογία στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Azienda Ospedaliera di
Padova, κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή κυρίου Silvio Monfardini, πρώην
πρόεδρου και αντιπρόεδρου της SIOG (Society International of Geriatric
Oncology), έδωσε σημαντική ώθηση στην κλινική μου εμπειρία στην Ογκολογία.
Πέραν της συμμετοχής μου στο γενικό κλινικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
εργάσθηκα - συμμετείχα ενεργά στις δραστηριότητες της μονάδας ως ισότιμο
μέλος αυτής.
Γ. Μετεκπαιδευτικά εμινάρια
1. Corso di Perfezionamento in Oncologia Geriatrica, Padova,15-16 giugno\ 5-6
ottobre \ 16 november 2005. εμινάριο εξειδίκευσης στη Γηριατρική
Ογκολογία που έγινε σε 3 περιόδους. Πέρα της παρακολούθησης , συμμετείχα
στην οργάνωση του με την προετοιμασία των κλινικών περιστατικών που
παρουσιάστηκαν, προήδρευσα στη παρουσίαση τους και παρουσίασα ομιλία
με τίτλο: «Υαρμακολογικές αλληλεπιδράσεις των αντικαρκινικών με άλλα
φάρμακα»
2. 1ο Μεταπτυχιακό εμινάριο Γηριατρικής Ογκολογίας, 5-7 Μάιου 2006,
Πάτρα. Σο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Γηριατρικής Ογκολογίας και
συμμετείχα επιτυχώς στη γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης .
Δ. Παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων - σεμιναρίων.
Παρακολούθηση 120 ελληνικών και 46 διεθνών συνεδρίων – σεμινάριω.ν
Ψς εκπαιδευτής
α. Μαθήματα προς τους φοιτητές της Ιατρικής κατά τη διάρκεια της άσκησης
τους στην Κλινική της Γενικής Παθολογίας κατά τα έτη της ειδικότητας μου.
β. υμμετοχή από το 1999 στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Παθολογικής
Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ ως εξής:
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1. Εκπαίδευση ειδικευομένων Παθολογίας και Παθολογικής Ογκολογίας στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Κλινικής
2. Εκπαίδευση των φοιτητών Γ’ έτους στην Κλινική ημειολογία (κλινική
άσκηση)
3. Παραδόσεις στο μάθημα «τρατηγική αντιμετώπισης νεοπλασματικών νόσων
στους φοιτητές του Δ’ έτους (μαθήματα από αμφιθεάτρου).
4. υμμετοχή στη διδασκαλία στο μάθημα « Βασικές αρχές ογκογένεσης » στους
φοιτητές του ιατρικού τμήματος του Παν. Κρήτης
5. υμμετοχή ως εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Κέντρου Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΠΑΓΝΗ με αντικείμενο «Αντινεοπλασματική Φημειοθεραπεία»,
Οκτώβριος 2003.
γ. υμμετοχή στην εκπαίδευση νοσηλευτριών/των του ΠΕΠΑΓΝΗ στο
πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας στην
Παθολογία και Φειρουργική.
δ. υμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης κοινού
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