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Πρόλογος
Ο καρκίνος είναι νόσος της προχωρηµένης ηλικίας. Η ηλικία αντιπροσωπεύει
τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση των περισσότερων νεοπλασιών,
πιθανά λόγω της παρατεταµένης και αθροιστικής έκθεσης σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής σε συνδυασµό µε κάποια εξασθένιση της
ανοσολογικής λειτουργίας και µε αυξανόµενη γενετική αστάθεια. Η επίπτωση του
καρκίνου αυξάνεται µε την ηλικία, φθάνοντας στη κορυφή γύρω στα 80 έτη, µε το
60% περίπου των νέων διαγνώσεων και το 70% της θνησιµότητας από καρκίνο να
αφορά ασθενείς άνω των 65 ετών. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον καρκίνο του
πνεύµονα που είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος καρκίνος στον ανεπτυγµένο κόσµο
και η κύρια αιτία θανάτου από κακόηθες νόσηµα, µε µια µέση ηλικία διάγνωσης τα
71 έτη. Ο Μή-Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύµονα (ΜΜΚΠ) αντιπροσωπεύει
το 85% περίπου των διαγνώσεων καρκίνου πνεύµονα, µε την πλειονότητα των
ασθενών να παρουσιάζουν µεταστατική νόσο κατά τη διάγνωση.
Παρά τη µεγάλη επίπτωση του καρκίνου στο γηράσκοντα πληθυσµό, οι
ηλικιωµένοι ασθενείς υπο-αντιπροσωπεύονται στις µεγάλες τυχαιοποιηµένες κλινικές
µελέτες καθιστώντας επισφαλή τη γενίκευση των συµπερασµάτων που προκύπτουν
από αυτές για το σύνολο των ηλικιωµένων.
Η διαδικασία της γήρανσης είναι µια ιδιαίτερα εξατοµικευµένη διαδικασία και
οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτή δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ακρίβεια µε
βάση µόνο τη χρονολογική ηλικία, που συχνά δεν αντιστοιχεί στη βιολογική ηλικία, η
οποία αντανακλά την πραγµατική κατάσταση του ηλικιωµένου (κατάσταση υγείας,
χρόνιες παθήσεις, ικανότητα αντοχής στο stress κ.α.). Έτσι, το ακριβές ηλικιακό όριο
µετά το οποίο κάποιος χαρακτηρίζεται «ηλικιωµένος» δεν είναι καθορισµένο µε
σαφήνεια, ενώ µεταξύ ατόµων της ίδιας χρονολογικής ηλικίας υπάρχει ευρεία
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ετερογένεια

στη

«βιολογική»

ηλικία.

Σε

πρακτικό

επίπεδο

µπορούν

να

αναγνωριστούν τρία µοντέλα γήρανσης. Ένα ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 1015% περίπου των ηλικιωµένων γηράσκει χωρίς να παρουσιάσει σηµαντικές ασθένειες
και διατηρείται σε άριστη γενική κατάσταση («ικανοί» ή «fit» ηλικιωµένοι). Στο
αντίθετο άκρο, ανάλογο ποσοστό παρουσιάζει πολλαπλές παθολογίες και έντονη
λειτουργική εξασθένηση που τους καθιστούν εξαιρετικά αδύναµους («εύθραυστοι» ή
"frail") ενώ µεταξύ αυτών υπάρχει η πλειοψηφία των ηλικιωµένων που παρουσιάζει
κάποιου βαθµού νοσηρότητα και λειτουργική έκπτωση, κοντά στο µέσο όρο για τα
άτοµα της ίδιας ηλικίας (“ευπαθείς” ή “vulnerable” ηλικιωµένοι).
Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, µε πρωτοπόρο τον Lodovico
Balducci, προτάθηκε και αναπτύχθηκε η εφαρµογή της Πολυδιάστατης Γηριατρικής
Αξιολόγησης (ΠΓΑ) στην Ογκολογία (αναφερόµενη στη διεθνή βιβλιογραφία ως
comprehensive ή multidimensional geriatric assessment). Πρόκειται για µια
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης των ηλικιωµένων ασθενών, µε στόχο την
εξατοµίκευση

της

θεραπευτικής

απόφασης.

Αποτελείται

από

σταθµισµένα

ερωτηµατολόγια και δοκιµασίες που αξιολογούν πολύπλευρα τη γενική κατάσταση
του ηλικιωµένου (λειτουργική, συναισθηµατική και γνωστική κατάσταση, συνοδά
νοσήµατα,

θρέψη,

πολυφαρµακία,

γηριατρικά σύνδροµα,

οικογενειακή και

κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση) καταλήγοντας σε µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση.
Δεδοµένα από αναδροµικές µελέτες υποστηρίζουν την προγνωστική αξία και το
όφελος από τη χρήση της ΠΓΑ στους ηλικιωµένους καρκινοπαθείς σε σχέση µε τη
πρόβλεψη των ανεπιθύµητων ενεργειών της θεραπείας, τον υπολογισµό του
προσδόκιµου επιβίωσης, την ανάδειξη προβληµάτων που δεν προκύπτουν µόνο από
το ιστορικό και τη φυσική εξέταση, την αναγνώριση και αντιµετώπιση προβληµάτων
κατά το follow up, τη βελτίωση της διανοητικής υγείας και ευεξίας και τον καλύτερο
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έλεγχο του πόνου. Παρόλα αυτά, τα δεδοµένα από προοπτικές µελέτες για τον ακριβή
ρόλο της γηριατρικής αξιολόγησης στη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών είναι
ελάχιστα.
Η αρχή της ειδίκευσής µου στην Παθολογική Ογκολογία το 2005 συνέπεσε µε
την επιστροφή του Επιµελητή Β΄τότε κ.Βαµβακά από την Πάντοβα της Ιταλίας, όπου
µετεκπαιδεύτηκε στη γηριατρική ογκολογία. Με την υποστήριξη των καθηγητών κ.
Γεωργούλια και κ. Μαυρουδή ξεκίνησε η κλινική και ερευνητική εφαρµογή των
αρχών της γηριατρικής ογκολογίας στην Κλινική µας, κάτι που συνέβαλε στην
περαιτέρω ανάπτυξη του ενδιαφέροντός µου για την αντιµετώπιση των ηλικιωµένων
ασθενών µε καρκίνο, κάτι που γνωστοποίησα στους καθηγητές µου.
Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τη δυνατότητα µίας υποτροφίας στο εξωτερικό που µου
χορηγήθηκε από τη Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικών Ερευνών κατά τη διάρκεια της
ειδίκευσής µου στην Παθολογική Ογκολογία, παρακολούθησα επί ένα εξάµηνο τη
λειτουργία του Senior Adult Oncology Program στο H.Lee Moffitt Cancer Center and
Research Institute στην Tampa των ΗΠΑ, που ανέπτυξε και διευθύνει ο θεµελιωτής
της γηριατρικής ογκολογίας, Dr Lodovico Balducci.
Κατόπιν σχετικής συζήτησης και µε βάση την εµπειρία που είχα αποκτήσει
στην εφαρµογή των αρχών της γηριατρικής ογκολογίας, µου έγινε η τιµή και µου
προτάθηκε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που αφορούσε το ρόλο της
Πολυδιάστατης Γηριατρικής Αξιολόγησης στην αντιµετώπιση ηλικιωµένων ασθενών
µε εκτεταµένο Μή-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύµονα που υποβάλλονται σε
συστηµατική χηµειοθεραπεία.
Η µελέτη του ρόλου της γηριατρικής αξιολόγησης σε ασθενείς µε καρκίνο που
υποβάλλονται σε συστηµατική θεραπεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς
λόγους. Μπορεί, µεταξύ άλλων, αρχικά να οδηγήσει σε ανάδειξη προβληµάτων τα
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οποία είναι δυνητικά αναστρέψιµα µε κατάλληλη παρέµβαση, βελτιώνοντας έτσι την
ποιότητα ζωής του ασθενή. Μπορεί να έχει προγνωστική αξία, ανεξάρτητα από τα
χαρακτηριστικά της νόσου, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη εκτίµηση του
προσδόκιµου επιβίωσης και επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.
Μπορεί να έχει προβλεπτική αξία ανοχής στη θεραπεία καθοδηγώντας έτσι τη
θεραπευτική απόφαση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών µε ανίατη νόσο όπου ο
στόχος είναι η παράταση της επιβίωσης µε διαφύλαξη της ποιότητας ζωής. Με βάση
τα παραπάνω, η Πολυδιάστατη Γηριατρική Αξιολόγηση συνολικά ή κάποιες από τις
επιµέρους παραµέτρους αυτής θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη
διαστρωµάτωση των ασθενών που εντάσσονται σε κλινικές µελέτες. Τέλος, η
γηριατρική αξιολόγηση θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην εξατοµικευµένη
θεραπευτική απόφαση, που είναι το ζητούµενο στην αντιµετώπιση κάθε ασθενή.
Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε να µελετηθούν ασθενείς µε εκτεταµένο ΜήΜικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύµονα διότι πρόκειται για µια συχνή νόσο στους
ηλικιωµένους, η οποία αντιµετωπίζεται µε συστηµατική χηµειοθεραπεία. Αφορά ένα
σχετικά οµοιογενή πληθυσµό από πλευρά αντιµετώπισης και κλινικής έκβασης,
επιτρέποντας ταχεία και ασφαλή συλλογή δεδοµένων για ανάλυση και εξαγωγή
συµπερασµάτων. Η ένταξη και παρακολούθηση των ασθενών στη µελέτη έγινε
παράλληλα µε την ένταξή τους σε κλινικές µελέτες που διενεργούνταν στη Κλινική
και αφορούσαν τη µελέτη χηµειοθεραπευτικών συνδυασµών σε ασθενείς µε ΜΜΚΠ,
κάτι που συνέβαλλε σηµαντικά στη λεπτοµερή και ποιοτική συλλογή των δεδοµένων.
Η ΠΓΑ εντάχθηκε στα επιµέρους πρωτόκολλα των µελετών και διενεργήθηκε
αµέσως πριν την έναρξη της συστηµατικής θεραπείας. Καθώς δεν υπάρχει διεθνώς
κάποιο σταθµισµένο εργαλείο, χρησιµοποιήθηκε η προτεινόµενη από τον Balducci
Comprehensive Geriatric Assessment, καθώς είναι η πλέον χρησιµοποιούµενη στη
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διεθνή βιβλιογραφία. Η καταγραφή της κλινικής πορείας των ασθενών και των
δεδοµένων που αφορούσαν την τοξικότητα και την αποτελεσµατικότητα της
χορηγούµενης θεραπείας ήταν λεπτοµερής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κάθε
κλινική µελέτη ενώ χαρακτηρίζονταν από υψηλού βαθµού οµοιογένεια λόγω του
κοινού σχεδιασµού του συνόλου των µελετών. Αυτό επέτρεψε την ανάλυση των
συνολικών δεδοµένων και την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων.
Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι η διενέργεια της ΠΓΑ είναι εφικτή και τα
αποτελέσµατά της έχουν προβλεπτική και προγνωστική αξία για ηλικιωµένους
ασθενείς µε ΜΜΚΠ που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία.
Τα επόµενα λογικά βήµατα θα ήταν η εξωτερική επαλήθευση αυτών των
συµπερασµάτων καθώς και η µελέτη τους σε άλλους τύπους καρκίνου σε
ηλικιωµένους

ασθενείς

και,

ακολούθως,

η

χρήση

τους

ως

παραµέτρων

διαστρωµάτησης σε µελλοντικές κλινικές µελέτες σε αυτό τον πληθυσµό. Επίσης, η
χρήση των παραµέτρων που έχουν προβλεπτική αξία για σοβαρού βαθµού τοξικότητα
θα µπορούσε να βοηθήσει τη θεραπευτική απόφαση σε σχέση µε την επιλογή του
κατάλληλου θεραπευτικού συνδυασµού και της έντασης δόσης της χηµειοθεραπείας.
Ευχαριστώ θερµά τους καθηγητές µου κ. Γεωργούλια, κ. Μαυρουδή και κ.
Σαµώνη για τη τιµή να µου αναθέσουν την εκπόνηση της συγκεκριµένης
διδακτορικής διατριβής αλλά και για το ενδιαφέρον µε το οποίο επέβλεψαν κάθε
στάδιο από την αρχή της εκπόνησής της µέχρι και την ολοκλήρωσή της. Τους
ευχαριστώ γιατί, επιπλέον της συνεχούς τους καθοδήγησης στην αντιµετώπιση των
περιστατικών, µου µετέδωσαν σε βάθος την ογκολογική σκέψη, την αγάπη για τον
ασθενή και την επιστηµονική έρευνα και µου δίδαξαν τη κριτική ανάλυση και τον
τρόπο συγγραφής και παρουσίασης επιστηµονικών εργασιών.
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1.Εισαγωγή
Η ηλικία στην οποία κάποιος θεωρείται ηλικιωµένος ποικίλλει στη
βιβλιογραφία. Συνήθως χρησιµοποιείται το όριο των 65 ετών, ενώ στην ογκολογική
βιβλιογραφία εµφανίζεται συχνά το όριο των 70 ετών. Σύµφωνα µε το National
Institute of Ageing (NIA) των ΗΠΑ οι ηλικιωµένοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες
µε βάση την ηλικία τους: στους "νέους ηλικιωµένους" (young-old, 65-74 έτη), στους
"µεγαλύτερους ηλικιωµένους" (older-old, 75-84 έτη) και στους "πολύ µεγάλους
ηλικιωµένους" (oldest-old, πάνω από τα 85 έτη) [1]. Όλοι αυτοί οι ορισµοί
αναφέρονται στη χρονολογική ηλικία που δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στη βιολογική
ηλικία του ηλικιωµένου, η οποία σχετίζεται µε τη γενική κατάσταση υγείας και τις
χρόνιες παθήσεις, την ικανότητα αντοχής στο stress κ.α. Για λόγους κοινής γλώσσας
µπορούµε να δεχθούµε τον παραπάνω ορισµό του ηλικιωµένου σύµφωνα µε το NIA
και όριο τα 65 έτη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι όσο µεγαλύτερο είναι το όριο
ηλικίας που χρησιµοποιούµε τόσο πιθανότερο είναι αυτός ο πληθυσµός να
αντιπροσωπεύει το πλέον ευαίσθητο τµήµα των ηλικιωµένων.

Επίπτωση του καρκίνου σε ηλικιωµένους - επιδηµιολογικές παρατηρήσεις
Η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης που οφείλεται στη βελτίωση των
κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών και της θεραπευτικής αντιµετώπισης των χρόνιων
παθήσεων οδηγεί σε µια προοδευτική γήρανση του πληθυσµού. Οι ηλικιωµένοι
αντιπροσωπεύουν το 20% περίπου του παγκόσµιου πληθυσµού, ποσοστό που
θεωρείται ότι θα φθάσει το 30% ως το 2030 στον ανεπτυγµένο κόσµο [2]. Όπως
προκύπτει από µελέτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθυσµός της
Ελλάδας επίσης γηράσκει. Οι ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών το 2008 αντιστοιχούσαν
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στο 19% του πληθυσµού ενώ το 2035 αναµένεται να αντιστοιχούν στο 26% και το
2060 στο 32% του πληθυσµού [3].
Η ηλικία αντιπροσωπεύει τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση
των περισσότερων νεοπλασιών. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στην παρατεταµένη
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής σε συνδυασµό µε
µια µείωση της ανοσολογικής λειτουργίας και µια αυξανόµενη γενετική αστάθεια [4].
Η επίπτωση του καρκίνου αυξάνεται µε την ηλικία φθάνοντας στη κορυφή γύρω στα
80 έτη, ενώ ελαττώνεται ελάχιστα µετά από τα 90 έτη. Έτσι, σήµερα το 60% περίπου
των νέων διαγνώσεων καρκίνου και το 70% της θνησιµότητας από καρκίνο αφορούν
ασθενείς άνω των 65 ετών [2].
Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, όπως ο καρκίνος του µαστού, η προχωρηµένη
ηλικία επιδεινώνει την πρόγνωση των συµπαγών και αιµατολογικών νεοπλασιών [4].
Η αρνητική προγνωστική σηµασία της ηλικίας πιθανά οφείλεται στη βιολογική
συµπεριφορά του όγκου (π.χ. οξείες λευχαιµίες και εγκεφαλικοί όγκοι) καθώς και σε
µειωµένη δυνατότητα αποκατάστασης-επιδιόρθωσης γενετικών βλαβών. Επίσης,
στην εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήµατος και στην προοδευτική µείωση της
λειτουργικότητας των οργάνων και των συστηµάτων που οδηγεί σε αυξηµένη
τοξικότητα από τη χηµειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία [4].
Επιπλέον, παράγοντες ανεξάρτητοι από την ασθένεια όπως η καθυστέρηση
στη διάγνωση και η υποθεραπεία, λόγω δυσκολίας στη µετακίνηση, περιορισµένων
οικονοµικών πόρων αλλά και απροθυµίας των ιατρών να προτείνουν εντατικές και
ενδεχοµένως περισσότερο τοξικές θεραπείες στους ηλικιωµένους ασθενείς,
ενδεχοµένως επηρεάζουν αρνητικά την τελική έκβαση της νόσου.
Στον ηλικιωµένο ογκολογικό ασθενή ο καρκίνος δεν είναι πάντα η αιτία
θανάτου. Τα συνοδά νοσήµατα και η λειτουργική κατάσταση είναι ανεξάρτητοι
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παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση και που µπορούν εποµένως "ψευδώς" να
επιδεινώσουν την έκβαση της κακοήθους νόσου.

Ηλικιωµένοι και καρκίνος πνεύµονα
O καρκίνος του πνεύµονα είναι ο συχνότερα εµφανιζόµενος καρκίνος στον
ανεπτυγµένο κόσµο και η κύρια αιτία θανάτου από κακόηθες νόσηµα. Ο ΜήΜικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύµονα (ΜΜΚΠ) αντιπροσωπεύει το 85%
περίπου των διαγνώσεων καρκίνου πνεύµονα µε την πλειονότητα των ασθενών να
παρουσιάζουν µεταστατική νόσο κατά τη διάγνωση. Περίπου το 60% των νέων
διαγνώσεων αφορά ασθενείς ηλικίας > 65 ετών µε µια µέση ηλικία διάγνωσης στις
USA τα 71 έτη [2].

Υποαντιπροσώπευση ηλικιωµένων σε κλινικές µελέτες
Παρά την υψηλή επίπτωση του καρκίνου στους ηλικιωµένους, έχει συχνά
επισηµανθεί η χαµηλή συµµετοχή των ηλικιωµένων σε τυχαιοποιηµένες κλινικές
µελέτες [5-7]. Αυτό οφείλεται εν µέρει σε οικονοµικούς και κοινωνικούς
περιορισµούς (δυσκολία µετακίνησης, µικρό εισόδηµα, έλλειψη βοήθειας και
συµπαράστασης, ανεπαρκής πληροφόρηση) αλλά πιθανά και στην απροθυµία των
ιατρών να εντάξουν στις µελέτες ηλικιωµένους ασθενείς, για τον κίνδυνο
µεγαλύτερης τοξικότητας και µικρότερης εφαρµογής-αποδοχής της προτεινόµενης
ερευνητικής θεραπείας [8,9]. Έτσι, είναι πιθανό η επιλογή των ηλικιωµένων για
ένταξη σε κλινικές µελέτες να γίνεται µεταξύ αυτών που έχουν την καλύτερη γενική
κατάσταση και τα λιγότερα συνοδά προβλήµατα, καθιστώντας έτσι επισφαλή τη
γενίκευση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από αυτές για το σύνολο των
ηλικιωµένων ασθενών. Από την άλλη, έχει καταδειχθεί ότι η συµµετοχή των ασθενών
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σε κλινικές µελέτες ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους δε συνεπάγεται κατώτερα
θεραπευτικά αποτελέσµατα ενώ πιθανά σχετίζεται µε ηπιότερη τοξικότητα από τη
θεραπεία [10,11]. Για το λόγο αυτό, επιστηµονικές οργανώσεις όπως η European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)[12] και κυβερνητικές
υπηρεσίες όπως η US Food and Drug Administration (FDA) [13] ενθαρρύνουν την
ένταξη ηλικιωµένων ασθενών στις κλινικές µελέτες, αποτρέποντας τον καθορισµό
ανώτερων ορίων ηλικίας στα κριτήρια ένταξης και τονίζοντας την ανάγκη
σχεδιασµού κλινικών µελετών ειδικά για τους ογκολογικούς γηριατρικούς ασθενείς.

Γήρανση
Η διαδικασία της γήρανσης είναι εξατοµικευµένη και συνίσταται σε µια
προοδευτική αύξηση των συνοδών νοσηµάτων µε παράλληλη έκπτωση της
λειτουργικότητας οργάνων και συστηµάτων και περιορισµό των λειτουργικών
εφεδρειών µε συνέπεια τη µειωµένη ανοχή στο stress. Σε πρακτικό επίπεδο µπορούν
να αναγνωριστούν τρία µοντέλα γήρανσης. Αδρά, ένα ποσοστό 10-15% περίπου των
ηλικιωµένων γηράσκει χωρίς να παρουσιάσει σηµαντικές ασθένειες και διατηρείται
σε άριστη γενική κατάσταση («ικανοί» ή «fit» ηλικιωµένοι). Στο αντίθετο άκρο, ένα
ανάλογο ποσοστό παρουσιάζει πολλαπλές παθολογίες και έντονη λειτουργική
εξασθένηση που τους καθιστά εξαιρετικά αδύναµους («εύθραυστοι» ή «frail»), ενώ
µεταξύ αυτών υπάρχει η πλειοψηφία των ηλικιωµένων που παρουσιάζει άλλοτε
άλλου βαθµού νοσηρότητα και λειτουργική έκπτωση, κοντά στο µέσο όρο για τα
άτοµα της ίδιας ηλικίας («ευπαθείς» ή «vulnerable» ηλικιωµένοι) [4].
Εποµένως υπάρχει µεγάλη ετερογένεια στον πληθυσµό των ηλικιωµένων
ακόµη και µεταξύ ατόµων της ίδιας ηλικίας, καθώς η χρονολογική ηλικία δεν
αντανακλά πάντοτε τη «βιολογική» ηλικία. Η συνολική κατάσταση υγείας επηρεάζει
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το προσδόκιµο επιβίωσης του ογκολογικού ασθενή, ανεξάρτητα και κάποιες φορές σε
µεγαλύτερο βαθµό από το υποκείµενο κακόηθες νόσηµα. Επίσης, µπορεί να
επηρεάζει τη δυνατότητα ανοχής επιθετικών θεραπευτικών χειρισµών. Κατά
συνέπεια, η κατάσταση γήρανσης είναι µια παράµετρος που µπορεί να επηρεάσει
σηµαντικά τις θεραπευτικές αποφάσεις που αφορούν κάθε συγκεκριµένο ηλικιωµένο
ασθενή, επιπλέον των παραµέτρων που αφορούν τον τύπο και το στάδιο του
νεοπλάσµατος.

1.2 Πολυδιάστατη Γηριατρική Αξιολόγηση (ΠΓΑ)
Η εκτίµηση της λειτουργικής κατάστασης µε τη χρήση των κλιµάκων Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG) [14] ή Karnofski Performance Status (PS) [15]
που συνήθως χρησιµοποιούνται στην ογκολογία δεν είναι επαρκής για τη περιγραφή
των πολύπλοκων προβληµάτων που συχνά παρουσιάζουν οι ασθενείς προχωρηµένης
ηλικίας [16]. Για αυτό, προτάθηκε η χρήση της αποκαλούµενης Πολυδιάστατης
Γηριατρικής Αξιολόγησης (ΠΓΑ) (Comprehensive Geriatric Assessment-CGA ή
Multidimensional Geriatric Assessment-MGA όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται
στη διεθνή βιβλιογραφία) [4,12,17-19].
Η ΠΓΑ αποτελείται από σταθµισµένα ερωτηµατολόγια και δοκιµασίες τα οποία
έχουν αναπτυχθεί από τους γηρίατρους µε στόχο την πολύπλευρη αξιολόγηση της
γενικής

κατάστασης

του

ηλικιωµένου

ογκολογικού

ασθενή

(λειτουργική,

συναισθηµατική και γνωστική κατάσταση, συνοδά νοσήµατα, θρέψη, πολυφαρµακία,
γηριατρικά σύνδροµα, οικογενειακή και κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση). Η
ενδελεχής αυτή αξιολόγηση καταλήγει σε µια ολοκληρωµένη εκτίµηση του
ηλικιωµένου που µπορεί να συµβάλλει στην εξατοµικευµένη θεραπευτική
αντιµετώπιση.
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Η χρησιµότητα της ΠΓΑ είναι πολύπλευρη. Αρχικά, αλλά και κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης, µπορεί να αναδείξει προβλήµατα που δεν είναι
αξιολογήσιµα κατά τη συνήθη εκτίιµηση ενός ογκολογικού ασθενή, οδηγώντας στην
αντιµετώπιση και πιθανά στην αντιστροφή τους µε κάποια θεραπευτική παρέµβαση,
συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης υγείας
και της ποιότητας ζωής του ηλικιωµένου ασθενούς. Επιπλέον, διάφορες µελέτες
υποστηρίζουν πως έχει προγνωστική αξία, ανεξάρτητη από το υποκείµενο κακόηθες
νόσηµα του ασθενή [20-22]. Τέλος, έχει δυνητικά προβλεπτική αξία για την
εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών από τη χηµειοθεραπεία [23-25]. Συνολικά, στόχος
της ΠΓΑ είναι η χρησιµοποίηση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από αυτή για
την υποβοήθηση της εξατοµικευµένης θεραπευτικής απόφασης, προς όφελος του
ηλικιωµένου ασθενή.

1.2.1 Λειτουργική κατάσταση
Η λειτουργική κατάσταση αναφέρεται στο βαθµό λειτουργικής ανεξαρτησίας
του ασθενή και είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα επιτυχούς και
ασφαλούς θεραπευτικής αντιµετώπισης. Για την εκτίµησή της στην ογκολογία
χρησιµοποιούνται συνήθως οι κλίµακες ECOG PS ή WHO PS (βαθµολόγηση από 0
ως 5 από τη κατάσταση πλήρους λειτουργικότητας ως το θάνατο) [14] και Karnofsky
PS (από 100 έως 0, παροµοίως) [15]. Παρά την αναµφισβήτητη χρησιµότητα των
εργαλείων αυτών στην ογκολογική πρακτική, η κλίµακα PS παρουσιάζει
περιορισµούς στην εκτίµηση των συχνά πολύπλοκων προβληµάτων των ηλικιωµένων
ασθενών και όπως έχει αποδειχθεί, δεν περιγράφει επαρκώς τη λειτουργική τους
κατάσταση [16].
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Για την εκτίµηση της λειτουργικής αυτονοµίας των ηλικιωµένων έχουν
αναπτυχθεί από τους γηρίατρους διάφορα εργαλεία ειδικά σχεδιασµένα γι΄αυτούς. Σε
αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι κλίµακες Activities of Daily Living (ADL) [26]
(στάθµιση σε Έλληνες ασθενείς [27]) και Instrumental Activities of Daily Living
(IADL) [28] (στάθµιση σε Έλληνες ασθενείς [29]) οι οποίες χρησιµοποιούνται πολύ
συχνά στη γηριατρική ογκολογία.
Η κλίµακα ADL αξιολογεί την ικανότητα από τον ασθενή ελέγχου των
σφιγκτήρων και διενέργειας βασικών δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής και
συγκεκριµένα την ικανότητα να πλυθεί, να ντυθεί, να χρησιµοποιήσει την τουαλέτα,
να µετακινηθεί µέσα στο σπίτι και να σιτιστεί χωρίς βοήθεια (1 βαθµός για κάθε
δραστηριότητα που γίνεται χωρίς βοήθεια). Η ύπαρξη έστω και µιας εξάρτησης στην
κλίµακα ADL είναι αρκετή για να χαρακτηριστεί ως εύθραυστος ("frail") και κατά
συνέπεια ως ασθενής υψηλού κινδύνου για επιπλοκές από τη θεραπεία [17].
Αντίστοιχα, η κλίµακα IADL αξιολογεί οκτώ δραστηριότητες της
καθηµερινής ζωής που απαιτούν τη χρήση οργάνων και µέσων και ειδικότερα τη
δυνατότητα να διαχειριστεί τα χρήµατα, να χρησιµοποιεί το τηλέφωνο και τα µέσα
µεταφοράς, να φροντίζει την καθαριότητα του σπιτιού, το πλύσιµο, τις δαπάνες και
τη σωστή λήψη των φαρµάκων του χωρίς βοήθεια (1 βαθµός για κάθε δραστηριότητα
που γίνεται χωρίς βοήθεια).
Πλήρης αυτονοµία του ασθενή υπάρχει όταν είναι ικανός για την εκτέλεση
και των 6 δραστηριοτήτων της κλίµακας ADL χωρίς βοήθεια, ενώ δεν είναι
απαραίτητη η επιτέλεση του συνόλου των 8 δραστηριοτήτων της κλίµακας IADL.
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1.2.2 Συνοδά νοσήµατα
Με την πρόοδο της ηλικίας αυξάνεται η επίπτωση νοσηµάτων από τα διάφορα
συστήµατα όπως το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό και µυοσκελετικό σύστηµα καθώς
επίσης και της οστεοπόρωσης, της έκπτωσης νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας και
των νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Δεδοµένα από τις Η.Π.Α. σε ασθενείς µε
κακρίνο έδειξαν ότι ο µέσος όρος συνοδών νοσηµάτων για ηλικίες µεταξύ 55-64, 6574 και άνω των 75 ετών είναι 2,9, 3,6 και 4,2 αντίστοιχα και ότι µόνο το 4% των
ασθενών αυτών είναι απολύτως υγιείς [30]. Διάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι ο
αριθµός και η βαρύτητα των συνοδών νοσηµάτων µπορεί να επηρεάσει την
πρόγνωση του ογκολογικού ασθενή, ξεπερνώντας κάποιες φορές σε προγνωστική
αξία το στάδιο της νεοπλασίας [31,32]. Θεωρείται ότι υπάρχει µια αµοιβαία
αλληλεπίδραση συνοδού νοσηρότητας και νεοπλασίας καθώς η συνοδός νοσηρότητα
µπορεί να επηρεάσει τη διάγνωση και θεραπεία της νεοπλασίας ενώ αντίθετα και η
αντιµετώπιση της κακοήθειας µπορεί να επιδεινώσει τη συνοδό νοσηρότητα,
επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα ζωής ή και το προσδόκιµο επιβίωσης του ασθενή,
ακόµα και αν η νεοπλασία είναι υπό έλεγχο. Δεδοµένα υποστηρίζουν ότι η συνοδός
νοσηρότητα των ηλικιωµένων συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο τοξικότητας από τη
χηµειοθεραπεία και µε θνητότητα, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους κατάσταση
(PS). Έτσι, συστήνεται η εκτίµησή της κατά τη διάγνωση, µε βάση το ατοµικό
αναµνηστικό του ασθενή, ιατρικά ενηµερωτικά σηµειώµατα και γνωµατεύσεις και τη
λαµβανόµενη φαρµακευτική αγωγή.
Μεταξύ των διάφορων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για τη συστηµατική
εκτίµηση της συνοδού νοσηρότητας τα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα σε
ογκολογικούς ασθενείς είναι οι κλίµακες Charlson Score Index [33] και Cumulative
Illness Rating Scale for Geriatrics [34].
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Charlson comorbidity index (CCI)
Η κλίµακα του Charlson [33] εξετάζει την παρουσία 19 συγκεκριµένων
ασθενειών οι οποίες έχει καταδειχθεί ότι σχετίζονται µε αύξηση του κινδύνου
θανάτου σε ένα έτος και βαθµολογούνται η καθεµία, ανάλογα µε τη σχετική αύξηση
του κινδύνου, από 1 ως 6. Είναι µια απλή µέθοδος που εξετάζει µόνο σοβαρές
ασθένειες που ασκούν σχετική επίδραση στην επιβίωση, εξαιρώντας ηπιότερες
παθήσεις. Η εκτίµηση της σοβαρότητας της συνοσηρότητας γίνεται µε βάση τη
συνολική βαθµολογία.

Cumulative Ilness Rating Scale-Geriatrics (CIRS-G)
Η κλίµακα CIRS-G [34] εξετάζει την παρουσία νοσηµάτων ανά σύστηµα για
14 διαφορετικά συστήµατα, εκτιµώντας επιπλέον τη βαρύτητα των σχετικών
νοσηµάτων. Περιγράφει συνολικά τη συνοδό νοσηρότητα περιλαµβάνοντας ακόµη
και παθολογικές καταστάσεις µέτριας βαρύτητας, που όµως µπορούν να παίζουν
σηµαντικό ρόλο. Η βαρύτητα της κάθε πάθησης βαθµολογείται από 1 (όταν το
νόσηµα είναι ήπιας βαρύτητας και δεν χρήζει θεραπευτικής παρέµβασης) ως 4 (για
νόσηµα εξαιρετικά σοβαρό και ανεπαρκώς ελεγχόµενο και έτσι απειλητικό για τη
ζωή). Για την τελική αξιολόγηση της συνοσηρότητας χρησιµοποιείται είτε το
συνολικό άθροισµα είτε η παρουσία παθήσεων βαθµού 3 ή 4 που φαίνεται ότι έχουν
την ισχυρότερη προγνωστική αξία.

1.2.3 Συναίσθηµα
Η παρουσία καταθλιπτικού συναισθήµατος είναι συχνή στους ηλικιωµένους
και ακόµα συχνότερη σε ηλικιωµένους µε νεοπλασία. Η επίπτωσή της υπολογίζεται
περίπου σε 20% [35,36] και µπορεί να είναι επακόλουθο της ασθένειας και των
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επιπλοκών της. Η κατάθλιψη αποτελεί τυπικό παράδειγµα διαταραχής που δεν
αναγνωρίζεται εύκολα αν δεν υπάρχει κάποια εµφανής συµπτωµατολογία. Οι
επιπτώσεις της κατάθλιψης περιλαµβάνουν αυξηµένο κίνδυνο λειτουργικής
επιβάρυνσης και αυξηµένη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, µπορεί να έχει ως
συνέπεια τη µείωση της αυτονοµίας, να είναι εµπόδιο στην αποδοχή περαιτέρω
διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισµών ή στη σωστή λήψη των φαρµάκων και να
οδηγήσει σε έκπτωση της µνήµης η οποία µπορεί ψευδώς να ερµηνευτεί ως άνοια
(ψευδο-άνοια). Κατάθλιψη και γνωστική εξασθένηση µπορεί να µιµηθούν η µια την
άλλη και είναι σηµαντική η διάκριση µεταξύ τους ώστε να παρέχεται η κατάλληλη
βοήθεια πριν ή ταυτόχρονα µε την έναρξη της ογκολογικής θεραπείας.

Geriatric Depression Scale -15 (GDS-15)
Για την ανίχνευση πιθανής κατάθλιψης στους ηλικιωµένους έχουν αναπτυχθεί
κλίµακες µε ερωτηµατολόγια από τις οποίες η πλέον χρησιµοποιούµενη είναι η
Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15), η οποία είναι ευαίσθητη για τη διάγνωση
της µείζονος και της ελάσσονος κατάθλιψης [37] (στάθµιση σε Έλληνες ασθενείς
[38]). Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο µε 15 ερωτήσεις που απαντώνται µε ένα ναι
ή ένα όχι και µπορεί να συµπληρωθεί από τον ίδιο τον ασθενή. Με βάση το τελικό
άθροισµα των θετικών και αρνητικών απαντήσεων µπορεί να ανιχνευτεί υποκείµενη
κατάθλιψη και να παραπεµθεί ο ασθενής για ειδική θεραπευτική παρέµβαση.

1.2.4 Γνωστική κατάσταση
Αναφέρεται στη διανοητική (cognitive) κατάσταση του ασθενή (µνήµη,
προσανατολισµός, κατανόηση, λογική σκέψη) και η εκτίµησή της είναι απαραίτητη
καθώς η συµµετοχή του ασθενούς στην αντιµετώπιση της ασθένειάς του προϋποθέτει
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ένα επαρκές γνωστικό επίπεδο. Η γνωστική εξασθένηση αποτελεί σοβαρό εµπόδιο
στη συµµόρφωση µε τη θεραπεία και µπορεί να απαιτήσει τη παρουσία αξιόπιστου
φροντιστή (caregiver) που θα εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα παρευρίσκεται στις
προγραµµατισµένες επισκέψεις και θα ακολουθεί πιστά τις ιατρικές οδηγίες και τη
λήψη φαρµάκων. Η αξιολόγησή της είναι πολύπλοκη και συνδεµένη µε το επίπεδο
µόρφωσης και τη συναισθηµατική κατάσταση του ηλικιωµένου. Η περιορισµένη
εκπαίδευση, η ακουστική ή/και η οπτική εξασθένηση, οι διαταραχές µνήµης καθώς
και η κοινωνική αποµόνωση λόγω της αποχώρησης από την εργασία ή της έλλειψης
συζύγου είναι οι κυριότεροι παράγοντες που εξηγούν τη µειωµένη δυνατότητα των
ηλικιωµένων να διαχειριστούν την κατάσταση της υγείας τους χωρίς βοήθεια.
Στην πράξη, η αξιολόγηση της γνωστικής κατάστασης είναι σηµαντική πριν
από την έναρξη της χηµειοθεραπείας ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαρκούς
συµµόρφωσης µε τις οδηγίες που αφορούν την υποστηρικτική αγωγή και την από του
στόµατος χηµειοθεραπεία, και η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στην περίπτωση
σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών.

Mini Mental State Examination (MMSE)
Η κλίµακα MMSE του Folstein [39] (στάθµιση σε Έλληνες ασθενείς [40])
αποτελεί ένα σταθµισµένο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της γνωστικής
κατάστασης ενήλικων ατόµων. Αποτελείται από 30 βαθµολογούµενα στοιχεία που
χωρίζονται σε δύο µέρη, από τα οποία το ένα αναφέρεται στην προφορική κατανόηση
και το άλλο στην εκτέλεση απλών εντολών. Η µέγιστη συνολική βαθµολογία είναι
30. Αποτέλεσµα µεταξύ 24 και 30 δείχνει φυσιολογική γνωσιακή κατάσταση,
αποτέλεσµα µεταξύ 18 και 23 αντανακλά ασθενές γνωστικό έλλειµµα, ενώ
βαθµολογία κάτω από 17 αντανακλά σοβαρό γνωστικό έλλειµµα (άνοια). Σε
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περίπτωση που ο αριθµός των ετών σχολικής εκπαίδευσης του ασθενή είναι κάτω από
9, αντί του 24 προτείνεται συχνά ως όριο το 21 ή 22.
Ασθενείς µε ενδιάµεσα αποτελέσµατα, συµβατά µε ασθενές γνωστικό
έλλειµα, αντιπροσωπεύουν θεραπευτική πρόκληση καθώς συνήθως µπορούν να
ζήσουν αυτόνοµα και να αντιµετωπίσουν τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου
και εποµένως δε θα πρέπει να αποκλείονται από την κατάλληλη θεραπεία. Τα πολύ
χαµηλά αποτελέσµατα στο MMSE, ενδεικτικά άνοιας, απαιτούν ειδική θεραπευτική
παρέµβαση και συνήθως είναι αντένδειξη επιθετικής ογκολογικής αντιµετώπισης.
Επιπλέον, ακόµη και στο γενικό γηριατρικό πληθυσµό, η άνοια είναι ανεξάρτητος
αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για τη συνολική επιβίωση [41].

1.2.5 Πολυφαρµακία
Παράγοντες που σχετίζονται µε την ηλικία µπορεί να επηρεάζουν σε µεγάλο
βαθµό τη φαρµακοκινητική των χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων: την απορρόφηση,
τον όγκο κατανοµής, τον ηπατικό µεταβολισµό και τη χολική ή νεφρική απέκκριση.
Οι µεταβολές αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε µειωµένη δραστικότητα ή αντίθετα σε
αυξηµένη τοξικότητα από τη χηµειοθεραπεία, µε συνέπεια να απαιτείται συχνά η
τροποποίηση της δοσολογίας στους ηλικιωµένους ασθενείς [42,43].
Η πολυφαρµακία, η σύγχρονη δηλαδή λήψη πολλών φαρµάκων για διάφορες
ασθένειες, είναι συνηθισµένη στους γηριατρικούς ασθενείς και σχετίζεται µε
αυξηµένο κίνδυνο αλληλεπιδράσεων. Έτσι, θα πρέπει να ελέγχεται το είδος και η
δοσολογία των λαµβανόµενων φαρµάκων, να αξιολογείται η αυτονοµία του ασθενή
στη λήψη αυτών και, αν είναι δυνατόν, να µειώνεται ο αριθµός τους. Κυρίως όµως θα
πρέπει να εκτιµάται τυχόν αλληλεπίδρασή τους µε τα χηµειοθεραπευτικά που θα είχε
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ως συνέπεια τη µείωση της δραστικότητας ή την ενίσχυση τυχόν ανεπιθύµητων
ενεργειών.

1.2.6 Γηριατρικά Σύνδροµα
Τα γηριατρικά σύνδροµα αποτελούν πολύπλοκες κλινικές καταστάσεις που
συνδέονται µε υψηλό κίνδυνο θανάτου (περίπου 50% σε δύο έτη), ανεπαρκή
συµµόρφωση και αυξηµένη τοξικότητα από τη θεραπεία [4,44]. Ως γηριατρικά
σύνδροµα περιγράφονται η άνοια, το παραλήρηµα, η βαριά κατάθλιψη, οι συχνές
πτώσεις, η παραµέληση, η οστεοπόρωση µε αυτόµατα κατάγµατα και η µόνιµη
ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων.

1.2.5 Θρέψη
Η κατάσταση της θρέψης είναι συχνά επηρεασµένη στους ηλικιωµένους
ασθενείς για διάφορους λόγους, όπως κατάθλιψη, ανορεξία, έλλειψη οδοντοστοιχίας,
συνoδά νοσήµατα, λειτουργική ή γνωστική εξασθένηση και έλλειψη επαρκούς
υποστήριξης, µεταξύ άλλων. Η κατάσταση της θρέψης των ηλικιωµένων
ογκολογικών ασθενών µπορεί να επηρεασθεί περαιτέρω λόγω ανεπιθύµητων
ενεργειών από τη χηµειο-ακτινοθεραπεία, όπως η ναυτία, οι έµετοι, η διάρροια και η
βλεννογονίτιδα. Η υποθρεψία µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανοσολογική
λειτουργία του ασθενή και στη δυνατότητα ανοχής µιας επιθετικής θεραπείας [45].
Είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ της δυνητικά αναστρέψιµης υποθρεψίας
και της κατά κανόνα µη-αναστρέψιµης καχεξίας που συχνά συνοδεύει τη κακοήθεια
τελικού σταδίου. Μια αρχική εκτίµηση για πιθανά προβλήµατα θρέψης µπορεί να
γίνει µε ερωτήσεις που αναφέρονται στον τύπο και την ποσότητα των τροφίµων που
λαµβάνει ο ασθενής σε µια ηµέρα καθώς και στην εκτίµηση τυχόν αναστρέψιµων
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προβληµάτων που εµποδίζουν την επαρκή σίτιση. Η αποκατάσταση τέτοιων
προβληµάτων και η χορήγηση κατάλληλης δίαιτας είναι απλά µέτρα που µπορούν να
βελτιώσουν ουσιαστικά την κλινική έκβαση και την ποιότητα ζωής του ασθενή. Για
την εκτίµηση της θρέψης συχνά χρησιµοποιούνται ο δείκτης µάζας σώµατος (Body
Mass Index) [46], και η σχετική απώλεια βάρους (%) τους τελευταίους 3-6 µήνες.

Δείκτης µάζας σώµατος (ΔΜΣ)
Ο δείκτης µάζας σώµατος (ΔΜΣ) υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε
χιλιόγραµµα) µε το ύψος (σε µέτρα) στο τετράγωνο [ΔΜΣ: Βάρος (σε Kg)/ Ύψος (σε
m)²]. Αποτελεί µια εύκολη µέθοδο εκτίµησης της θρέψης στον ενήλικο πληθυσµό, µε
τιµές ιδανικού βάρους µεταξύ 20 (ή 18,5 σύµφωνα µε WHO) και 24,9 [47].

Mini Nutritional Assessment (MNA)
Το MNA είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε αρχικά για την εκτίµηση της
κατάστασης θρέψης µή ογκολογικών ηλικιωµένων ασθενών. Πρόκειται για ένα
ερωτηµατολόγιο 18 στοιχείων που µπορεί να εκτιµήσει ακριβέστερα την κατάσταση
θρέψης και τον κίνδυνο υποθρεψίας σε σύγκριση µε τη χρήση της απώλειας βάρους
το τελευταίο διάστηµα. Το εργαλείο είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο και συστήνεται η
χρήση του στα πλαίσια της γηριατρικής αξιολόγησης [48-50].

1.2.8 Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση
Η θεραπευτική αντιµετώπιση της κακοήθους νεοπλασίας στο γηριατρικό
ασθενή είναι στενά συνδεµένη µε κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες. Οι
ηλικιωµένοι συχνά ζουν µόνοι, έχουν περιορισµένους οικονοµικούς πόρους και
ανεπαρκή οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει

28
προβληµατισµός για τη δυνατότητα ασφαλούς θεραπευτικής αντιµετώπισης καθώς
µια επιθετική ογκολογική θεραπεία απαιτεί πιστή τήρηση των εκάστοτε οδηγιών που
αφορούν µεταξύ άλλων τη λήψη φαρµάκων και τη διενέργεια εξετάσεων και
επισκέψεων για επανεκτίµηση, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απειλητικής για τη ζωή
τοξικότητας. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αξιολογούνται ώστε να εξασφαλίζεται η
συνεχής επαρκής υποστήριξη του ηλικιωµένου από έναν αξιόπιστο φροντιστή
(caregiver) πριν από την έναρξη της ογκολογικής θεραπείας. Ο φροντιστής µπορεί να
είναι κάποιος συγγενής ή γείτονας µε εθελοντική ή µισθωµένη παροχή βοήθειας ή να
παρέχεται µέσω κάποιου προγράµµατος υποστήριξης στο σπίτι ή τέλος µε τη διαµονή
σε κάποιο οργανωµένο ίδρυµα για ηλικιωµένους.

1.2.9 Ευθραυστότητα (frailty)
Στη γηριατρική χρησιµοποιείται συχνά ο όρος ευθραυστότητα (frailty), ο
οποίος εκφράζει τη σοβαρά επηρεασµένη λειτουργική κατάσταση του ηλικιωµένου
ακόµη και σε απουσία σοβαρών συνοδών νοσηµάτων. Ο φαινότυπος της
ευθραυστότητας περιλαµβάνει την απώλεια βάρους, την εξάντληση και την
αδυναµία, την περιορισµένη κινητικότητα και τη γενική µείωση της σωµατικής
δραστηριότητας [51]. Η ευθραυστότητα συνδέεται µε κακή πρόγνωση ανεξάρτητα
από τον τύπο της νεοπλασίας και τη θεραπεία της. Οι εύθραυστοι ασθενείς
αντιπροσωπεύουν αδρά το 15-30% των ηλικιωµένων και είναι υψηλού κινδύνου για
την εµφάνιση σοβαρού βαθµού τοξικότητας από τη χηµειοθεραπεία [52].

1.2.10 Κατηγορίες ηλικιωµένων
Με βάση τη λειτουργική κατάσταση, τη δυνατότητα ανοχής στο stress και το
προσδόκιµο επιβίωσης, έχει προταθεί η ταξινόµηση του ογκολογικού γηριατρικού
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πληθυσµού σε διαφορετικές κατηγορίες µε ανάλογη θεραπευτική προσέγγιση [4].
Για τους ασθενείς µε καλή γενική κατάσταση (fit) προτείνεται η αντιµετώπιση µε την
καθιερωµένη θεραπεία, παρόµοια µε τους νεότερους. Για τους ασθενείς µε κάποιου
βαθµού λειτουργικό περιορισµό ή µε συνοδά νοσήµατα όχι απειλητικά για τη ζωή
(vulnerable) προτείνεται η χορήγηση κάποιας προσαρµοσµένης θεραπείας ενώ τέλος,
για τους ασθενείς µε σοβαρού βαθµού λειτουργική έκπτωση ή παρουσία απειλητικών
για τη ζωή συνοδών νοσηµάτων (frail) προτείνεται µόνο ανακουφιστική και
υποστηρικτική αγωγή. Το θεωρητικό αυτό µοντέλο αντιµετώπισης των ογκογηριατρικών ασθενών, µε βάση τα αποτελέσµατα κάποιου είδους γηριατρικής
αξιολόγησης, αποτελεί αντικείµενο έρευνας καθώς δεν υπάρχουν επαρκή προοπτικά
δεδοµένα που να υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητά του.

1.3 Screening tools
Παρότι υπάρχει ευρεία συναίνεση στη σύσταση για την εφαρµογή κάποιου
είδους γηριατρικής αξιολόγησης των ηλικιωµένων ασθενών µε καρκίνο [12,13,19]
δεν υπάρχουν επαρκή προοπτικά δεδοµένα σχετικά µε τη βέλτιστη µορφή αυτής.
Καθώς η πλήρης ΠΓΑ είναι χρονοβόρα και δύσκολα εφαρµόσιµη στη καθηµερινή
κλινική πράξη, έχει προταθεί η εφαρµογή βραχύτερων µεθόδων αξιολόγησης µε τη
χρήση σύντοµων ερωτηµατολογίων που θα µπορούσαν σε ένα βαθµό να
συµπληρώνονται από τον ασθενή. Με την εφαρµογή τέτοιων εργαλείων θα
µπορούσαν να εντοπιστούν οι ηλικιωµένοι ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω
λεπτοµερέστερης αξιολόγησης, εξοικονοµώντας έτσι χρόνο και πόρους. Τα
συνηθέστερα προτεινόµενα εργαλεία (screening tools) για το σκοπό αυτό είναι η
abbreviated comprehensive geriatric assessment (aCGA) [53], η Vulnerable Elders
Survey-13 (VES-13) [54] και η κλίµακα G8 [55].
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Η δυνατότητα υποκατάστασης της ΠΓΑ µε την εφαρµογή τέτοιων εργαλείων
αποτελεί αντικείµενο συνεχιζόµενης έρευνας µε αντικρουόµενα προς το παρόν
αποτελέσµατα [56-58].

1.4 Μή-Μικροκυτταρικός Καρκίνος πνεύµονα
O καρκίνος του πνεύµονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στον
ανεπτυγµένο κόσµο µε το ΜΜΚΠ να αποτελεί το 85% περίπου των διαγνώσεων. Στις
ΗΠΑ, η µέση ηλικία διάγνωσης του ΜΜΚΠ είναι τα 71 έτη και το 60% περίπου των
νέων διαγνώσεων αφορά ασθενείς ηλικίας > 65 ετών [1,2]. Η χειρουργική θεραπεία
µε στόχο την ίαση αποτελεί τη θεραπεία επιλογής στα αρχικά στάδια της νόσου ενώ η
συνδυασµένη χηµειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής στην
ανεγχείρητη τοπικά εκτεταµένη νόσο.
Δυστυχώς όµως στη πλειονότητα των περιπτώσεων η νόσος είναι
µεταστατική κατά τη διάγνωση και η συστηµατική θεραπεία µε στόχο τον έλεγχο των
συµπτωµάτων και την αύξηση της επιβίωσης µε βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι η
ενδεδειγµένη αντιµετώπιση των ασθενών µε καλή λειτουργική κατάσταση. Η
κυτταροτοξική χηµειοθεραπεία µε πλατινούχους συνδυασµούς αποτελεί τη θεραπεία
εκλογής του µεταστατικού ΜΜΚΠ, προσφέροντας όφελος στην επιβίωση έναντι της
βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής σε µή επιλεγµένους ασθενείς µε καλή λειτουργική
κατάσταση [59,60]. Ο ιστολογικός υπότυπος του ΜΜΚΠ µπορεί να επηρεάσει την
επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού συνδυασµού καθώς δεδοµένα υποστηρίζουν
την υπεροχή του συνδυασµού cisplatin/pemetrexed έναντι του cisplatin/gemcitabine
σε ασθενείς µε αδενοκαρκίνωµα [61].
Σε επιλεγµένους ασθενείς µε καρκίνους που παρουσιάζουν συγκεκριµένες
γενετικές βλάβες, η συστηµατική θεραπεία µε βιολογικούς παράγοντες έχει δείξει
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χηµειοθεραπεία. Γενετικές βλάβες που έχουν αποτελέσει µε επιτυχία θεραπευτικό
στόχο αποτελούν οι µεταλλάξεις του epidermal growth factor receptor (EGFR) που
παρατηρούνται σε ένα ποσοστό 8-10% των ασθενών της καυκάσιας φυλής,
συνηθέστερα σε γυναίκες, µή καπνίστριες µε αδενοκαρκίνωµα πνεύµονα [62]. Στις
περιπτώσεις αυτές, η θεραπεία µε µικρά µόρια που αναστέλουν τις τυροσινικές
κινάσες (tyrosine kinase inhibitors –TKIs), όπως το erlotinib [63], το gefitinib [64]
και το afatinib [65] προσφέρει όφελος στην επιβίωση χωρίς πρόοδο της νόσου σε µήπροθεραπευµένους ασθενείς αλλά και ως θεραπεία διάσωσης [66], µε τη λίστα των
σχετικών σκευασµάτων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη να διευρύνεται συνεχώς.
Ανάλογα, για ένα ακόµη µικρότερο ποσοστό ασθενών (περίπου 3-4%) µε ανάλογα
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, που παρουσιάζει αντιµετάθεση της κινάσης του
αναπλαστικού λεµφώµατος (anaplastatic lymphomas kinase-ALK) η θεραπεία µε
TKIs όπως το crizotinib [67], το ceritinib [68] και το alectinib [69] οδηγεί σε
σηµαντικό όφελος στην επιβίωση, συγκρινόµενο µε τη κλασσική χηµειοθεραπεία.
Τέλος, πολύ πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσµατα υποστηρίζουν τη θεραπεία
µε παράγοντες που τροποποιούν την ανοσολογική απάντηση σε ασθενείς µε καρκίνο
πνεύµονα [70,71], κατ’ αναλογία µε άλλους τύπους καρκίνου όπου η στρατηγική
αυτή έχει καθιερωθεί ως θεραπεία εκλογής. Η έρευνα που αφορά τόσο την
ανοσοθεραπεία όσο και την εντόπιση γενετικών βλαβών που µπορούν να
αποτελέσουν θεραπευτικό στόχο συνεχίζεται εντατικά, ενώ προς το παρόν ο ρόλος
της κλασσικής χηµειοθεραπείας παραµένει σηµαντικός για την
ασθενών µε ΜΜΚΠ.

πλειοψηφία των
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1.4.1 Θεραπεία ΜΜΚΠ σε ηλικιωµένους ασθενείς
Παρά την αυξηµένη επίπτωση του ΜΜΚΠ στους ηλικιωµένους, οι ασθενείς
αυτοί υπο-αντιπροσωπεύονται στις µεγάλες τυχαιοποιηµένες µελέτες οι οποίες έχουν
καθορίσει τη βέλτιστη θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου [5-9]. Έτσι, τα δεδοµένα
για τη θεραπεία ηλικιωµένων µε µεταστατικό ΜΜΚΠ που προέρχονται από µετααναλύσεις τέτοιων µελετών εµπεριέχουν τον κίνδυνο προκαταλήψεων (bias) λόγω
συµµετοχής επιλεγµένων µόνο ασθενών και έτσι η γενίκευση των συµπερασµάτων
από αυτές στο γενικό πληθυσµό των ηλικιωµένων θα πρέπει να γίνεται µε
σκεπτικισµό.
Σηµαντικά δεδοµένα για τη θεραπεία ηλικιωµένων µε µεταστατικό ΜΜΚΠ
προέρχονται από αριθµό κλινικών µελετών που περιλαµβάνουν αποκλειστικά
ηλικιωµένους ασθενείς (elderly specific clinical trials). Η τυχαιοποιηµένη µελέτη
φάσης ΙΙΙ Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study (ELVIS), συνέκρινε τη
χηµειοθεραπεία µε vinorelbine έναντι της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής (best
supportive care – BSC) σε ασθενείς άνω των 70 ετών µε µεταστατικό ΜΜΚΠ [72].
Η µελέτη κατέδειξε σηµαντικό όφελος στη συνολική επιβίωση και στην ποιότητα
ζωής από τη χορήγηση της χηµειοθεραπείας, καθιερώνοντας για πρώτη φορά ως
αποδεκτή επιλογή τη χηµειοθεραπεία µε έναν κυτταροτοξικό παράγοντα για αυτό τον
πληθυσµό ασθενών. Επόµενες τυχαιοποιηµένες µελέτες επιβεβαίωσαν το όφελος
στην επιβίωση από τη µονοχηµειοθεραπεία µε gemcitabine [73] και docetaxel [74-76]
εδραιώνοντας έτσι ως καθιερωµένη θεραπευτική επιλογή τη χηµειοθεραπεία µε έναν
παράγοντα 3ης γενιάς για ηλικιωµένους µε µεταστατικό ΜΜΚΠ.
Τα δεδοµένα για το ρόλο της συνδυασµένης χηµειοθεραπείας (που αποτελεί
τη καθιερωµένη βέλτιστη θεραπεία για το µεταστατικό ΜΜΚΠ) σε ηλικιωµένους
ασθενείς είναι αντικρουόµενα. Μεγάλη πληθυσµιακή µελέτη [77] και υπο-αναλύσεις
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τυχαιοποιηµένων µελετών στο γενικό πληθυσµό [78-80] υποστηρίζουν παρόµοιο µε
τους νεότερους όφελος από τη χηµειοθεραπεία µε πλατινούχους συνδυασµούς και για
τους ηλικιωµένους, µε κόστος αυξηµένη αλλά ανεκτή τοξικότητα.
Μια Ιταλική τυχαιοποιηµένη µελέτη ειδικά σχεδιασµένη για ηλικιωµένους
ασθενείς [81], συνέκρινε τη χορήγηση του συνδυασµού gemcitabine και vinorelbine
έναντι µονοθεραπείας µε τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά σε ασθενείς άνω των 70
ετών. Η µελέτη διακόπηκε πρόωρα όταν µια προσχεδιασµένη ενδιάµεση ανάλυση,
µετά την ένταξη των 120 πρώτων ασθενών, κατέδειξε σηµαντικά αυξηµένη επιβίωση
υπέρ της συνδυασµένης χηµειοθεραπείας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δεν
επιβεβαιώθηκαν σε µια ακόλουθη µελέτη µε παρόµοιο σχεδιασµό, τη Multicenter
Italian Lung Cancer in the Elderly Study (MILES)[73], η οποία συνέκρινε τον ίδιο
συνδυασµό gemcitabine και vinorelbine µε τη µονοθεραπεία µε vinorelbine ή µε
gemcitabine σε ηλικιωµένους µε µεταστατικό ΜΜΚΠ. Η µεγάλη αυτή µελέτη, στην
οποία τυχαιοποιήθηκαν 698 ασθενείς άνω των 70 ετών, δεν κατέδειξε διαφορά στην
επιβίωση µεταξύ µονοθεραπείας και συνδυασµένης χηµειοθεραπείας, υποστηρίζοντας
έτσι τη χορήγηση µονοθεραπείας σε αυτό τον πληθυσµό ασθενών.
Το ρόλο της θεραπείας µε πλατινούχο συνδυασµό µελέτησε µια
µεταγενέστερη τυχαιοποιηµένη µελέτη από τη Γαλλία, η οποία συνέκρινε τη
χηµειοθεραπεία µε carboplatin και paclitaxel έναντι µονοθεραπείας µε gemcitabine ή
vinorelbine σε ασθενείς µε εκτεταµένο ΜΜΚΠ ηλικίας άνω των 70 ετών [82]. Η
µελέτη αυτή κατέδειξε για πρώτη φορά σηµαντικό όφελος στην επιβίωση υπέρ του
συνδυασµού. Καθώς το σκέλος του συνδυασµού παρουσίασε σηµαντικά αυξηµένη
σοβαρού βαθµού αιµατολογική τοξικότητα καθώς και τοξικών θανάτων, η θεραπεία
µε ένα µόνο παράγοντα παρέµεινε µια αποδεκτή θεραπευτική επιλογή για αυτό τον
πληθυσµό. Τέλος, µία σχετικά πρόσφατη τυχαιοποιηµένη µελέτη από την Ιαπωνία
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[83], απέτυχε να δείξει όφελος επιβίωσης της εβδοµαδιαίας χορήγησης του
συνδυασµού cisplatin µε docetaxel σε σύγκριση µε µονοθεραπεία µε docetaxel.
Εποµένως, η βέλτιστη θεραπευτική επιλογή σε µή-επιλεγµένους ηλικιωµένους µε
µεταστατικό ΜΜΚΠ παραµένει ασαφής και αποτελεί αντικείµενο συνεχιζόµενης
έρευνας.

1.5 Κλινική έρευνα σε ηλικιωµένους
Αναφέραµε ήδη ότι παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών µε
καρκίνο αφορά ηλικιωµένους ασθενείς, η συµµετοχή τους σε κλινικές µελέτες είναι
περιορισµένη. Το γεγονός αυτό έχει επισηµανθεί από ετών και οδήγησε στην έκδοση
συστάσεων που ενθαρρύνουν την ένταξη ηλικιωµένων σε µελέτες ενώ παράλληλα
αποτρέπουν τη χρήση ανώτερων ηλικιακών ορίων σε µελέτες µε εθνικη
χρηµατοδπότηση στις ΗΠΑ. Επιπλέον, επιστηµονικές εταιρίες συστήνουν τη
διενέργεια µελετών ειδικά σχεδιασµένων για ηλικιωµένους ασθενείς µε στόχο τη
καλύτερη µελέτη καθιερωµένων ή νέων θεραπειών στον πληθυσµό αυτό [12,13,19].
Τη σύσταση αυτή υποστηρίζουν επίσης αναδροµικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία
η συµµετοχή ασθενών σε µελέτες ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους δεν οδηγεί
σε κατώτερο θεραπευτικό αποτέλεσµα αλλά αντίθετα σχετίζεται µε µειωµένη
τοξικότητα από τη θεραπεία [10,11].
Η διενέργεια κλινικών µελετών σε ηλικιωµένους ακολουθεί τις ίδιες βασικές
αρχές που καθορίζουν την “ορθή κλινική πρακτική” (good clinical practice) και
παρόµοιο σχεδιασµό µε τις µελέτες στο γενικό πληθυσµό.

Ιδιαιτερότητα των

κλινικών µελετών σε ηλικιωµένους αποτελεί η προτεινόµενη χρήση κάποιου είδους
γηριατρικής αξιολόγησης για την καλύτερη περιγραφή του πληθυσµού [12,19], ενώ
απότελεί αντικείµενο συζήτησης η χρήση διαφορετικών από τα συνήθως
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χρισηµοποιούµενα καταληκτικών στόχων (end-points) [12,84], όπως για παράδειγµα
η επιβίωση χωρίς επιδείνωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας ή η συνολική
χρησιµότητα µιας θεραπείας (overall treatment utility) που προκύπτει από το
συνδυασµό αντικειµενικού ογκολογικού αποτελέσµατος, τοξικότητας από τη
θεραπεία και υποκειµενικής αίσθησης «οφέλους» από τον ίδιο τον ασθενή [85].

1.6 Εκτίµηση παραµέτρων της θεραπείας στην ογκολογία
Εκτίµηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία
Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας αποτελεί καθιερωµένη
πρακτική στις κλινικές µελέτες στην Ογκολογία. Ειδικά για τις τυχαιοποιηµένες
µελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ αποτελεί την πλέον σηµαντική παράµετρο για την εκτίµηση
της δραστικότητας της υπό µελέτη θεραπείας. Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας
περιλαµβάνει την εκτίµηση της αντικειµενικής ανταπόκρισης της νόσου που γίνεται
µέσω επαναλαµβανόµενων απεικονιστικών εξετάσεων πριν και κατά τη διάρκεια της
θεραπείας και σύγκρισης των ευρηµάτων που αφορούν τις εντοπίσεις και τις
διαστάσεις της νόσου. Το πλέον διαδεδοµένο σύστηµα εκτίµησης της ανταπόκρισης
είναι γνωστό ως Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) και έχει
αρχικά περιγραφεί και πρόσφατα επικαιροποιηθεί από τους Terrasse et al σε ότι
αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζουν το αποτέλεσµα της ανταπόκρισης [86].

Εκτίµηση της τοξικότητας από τη χηµειοθεραπεία
Η

εκτίµηση

των

ανεπιθύµητων

ενεργειών

(τοξικότητα)

από
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χηµειοθεραπεία αποτελεί µια καλά µελετηµένη και καθιερωµένη πρακτική για κάθε
κλινική µελέτη στην ογκολογία. Η εκτίµηση κατά κανόνα γίνεται ανά κύκλο
χηµειοθεραπείας ή και νωρίτερα αν χρειασθεί. Για την εκτίµηση χρησιµοποιούνται

36
αναλυτικοί πίνακες που καθορίζουν το βαθµό τοξικότητας ανάλογα µε τη βαρύτητα
της τοξικότητας. Το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο σύστηµα εκτίµησης της
τοξικότητας στην Ογκολογία είναι αυτό που ανέπτυξε το National Cancer Institute
των ΗΠΑ και είναι γνωστό ως Common Terminology Criteria for Adverse Events
(NCI-CTC) [87]. Οι οδηγίες που αφορούν την εκτίµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών
ανανεώνονται και επικαιροποιούνται ανά διαστήµατα ώστε να συµπεριλαµβάνουν
νέου τύπου ανεπιθύµητες ενέργειες που συχνά παρουσιάζουν τα φάρµακα µιας νέας
κατηγορίας.
Η εκτίµηση της τοξικότητας σχετίζεται έµµεσα µε τηn ποιότητα ζωής του
ασθενή καθώς όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα ή/και η βαρύτητα των
ανεπιθύµητων ενεργειών, τόσο πιθανότερο είναι να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα
ζωής του. Η εκτίµηση της τοξικότητας αποτελεί καθιερωµένη πρακτική στις κλινικές
µελέτες καθώς, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατικότητα, αποτελεί καθοριστική
παράµετρο για την έγκριση και καθιέρωση µιας θεραπείας. Αναδροµικά δεδοµένα
έχουν δείξει ότι οι ηλικιωµένοι κατά κανόνα παρουσιάζουν αυξηµένη τοξικότητα
όταν λαµβάνουν θεραπεία ίδιας έντασης σε σύγκριση µε τους νεότερους ασθενείς. Η
επισήµανση αυτή έχει οδηγήσει στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών από διάφορες
επιστηµονικές εταιρίες µε τη σύσταση για χορήγηση αυξητικών αιµοποιητικών
παραγόντων σε ηλικιωµένους ασθενείς που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία υψηλής
έντασης, µε στόχο τον περιορισµό της αιµατολογικής τοξικότητας και του κινδύνου
ουδετεροπενικής σήψης [11, 88, 89].

Εκτίµηση της ποιότητας ζωής και των συµπτωµάτων
Η διενέργεια κλινικών µελετών στην Ογκολογία στηρίχθηκε κυρίως στην
εκτίµηση της επίδρασης της µελετώµενης θεραπείας σε βιολογικά χαρακτηριστικά
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της νόσου, τα οποία είναι συνήθως αντικειµενικά µετρήσιµα (πχ διαστάσεις όγκου,
εµφάνιση νέων µεταστάσεων). Στη συνέχεια αναγνωρίστηκε

η σηµασία της

επίδρασης της θεραπείας σε παραµέτρους όπως η ποιότητα ζωής του ασθενή και η
συµπτωµατολογία από τη νόσο και αυτό οδήγησε το 1985 τον Αµερικανικό
Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) στην υιοθέτηση της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής ως επιπλέον κριτήριο για την έγκριση µιας νέας θεραπείας κατά του
καρκίνου [90].
Η ποιότητα ζωής και τα συµπτώµατα από τη νόσο αποτελούν υποκειµενικά
µεγέθη, εξαρτώµενα από παραµέτρους που αφορούν τόσο την έκταση της νόσου όσο
και τον ίδιο τον ασθενή. Η ποσοτικοποίηση και η µέτρησή τους ώστε να αποτελέσουν
αντικειµενικά κριτήρια για την εκτίµηση µιας δοκιµαζόµενης θεραπείας υπήρξε
ερευνητική πρόκληση. Έτσι, έχει αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός εργαλείων µε τη
µορφή ερωτηµατολογίων για την εκτίµηση γενικά της ποιότητας ζωής των
ογκολογικών ασθενών καθώς και ερωτηµατολογίων εστιασµένων στα συµπτώµατα
συγκεκριµένων κακοήθων νοσηµάτων. Ειδικότερα, για τον καρκίνο του πνεύµονα τα
συνηθέστερα διεθνώς χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την εκτίµηση της ποιότητας
ζωής και των συµπτωµάτων αποτελούν τα QLQ-C30 (Quality of Life QuestionnaireCore 30) [91] µε το συµπλήρωµα LC13 (Lung Cancer 13) της EORTC [92], το
FACT-L (Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung) [93] καθώς και η LCSS
(Lung Cancer Symptom Scale) [94]. Παρά την αναγνωρισµένη σπουδαιότητα της
ποιότητας ζωής και τις οδηγίες των διεθνών ερευνητικών οµάδων για εκτίµησή της
κατά τη διάρκεια κλινικών µελετών, αυτή παραµένει δυσχερής, λόγω της σχετικά
απαιτητικής σε χρόνο και προσωπικό εφαρµογής των διαφόρων ερωτηµατολογίων
και της χαµηλής συµµόρφωσης των ασθενών στη συµπλήρωσή τους. Έτσι, σχετικά
µικρός αριθµός δηµοσιευµένων τυχαιοποιηµένων κλινικών µελετών περιλαµβάνει
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εκτίµηση της ποιότητας ζωής. Η εκτίµηση της ποιότητας ζωής και των συµπτωµάτων
του ασθενούς κατά κανόνα γίνεται κατά την έναρξη και επαναλαµβάνεται κατά τη
διάρκεια και το πέρας της θεραπείας, ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση των
µεταβολών της µε την επίδραση της θεραπείας.

1.7 Στόχοι της διατριβής
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της Πολυδιάστατης
Γηριατρικής Αξιολόγησης και των επιµέρους παραµέτρων αυτής, όπως η λειτουργική
ανεξαρτησία, η συνοδός νοσηρότητα, η πολυφαρµακία, η τυχόν υποκείµενη
καταθλιπτική συνδροµή, η διανοητική έκπτωση, η διαταραχή της θρέψης και η
παρουσία γηριατρικών συνδρόµων, ως προγνωστικά και προβλεπτικά εργαλεία για
την εκτίµηση της τοξικότητας από τη χηµειοθεραπεία ηλικιωµένων ασθενών µε
ανεγχείρητο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύµονα.
Για τη γηριατρική αξιολόγηση επιλέχθηκε:
•

η εφαρµογή της ΠΓΑ κατά Balducci, καθώς είναι η συνηθέστερα
προτεινόµενη για ογκολογικούς ασθενείς ενώ υπάρχουν ήδη αναδροµικά
δεδοµένα που υποστηρίζουν την εφαρµογή της.

•

η εφαρµογή της σε ηλικιωµένους µε όριο τα 65 έτη, καθώς το όριο αυτό είναι
το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο στη διεθνή ογκολογική βιβλιογραφία.

•

να µελετηθεί σε ασθενείς µε µεταστατικό Μή-Μικροκυτταρικό Καρκίνο του
Πνεύµονα που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία 1ης ή 2ης γραµµής, καθώς
αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή καρκίνου σε αυτό τον πληθυσµό.

Η χηµειοθεραπεία αποτελεί την καθιερωµένη θεραπεία του ΜΜΚΠ και κατά κανόνα
είναι µικρής διάρκειας, περίπου τεσσάρων µηνών. Αυτό, σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι πρόκειται για νόσηµα µε ταχεία εξέλιξη, επιτρέπει τη µελέτη και την
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έγκαιρη εξαγωγή συµπερασµάτων σε ότι αφορά τόσο την τοξικότητα όσο και την
αποτελεσµατικότητα µιας θεραπείας. Τέλος, η επιλογή ενός οµοιογενούς πληθυσµού
σε ότι αφορά τον τύπο και το στάδιο του υποκείµενου κακόηθους νοσήµατος και το
είδος της θεραπείας επιτρέπει την ασφαλέστερη εξαγωγή συµπερασµάτων. Με βάση
τα συµπέρασµατα από τη µελέτη στο συγκεκριµένο αυτό πληθυσµό θα είναι δυνατή
µελλοντικά η περαιτέρω µελέτη του ρόλου της ΠΓΑ σε διαφορετικούς τύπους
νεοπλασµάτων καθώς και σε διαφορετικούς τύπους θεραπευτικής αντιµετώπισης.
Με την εργασία αυτή επιχειρήθηκε η διερεύνηση αναπάντητων ερωτηµάτων
που απασχολούν την επιστηµονική κοινότητα στον τοµέα της γηριατρικής
ογκολογίας καθώς, παρά το ότι συστήνεται ευρέως η διενέργεια κάποιου είδους
γηριατρικής αξιολόγησης των ογκολογικών ασθενών, ο ακριβής της ρόλος και η
προγνωστική αξία αυτής και των παραµέτρων της σε ότι αφορά την έκβαση των
ασθενών παραµένει ασαφής. Για το λόγο αυτό, επιστηµονικές εταιρίες και
οργανισµοί όπως η International Society of Geriatric Oncology (SIOG) και η EORTC
έχουν τονίσει στις κατευθυντήριες οδηγίες τους την ανάγκη περαιτέρω µελέτης του
ρόλου της ΠΓΑ στην αντιµετώπιση των ηλικιωµένων ογκολογικών ασθενών
[18,19,84,95].
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2. Πειραµατικό Μέρος
2.1. Υλικό – Μέθοδος
2.1.1 Ασθενείς
Στη µελέτη εντάχθηκαν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, µε ιστολογικά ή
κυτταρολογικά επιβεβαιωµένο µή-χειρουργήσιµο εκτεταµένο και µεταστατικό ΜήΜικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύµονα που έλαβαν χηµειοθεραπεία 1ης ή 2ης/3ης
γραµµής στα πλαίσια πέντε κλινικών µελετών φάσης ΙΙ και ΙΙΙ της Ελληνικής
Ερευνητικής Ογκολογικής Οµάδας µε συµµετοχή της Ογκολογικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, από τον Απρίλιο του 2006 έως τον
Απρίλιο του 2014. Όλες οι µελέτες ήταν ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους
ασθενείς.

2.1.1.1 Κριτήρια εισόδου
Οι ασθενείς εντάχθηκαν στη µελέτη µε βάση τα κοινά κριτήρια ένταξης των
κλινικών µελετών στις οποίες συµµετείχαν οι ασθενείς. Προϋπόθεση για να
συµπεριληφθούν οι ασθενείς σε ανάλυση ανταπόκρισης στη θεραπεία ήταν να έχουν
µετρήσιµη νόσο σύµφωνα µε τα κριτήρια RECIST [86]. Η θεραπεία ήταν 1ης γραµµής
ή διάσωσης (2ης-3ης γραµµής), ενώ ασθενείς µε ιστορικό δεύτερου πρωτοπαθούς
νεοπλάσµατος αποκλείστηκαν από τη µελέτη. Ασθενείς µε συνοδά νοσήµατα
απειλητικά για τη ζωή που δεν ήταν δυνατό να ρυθµιστούν µε τη λήψη
φαρµακευτικής αγωγής ή µε παρουσία ενεργού λοίµωξης κατά τη περίοδο της
εκτίµησης αποκλείονταν από τη µελέτη. Στη µελέτη δεν εντάχθηκαν ασθενείς που
δεν ήταν σε θέση να συνεργασθούν για τη διενέργεια της αξιολόγησης και τη
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ή να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της
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µελέτης σε σχέση µε τη συµµόρφωση στις οδηγίες της θεραπείας (πχ λόγω ανοϊκής
συνδροµής).

2.1.1.2 Θέµατα δεοντολογίας
Η µελέτη δεν ήταν παρεµβατική ενώ το σύνολο των κλινικών µελετών στα
πλαίσια των οποίων έγινε η θεραπεία και η παρακολούθηση των ασθενών έλαβε την
έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Νοσοκοµείου (ΠΑΓΝΗ) και τον Εθνικό
Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). Ο σχεδιασµός της µελέτης ήταν συµβατός µε τη
Διακήρυξη του Ελσίνκι σε ότι αφορά τις ηθικές, επιστηµονικές και νοµικές αρχές που
ρυθµίζουν την κλινική έρευνα καθώς και µε τις συστάσεις για την “Ορθή Κλινική
Πρακτική”. Όλοι οι ασθενείς έδωσαν έγγραφη συγκατάθεση µετά από προφορική και
έντυπη ενηµέρωση πριν από την ένταξη στις συµπεριλαµβανόµενες µελέτες.

2.1.2 Καταγραφή των δεδοµένων κατά την αρχική εκτίµηση
Η καταγραφή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2006 και διήρκησε ως τον Απρίλιο του
2014. Η καταγραφή ήταν συνεχόµενη για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν στατιστικά
σφάλµατα διαλογής. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα υπολογίσθηκε ότι
τουλάχιστον 100 ασθενείς θα εντάσσονταν στη µελέτη.

2.1.2.1 Εφαρµογή της ΠΓΑ
Οι ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του πνεύµονα που επρόκειτο να
υποβληθούν σε χηµειοθεραπεία στα πλαίσια των συµπεριλαµβανόµενων κλινικών
µελετών και υπέγραψαν το έντυπο συγκατάθεσης, ενηµερώθηκαν σχετικά µε το
πρωτόκολλο και είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό πριν από την έναρξη της
συστηµατικής θεραπείας. Οι ασθενείς εκτιµήθηκαν µε το πρωτόκολλο της ΠΓΑ
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[παράρτηµα A] από το θεράποντα ιατρό, µε τη βοήθεια επαγγελµατιών υγείας της
κλινικής. Ο εκτιµώµενος χρόνος που απαιτούνταν για τη διενέργεια της ΠΓΑ ήταν
20-25 λεπτά. Η εφαρµοζόµενη ΠΓΑ βασίστηκε στην προτεινόµενη από Balducci [4]
(πίνακας 1) σύµφωνα µε την οποία για την εκτίµηση της λειτουργικής κατάστασης
χρησιµοποιήθηκαν οι κλίµακες ECOG PS [14], ADL κατά Katz et al [26] και IADL
κατά Lawton et al [28]. Για την εκτίµηση της γνωστικής κατάστασης
χρησιµοποιήθηκε το MMSE κατά Folstein [39].

Πίνακας 1. Πολυδιάστατη Γηριατρική Αξιολόγηση κατά Balducci
Παράµετρος

Εργαλεία αξιολόγησης

Λειτουργική κατάσταση

ECOG Performance Status [14]
Activities of Daily Living [26]
Instrumental Activities of Daily Living [28]

Συνοδός νοσηρότητα

Charlson Comorbidity Index [33]
Cumulative Illness Rating Scale - Geriatrics [34]

Συναίσθηµα

Geriatric Depression scale-15 [37]

Γνωστική κατάσταση

Mini Mental State Examination [39]

Γηριατρικά σύνδροµα

Παραλήρηµα, κατάθλιψη, failure to thrive, παραµέληση, οστεοπόρωση, πτώσεις,
ακράτεια

Κατάσταση θρέψης

Δείκτης Μάζας Σωµατος [46], αλβουµίνη ορού

Κοινωνική–οικονοµική

Επίπεδο οικογενειακής-κοινωνικής υποστήριξης, ύπαρξη ασφάλισης, οικονοµική

κατάσταση

κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης

Φαρµακευτική αγωγή

Αριθµός και είδος λαµβανοµένων φαρµάκων

Για την εκτίµηση της συναισθηµατικής κατάστασης και τυχόν υποκείµενης
καταθλιπτικής συνδροµής χρησιµοποιήθηκε η GDS-15 [37]. Για την εκτίµηση των
συνοδών νοσηµάτων χρησιµοποιήθηκαν τα εργαλεία CSI κατά Charlson [33] και
CIRS-G κατά Miller [34]. Για την εκτίµηση της θρέψης καταγράφηκαν τα επίπεδα
αλβουµίνης ορού και ο δείκτης µάζας σώµατος [46]. Επίσης, έγινε καταγραφή της
παρουσίας γηριατρικού συνδρόµου όπως επεισόδια πτώσεων, οστεοπόρωση µε
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κατάγµατα, διεγνωσµένη κατάθλιψη, σοβαρή υποθρεψία (failure to thrive),
εγκατάλειψη ή/και κακοποίηση (neglect/abuse). Τέλος, έγινε καταγραφή του αριθµού
και του είδους της λαµβανόµενης φαρµακευτικής αγωγής.
Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των παραπάνω παραµέτρων κάθε
ασθενής ταξινοµήθηκε σε µια από τρεις κατηγορίες, σύµφωνα µε τα προτεινόµενα
κριτήρια κατά Balducci [4] (πίνακας 2).

Πίνακας 2. Ταξινόµηση ασθενών µε τα κριτήρια Balducci
Κατηγορία
«Ικανοί»
(Fit)

Παράµετροι Γηριατρικής Αξιολόγησης
Καµία λειτουργική εξάρτηση σε ADL και IADL
Κανένα σηµαντικό συνοδό νόσηµα
Κανένα γηριατρικό σύνδροµο

«Ευπαθείς»
(Vulnerable)

Εξάρτηση σε IADL αλλά όχι σε ADL
Παρουσία συνοδών νοσηµάτων αλλά όχι απειλητικών για τη ζωή
Ήπια διαταραχή µνήµης ή κατάθλιψη
Κανένα γηριατρικό σύνδροµο
Εξάρτηση σε ADL
Παρουσία γηριατρικού συνδρόµου
Παρουσία απειλητικής για τη ζωή συνοδού νοσηρότητας

«Εύθραυστοι»
(Frail)

Ως «ικανοί» (fit) ταξινοµήθηκαν οι ασθενείς που δεν παρουσίαζαν εξάρτηση
στις κλίµακες ADL και IADL, σοβαρού βαθµού συνοδό νόσηµα ή κάποιο γηριατρικό
σύνδροµο. Ως «ευπαθείς» (vulnerable) ταξινοµήθηκαν οι ασθενείς που παρουσίαζουν
κάποιου βαθµού εξάρτηση στη κλίµακα IADL αλλά όχι στην ADL, µπορεί να είχαν
σοβαρού βαθµού συνοδά νοσήµατα (βαθµού 3 κατά CIRS-G) αλλά όχι επικίνδυνα
για τη ζωή (βαθµού 4 κατά CIRS-G) και δεν παρουσίαζαν κάποιο γηριατρικό
σύνδροµο. Τέλος, ως «εύθραυστοι» (frail) ταξινοµήθηκαν οι ασθενείς µε εξάρτηση
στη κλίµακα ADL ή/και απειλητικής για τη ζωή συννοσηρότητας (βαθµού 4 κατά
CIRS-G) ή/και παρουσίας γηριατρικού συνδρόµου.
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2.1.2.2 Εκτίµηση ποιότητας ζωής
Οι ασθενείς εκτιµήθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο Lung Cancer Symptom Scale
(LCSS) [94] [παράρτηµα Γ] πριν από την έναρξη της θεραπείας από το θεράποντα
ιατρό ή από επαγγελµατίες υγείας της κλινικής. Η υποκειµενική κλίµακα
αξιολόγησης LCSS εστιάζει στη φυσική και λειτουργική διάσταση διάσταση της
ποιότητας ζωής µετρώντας κατά προτεραιότητα τα συµπτώµατα του καρκίνου
πνεύµονα και την επίδρασή τους στο επίπεδο δραστηριότητας του ασθενή. Το
εργαλείο περιλαµβάνει δύο κλίµακες, µία που συµπληρώνεται από τον ίδιο τον
ασθενή και µία που συµπληρώµεται από τον παρατηρητή-επαγγελµατία υγείας.
Η κλίµακα του ασθενή περιλαµβάνει εννέα ερωτήσεις από τις οποίες οι έξι αφορούν
την ένταση συνήθων συµπτωµάτων της νόσου και οι τρεις αφορούν γενική εκτίµηση
της κατάστασης υγείας και της ποιότητας ζωής. Ο ασθενής βαθµολογεί τα
συµπτώµατα µε τη βοήθεια µιας οπτικής αναλογικής κλίµακας 100mm από 0 ως 100.
Η κλίµακα του παρατηρητή περιλαµβάνει την εκτίµηση έξι κύριων συµπτωµάτων της
νόσου (όρεξη, κόπωση, βήχας, δύσπνοια, αιµόπτυση και πόνος) που αξιολογούνται
σε µία κλίµακα 5 επιλογών (0-25-50-75-100) από το χειρότερης (0) προς το
ηπιότερης (100) έντασης σύµπτωµα. Η αξιολόγηση διαρκεί συνολικά περί τα δέκα
λεπτά.

2.1.2.3 Συλλογή δεδοµένων από τον ιατρικό φάκελο
Από τον ιατρικό φάκελο καταγράφηκαν τα ακόλουθα δηµογραφικά - επιδηµιολογικά
στοιχεία: αριθµός µητρώου κλινικής, ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηλικία και ιστορικό
καπνίσµατος (ενεργείς καπνιστές ή πρώην καπνιστές µε χρόνο διακοπής άνω του
έτους ή ποτέ καπνιστές).
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Επιπλέον, συλλέχθηκαν δεδοµένα που αφορούν τη νόσο και ειδικότερα, ο
ιστολογικός υπότυπος και το στάδιο της νόσου καθώς και τυχόν προηγηθείσες
θεραπείες. Η κλινική σταδιοποίηση βασίστηκε στην 6η έκδοση του American Joint
Committee On Cancer (AJCC) staging manual και καθορίστηκε µε βάση τον
προβλεπόµενο από τις κλινικές µελέτες απεικονιστικό έλεγχο, που περιλάµβανε
αξονικές

ή

µαγνητικές

τοµογραφίες

εγκεφάλου,

θώρακος

και

κοιλίας,

σπινθηρογράφηµα οστών και σπανιότερα έλεγχο µε ποζιτρονιακή τοµογραφία
εκποµπής (Positron Emission Tomography, PET scan).

2.1.3 Καταγραφή των δεδοµένων κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Μετά την αρχική εκτίµηση και κατά τη διάρκεια της χηµειοθεραπείας
καταγράφηκε

η

χορηγούµενη

αντινεοπλασµατική

θεραπεία

και

οι

τυχόν

καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δόσεων καθώς και η χρήση αυξητικών παραγόντων
των κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony stimulating factors). Σε περίπτωση πρώιµης
διακοπής της θεραπείας καταγράφηκε η αιτία της διακοπής και κατά πόσο
οφείλονταν σε επιδείνωση της νόσου, σε µή-ανεκτή τοξικότητα ή σε άλλους λόγους.
Επίσης, καταγράφηκε η τοξικότητα από τη θεραπεία καθώς και η ανταπόκριση σε
αυτήν. Τέλος, κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το πέρας της προγραµµατισµένης
θεραπείας καταγράφηκε η επιδείνωση της νόσου ή ο θάνατος του ασθενούς από
οποιονδήποτε λόγο. Τέλος, έγινε καταγραφή τυχόν ογκολογικών θεραπειών που
έλαβε ο ασθενής µετά το πέρας της παρούσας χηµειοθεραπείας.

2.1.3.1 Τοξικότητα
Η εκτίµηση της τοξικότητας (ανεπιθύµητων ενεργειών) από τη χηµειοθεραπεία
έγινε µε βάση τα κριτήρια NCI-CTC’s [87]. Για την ανάλυση χρησιµοποήθηκε ο
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µεγαλύτερος

βαθµός

(worst

toxicity)

αιµατολογικής

και

µη-αιµατολογικής

τοξικότητας που παρουσίασε ο ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ως σοβαρού
βαθµού ή απειλητική για τη ζωή τοξικότητα θεωρήθηκε η τοξικότητα βαθµού 3 και
4, σε κλίµακα από 0-5, όπου ως βαθµός 5 ταξινοµείται ο θάνατος από τοξικότητα,
και αναλύθηκε ξεχωριστά σύµφωνα µε τη καθιερωµένη πρακτική στην ογκολογική
βιβλιογραφία και στη καθηµερινή κλινική πρακτική.

2.1.3.2 Ανταπόκριση στη θεραπεία και επιβίωση
Η εκτίµηση της ανταπόκρισης έγινε µε µε βάση τα κριτήρια RECIST v1.1
[86] (Παράρτηµα B) και για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η καλύτερη ανταπόκριση
που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σύµφωνα µε αυτά, οι ασθενείς
ταξινοµήθηκαν σε αυτούς που παρουσίασαν πλήρη ή µερική ανταπόκριση στη
θεραπεία, σταθεροποίηση της νόσου ή τέλος σε αυτούς που εµφάνισαν πρόοδο νόσου
κατά τη πρώτη απεικονιστική εκτίµηση.
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για το διάστηµα µέχρι την εµφάνιση προόδου
της νόσου ή θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Ως επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου
(progression free survival – PFS) ορίσθηκε το χρονικό διάστηµα από την ένταξη στη
µελέτη (και έναρξη της χηµειοθεραπείας) ως την αποδεδειγµένη απεικονιστικά ή
κλινικά πρόοδο της νόσου ή το θάνατο του ασθενούς από οποιαδήποτε αιτία. Ως
συνολική επιβίωση (overall survival – OS) ορίσθηκε το χρονικό διάστηµα από την
ένταξη στη µελέτη (και έναρξη της χηµειοθεραπείας) ως το θάνατο του ασθενούς από
οποιαδήποτε αιτία. Για τους ασθενείς που για κάποιο λόγο ήταν αδύνατη η
παρακολούθηση (lost to follow-up), η ηµεροµηνία της τελευταίας επαφής θεωρήθηκε
ως ηµεροµηνία θανάτου για την ανάλυση επιβίωσης. Οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της
θεραπείας κατατάχθηκαν σε αυτούς που οφείλονταν στη θεραπεία (βαθµού 5
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τοξικότητα ή τοξικός θάνατος, treatment-related death), σε αυτούς που οφείλονταν σε
επιδείνωση της νόσου (disease-related death) ή τέλος, σε αυτούς που οφείλονταν σε
άλλο αίτιο (non-disease-related death).

2.1.4 Στατιστική ανάλυση
Συγκεντρωτικοί πίνακες µε δεδοµένα περιγραφικής στατιστικής και/ή πίνακες
συχνοτήτων παρουσιάζονται για όλα τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά των
ασθενών και της νόσου καθώς και για τα δεδοµένα αποτελεσµατικότητας και
ασφάλειας. Οι συνεχείς µεταβλητές συνοψίζονται σε διάµεσες τιµές (median) µε το
αντίστοιχο εύρος (min - max). Οι µετρήσεις συχνότητας και το ποσοστό (%) των
ατόµων σε κάθε κατηγορία παρέχονται για όλα τα κατηγορικά δεδοµένα, ενώ τα
διαστήµατα εµπιστοσύνης (95% C.I) παρουσιάζονται όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Οι συγκρίσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών µεταξύ των υπο-οµάδων, έγιναν
χρησιµοποιώντας τις δοκιµασίες Pearson’s Chi-Square test και Fisher’s exact test
κατά περίπτωση.
Ο χρόνος επιβίωσης ελεύθερος εξέλιξης της νόσου (PFS) υπολογίστηκε από την
ηµέρα χορήγησης του πρώτου κύκλου χηµειοθεραπείας µέχρι την πρόοδο της νόσου
ή το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία. Ο υπολογισµός της συνολικής επιβίωσης (OS)
έγινε από την ηµέρα εγγραφής τους ασθενή για τη λήψη χηµειοθεραπείας έως την
ηµεροµηνία θανάτου ή την ηµεροµηνία τελευταίας παρακολούθησης. Οι διαφορές για
το διάµεσο χρόνο PFS καθώς και για το διάµεσο χρόνο OS αξιολογήθηκαν µε τη
µέθοδο Kaplan-Meier και οι αντίστοιχες συγκρίσεις έγιναν µε το log-rank test.
Η ανεξάρτητη επίδραση διαφόρων παραγόντων (ηλικία, PS, στάδιο νόσου,
ιστολογικός υπότυπος, τύπος χηµειοθεραπείας, IADL score, ADL score, MMSE
score, GDS-15 score, CIRS-G score, CCI score, BMI, αλβουµίνη ορού και
ταξινόµηση µε βάση την ΠΓΑ (fit, vulnerable ή frail), ως προς τον κίνδυνο εµφάνισης
σοβαρής τοξικότητας αξιολογήθηκε µε ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης (logistic
regression analysis, OR και 95% C.I). Αντίστοιχα, η επίδραση κάθε ενός από τους
παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω στο χρόνο επιβίωσης ελεύθερο εξέλιξης της
νόσου (PFS) και στην επιβίωση (OS), εκτιµήθηκε µε µονοπαραγοντική ανάλυση
αναλογικού κινδύνου (Cox's regression analysis, HR και 95% C.I).
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Οι παράγοντες που κατά τη µονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκαν να έχουν
σηµαντική ή τάση σηµαντικής επίδρασης, συµπεριελήφθησαν στη συνέχεια σε ένα
µοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης παλινδρόµησης αναλογικού κινδύνου (Cox's
proportional hazard regression model), προκειµένου να αξιολογηθεί η ανεξάρτητη
επίδρασή τους στην εµφάνιση σοβαρής τοξικότητας (βαθµού 3 - 4), στο χρόνο
επιβίωσης ελεύθερο εξέλιξης της νόσου (PFS) και στην επιβίωση (OS).
Οι τιµές p< .05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές σε όλες τις συγκρίσεις.
Το στατιστικό πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των
αποτελεσµάτων ήταν το SPSS 22.0, Chicago, IL.

2.2 Αποτελέσµατα
2.2.1 Χαρακτηριστικά των ασθενών και της θεραπείας
2.2.1.1 Είδος θεραπείας
Συνολικά 201 ασθενείς εντάχθηκαν στη µελέτη από τον Απρίλιο του 2006 ως
τον Απρίλιο του 2014. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χηµειοθεραπεία 1ης γραµµής
(ν=138) ή σε θεραπεία διάσωσης (ν=63) στα πλαίσια πέντε κλινικών µελετών της
ΕΟΕΟ [75, 96-99], εκ των οποίων οι τρεις ήταν τυχαιοποιηµένες µελέτες φάσης ΙΙΙ
[75,96,99] και οι υπόλοιπες δύο ήταν µελέτες φάσης ΙΙ [97,98]. Το σύνολο των
τεσσάρων µελετών πρώτης γραµµής ήταν ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους
ασθενείς άνω των 65 [75] και 70 ετών [97-99], ενώ στη κλινική µελέτη της θεραπείας
διάσωσης

συµµετείχαν

ασθενείς

χωρίς

κατώτατο

όριο

ηλικίας

αλλά

µε

προσχεδιασµένη την εφαρµογή ΠΓΑ και την υπο-ανάλυση για ασθενείς άνω των 65
ετών [96]. Ο αριθµός των ασθενών ανά µελέτη και τα χαρακτηριστικά των µελετών
φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 3 και στο γράφηµα 1.
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Πίνακας 3. Μελέτες που συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση και αριθµός ασθενών
Μελέτη

Θεραπεία

Ασθενείς

Παραποµπή

Φάση

Γραµµή

Θεραπευτικό σχήµα

Ηλικία

Ν

Karampeazis et al.
Clin Lung Cancer 2011 [75]
Karampeazis et al.
(Abstract) Forum Clin Oncol 2013 [97]
Karampeazis et al.
Cancer 2013 [96]
Karampeazis et al.
J Ger Oncology 2016 [99]
Karampeazis et al.
Clin Lung Cancer 2016 [98]

ΙΙΙ

1η

≥ 65

130

ΙΙ

1η

≥ 70

24

ΙΙΙ

2η-3η

Docetaxel 38 mg/m2 vs vinorelbine 25 mg/m2, D1+8,
q3w
Docetaxel 60 mg/m2 plus bevacizumab 7.5 mg/Kgr,
q3w
Pemetrexed 500 mg/m2 q3w vs erlotinib 150 mg daily

ΙΙΙ

1η

>18
(≥ 65)
≥ 70

332
(182)
106

ΙΙ

1η

≥70

69

Σύνολο
(≥ 65)

661
(511)

Docetaxel 30 mg/m2 plus gemcitabine 900 mg/m2 vs
gemcitabine 1200 mg/m2, D1+8, q3w
Carboplatin AUC 2.5 plus gemcitabine 1100 mg/m2,
q2w

Γράφηµα 1. Σχήµα της µελέτης

D: Docetaxel

G: Gemcitabine C: Carboplatin

V: Vinorelbine

B: Bevacizumab P: Pemetrexed

E: Erlotinib
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2.2.1.2 Χαρακτηριστικά ασθενών και νόσου
Τα χαρακτηριστικά των ασθενών περιγράφονται λεπτοµερώς στον πίνακα 4.

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά των ασθενών
Παράµετρος

Ασθενείς (ν=201)
No
%

Ηλικία

Διάµεση (min-max)
Ηλικιακές οµάδες
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 91
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Performance Status
0
1
2
Στάδιο Νόσου
IIIB
IV
Ιστολογικός υπότυπος
Squamous
Adeno Ca
Large cell
Mixed
BAC
NOS
Γραµµή θεραπείας
1η γραµµή
2η-3η γραµµή
Σχήµα θεραπείας
Συνδυασµένη θεραπεία
Μονοθεραπεία
Είδος θεραπείας
Μονοθεραπεία µε χηµειοθεραπευτικό παράγοντα
Συνδυασµός χηµειοθεραπείας µε βιολογικό παράγοντα
Συνδυασµός χηµειοθεραπείας
Μονοθεραπεία µε βιολογικό παράγοντα

75 (65 - 92)
24
70
65
39
3

11.9
34.8
32.3
19.4
1.5

174
27

86.6
13.4

54
113
34

26.9
56.2
16.9

36
165

17.9
82.1

77
77
4
2
2
39

38.3
38.3
2.0
1.0
1.0
19.4

138
63

68.7
31.3

103
98

51.2
48.8

64
20
83
34

31.8
10.0
41.3
16.9
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Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 75 έτη (65 ως 92 έτη). Η πλειοψηφία των
ασθενών (53%) ήταν άνω των 75 ετών, 42% αυτών ήταν άνω των 80 ετών ενώ 3
ασθενείς ήταν άνω των 85 ετών. Εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (86.6%) ασθενείς ήταν
άνδρες και 27 (13,4%) ήταν γυναίκες. Το 83.1% των ασθενών είχε PS 0 ή 1 και το
16.9% είχε PS 2. Η πλειοψηφία των ασθενών (ν=165) είχε νόσο σταδίου IV ενώ οι
υπόλοιποι (ν=36) είχε ανεγχείρητη νόσο σταδίου ΙΙΙΒ. Εβδοµήντα επτά ασθενείς
(38,3%) είχαν πλακώδες ιστολογικό υπότυπο ενώ οι υπόλοιποι είχαν διάφορους
τύπους µή-πλακώδους καρκινώµατος. Συνολικά, 103 ασθενείς (51,2%) έλαβαν
συνδυασµένη θεραπεία ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν µονοθεραπεία. Αναλυτικότερα, 64
ασθενείς (31,8%) έλαβαν χηµειοθεραπεία µε έναν κλασσικό κυτταροτοξικό
παράγοντα, 20 (10%) έλαβαν συνδυασµό κλασσικού κυτταροτοξικού και βιολογικού
παράγοντα (bevacizumab), 83 (41,3%) έλαβαν συνδυασµό δύο κλασσικών
κυτταροτοξικών, ενώ 34 (16,9%) έλαβαν µονοθεραπεία µε βιολογικό παράγοντα
(erlotinib). Από τους 138 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 1ης γραµµής οι 83 (60%)
έλαβαν

συνδυασµό

δύο

κλασσικών

κυτταροτοξικών

χηµειοθεραπευτικών

παραγόντων (carboplatin/gemcitabin ή docetaxel/gemcitabine), 20 (15%) ασθενείς
έλαβαν

συνδυασµό

κλασσικού

κυτταροτοξικού

µε

βιολογικό

παράγοντα

(docetaxel/bevacizumab) ενώ 35 ασθενείς (25%) έλαβαν µονοθεραπεία µε κλασσικό
κυτταροτοξικό παράγοντα (gemcitabine, vinorelbine ή docetaxel).

2.2.1.3 Αποτελέσµατα ΠΓΑ
Τα αποτελέσµατα της γηριατρικής αξιολόγησης φαίνονται αναλυτικά στον
πίνακα 5.
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Πίνακας 5. Αποτελέσµατα της Πολυδιάστατης Γηριατρικής Αξιολόγησης
Παράµετρος της αξιολόγησης
(ασθενείς που εκτιµήθηκαν)

Ασθενείς
N

Μέση Τιµή

Εύρος
(min-maχ)

6

1-6

6

1-8

27

16-30

4.5

0-15

3.0

0-24

1

0-12

24.2

18.0-32.0

%

ADLa (n=201)
6

156

77.6

<6

45

22.4

IADL b (n=201)
<7

103

51.2

7-8

98

48.8

MMSE c (n=178)
<24

30

16.9

≥24

148

83.1

GDS d -15 (n=172)
≤5

121

70.3

>5

51

29.7

CIRS-G e (n=139)
Grade 3-4: 0

92

66.2

Grade 3-4:≥1

47

33.8

CSIf (n=133)
0-1

96

72.2

>1

37

27.8

BMI g (n=146)
< 18.5

2

1.4

≥18.5

144

98.6

≥ 3.5

84

72.4

< 3.5

32

27.6

Ικανοί (fit)

61

30.3

Ευπαθείς (vulnerable)

92

45.8

Αλβουµίνη ορρού (n=116)

Κατηγορία κατά ΠΓΑ (n=201)

53

Εύθραυστοι (frail)

48

23.9

a

Activities of daily living
Instrumental activities of daily living
c
Mini-mental state examination
d
Geriatric depression scale
e
Cumulative illness rating score-geriatrics
f
Charlson Score Index
g
Body-mass index
b

Η µέση τιµή στη βασική κλίµακα εκτίµησης της λειτουργικής κατάστασης
ADL για το σύνολο του πληθυσµού ήταν 6. Η πλειοψηφία των ασθενών (77,6%)
ήταν πλήρως ανεξάρτητοι, ενώ οι υπόλοιποι παρουσίαζαν εξάρτηση σε µία
τουλάχιστο από τις έξι εξεταζόµενες βασικές δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής,
ενδεικτικό σοβαρά επηρεασµένης λειτουργικής κατάστασης.
Η µέση τιµή για το σύνολο του πληθυσµού στη κλίµακα IADL, που εξετάζει τη
λειτουργική εξάρτηση για 8 δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση οργάνων ή
µέσων, ήταν 6. Οι µισοί περίπου ασθενείς (48,8%) ήταν πλήρως ανεξάρτητοι ή είχαν
µόνο µία εξάρτηση ενώ οι υπόλοιποι δεν µπορούσαν να επιτελέσουν χωρίς βοήθεια
περισσότερες από µία δραστηριότητες.
Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της γνωσιακής κατάστασης µε την κλίµακα
MMSE κατέδειξαν µέση τιµή 27 για το σύνολο των ασθενών που εκτιµήθηκαν
(ν=178) ενώ σε 30 ασθενείς (16,9%) το αποτέλεσµα ήταν ενδεικτικό κάποιου βαθµού
γνωσιακής έκπτωσης (score <24). Η µέση τιµή στην κλίµακα GDS-15, που εκτιµά τη
συναισθηµατική κατάσταση, ήταν 4.5 για το σύνολο των ασθενών που εκτιµήθηκαν
(ν=172) ενώ 51 ασθενείς (29.7%) παρουσίαζαν ευρήµατα ενδεικτικά καταθλιπτικού
συναισθήµατος (score >5).
Σε ότι αφορά την εκτίµηση των συνοδών νοσηµάτων, 138 ασθενείς
εκτιµήθηκαν µε την κλίµακα CIRS-G µε µέσο αποτέλεσµα 4 (εύρος 0-24). Σαράντα
επτά ασθενείς (33,8%) είχαν τουλάχιστον ένα συνοδό νόσηµα βαθµού 3 ή 4, δηλαδή
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νοσήµατος που δεν ήταν ικανοποιητικά ελεγχόµενο µε κάποια αγωγή ή ήταν
απειλητικό για τη ζωή του ασθενούς. Εκατόν τριάντα τρεις ασθενείς εκτιµήθηκαν µε
τη κλίµακα Charlson Score Index και το µέσο score ήταν 1 (εύρος 0-12). Τριάντα
επτά ασθενείς (27,8%) παρουσίαζαν score >1, ενδεικτικό παρουσίας µέτριου βαθµού
συνοδού νοσηρότητας κατ’ελάχιστο.
Η µέση τιµή του Δείκτη Μάζας Σώµατος (BMI) ήταν 24,2 (εύρος 18,0-32,0),
ενώ µόλις 2 ασθενείς παρουσίαζαν υποθρεψία (αποτέλεσµα <18,5). Η συγκέντρωση
της αλβουµίνης ορρού ήταν χαµηλότερη του φυσιολογικού (3.5 gr/dl) σε 27,6% των
ασθενών.

2.2.1.4 Ταξινόµηση κατά ΠΓΑ και λόγοι ευθραυστότητας
Με βάση τα κριτήρια Balducci, οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σε τρεις
κατηγορίες αντιπροσωπευτικές της συνολικής κατάστασης της υγείας τους (πίνακας 5
και γράφηµα 2).

Γράφηµα 2. Κατηγορίες ασθενών κατά ΠΓΑ

Κατηγορία κατά ΠΓΑ

45.8

30.3
Ικανοί
Εύθραυστοι
23.9

Ευπαθείς
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Εξήντα ένας ασθενείς (30.3%) ταξινοµήθηκαν ως «ικανοί-fit» ενώ 92 (45.8%) και 48
(23.9%) ως «ευπαθείς-vulnerable» και «εύθραυστοι-frail», αντίστοιχα.
Οι παράµετροι που καθόρισαν την ταξινόµηση των ασθενών ως
«εύθραυστων» φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 6.

Πίνακας 6. Αιτίες ευθραυστότητας
Αιτία Ευθραυστότητας (frailty)
ADL
Συνοσηρότητα
Γηριατρικό σύνδροµο
ADL µόνο
Συνοσηρότητα µόνο
Γηριατρικό σύνδροµο µόνο
ADL + συνοσηρότητα
ADL + γηριατρικό σύνδροµο
ADL + συνοσηρότητα + γηριατρικό σύνδροµο

Ασθενείς (ν=48)
N
%
45
93,7
10
20,8
6
12,5
33
68,7
3
6,3
0
0
6
12,5
5
10,4
1
2,1

Σαράντα πέντε ασθνενείς παρουσίαζαν τουλάχιστον µία εξάρτηση στη
κλίµακα ADL, 10 ασθενείς παρουσίαζαν σοβαρού βαθµού συνοδό νοσηρότητα και 6
ασθενείς παρουσίαζαν κάποιο γηριατρικό σύνδροµο. Στη πλειοψηφία των ασθενών
(68.7%), η εξάρτηση κατά ADL ήταν το µοναδικό κριτήριο ευθραυστότητας ενώ σε 3
ασθενείς (6,3%) το µοναδικό κριτήριο ήταν η συνοδός νοσηρότητα. Δεν υπήρχε
κανείς ασθενής που να ταξινοµήθηκε ως εύθραυστος µε µοναδικό κριτήριο τη
παρουσία γηριατρικού συνδρόµου. Δώδεκα ασθενείς (25%) παρουσίαζαν κάποιο
συνδυασµό κριτηρίων ευθραυστότητας. Αναλυτικότερα, 6 ασθενείς παρουσίαζαν
ταυτόχρονα εξάρτηση κατά ADL και σοβαρού βαθµού συνοδό νοσηρότητα, 5
ασθενείς παρουσίαζαν εξάρτηση κατά ADL σε συνδυασµό µε τη παρουσία κάποιου
γηριατρικού συνδρόµου ενώ ένας ασθενής παρουσιάζε συνδυασµό και των τριών
παραµέτρων (γράφηµα 3).
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Γράφηµα 3. Αιτίες ευθραυστότητας

Αιτίες Ευθραυστότητας
ADL μόνο

2.1
10.4

Νοσηρότητα μόνο

12.5
6.3

ADL και νοσηρότητα

68.7

ADL και γηριατρικό
σύνδρομο
ADL και νοσηρότητα και
γηρ. σύνδρομο

2.2.1.5 Αποτελέσµατα ποιότητας ζωής
Ερωτηµατολόγια ποιότητας ζωής ασθενών κατά την ένταξη στη µελέτη (πριν
την έναρξη της θεραπείας) συµπληρώθηκαν από 51 ασθενείς. Στις εννέα
εξεταζόµενες παραµέτρους προστέθηκε και µία δέκατη (ποιότητα ζωής συνολικά)
που αποτελεί το µέσο όρο των υπολοίπων. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα
7. Για λόγους ανάλυσης, η κλίµακα 0-100 µετατράπηκε σε κλίµακα 0-10.

Πίνακας 7. Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου ασθενών κατά LCSS
Διάθεση
Λαχάνιασµα
Βήχας

Median
4.0
4.0
3.0

Mean ± SD
3.8 ± 2.6
4.1 ± 2.5
4.0 ± 3.2

Αιµόπτυση
Καταβολή
Όρεξη

0
4.0
2.0

0.9 ± 1.9
4.1 ± 2.2
3.1 ± 2.7

Πόνος
Ελάττωση δραστηριότητας
Ένταση συµπτωµάτων

3.0
4.0
5.0

3.2 ± 2.5
4.3 ± 2.4
4.3 ± 2.4

Ποιότητα ζωής συνολικά

4.0

4.3 ± 2.5
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2.2.1.6 Συσχέτιση ΠΓΑ και ποιότητας ζωής
Μελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση της ΠΓΑ µε την ποιότητα ζωής κατά την
ένταξη στη µελέτη (baseline). Στον πίνακα 8 φαίνονται τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης ως προς την ταξινόµηση των ασθενών µε βάση ΠΓΑ (frail και vulnerable
έναντι fit).

Πίνακας 8. Ταξινόµηση κατά ΠΓΑ και ποιότητα ζωής
Παράµετρος ποιότητας ζωής

Διάθεση

Λαχάνιασµα

Βήχας

Αιµόπτυση

Καταβολή

Όρεξη

Πόνος

Ελάττωση δραστηριότητας

Ταξινόµηση κατά ΠΓΑ

Mean

SD

p-value

Frail/Vulnerable

4.0

2.6

0.437

Fit

3.4

2.5

Frail/Vulnerable

4.2

2.6

Fit

4.0

2.3

Frail/Vulnerable

4.0

3.5

Fit

4.0

2.3

Frail/Vulnerable

1.0

2.2

Fit

0.7

1.2

Frail/Vulnerable

4.2

2.3

Fit

3.9

2.1

Frail/Vulnerable

3.3

2.7

Fit

2.5

3.1

Frail/Vulnerable

3.2

2.5

Fit

3.0

2.6

Frail/Vulnerable

4.7

2.4

Fit

3.3

2.4

Frail/Vulnerable

4.5

2.6

Fit

3.8

2.2

Frail/Vulnerable

4.7

2.6

Fit

3.3

2.2

0.817

0.959

0.662

0.718

0.369

0.696

0.079

Ένταση συµπτωµάτων

0.355

Ποιότητα ζωής συνολικά

0.071
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Η ανάλυση δεν κατέδειξε κάποια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ταξινόµησης
κατά ΠΓΑ και των παραµέτρων της ποιότητας ζωής. Οι non-fit ασθενείς (frail και
vulnerable) παρουσίαζαν εντονότερη ελάττωση της δραστηριότητας και συνολικά
επηρεασµένη ποιότητα ζωής έναντι αυτών που ταξινοµήθηκαν ως fit, αλλά η διαφορά
δεν ήταν στατιστικά σηµαντική.

2.2.2 Τοξικότητα από τη θεραπεία
Η τοξικότητα που παρουσίασαν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας φαίνεται
αναλυτικά στον πίνακα 9.

Πίνακας 9. Τοξικότητα από τη θεραπεία
Κάθε βαθµού
Λευκοπενία

Ν
47

%
23.4

Βαθµού I
N
%
22
10.9

Βαθµού II
N
%
20
10.0

Βαθµού III
N
%
3
1.5

Ουδετεροπενία
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26.9

15

7.5

21

10.4

14

7.0

4

2.0

Εµπύρετη ουδετεροπενία

4

2.0

-

-

4

2.0

-

-

-

-

Αναιµία

153

76.1

102

50.7

44

21.9

7

3.5

-

-

Θροµβοπενία

52

25.9

43

21.4

5

2.5

3

1.5

1

0.5

8.5

14

7.0

3

1.5

-

-

-

-

3.0

4

2.0

2

1.0

-

-

-

-

5.5

4

2.0

7

3.5

-

-

-

-

3.0

4

2.0

2

1.0

-

-

-

-

Ναυτία

Βαθµού IV
N
%
2
1.0

17
Έµετος
6
Διάρροια
11
Βλεννογονίτιδα
6
Δυσκοιλιότητα

20

10.0

16

8.0

4

2.0

-

-

-

-

Νευροτοξικότητα

6

3.0

4

2.0

1

0.5

1

0.5

-

-

Αλλεργικές αντιδράσεις

16

8.0

9

4.5

6

3.0

1

0.5

-

-

Κόπωση

84

41.8

44

21.9

29

14.4

11

5.5

-

-
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Η συχνότερα παρατηρούµενη τοξικότητα ήταν η αναιµία (76.1%)
ακολουθούµενη από κόπωση (41.8%), ουδετεροπενία (26.9%) και θροµβοπενία
(25.9%). Η σοβαρού βαθµού (ΙΙΙ και IV) τοξικότητα ήταν, γενικά, χαµηλή και
αφορούσε κατά συχνότητα εµφάνισης ουδετεροπενία (9%), κόπωση (5%), αναιµία
(3.5%), λευκοπενία (2,5%), θροµβοπενία (2%), νευροτοξικότητα (0.5%) και
αλλεργικές αντιδράσεις (0.5%) (γράφηµα 4).

Γράφηµα 4. Τοξικότητα από τη θεραπεία
70
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ΙΙ
Ι

2.2.2.1 Συσχέτιση τοξικότητας µε κλινικά χαρακτηριστικά και παραµέτρους της
ΠΓΑ – Μονοπαραγοντική ανάλυση
Μελετήθηκε η εµφάνιση τοξικότητας σοβαρού βαθµού σε συσχέτιση µε τα
δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και µε τις παραµέτρους της
γηριατρικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα της µονοπαραγοντικής ανάλυσης
παρουσιάζονται στον πίνακα 10.
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Πίνακας 10. Μονοπαραγοντική ανάλυση για τοξικότητα
Κάθε βαθµού
(n=167)

Βαθµού III/IV
(n=34)

Ηλικία (n=201)
65 – 74 (n=94)
84 (89.4)
10 (10.6)
≥75
(n=107)
83 (77.6)
24 (22.4)
PS (n=201)
0+1 (n=167)
143 (85.6)
24 (14.4)
2 (n=34)
24 (70.6)
10 (29.4)
Τύπος θεραπείας (n=201)
Συνδυασµένη θεραπεία (n=103)
81 (78.6)
22 (21.4)
Μονοθεραπεία (n=98)
86 (87.8)
12 (12.2)
Είδος θεραπείας (n=201)
Χηµειοθεραπεία µόνο (n=147)
122 (83.0)
25 (17.0)
Χηµειοθεραπεία & βιολογικός (n=20)
13 (65.0)
7 (35.0)
Βιολογικός παράγοντας µόνο (n=34)
32 (94.1)
2 (5.9)
Γραµµή θεραπείας (n=201)
1η γραµµή (n=138)
109 (79.0)
29 (21.0)
2η γραµµή (n=63)
58 (92.1)
5 (7.9)
IADL (n=201)
<7
(n=103)
82 (79.6)
21 (20.4)
7 - 8 (n=98)
85 (86.7)
13 (13.3)
ADL (n=201)
<6 (n=45)
38 (84.4)
7 (15.6)
6
(n=156)
129 (82.7)
27 (17.3)
MMSE (n=178)
<24 (n=30)
25 (83.3)
5 (16.7)
≥24 (n=148)
126 (85.1)
22 (14.9)
GDS-15 (n=172)
≤5
(n=121)
101 (83.5)
20 (16.5)
>5
(n=51)
44 (86.3)
7 (13.7)
CIRS-G (n=139)
0
(n=92)
75 (81.5)
17 (18.5)
≥1
(n=47)
39 (83.0)
8 (17.0)
CHARLSON (n=133)
0-1
(n=96)
79 (82.3)
17 (17.7)
>1
(n=37)
29 (78.4)
8 (21.6)
ΔΜΣ (n=146)
<18.5 (n=2)
1 (50.0)
1 (50.0)
≥18.5 (n=144)
116 (80.6)
28 (19.4)
Αλβουµίνη ορρού (n=116)
≥3.5 (n=84)
67 (79.8)
17 (20.2)
<3.5 (n=32)
23 (71.9)
9 (28.1)
Κατηγορία κατά ΠΓΑ (n=201)
Frail
(n=48)
40 (83.3)
8 (16.7)
Vulnerable (n=92)
71 (77.2)
21 (22.8)
Fit (n=61)
56 (91.8)
5 (8.2)
Κατηγορία κατά ΠΓΑ (n=201)
Frail + Vulnerable (n=140)
111 (79.3)
29 (20.7)
Fit (n=61)
56 (91.8)
5 (8.2)
* Pearson’s chi-square test, ** Fisher’s exact test

p-value

OR

95% C.I

p-value

*0.026

2.429

1.094 - 5.393

0.029

*0.033

2.483

1.056 - 5.838

0.037

*0.085

1.947

0.905 - 4.187

0.088

**0.022

-

-

-

**0.025

3.086

1.134 - 8.399

0.027

*0.178

1.674

0.787 - 3.564

0.181

**0.782

1.136

0.459 - 2.813

0.782

**0.783

1.145

0.396 - 3.312

0.802

*0.644

1.245

0.491 - 3.157

0.645

*0.832

1.105

0.438 - 2.787

0.832

*0.605

1.282

0.500 - 3.288

0.605

**0.359

4.143

0.251 - 68.289

0.320

*0.363

1.542

0.604 - 3.934

0.365

**0.057

-

-

-

**0.039

2.926

1.074 - 7.970

0.036
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Ηλικία µεγαλύτερη ή ίση των 75 ετών έναντι ηλικίας < 75 ετών σχετίζονταν
µε στατιστικά σηµαντική αύξηση του κινδύνου τοξικότητας κατά 2,429 φορές.
Οµοίως, το επηρεασµένο PS 2 έναντι PS 0-1 µε αύξηση κινδύνου κατά 2,483 φορές
και η θεραπεία 1ης έναντι της θεραπείας 2ης γραµµής µε αύξηση κινδύνου κατά 3,086
φορές. Τέλος, στατιστικά σηµαντική ήταν η αύξηση του κινδύνου κατά τη χορήγηση
συνδυασµού κλασσικής χηµειοθεραπείας µε βιολογικό παράγοντα έναντι µόνο
χηµειοθεραπείας ή µόνο βιολογικού παράγοντα. Αντίθετα, δεν υπήρχε διαφορά
µεταξύ του τύπου θεραπείας σε ότι αφορά τη χορήγηση συνδυασµένης έναντι
µονοθεραπείας.
Σε ότι αφορά τη κατάταξη των ασθενών µε βάση την ΠΓΑ, υπήρχε στατιστικά
σηµαντική αύξηση του κινδύνου τοξικότητας για το άθροισµα των «εύθραυστων» και
«ευπαθών» ασθενών έναντι των «ικανών» (αύξηση κινδύνου κατά 2,926 φορές), ενώ
στη σύγκριση ανά κατηγορία ασθενών ξεχωριστά ο κίνδυνος για αυξηµένη
τοξικότητα έτεινε προς στατιστική σηµαντικότητα (p = 0.057).
Για τη συσχέτιση µε τις επιµέρους παραµέτρους της ΠΓΑ χρησιµοποιήθηκαν
ως όρια διχοτόµησης οι τιµές που είναι ευρέως αποδεκτές ως όριο µεταξύ
φυσιολογικού και παθολογικού ή κλινικά σηµαντικού για τη κάθε επιµέρους
εξεταζόµενη παράµετρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες κατά Balducci [4] και µε
προηγούµενες µελέτες [100]. Έτσι, για τη κλίµακα ADL ο πληθυσµός διχοτοµήθηκε
µεταξύ score 6 και < 6, καθώς εξάρτηση ακόµη και σε µία από τις εξεταζόµενες
παραµέτρους έχει βαρύτητα για την αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης του
ασθενούς [4, 26]. Για τη κλίµακα IADL ο πληθυσµός διχοτοµήθηκε µεταξύ score ≥ 7
και < 7, καθώς εξάρτηση σε τουλάχιστον 2 από τις εξεταζόµενες παραµέτρους
αξιολογείται ως σηµαντική για την εκτίµηση της λειτουργικής κατάστασης του
ασθενούς [4,28]. Ως όριο διχοτόµησης για τη κλίµακα εκτίµησης της γνωσιακής
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κατάστασης MMSE χρησιµοποιήθηκε το 24 [4,39,41] ενώ για τη κλίµακα εκτίµησης
του συναισθήµατος GDS-15 χρησιµοποιήθηκε το 5 [37]. Για την κλίµακα εκτίµησης
της συνοδού νοσηρότητας CIRS-G επιλέχθηκε η σύγκριση µε βάση τη παρουσία ή
όχι (0 έναντι ≥ 1) οποιουδήποτε νοσήµατος σοβαρού βαθµού (3 ή 4) καθώς αυτή
φαίνεται πως έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από το συνολικό score νοσηρότητας για τη
συγκεκριµένη κλίµακα [4,34]. Για τη κλίµακα νοσηρότητας Charlson, ως όριο
διχοτόµησης επιλέχθηκε η απουσία ή η παρουσία ήπιας συνοδού νοσηρότητας (score
= 0 ή 1, αντίστοιχα) έναντι της παρουσίας τουλάχιστον µέτριας συννοσηρότητας
(score > 1) [4,33,99]. Σε ότι αφορά την κατάσταση θρέψης, χρησιµοποιήθηκε ως όριο
του ΔΜΣ το 18,5 σύµφωνα µε τον ορισµό της υποθρεψίας από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας [47] και ως όριο της συγκέντρωσης αλβουµίνης ορού τα 3.5 gr/dl.
Από τη µονοπαραγοντική ανάλυση δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σηµαντική
αύξηση κινδύνου για την εµφάνιση τοξικότητας, για κάποια από τις επιµέρους
παραµέτρους της ΠΓΑ που εκτιµήθηκαν.

2.2.2.2 Συσχέτιση τοξικότητας µε κλινικά χαρακτηριστικά και παραµέτρους της
ΠΓΑ – Πολυπαραγοντική ανάλυση
Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση για τη συσχέτιση
των δηµογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών, της θεραπείας καθώς επίσης και
της γηριατρικής αξιολόγησης µε τον κίνδυνο σοβαρού βαθµού τοξικότητας από τη
θεραπεία. Από τις επιµέρους παραµέτρους της ΠΓΑ συµπεριλήφθησαν για την
ανάλυση µόνο οι κλίµακες ADL και IADL καθώς για αυτές υπήρχαν στοιχεία για το
σύνολο των ασθενών.
Η πολυπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 11) κατέδειξε ως σηµαντικές
παραµέτρους για τον κίνδυνο εµφάνισης σοβαρού βαθµού τοξικότητας από τη
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θεραπεία την ηλικία (≥ 75 έναντι 65-74 ετών), το PS (2 έναντι 0 ή 1) και την
κατάταξη του ασθενή σύµφωνα µε τη ΠΓΑ (frail και vulnerable έναντι fit), ενώ το
είδος θεραπείας (συνδυασµός κλασσικής χηµειοθεραπείας µε βιολογικό παράγοντα
έναντι µόνο χηµειοθεραπείας ή µόνο βιολογικού παράγοντα) είχε ισχυρή αλλά όχι
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.

Πίνακας 11. Πολυπαραγοντική ανάλυση για τοξικοτητα σοβαρού βαθµού
Παράµετρος
Ηλικία
PS
Κατηγορία κατά ΠΓΑ
Είδος θεραπείας

Κατηγορία

HR

95% C.I

p-value

≥75 vs 65 – 74

2.395

1.022 – 5.616

0.045

2 vs 0-1

2.663

1.037 – 6.836

0.042

Frail + Vulnerable vs Fit

3.883

1.095 – 13.771

0.036

ΧΜΘ µόνο vs ΧΜΘ + Βιολογικό
vs Βιολογικό µόνο

6.751

0.910 – 50.089

0.062

2.2.2.3 Συσχέτιση τοξικότητας µε την ποιότητα ζωής κατά την ένταξη στη
µελέτη
Ακολούθως αναλύθηκε η σχέση της ποιότητας ζωής κατά την ένταξη στη
µελέτη (baseline) µε την εµφάνιση σοβαρού βαθµού (3 και 4) τοξικότητας από τη
θεραπεία. Κατά την ανάλυση µελετήθηκε η εµφάνιση τοξικότητας σε σχέση µε τη
µέση τιµή των παραµέτρων της ποιότητας ζωής για την αντίστοιχη οµάδα ασθενών.
Η ανάλυση κατέδειξε σηµαντική συσχέτιση µε τη µεγαλύτερου βαθµού αιµόπτυση
και καταβολή καθώς και µε τη µειωµένη δραστηριότητα και τη συνολική ένταση των
συµπτωµάτων των ασθενών (πίνακας 12).
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Πίνακας 12. Ποιότητα ζωής κατά την ένταξη και τοξικότητα σοβαρού βαθµού
Παράµετρος ποιότητας ζωής
Διάθεση
Λαχάνιασµα

Βήχας
Αιµόπτυση
Καταβολή

Όρεξη
Πόνος

Μειωµένη δραστηριότητα

Ένταση συµπτωµάτων

Ποιότητα ζωής συνολικά

Τοξικότητα

Mean

SD

Όχι

3.1

2.5

Ναι
Όχι

4.2
3.4

2.6
2.5

Ναι

4.4

2.4

Όχι

3.2

1.9

Ναι
Όχι

4.3
0.2

3.7
0.7

Ναι

1.2

2.3

Όχι

2.9

2.0

Ναι

4.7

2.1

Όχι

2.3

2.3

Ναι

3.4

2.9

Όχι

2.5

2.1

Ναι

3.5

2.6

Όχι

3.1

2.3

Ναι

5.0

2.3

Όχι

3.2

2.2

Ναι

4.8

2.4

Όχι

3.5

2.3

Ναι

4.7

2.6

p-value
0.155
0.167

0.221
0.027
0.006

0.195
0.204

0.012

0.028

0.119

2.2.3 Συσχέτιση ΠΓΑ µε την αποτελεσµατικότητα από τη θεραπεία
Μελετήθηκε επίσης η συσχέτιση των δηµογραφικών και κλινικών
χαρακτηριστικών των ασθενών καθώς και των παραµέτρων της γηριατρικής
αξιολόγησης µε την επιβίωση των ασθενών. Η ανάλυση έγινε µόνο για τους ασθενείς
που έλαβαν θεραπεία 1ης γραµµής (ν=138) για λόγους οµοιογένειας του πληθυσµού,
καθώς είναι γνωστό ότι η πρόγνωση των προθεραπευµένων ασθενών µε εκτεταµένο
ΜΜΚΠ είναι σηµαντικά δυσµενέστερη σε σχέση µε µή προθεραπευµένους ασθενείς.
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Η συσχέτιση έγινε για την επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου (progression-free
survival, PFS) και τη συνολική επιβίωση (overall survival, OS) καθώς και για το
ποσοστό αντικειµενικών ανταποκρίσεων στη θεραπεία (objective response rate,
ORR) µε τη χρήση µονοπαραγοντικής και πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Για τη
συσχέτιση µε τις επιµέρους παραµέτρους της ΠΓΑ χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια όρια
διχοτόµησης του πληθυσµού που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση ως προς τη
τοξικότητα (βλ. κεφ 2.2.2.1)

2.2.3.1 Μονο- /Πολυπαραγοντική ανάλυση ως προς το PFS
Το διάµεσο PFS για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 1ης γραµµής ήταν 6,1
και 4,7 µήνες για τα στάδια νόσου IIIB και IV, αντίστοιχα. Οι ασθενείς που ήταν 6574 ετών παρουσίασαν διάµεσο PFS 5,4 µήνες έναντι 4,4 µήνες για τους ασθενείς που
είχαν ηλικία µεγαλύτερη ή ίση των 75 ετών. Ασθενείς µε ικανοποιητικό PS (0 ή 1)
παρουσίασαν διάµεσο PFS 5,2 µήνες έναντι 1,9 µηνών για αυτούς µε επηρεασµένο
PS (2). Το PFS των ασθενών που έλαβαν συνδυασµένη θεραπεία µε δύο παράγοντες
ήταν 5,5 µήνες έναντι 2,1 µήνες για αυτούς που έλαβαν µονοθεραπεία, ενώ ο
συνδυασµός µε βιολογικό παράγοντα έναντι µόνο κλασσικής χηµειοθεραπείας
οδήγησε σε PFS 6,4 έναντι 4,4 µηνών, αντίστοιχα. Τέλος, ασθενείς που εκτιµήθηκαν
ως fit µε βάση τη ΠΓΑ παρουσίασαν διάµεσο PFS 6,1 µηνών έναντι 3,4 και 5,4
µηνών των vulnerable και frail, αντίστοιχα.
Η µονοπαραγοντική ανάλυση ως προς την επιβίωση ελεύθερη προόδου της
νόσου (PFS) παρουσιάζεται στον πίνακα 13.
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Πίνακας 13. Μονοπαραγοντική ανάλυση για progression-free survival
Ηλικία (n=138)
65 - 74 (n=52, events=46)
≥75
(n=86,events=74)
PS (n=138)
0+1 (n=114, events=99)
2 (n=24, events=21)
Στάδιο νόσου
IIIB (n=30, Events=26)
IV (n=108, Events=94)
Ιστολογικός υπότυπος
Πλακώδες
(n=56, Events=51)
Μή-πλακώδες (n=82, Events=69)
Τύπος θεραπείας (n=138)
Διπλέτα
(n=103, events=87)
Μονοθεραπεία (n=35, events=33)
Είδος θεραπείας (n=138)
Χηµειοθεραπεία (n=118, events=106)
Χηµειοθεραπεία + Βιολογικό
παράγοντα (n=20, events=14)
IADL (n=138)
< 7 (n=70, events=59)
7-8 (n=68, events=61)
ADL (n=138)
< 6 (n=33, events=27)
6
(n=105, events=93)
MMSE (n=115)
< 24 (n=17, events=16)
≥ 24 (n=98, events=86)
GDS (n=110)
≤5
(n=85, events=79)
>5
(n=25, events=20)
CIRS (n=95)
0
(n=63, events=59)
≥1
(n=32, events=29)
CHARLSON (n=104)
0-1
(n=74, events=61)
>1
(n=30, events=26)
ΔΜΣ (n=113)
<18.5 (n=2, events=2)
≥18.5 (n=111, events=96)
Αλβουµίνη ορρού (n=90)
≥3.5 (n=63, events=55)
<3.5 (n=27, events=22)
ΠΓΑ (n=138)
Frail
(n=35, events=29)
Vulnerable (n=61, events=52)
Fit
(n=42, events=39)
ΠΓΑ (n=138)
Frail + Vulnerable (n=96, events=81)
Fit
(n=42, events=39)

Median (min-max)

Log rank test

p-value

HR

95% C.I

p-value

5.4 (0.4 - 123.6)
4.4 (0.4 - 32.7)

1.357

0.244

1.246

0.859 - 1.809

0.246

5.2 (0.4 - 123.6)
1.9 (0.4 - 10.0)

8.092

0.004

1.979

1.224 - 3.202

0.005

6.1 (0.5 - 19.2)
4.7 (0.4 - 123.6)

0.261

0.610

1.120

0.723 - 1.735

0.611

4.4 (0.4 - 32.7)
4.9 (0.4 - 123.7)

0.282

0.595

1.104

0.766 - 1.590

0.596

5.5 (0.4 - 123.6)
2.1 (0.4 - 16.1)

9.114

0.003

1.851

1.232 - 2.780

0.003

4.4 (0.4 - 32.7)
6.4 (0.7 - 123.6)

4.582

0.032

1.866

1.044 - 3.338

0.035

3.4 (0.4 - 123.6)
6.0 (0.4 - 20.0)

0.107

0.744

1.063

0.738 - 1.530

0.744

4.9 (0.4 - 19.6)
4.4 (0.4 - 123.6)

0.044

0.833

1.047

0.680 - 1.613

0.834

1.9 (0.4 - 9.0)
4.9 (0.4 - 32.7)

5.195

0.023

1.866

1.080 - 3.223

0.025

4.7 (0.4 - 20.0)
3.1 (0.4 - 10.0)

0.920

0.337

1.277

0.773 - 2.109

0.340

3.2 (0.4 - 20.0)
4.4 (0.4 - 12.1)

0.338

0.561

1.142

0.728 - 1.791

0.563

6.4 (0.4 - 32.7)
4.4 (0.4 - 123.6)

0.487

0.485

1.181

0.739 - 1.889

0.487

0.7 (0.7 - 3.4)
5.0 (0.4 - 123.6)

3.324

0.068

3.439

0.833-14.192

0.088

4.3 (0.4 - 32.7)
5.4 (0.4 - 123.6)

2.321

0.128

1.479

0.891 - 2.456

0.131

0.010

0.995

1.025

0.632 - 1.662

0.922

0.007

0.933

1.017

0.689 - 1.501

0.933

5.4 (0.4 - 19.6)
3.4 (0.4 - 123.6)
6.1 (0.7 - 16.1)
3.8 (0.4 - 123.6)
6.1 (0.7 - 16.7)
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Παράµετροι που σχετίζονταν µε στατιστικά σηµαντικό µεγαλύτερο PFS ήταν
το καλό PS (0-1 έναντι 2), η χορήγηση χηµειοθεραπείας µε δύο παράγοντες έναντι
µονοθεραπείας, η χορήγηση συνδυασµού µε βιολογικό παράγοντα έναντι της
χορήγησης µόνο κλασσικής κυτταροτοξικής χηµειοθεραπείας και τέλος η
ικανοποιητική έναντι της επηρεασµένης γνωσιακής κατάστασης.
Αντίθετα, η ηλικία, η κατάταξη σύµφωνα µε την ΠΓΑ και οι άλλες επιµέρους
παράµετροι της γηριατρικής αξιολόγησης δεν σχετίζονταν προβλεπτικά µε το PFS.
Ακολούθησε, πολυπαραγοντική ανάλυση για τη συσχέτιση των δηµογραφικών και
κλινικών χαρακτηριστικών, του είδους της θεραπείας καθώς επίσης και της
γηριατρικής αξιολόγησης µε την επιβίωση ελεύθερη επιδείνωσης της νόσου (PFS). Η
πολυπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 14) κατέδειξε ως σηµαντικoύς προβλεπτικούς
παράγοντες για το PFS το PS (0 ή 1 έναντι 2) και το είδος θεραπείας (συνδυασµένη
θεραπεία έναντι µονοθεραπείας) ενώ το αποτέλεσµα του MMSE (> 24 έναντι ≤ 24)
είχε ισχυρή αλλά όχι στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.

Πίνακας 14. Πολυπαραγοντική ανάλυση για progression-free survival
Παράµετρος
PS
Είδος θεραπείας
MMSE

Κατηγορία

HR

95% C.I

p-value

0-1 vs 2

1.846

1.091 – 3.124

0.022

Συνδυασµένη vs Μονοθεραπεία

1.674

1.028 – 2.727

0.038

> 24 vs ≤ 24

1.683

0.928 – 3.052

0.086

2.2.3.2 Μονο-/Πολυπαραγοντική ανάλυση ως προς το OS
Η διάµεση επιβίωση των ασθενών µε στάδιο νόσου IIIB και IV ήταν 19,2 και
10 µήνες, αντίστοιχα. Οι ασθενείς που ήταν 65-74 ετών παρουσίασαν διάµεση OS
12,1 µήνες έναντι 8,9 µηνών για τους ασθενείς µε ηλικία µεγαλύτερη ή ίση των 75
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ετών. Ασθενείς µε PS 0 ή 1 παρουσίασαν διάµεση επιβίωση 12,1 µήνες, έναντι 3,6
µηνών για αυτούς µε PS 2. Τέλος, η διάµεση επιβίωση των ασθενών που εκτιµήθηκαν
ως fit µε βάση τη ΠΓΑ ήταν 14,5 µήνες έναντι 10 και 8,9 µηνών των vulnerable και
frail, αντίστοιχα. Η µονοπαραγοντική ανάλυση ως προς την συνολική επιβίωση (OS)
παρουσιάζεται στον πίνακα 15.

Πίνακας 15. Μονοπαραγοντική ανάλυση για overall survival
Ηλικία (n=138)
65 - 74 (n=52, events=32)
≥75 (n=86,events=62)
PS (n=138)
0+1 (n=114, events=76)
2 (n=24, events=18)
Στάδιο νόσου
IIIB (n=30, Events=16)
IV (n=108, Events=78)
Ιστολογικός υπότυπος
Πλάκώδες (n=56, Events=31)
Μή-πλακώδες (n=82, Events=63)
Τύπος θεραπείας (n=138)
Διπλέτα (n=103, events=67)
Μονοθεραπεία (n=35,
events=27)
Είδος θεραπείας (n=138)
Χηµειοθεραπεία (n=118,
events=76)
Χηµειοθεραπεία + βιολογικό
(n=20, events=18)
IADL (n=138)
<7
(n=70, events=48)
7-8 (n=68, events=46)
ADL (n=138)
<6 (n=33, events=21)
6
(n=105, events=73)
MMSE (n=115)
<24 (n=17, events=13)
≥24 (n=98, events=60)
GDS (n=110)
≤5
(n=85, events=59)
>5
(n=25, events=14)
CIRS (n=95)
0
(n=63, events=42)
≥1
(n=32, events=23)
CHARLSON (n=104)
0-1
(n=74, events=47)
>1
(n=30, events=20)
ΔΜΣ (n=113)

Median (min-max)

Log rank test

p-value

HR

95% C.I

p-value

12.1 (0.7 - 128.8)
8.9 (0.4 - 42.6)

3.807

0.051

1.534

0.994-2.367

0.053

12.1 (0.4 - 128.8)
3.6 (0.7 - 17.6)

8.020

0.005

2.099

1.241-3.549

0.006

19.2 (1.0 - 48.3)
10.0 (0.4 - 128.8)

5.416

0.020

1.888

1.095-3.254

0.022

12.1 (0.4 - 33.0)
11.2 (0.7 - 128.8)

0.658

0.417

1.196

0.775-1.847

0.418

12.0 (0.7 - 128.8)
11.8 (0.4 - 27.3)

3.420

0.064

1.529

0.971-2.408

0.067

12.2 (0.4 - 48.3)

1.308

0.253

1.367

0.798-2.340

0.255

8.9 (0.4 - 128.8)
13.3 (0.4 - 48.3)

2.389

0.122

1.382

0.915-2.087

0.124

8.9 (0.7 - 42.6)
12.1 (0.4 - 128.8)

0.576

0.448

1.208

0.741-1.968

0.449

14.0 (0.4 - 22.6)
12.4 (0.7 - 48.3)

0.173

0.677

1.138

0.619-2.094

0.678

12.6 (0.4 - 48.3)
11.8 (0.7 - 27.0)

0.068

0.794

1.081

0.601-1.947

0.794

13.2 (0.7 - 48.3)
12.1 (0.4 - 27.0)

1.563

0.211

1.389

0.827-2.334

0.214

12.4 (0.7 - 48.3)
8.9 (0.9 - 128.8)

0.585

0.445

1.232

0.721-2.106

0.446

8.3 (0.7 - 128.8)
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<18.5 (n=2, events=2)
≥18.5 (n=111, events=73)
Αλβουµίνη ορρού (n=90)
≥3.5 (n=63, events=44)
<3.5 (n=27, events=15)
ΠΓΑ (n=138)
Frail (n=35, events=22)
Vuln. (n=61, events=42)
Fit
(n=42, events=30)
ΠΓΑ (n=138)
Frail + Vuln. (n=96, events=64)
Fit
(n=42, events=30)

0.7 (0.7 - 3.4)
12.1 (0.4 - 128.8)

14.699

<0.001

10.091

2.335-43.619

0.002

9.3 (0.7 - 48.3)
14.9 (0.7 - 128.8)

0.657

0.418

1.282

0.701-2.345

0.419

3.021

0.221

1.476

0.918-2.373

0.108

3.021

0.082

1.473

0.949-2.287

0.084

8.9 (0.7 - 42.6)
10.0 (0.4 - 128.8)
14.5 (0.7 - 48.3)
9.9 (0.4 - 128.8)
14.5 (0.7 - 48.3)

Παράµετροι που σχετίζονταν µε στατιστικά σηµαντική µεγαλύτερη διάµεση
επιβίωση ήταν το καλό PS (0-1 έναντι 2) και το στάδιο της νόσου (IIIB έναντι IV),
ενώ η ηλικία (65-74 έναντι ≥ 75) και η χορήγηση θεραπείας µε δύο παράγοντες
έναντι µονοθεραπείας σχετίζονταν ισχυρά αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά µε αυτή. Η
κατάσταση θρέψης (ΔΜΣ ≥ 18,5 έναντι <18,5) επίσης σχετίζονταν ισχυρά µε
καλύτερη επιβίωση αλλά ο αριθµός των ασθενών µε υποθρεψία ήταν πολύ µικρός για
να ερµηνευτεί µε ασφάλεια το εύρηµα. Τέλος, η κατάταξη σύµφωνα µε τη ΠΓΑ και
οι άλλες επιµέρους παράµετροι της γηριατρικής αξιολόγησης δεν σχετίζονταν
προβλεπτικά µε την OS. Η πολυπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 16) κατέδειξε ότι
µόνο το PS (0 ή 1 έναντι 2) σχετίζονταν σηµαντικά µε τη διάµεση επιβίωση ενώ το
είδος θεραπείας (συνδυασµένη θεραπεία έναντι µονοθεραπείας) είχε ισχυρή αλλά όχι
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.

Πίνακας 16. Πολυπαραγοντική ανάλυση για overall survival
Παράµετρος
PS
Είδος θεραπείας

Κατηγορία

HR

95% C.I

p-value

0-1 vs 2

1.815

1.035 – 3.184

0.038

Συνδυασµένη vs Μονοθεραπεία

1.574

0.976 – 2.540

0.063
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2.2.3.3 Μονο-/Πολυπαραγοντική ανάλυση ως προς το ανταπόκριση στη θεραπεία
Το ποσοστό αντικειµενικών ανταποκρίσεων (ORR) ήταν 46,7% και 25% για
τους ασθενείς µε στάδιο νόσου IIIB και IV, αντίστοιχα. Οι ασθενείς που έλαβαν
συνδυασµένη θεραπεία παρουσίασαν ORR 35,9% έναντι 11,4% αυτών που έλαβαν
µονοθεραπεία. Οι ασθενείς που ήταν 65-74 ετών > 75 ετών παρουσίασαν ORR 32,7%
και 27,9%, αντίστοιχα ενώ ασθενείς µε PS 0 ή 1 παρουσίασαν 31,6% έναντι 20,8%
αυτών µε PS 2. Τέλος, το ποσοστό αντικειµενικών ανταποκρίσεων των ασθενών που
εκτιµήθηκαν ως fit µε βάση τη ΠΓΑ ήταν 38,1% έναντι 21,3% και 34,3% για τους
vulnerable και frail, αντίστοιχα. Η µονοπαραγοντική ανάλυση ως προς τη συνολική
ανταπόκριση στη θεραπεία (objective response rate, ORR) παρουσιάζεται στον
πίνακα 17.

Πίνακας 17. Μονοπαραγοντική ανάλυση για objective response rate

Ηλικία (n=138)
65 - 74 (n=52)
≥75
(n=86)
PS (n=138)
0+1 (n=114)
2 (n=24)
Στάδιο
IIIB (n=30)
IV (n=108)
Ιστολογικός υπότυπος
Πλακώδες (n=56)
Μή-πλακώδες (n=82)
Τύπος θεραπείας (n=138)
Διπλέτα
(n=103)
Μονοθεραπεία (n=35)
Είδος θεραπείας (n=138)
Χηµειοθεραπεία µόνο
(n=118)
Χηµειοθεραπεία µε
βιολογικό (n=20)
IADL (n=138)
<7
(n=70)
7 - 8 (n=68)
ADL (n=138)
<6 (n=33)
6
(n=105)

CR+PR
(n=41)

SD+PD
(n=97)

p-value

OR

95% C.I

p-value

17 (32.7)
24 (27.9)

35 (67.3)
62 (72.1)

*0.551

1.255

0.595 - 2.648

0.551

36 (31.6)
5 (20.8)

78 (68.4)
19 (79.2)

**0.337

1.754

0.607 - 5.069

0.300

14 (46.7)
27 (25.0)

16 (53.3)
81 (75.0)

*0.022

2.625

1.134-6.075

0.024

17 (30.4)
24 (29.3)

39 (69.6)
58 (70.7)

0.891

1.053

0.502 - 2.213

0.891

37 (35.9)
4 (11.4)

66 (64.1)
31 (88.6)

**0.006

4.345

1.423 - 13.268

0.010

35 (29.7)

83 (70.3)

*0.976

1.016

0.361 - 2.860

0.976

6 (30.0)

14 (70.0)

19 (27.1)
22 (32.4)

51 (72.9)
46 (67.6)

*0.503

1.284

0.617 - 2.669

0.504

12 (36.4)
29 (27.6)

21 (63.6)
76 (72.4)

*0.338

1.498

0.654 - 3.428

0.339
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MMSE (n=115)
<24 (n=17)
3 (17.6)
14 (82.4)
**0.265
≥24 (n=98)
32 (32.7)
66 (67.3)
GDS (n=110)
≤5
(n=85)
26 (30.6)
59 (69.4)
*0.524
>5
(n=25)
6 (24.0)
19 (76.0)
CIRS (n=95)
0
(n=63)
15 (23.8)
48 (76.2)
*0.647
≥1
(n=32)
9 (28.1)
23 (71.9)
CHARLSON (n=104)
0-1
(n=74)
26 (35.1)
48 (64.9)
*0.241
>1
(n=30)
7 (23.3)
23 (76.7)
ΔΜΣ (n=113)
<18.5 (n=2)
2 (100)
**1.000
≥18.5 (n=111)
37 (33.3)
74 (66.7)
Αλβουµίνη ορρού (n=90)
≥3.5 (n=63)
16 (25.4)
47 (74.6)
*0.441
<3.5 (n=27)
9 (33.3)
18 (66.7)
ΠΓΑ (n=138)
Frail (n=35)
12 (34.3)
23 (65.7)
*0.151
Vulnerable (n=61)
13 (21.3)
48 (78.7)
Fit
(n=42)
16 (38.1)
26 (61.9)
ΠΓΑ (n=138)
Frail + Vulnerable (n=96)
25 (26.0)
71 (74.0)
*0.154
Fit (n=42)
16 (38.1)
26(61.9)
* Pearson’s chi-square test, ** Fisher’s exact test

2.263

0.607 - 8.440

0.224

1.395

0.500 - 3.898

0.525

1.252

0.477 - 3.285

0.648

1.780

0.674 - 4.701

0.245

-

-

-

1.469

0.551- 3.917

0.442

-

-

-

1.748

0.808 - 3.781

0.156

Παράµετροι που σχετίζονταν µε στατιστικά σηµαντική µεγαλύτερο ποσοστό
ανταποκρίσεων ήταν το στάδιο της νόσου (IIIB έναντι IV) και η χορήγηση θεραπείας
µε δύο παράγοντες έναντι µονοθεραπείας, ενώ τα υπόλοιπα κλινικά χαρακτηριστικά
και οι παράµετροι της γηριατρικής αξιολόγησης δεν παρουσίαζαν σηµαντική
συσχέτιση. H πολυπαραγοντική ανάλυση (πίνακας 17) κατέδειξε ότι µόνο το στάδιο
της νόσου (IIIB έναντι IV) σχετίζονταν σηµαντικά µε την ανταπόκριση στη θεραπεία
ενώ το είδος θεραπείας (συνδυασµένη θεραπεία έναντι µονοθεραπείας) παρουσίαζε
ισχυρή αλλά όχι στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.

Πίνακας 17. Πολυπαραγοντική ανάλυση για objective response rate
Παράµετρος
Στάδιο νόσου
Είδος θεραπείας

Κατηγορία

HR

95% C.I

p-value

IIIB vs IV

3.176

1.204 – 8.379

0.020

Συνδυασµένη vs Μονοθεραπεία

4.840

1.481 – 15.812

0.090
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2.2.4 Παράµετροι µε τη καλύτερη προβλεπτική και προγνωστική αξία
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα συσχέτισης των δηµογραφικών,
κλινικών και γηριατρικών παραµέτρων µε τη τοξικότητα από τη θεραπεία και την
επιβίωση των ασθενών, µπορούµε να καθορίσουµε τις παραµέτρους µε τη
µεγαλύτερη προβλεπτική και προγνωστική αξία, αντίστοιχα (πίνακας 19).

Πίνακας 19. Παράµετροι µε προγνωστική και προβλεπτική αξία
Παράµετροι
Τοξικότητα (βαθµού 3-4)

- Ηλικία (≥75 vs <75)
- PS (2 vs 0-1)
- ΠΓΑ (non-fit vs fit)
- Είδος θεραπείας (συνδυασµός κυτταροτοξικού µε βιολογικό vs µόνο κυτταροτοξική ή
µόνο βιολογική θεραπεία)

Ανταπόκριση στη

- Στάδιο νόσου (IV vs IIB)

θεραπεία (ORR)

- Είδος θεραπείας (συνδυασµένη χηµειοθεραπεία vs µονοθεραπεία)

Επιβίωση χωρίς πρόοδο

- PS (2 vs 0-1)

της νόσου (PFS)

- Είδος θεραπείας (συνδυασµένη χηµειοθεραπεία vs µονοθεραπεία)
- MMSE (<24 vs ≥24)

Συνολική επιβίωση (OS)

- PS (2 vs 0-1)
- Είδος θεραπείας (συνδυασµένη χηµειοθεραπεία vs µονοθεραπεία)

Κύριοι προβλεπτικοί παράγοντες για σοβαρού βαθµού (3 και 4) τοξικότητα
από τη θεραπεία αποτελούν οι ηλικία ≥ 75 ετών, το επηρεασµένο PS 2, η κατάταξη
µε βάση τη ΠΓΑ ως non-fit καθώς και η χορήγηση θεραπείας µε συνδυασµό
κλασσικού κυταροτοξικού και βιολογικού παράγοντα.
Κύριοι προβλεπτικοί παράγοντες για ανταπόκριση στη θεραπεία αποτελούν το στάδιο
της νόσου και η χορήγηση συνδυασµένης θεραπείας.
Κύριοι προγνωστικοί παράγοντες για την επιβίωση των ασθενών αποτελούν η
λειτουργική κατάσταση κατά PS και η χορήγηση συνδυασµένης χηµειοθεραπείας και
πιθανά η γνωσιακή κατάσταση.
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2.3 Συζήτηση
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης κατέδειξαν ότι η διενέργεια της ΠΓΑ
σε ηλικιωµένους ασθενείς µε εκτεταµένο ΜΜΚΠ είναι εφικτή και µπορεί να δώσει
πληροφορίες µε προβλεπτική αξία για την τοξικότητα από τη θεραπεία και
προγνωστική αξία για την έκβαση της νόσου. Ειδικότερα, η ταξινόµηση σύµφωνα µε
τη ΠΓΑ (non-fit έναντι fit), η προχωρηµένη ηλικία (≥ 75 έτη έναντι µικρότερης) και
το κακό PS (2 έναντι 0-1) σχετίζονταν σηµαντικά µε αυξηµένο κίνδυνο τοξικότητας
από τη θεραπεία ενώ, εκτός από το στάδιο IV της νόσου, το κακό PS, η υποθρεψία, η
γνωσιακή έκπτωση και πιθανά η ηλικία ≥ 75 έτη σχετίζονταν µε χειρότερη επιβίωση.
Οι ασθενείς που συµµετείχαν στη µελέτη, έχοντας ένα µέσο όρο ηλικίας τα 75
έτη, αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού των ηλικιωµένων µε
ΜΚΚΠ που αντιµετωπίζεται στη καθηµερινή κλινική πρακτική. Για τη συµµετοχή
στη µελέτη ορίστηκε ως κατώτερο όριο ηλικίας τα 65 έτη όπως έχει καθοριστεί για
τον ορισµό των ηλικιωµένων [1] και έχει χρησιµοποιηθεί συχνά στη σχετική
ογκολογική βιβλιογραφία [5,6,76,77,102-104]. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των
ασθενών (53%) ήταν άνω των 75 ετών, ενώ 42% αυτών ήταν άνω των 80 ετών,
αντιπροσωπεύοντας έτσι έναν πληθυσµό για τον οποίο υπάρχει µεγάλο ερευνητικό
ενδιαφέρον λόγω της υπο-αντιπροσώπευσής του σε κλινικές µελέτες [5-9].
Η µεγάλη πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες (87%), σύµφωνα µε τις
στατιστικές της νόσου στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία είχε µεταστατική
νόσο (82%), η οποία σχετίζεται µε ιδιαίτερα πτωχή πρόγνωση. Σε ότι αφορά τους
ιστολογικούς υπότυπους, ίδιο ποσοστό ασθενών (38%) είχε πλακώδες και αδενικού
τύπου καρκίνωµα. Το σχετικά αυξηµένο ποσοστό πλακωδών καρκινωµάτων
πιθανότατα σχετίζεται µε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες
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καθώς επίσης και µε το γεγονός ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων καρκίνου πνεύµονα σχετίζεται µε το κάπνισµα.
Η καθιερωµένη βέλτιστη θεραπεία (standard treatment) 1ης γραµµής για µή
µοριακά επιλεγµένους ασθενείς µε εκτεταµένο ΜΜΚΠ κατά τη διάρκεια της µελέτης
ήταν η συνδυασµένη χηµειοθεραπεία µε βάση την πλατίνα [59,60]. Καθώς το σύνολο
των ασθενών της παρούσας µελέτης συµµετείχαν σε µελέτες φάσης ΙΙ και φάσης ΙΙΙ
που ήταν ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους ασθενείς, έλαβαν τη συνδυασµένη
θεραπεία µε µειωµένη ένταση δόσης λόγω χορήγησης των παραγόντων σε µειωµένες
δόσεις [97,98] ή/και µε τροποιηµένο πρόγραµµα χορήγησης [98,99], κάτι που
ακολουθείται τακτικά σε παρόµοιες µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία [72,82,83,85].
Οι θεραπευτικές επιλογές που χρησιµοποιήθηκαν, µε εξαίρεση το συνδυασµό
docetaxel/bevacizumab, αποτελούν επιλογές που µε µικρές διαφορές έχουν
χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια µελετών για ηλικιωµένους ασθενείς και από άλλους
ερευνητές [72-74,76,81-83,100] και αποτελούν αποδεκτές θεραπευτικές επιλογές.
Σε ότι αφορά τη θεραπεία 2ης-γραµµής στο ΜΜΚΠ, η καθιερωµένη θεραπεία
κατά τη διάρκεια της µελέτης ήταν η µονοθεραπεία µε docetaxel [104,105],
pemetrexed [106] ή erlotinib [66], ενώ δεν υπάρχει καµιά τυχαιοποιηµένη µελέτη
ειδικά σχεδιασµένη για προθεραπευµένους ηλικιωµένους.

Στην τυχαιοποιηµένη

µελέτη φάσης ΙΙΙ της ΕΟΕΟ [96] συγκρίθηκαν για πρώτη φορά δύο από τους
παραπάνω παράγοντες (pemetrexed vs erlotinib) σε ασθενείς που είχαν λάβει
προηγουµένως τουλάχιστο µία γραµµή θεραπείας. Εξήντα τρεις από τους ασθενείς
αυτούς, µε ηλικία άνω των 65 ετών, συµµετείχαν στην παρούσα µελέτη (erlotinib
ν=34 και pemetrexed ν=29).
Ενώ η εφαρµογή κάποιου είδους ενδελεχούς γηριατρικής αξιολόγησης είναι
ευρέως αποδεκτή και συστήνεται από τις κύριες επιστηµονικές εταιρίες [4,10,17-23]
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δεν υπάρχει συναίνεση για τα επιµέρους εργαλεία αξιολόγησης των διαφόρων
παραµέτρων που εκτιµώνται µε αυτή. Η ΠΓΑ και τα επιµέρους σταθµισµένα
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή βασίζονται στις συστάσεις των
Balducci και Extermann [4, 17] που ανέπτυξαν το πρωτοπόρο Senior Adult Oncology
Program στο Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute στην Tampa, US.
Παρόµοια αξιολόγηση έχει χρησιµοποιηθεί και από άλλους ερευνητές σε ανάλογες
µελέτες [21,22,24,25,73,82,85,100,107]. Η εφαρµογή της απαιτεί κάποια εξοικείωση
από τον επαγγελµατία υγείας και µπορεί να ολοκληρωθεί σε 20-30 λεπτά όταν
υπάρχει σχετική εµπειρία. Οι θεραπευτικές κλινικές µελέτες στις οποίες συµµετείχαν
οι ασθενείς της παρούσας εργασίας, προέβλεπαν τη προαιρετική εφαρµογή της ΠΓΑ,
καθώς σε αριθµό ερευνητικών κέντρων της ΕΟΕΟ δεν υπήρχε η απαραίτητη εµπειρία
για την εφαρµογή αυτής. Έτσι, στη µεγάλη πλειοψηφία τους τα δεδοµένα των
γηριατρικών αξιολογήσεων προέρχονται από ασθενείς που παρακολουθούνταν στην
Ογκολογική του ΠαΓΝΗ, όπου υπήρχε σηµαντική εξοικείωση και εµπειρία στην
εφαρµογή της ΠΓΑ από τον γράφοντα και από το υπόλοιπο ιατρικό και µέρος του
παραϊατρικού προσωπικού της κλινικής.
Το εργαλείο µε τη µεγαλύτερη ίσως βαρύτητα στην αξιολόγηση της
λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωµένων είναι η κλίµακα ADL [26]. Η πλειοψηφία
των ασθενών ήταν πλήρως ανεξάρτητοι (78%) στην κλίµακα αυτή, αντανακλώντας
έναν πληθυσµό ικανό για αυτόνοµη διενέργεια των βασικών δραστηριοτήτων της
καθηµερινής ζωής. Παρόλα αυτά, αριθµός ασθενών είχε κάποια λειτουργική
εξάρτηση και πρόκειται για ασθενείς που πιθανότατα θα είχαν εξαιρεθεί από µελέτες
που σχεδιάζονται για το γενικό πληθυσµό, σε αντίθεση µε τις µελέτες της παρούσας
εργασίας που ήταν ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους ασθενείς. Η δεύτερη
σηµαντική κλίµακα αξιολόγησης IADL [28], κατέδειξε λειτουργική εξάρτηση σε
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µισούς περίπου από τους ηλικιωµένους ασθενείς, σε συµφωνία µε αποτελέσµατα από
άλλες µελέτες σε παρόµοιους πληθυσµούς [16,107]. Στις κλίµακες αξιολόγησης της
συνοδού νοσηρότητας, το 1/3 περίπου των ασθενών είχε κάποιο νόσηµα σοβαρού
βαθµού στη κλίµακα CIRS-G, ενώ το 30% αυτών είχε τουλάχιστο µέτριου βαθµού
συνοσηρότητα στη κλίµακα CSI, σε πλήρη συµφωνία µε αποτελέσµατα παρόµοιας
µελέτης [16].
Με βάση τα αποτελέσµατα της ΠΓΑ και σύµφωνα µε τα κριτήρια Balducci
[4] η πλειοψηφία των ασθενών (45,8%) κατηγοριοποιήθηκε ως «ευπαθείς»
(vulnerable), ενώ 30,3% και 23,9% ταξινοµήθηκαν ως «ικανοί» (fit) και
«εύθραυστοι» (frail), αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται αντιπροσωπευτικά
του γενικού πληθυσµού αυτής της ηλικίας ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµη και
ασθενείς της τελευταίας κατηγορίας (εύθραυστοι) είχαν την ευκαιρία να λάβουν
θεραπεία. Η κύρια αιτία για να χαρακτηριστεί κάποιος ως «εύθραυστος» ήταν η
εξάρτηση στην κλίµακα ADL (93,7%) (πίνακας 6 και γράφηµα 3) από µόνη της
(68,7%) ή σε συνδυασµό µε άλλα κριτήρια (επιπλέον 25%). Με διαφορά η δεύτερη
συχνότερη αιτία ευθραυστότητας ήταν η παρουσία σοβαρού βαθµού συνοδών
νοσηµάτων (20,8%), συνήθως σε συνδυασµό µε ADL εξάρτηση (14,6%) και
σπανιώτερα (6,3%) ως το µοναδικό κριτήριο.
Η τοξικότητα από τη θεραπεία ήταν γενικά αιµατολογική και χαµηλού
βαθµού. Αυτό οφείλεται πιθανά στο γεγονός ότι οι ασθενείς θεραπεύτηκαν στα
πλαίσια µελετών που ήταν ειδικά σχεδιασµένες για ηλικιωµένους, λαµβάνοντας έτσι
θεραπεία µε µειωµένη ένταση δόσης λόγω χορήγησης των παραγόντων σε µειωµένες
δόσεις [97,98] ή/και µε τροποιηµένο πρόγραµµα χορήγησης [98,99]. Ο µειωµένος
κίνδυνος τοξικότητας των ηλικιωµένων που συµµετέχουν σε µελέτες ειδικά
σχεδιασµένες για αυτούς έχει αναφερθεί και από άλλους ερευνητές [10,11] και τα
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αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης ενισχύουν αυτή την παρατήρηση. Η συχνότερη
µή-αιµατολογική τοξικότητα ήταν η κόπωση, σε συµφωνία µε παρατηρήσεις
παρόµοιων µελετών σε ασθενείς µε καρκίνο [108]. Παρά τη γενικά χαµηλή εµφάνιση
σοβαρού βαθµού τοξικότητας, η µονοπαραγοντική ανάλυση κατέδειξε σηµαντική
αύξηση του κινδύνου για τους ασθενείς που ταξινοµήθηκαν ως non-fit (δηλαδή το
άθροισµα των vulnerable και frail ασθενών) έναντι των fit ασθενών. Άλλες
παράµετροι που σχετίζονταν µε αύξηση του κινδύνου ήταν η ηλικία > 75 ετών, το
κακό PS=2, η θεραπεία 1ης γραµµής και ο συνδυασµός κλασσικού κυτταροτοξικού µε
βιολογικό παράγοντα. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, προβλεπτικοί παράµετροι για
την εµφάνιση τοξικότητας ήταν η ηλικία ≥ 75 ετών (έναντι < 75 ετών), το PS (2
έναντι 0-1) και η κατάταξη ως non-fit κατά τη ΠΓΑ. Κατά τη περίοδο σχεδιασµού
της παρούσας µελέτης πρακτικά δεν υπήρχαν δεδοµένα για τον προβλεπτικό ρόλο της
ΠΓΑ και των παραµέτρων αυτής για την εµφάνιση τοξικότητας και επιπλοκών από τη
θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια, σε αριθµό µελετών, πολλές από τις οποίες ήταν
µικρές ή/και µε αναδροµικό χαρακτήρα [22,109,110-114], αναφέρθηκαν άλλοτε
άλλοι παράµετροι µε προβλεπτική αξία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν δύο µεγάλες προοπτικές µελέτες που είχαν ως
στόχο την ανάπτυξη προβλεπτικών εργαλείων για την εκτίµηση της τοξικότητας από
τη χηµειοθεραπεία ηλικιωµένων µε καρκίνο [24,25]. Στη µελέτη της Hurria et al [24],
500 ασθενείς ≥ 65 ετών µε διάφορους τύπους συµπαγών όγκων που επρόκειτο να
υποβληθούν σε χηµειοθεραπεία µε διάφορα σχήµατα θεραπείας, υποβλήθηκαν
προοπτικά σε πολυδιάστατη γηριατρική αξιολόγηση. Οι παράµετροι της γηριατρικής
αξιολόγησης καθώς και µεγάλος αριθµός κλινικών (πχ τύπος και στάδιο νεοπλασίας,
είδος θεραπείας και δόση έντασης κ.α.) και εργαστηριακών παραµέτρων (πχ αναιµία,
επίπεδο νεφρικής λειτουργίας κ.α) αναλύθηκαν σε σχέση µε την εµφάνιση σοβαρού
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βαθµού τοξικότητας από τη χηµειοθεραπεία. Η ανάλυση κατέδειξε σηµαντική
συσχέτιση για έντεκα παραµέτρους και οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συστήµατος
βαθµολόγησης (scoring system) για τη πρόβλεψη της τοξικότητας, γνωστό πλέον ως
CARG (Cancer and Aging Research Group). Οι γηριατρικές παράµετροι που
περιλαµβάνονται σε αυτό είναι η ηλικία ≥ 72 έτη, η έκπτωση ακοής, τα επεισόδια
πτώσεων (που αποτελεί ένα από τα γηριατρικά σύνδροµα), η ανάγκη βοήθειας για τη
λήψη φαρµακευτικής αγωγής (που αποτελεί µία από τις εξεταζόµενες δραστηριότητες
στην κλίµακα IADL), η περιορισµένη κινητικότητα και τέλος η µειωµένη κοινωνική
δραστηριότητα. Σχεδόν ταυτόχρονα δηµοσιεύτηκε και η µελέτη της Extermann et al
[25] που µε ανάλογη µεθοδολογία σε ένα πληθυσµό 518 ασθενών ≥ 70 ετών µε
διάφορους τύπους συµπαγών νεοπλασµάτων, πρότεινε το εργαλείο µε το ακρωνύµιο
CRASH (Chemotherapy Risk Assessment Scale for High-Age Patients) για την
πρόβλεψη σοβαρού βαθµού τοξικότητας. Οι γηριατρικές παράµετροι µε προβλεπτική
αξία που προτείνονται στο CRASH είναι το IADL score, το ECOG PS, το MMSE
score και το MNA score. Τα δύο παραπάνω εργαλεία, αποτελούν προς το παρόν
αντικείµενο µελετών εξωτερικής επαλήθευσης.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης είναι εν µέρει σε συµφωνία µε τα
αποτελέσµατα των παραπάνω µελετών, σε ότι αφορά τη προβλεπτική αξία της
ηλικίας και του PS. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις παραπάνω µελέτες, η παρούσα
µελέτη κατέδειξε τον προβλεπτικό ρόλο της συνολικής ταξινόµησης των ασθενών η
οποία προκύπτει από το συνδυασµό όλων των επιµέρους παραµέτρων της
αξιολόγησης. Μία ακόµη διαφορά της παρούσας µελέτης είναι ότι ο πληθυσµός της
ήταν απολύτως οµοιογενής σε ότι αφορά το είδος και το στάδιο του καρκίνου,
επιτρέποντας την ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων παρά το µικρότερο δείγµα
της.
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Η ποιότητα ζωής και τα συµπτώµατα από τη νόσο αποτελούν υποκειµενικά
και ως εκ τούτου δύσκολα µετρήσιµα µεγέθη. Στις θεραπευτικές κλινικές µελέτες
κατά κανόνα πραγµατοποιούνται διαδοχικές µετρήσεις της ποιότητας ζωής και
εκτιµάται η επίπτωση της θεραπείας σε αυτή. Σε αντίθεση µε τα αντικειµενικά
µετρήσιµα καταληκτικά σηµεία των µελετών (ανταπόκριση, επιβίωση κα), η
παρουσίαση αποτελεσµάτων ποιότητας ζωής δεν είναι συχνή, αντανακλώντας πιθανά
τη δυσκολία συλλογής και ανάλυσης των σχετικών δεδοµένων. Στην παρούσα µελέτη
µελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση της ποιότητας ζωής πριν από την έναρξη της
θεραπείας µε τα αποτελέσµατα της γηριατρικής αξιολόγησης και την τοξικότητα από
τη θεραπεία. Η συµµόρφωση των ασθενών στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
ποιότητας ζωής ήταν χαµηλή, πιθανά λόγω της συµπλήρωσής του κατά την ηµέρα
έναρξης της θεραπείας καθιστώντας έτσι επισφαλή την ερµηνεία των αποτελέσµατων
της ανάλυσης. Η ελαττωµένη δραστηριότητα και ο µέσος όρος αξιολόγησης της
ποιότητας ζωής σχετίζονταν ισχυρά, αλλά όχι σηµαντικά, µε την αξιολόγηση των
ασθενών ως non-fit κατά την ΠΓΑ. Τέλος, από όλες τις παραµέτρους της ποιότητας
ζωής, η µειωµένη δραστηριότητα, η συνολική ένταση των συµπτωµάτων, η καταβολή
και η αιµόπτυση σχετίζονταν σηµαντικά µε την εµφάνιση σοβαρού βαθµού
τοξικότητας από τη θεραπεία.
Μία άλλη σηµαντική παράµετρος που εξετάστηκε είναι η προγνωστική αξία
της ΠΓΑ για την έκβαση από τη νόσο. Η ανάλυση έγινε µόνο για τους ασθενείς που
δεν είχαν υποβληθεί σε προηγούµενη θεραπεία για τη µεταστατική νόσο ώστε ο
πληθυσµός να είναι πλέον οµοιογενής, επιτρέποντας την ασφαλή εξαγωγή
συµπερασµάτων. Η διάµεση επιβίωση των ασθενών µε νόσου σταδίου ΙΙΙΒ και IV
ήταν 19,2 και 10 µήνες, αντίστοιχα, σε συµφωνία µε τις αναφερόµενες στατιστικές
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για τη νόσο. Το ίδιο ισχύει και για το PFS που υπολογίσθηκε σε 6,1 και 4,7 µήνες για
ασθενείς µε τοπικά εκτεταµένη και µεταστατική νόσο, αντίστοιχα.
Η µονοπαραγοντική ανάλυση για τη διάµεση επιβίωση κατέδειξε ως
παραµέτρους µε σηµαντική συσχέτιση το PS (0-1 έναντι 2), το στάδιο της νόσου
(ΙΙΙΒ έναντι IV) και τη καλή κατάσταση θρέψης σύµφωνα µε το ΔΜΣ (≥18,5 έναντι
<18,5). Η ηλικία (65-74 έναντι ≥ 75) και το είδος της θεραπείας (συνδυασµός δύο
παραγόντων έναντι µονοθεραπείας) επίσης σχετίζονταν ισχυρά, χωρίς όµως
στατιστική σηµαντικότητα. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η µόνη παράµετρος µε
σηµαντική συσχέτιση ήταν το PS ενώ το είδος θεραπείας σχετίζονταν ισχυρά, χωρίς
όµως στατιστική σηµαντικότητα. Η προγνωστική αξία του PS για ασθενείς µε
εκτεταµένο ΜΜΚΠ έχει από καιρό καταδειχθεί και µαζί µε την απώλεια βάρους και
το στάδιο της νόσου αποτελεί την πλέον καθιερωµένη προγνωστική παράµετρο για
την επιβίωση [115] . Η πτωχή έκβαση ηλικιωµένων ασθενών µε κακό PS κατεδείχθη
και στη µελέτη φάσης ΙΙΙ της ΕΟΕΟ [75] που συµπεριλήφθηκε στην παρούσα
ανάλυση, όπου οι ασθενείς µε PS 2 είχαν κατώτερη επιβίωση σε σύγκριση µε τους
ασθενείς µε PS 0 και 1, ανεξάρτητα από το είδος θεραπείας, σε συµφωνία µε τα
αποτελέσµατα παρόµοιας µελέτης σε ανάλογο πληθυσµό [76].
Η υποθρεψία έχει επίσης σχετιστεί µε κακή επιβίωση σε ηλικιωµένους
ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα [116] και άλλους τύπους νεοπλασµάτων [45,109,117119]. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης είναι σε συµφωνία µε τις παραπάνω
αναφορές αν και ο πολύ µικρός αριθµός ασθενών µε υποθρεψία δεν επιτρέπει την
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
Σε ότι αφορά το ρόλο της συνοδού νοσηρότητας, τα αποτελέσµατα της
µελέτης είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα ανάλογων προοπτικών µελετών σε
ηλικιωµένους µε καρκίνο πνεύµονα [120] και άλλα νεοπλάσµατα [24,25] που δεν
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κατέδειξαν προγνωστική συσχέτιση. Αντίθετα, κάποιες αναδροµικές µελέτες [32,
121,122] υποστηρίζουν τηn προγνωστική αξία της συνοσηρότητας. Το πολύ µικρό
προσδόκιµο επιβίωσης ασθενών µε εκτεταµένο καρκίνο πνεύµονα, που κυµαίνεται
στο εύρος λίγων µηνών, πιθανότατα δεν επιτρέπει κάποια επίπτωση των συνοδών
νοσηµάτων στη συνολική πρόγνωση, σε αντίθεση µε το µεγάλο προσδόκιµο
επιβίωσης ασθενών µε καρκίνους άλλων τύπων, όπως προστάτη [32] και µαστού
[122]. Επίσης, η επηρεασµένη γνωσιακή κατάσταση φάνηκε να σχετίζεται ισχυρά µε
το PFS, σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα παρόµοιων µελετών σε ηλικιωµένους µε
καρκίνο πνεύµονα [116] και άλλα νεοπλάσµατα [109,117].
Στην παρούσα µελέτη τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της λειτουργικής
κατάστασης σύµφωνα µε τις κλίµακες ADL και IADL δεν παρουσίαζε σηµαντική
συσχέτιση µε την επιβίωση. Έχει ενδιαφέρον ότι σε προηγούµενη ανάλυση σε 63
ασθενείς που συµµετείχαν σε µία από τις µελέτες φάσης ΙΙΙ [99] που
συµπεριλήφθηκαν και στη παρούσα ανάλυση, η εξάρτηση στη κλίµακα IADL
σχετίζονταν σηµαντικά µε µειωµένη διάµεση επιβίωση (OS) και επιβίωση χωρίς
επιδείνωση της νόσου (PFS), σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα παρόµοιας µελέτης
σε παρόµοιο πληθυσµό ασθενών όπου επίσης τα αποτελέσµατα αξιολόγησης στη
κλίµακα IADL αλλά όχι στην ADL είχαν προγνωστική αξία [107]. Επιπλέον, η
συνολική ταξινόµηση των ασθενών µε βάση τη ΠΓΑ, σε αντίθεση µε τη προγνωστική
αξία για την εµφάνιση τοξικότητας, δε φάνηκε να σχετίζεται µε την επιβίωση από τη
νόσο. Η έλλειψη τέτοιας συσχέτισης πιθανά να οφείλεται στο πολύ βραχύ
προσδόκιµο επιβίωσης του εκτεταµένου ΜΜΚΠ, που καθιστά την κακοήθη νόσο ως
την κύρια παράµετρο που καθορίζει την τελική έκβαση. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν
υπάρχουν επαρκή σχετικά δεδοµένα, καθώς σε παρόµοιες µελέτες η διερεύνηση
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πιθανής συσχέτισης γίνεται κατά κανόνα για τις διάφορες επιµέρους παραµέτρους της
ΠΓΑ παρά για τη συνολική έκβαση αυτής [19].
Τέλος, οι παράµετροι που παρουσίασαν προβλεπτική συσχέτιση για την
ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν το στάδιο της νόσου και η χορήγηση συνδυασµένης
θεραπείας έναντι µονοθεραπείας. Είναι ενδιαφέρον ότι µεταξύ µεγάλου αριθµού
µελετών φάσης ΙΙΙ στον ίδιο πληθυσµό [73,76,81,83,99], µόνο µία µελέτη [82]
κατέδειξε υπεροχή της συνδυασµένης θεραπείας έναντι της µονοθεραπείας σε
ποσοστό ανταποκρίσεων, κάτι που επιβεβαίωσε και µία τουλάχιστο µετανάλυση
[123].

2.4 Συµπεράσµατα
Η βέλτιστη θεραπεία για ηλικιωµένους ασθενείς µε ΜΜΚΠ αποτελεί
αντικείµενο συνεχιζόµενης µελέτης.

Δεδοµένα από αναδροµικές και προοπτικές

µελέτες υποστηρίζουν τόσο τη χορήγηση µονοθεραπείας [72,73,76,83,99] όσο και τη
θεραπεία µε συνδυασµένη χηµειοθεραπεία µε βάση την πλατίνα [77-82,101]. Τα
φαινοµενικά αντικρουόµενα αυτά αποτελέσµατα πιθανά αντανακλούν το γεγονός ότι
στον ετερογενή πληθυσµό των ηλικιωµένων υπάρχουν αυτοί που µπορούν να
ωφεληθούν από τη χορήγηση της καθιερωµένης για τη νόσο θεραπείας (όπως και οι
νεότεροι) ενώ για άλλους καλύτερη επιλογή µπορεί να είναι η λιγότερο τοξική
θεραπεία µε ένα µόνο παράγοντα ή ακόµη και η συµπτωµατική µόνο αντιµετώπιση
(best supportive care) [99,124]. Εποµένως, το σωστό ερώτηµα είναι ποιά από τις
διαθέσιµες θεραπευτικές επιλογές ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριµένο ηλικιωµένο
ασθενή, όπως σηµειώνουµε και στη συζήτηση της µελέτης της HORG [99] που
δηµοσιεύτηκε πρόσφατα συγκρίνοντας το συνδυασµό docetaxel µε gemcitabine
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έναντι gemcitabine σε ηλικιωµένους ασθενείς που εκτιµήθηκαν µε ΠΓΑ, και
επισηµαίνεται και στο editorial της δηµοσίευσης [124].
Για την εξατοµίκευση της θεραπευτικής απόφασης στον ευαίσθητο αυτό
πληθυσµό προτείνεται η διενέργεια κάποιου είδους γηριατρικής αξιολόγησης, ενώ ο
ακριβής της ρόλος αποτελεί αντικείµενο συνεχιζόµενης έρευνας. Η παρούσα µελέτη
κατέδειξε ότι η ταξινόµηση ως non-fit µε βάση την ΠΓΑ κατά Balducci έχει
ανεξάρτητη προβλεπτική αξία για την εµφάνιση τοξικότητας από τη χηµειοθεραπεία
ηλικιωµένων ασθενών µε ΜΜΚΠ. Επιπλέον προβλεπτικός παράγοντας ήταν η ηλικία
≥ 75 έτη και πιθανά η κακή θρέψη (ΔΜΣ <18,5). Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να
βοηθήσουν στη διαχείρηση των ηλικιωµένων ασθενών, επηρεάζοντας το είδος της
θεραπείας (πχ χορήγηση µειωµένης έντασης δόσης) ή την απόφαση για
προφυλακτική χορήγηση αιµοποιητικών αυξητικών παραγόντων. Επιπλέον, οι
παράµετροι αυτοί, µαζί µε τη γνωσιακή έκπτωση (MMSE score < 24), µπορεί να
λαµβάνονται υπόψη ως παράγοντες διαστρωµάτωσης κατά τη διενέργεια κλινικών
µελετών, καθώς σχετίζονται ισχυρά µε την επιβίωση από τη νόσο. Τέλος, στα πλαίσια
της συνεχιζόµενης έρευνας για την ανάπτυξη βραχύτερων διαγνωστικών εργαλείων
(screening tests) ή κάποιας µορφής αξιολόγησης ευκολότερα εφαρµόσιµης στη
καθηµερινή κλινική πράξη από ότι η πλήρης ΠΓΑ, οι παραπάνω παράµετροι
προτείνεται να είναι µεταξύ εκείνων που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε κάθε
προτεινόµενη αξιολόγηση.

3.1. Περίληψη
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της Πολυδιάστατης
Γηριατρικής Αξιολόγησης και των επιµέρους παραµέτρων αυτής όπως η λειτουργική
ανεξαρτησία, η συνοδός νοσηρότητα, η πολυφαρµακία, η τυχόν υποκείµενη
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καταθλιπτική συνδροµή, η διανοητική έκπτωση, η διαταραχή της θρέψης και η
παρουσία γηριατρικών συνδρόµων, ως προγνωστικά και προβλεπτικά εργαλεία για
την εκτίµηση της τοξικότητας από τη χηµειοθεραπεία, ηλικιωµένων ασθενών µε
ανεγχείρητο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύµονα.
Ο καρκίνος είναι νόσος των ηλικιωµένων µε το 60% των νέων διαγνώσεων
καρκίνου και το 70% της θνησιµότητας από καρκίνο να αφορούν ασθενείς άνω των
65 ετών. O καρκίνος του πνεύµονα είναι ο συχνότερος καρκίνος στον ανεπτυγµένο
κόσµο µε µέση ηλικία διάγνωσης τα 71 έτη. Ο µή-µικροκυτταρικός τύπος αποτελεί το
85% περίπου των διαγνώσεων καρκίνου πνεύµονα και η διάγνωσή του γίνεται κατά
κανόνα σε προχωρηµένα στάδια µε τη συνδυασµένη κυτταροτοξική χηµειοθεραπεία
να αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε µή µοριακά επιλεγµένους ασθενείς µε καλή
λειτουργική κατάσταση. Οι ηλικιωµένοι ασθενείς γενικά υπο-αντιπροσωπεύονται
στις κλινικές µελέτες ενώ τα δεδοµένα από τυχαιοποιηµένες µελέτες χηµειοθεραπείας
σε ηλικιωµένους µε µεταστατικό ΜΜΚΠ είναι αντικρουόµενα, µε συνέπεια η
βέλτιστη θεραπευτική επιλογή για αυτό τον πληθυσµό να αποτελεί αντικείµενο
συνεχιζόµενης έρευνας.
Η διαδικασία της γήρανσης είναι εξατοµικευµένη και η χρονολογική ηλικία
δεν αντανακλά πάντοτε τη “βιολογική” ηλικία. Έτσι υπάρχει µεγάλη ετερογένεια
στον πληθυσµό των ηλικιωµένων ανάλογα µε το µοντέλο γήρανσης. Για την
πολύπλευρη αξιολόγηση του ηλικιωµένου ογκολογικού ασθενή προτείνεται η
εφαρµογή της Πολυδιάστατης Γηριατρικής Αξιολόγησης (ΠΓΑ) η οποία αποτελείται
από σταθµισµένα ερωτηµατολόγια και δοκιµασίες που αξιολογούν τη λειτουργική,
συναισθηµατική και γνωστική κατάσταση, τα συνοδά νοσήµατα, τη θρέψη, τη
πολυφαρµακία, τη παρουσία γηριατρικών συνδρόµων και την οικογενειακή και
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κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση, µε στόχο την εξατοµίκευση της θεραπευτικής
αντιµετώπισης.
Στη παρούσα µελέτη, 201 ασθενείς µε εκτεταµένο ΜΜΚΠ που υποβλήθηκαν
σε χηµειοθεραπεία πρώτης γραµµής (ν=138) ή σε θεραπεία διάσωσης (ν=63) στα
πλαίσια πέντε κλινικών µελετών φάσης ΙΙ και ΙΙΙ της ΕΟΕΟ ειδικά σχεδιασµένων για
ηλικιωµένους ασθενείς εκτιµήθηκαν προοπτικά µε την εφαρµογή ΠΓΑ και
ταξινοµήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ως «ικανοί» ή «fit» (30,3%), «ευπαθείς» ή
«vulnerable» (45,8%) και «εύθραυστοι» ή «frail» (23,9%), σύµφωνα µε τα κριτήρια
Balducci. Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 75 έτη (65 ως 92 έτη) ενώ 53% και
42% αυτών ήταν άνω των 75 και 80 ετών, αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε τη µονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των
παραµέτρων της ΠΓΑ, οι κύριοι προβλεπτικοί παράγοντες για σοβαρού βαθµού
τοξικότητα από τη θεραπεία ήταν η ηλικία ≥ 75 ετών, το επηρεασµένο PS=2, η
κατηγορία non-fit και η χορήγηση θεραπείας µε συνδυασµό κλασσικού
κυταροτοξικού και βιολογικού παράγοντα, ενώ σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες
για ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν το στάδιο της νόσου και η θεραπεία µε
συνδυασµό αντινεοπλασµατικών παραγόντων. Προγνωστικοί παράγοντες για την
επιβίωση των ασθενών ήταν η λειτουργική κατάσταση κατά PS, η χορήγηση
συνδυασµένης χηµειοθεραπείας και η γνωσιακή κατάσταση.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης κατέδειξαν ότι η διενέργεια της ΠΓΑ
σε ηλικιωµένους ασθενείς µε εκτεταµένο ΜΜΚΠ είναι εφικτή και µπορεί να δώσει
σηµαντικές πληροφορίες µε προβλεπτική αξία για την τοξικότητα από τη θεραπεία
και προγνωστική αξία για την έκβαση της νόσου. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στη καθηµερινή κλινική πρακτική για την εξατοµίκευση της
θεραπείας των ηλικιωµένων ασθενών. Επίσης, µπορούν να συµβάλλουν στη κλινική
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έρευνα µε την πιθανή χρήση των προγνωστικών παραµέτρων ως παραγόντων
διαστρωµάτωσης των ηλικιωµένων ασθενών σε κλινικές µελέτες αλλά και ως
παράµετροι που προτείνεται να αξιολογηθούν περαιτέρω στα πλαίσια της έρευνας για
την ανάπτυξη των βέλτιστων εργαλείων γηριατρικής αξιολόγησης.

3.2. Summary
The aim of the current study was to evaluate the role of a Comprehensive
Geriatric Assessment (CGA) and its domains, such as functional independence,
comorbidity, polypharmacy, depression, cognitive impairment, malnutrition and
presence of geriatric syndromes as prognostic and provleptic tools in elderly patients
with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) receiving chemotherapy.
Cancer is a disease of the elderly with 60% of new diagnosis and 70% of
cancer deaths occuring in patients over the age of 65 years. Lung cancer is the
commonest type of cancer in developed world and the leading cause of cancer deaths
with a median age at diagnosis of 71 years in US. NSCLC representing 85% of lung
cancer cases is usually diagnosed in advanced stage, where combination
chemotherapy offers a survival benefit in molecular-unselected patients with good
perfomance status. Older patients are under-represented in clinical trials while data
from elderly-specific trials are conflicting. Therefore, the optimal management for
this population remains unclear.
Ageing is a highly individualized process and the chronologic age does not
always reflect the actual “biologic” age. Olders consists a heterogeneous population
depending on their model of ageing. A CGA is proposed for the multidimensional
assessment of elders, consisted of validated questionnaires and instruments for the
evaluation of functional, emotional and cognitive status, the comorbid diseases, the
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nutritional status, polypharmacy, presence of geriatric syndromes and socio-economic
issues, aiming to guide personalized treatment decision.
In this study, 201 patients with advanced NSCLC receiving first-line (n=138)
or salvage chemotherapy (n=63) within five phase II and III elderly-specific trials
condacted by the Hellenic Oncology Researsh Group (HORG) were prospectively
assessed with a baseline CGA and categorised into three groups, as fit (30,3%)
vulnerable (45,8%) or frail (23,9%), according to Balducci criteria. Median age was
75 years (range 65-92), while 53% and 42% were over the age of 75 and 80 years,
respectively.
The univariate and multivariate analysis of CGA domains indicated a
significant correlation for severe treatment-related toxicity with age ≥ 75 years,
impaired ECOG PS of 2, non-fitness according to CGA and treatment with
combination of a classic cytotoxic and a biologic agent, while disease stage and
combination treatment were significantly correlated with response to treatment.
ECOG PS, combination treatment and cognitive status were identified as significant
prognostic factors for survival.
The results of the current study revealed that a CGA in older patients with
advanced NSCLC is feasible and offers valuable prognostic information for treatment
toxicity and survival that can help individualize treatment decision in everyday
clinical practice. In addition, the study results can contribute to future clinical
research by using the identified prognostic biomarkers as stratification factors of older
patients participating in clinical trials but also as domains that merit furter evaluation
within ongoing research on the development of optimal tools for geriatric assessment.
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Πρώτο έντυπο

Όνοµα

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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Αυτός που έκανε την αξιολόγηση: _________________________________________________
Επίθετο - Όνοµα

_________________________________________________
Υπογραφή
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β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ECOG PS
0: Ο ασθενής µπορεί να διεκπεραιώσει όλες τις συνήθεις δραστηριότητες χωρίς
περιορισµό
1: Δεν µπορεί να εκτελέσει κοπιαστικές εργασίες είναι όµως περιπατητικός και
µπορεί να κάνει ελαφρές εργασίες
2: Περιπατητικός και ικανός να φροντίσει τον εαυτό του αλλά αδυνατεί να εκτελέσει
σωµατική εργασία. Ανάγκη παραµονής στο κρεβάτι λιγότερο από το 50% του χρόνου
που είναι ξύπνιος.
3: Ικανός να φροντίσει εν µέρει τον εαυτό του. Σε πολυθρόνα ή κρεβάτι για
περισσότερο του 50% του χρόνου που είναι ξύπνιος.
4: Πλήρης αναπηρία. Ανίκανος για κάθε αυτοφροντίδα. Πλήρης περιορισµός στο
κρεβάτι ή σε καρέκλα

P.S. = |__|
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γ. ΚΛΙΜΑΚΑ ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL)
Αξιολογείστε αν ο ασθενής είναι αυτόνοµος στις παρακάτω δραστηριότητες :
1. Να ΠΛΥΘΕΙ:
Δεν έχει ανάγκη βοήθειας η µόνο για να πλύνει ένα µέρος του σώµατος.
2. Να ΝΤΥΘΕΙ:
Μπορεί να ντυθεί χωρίς καµιά βοήθεια, εκτός από το δέσιµο των παπουτσιών
του.
3. Να εκτελεί τις ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:
Φτάνει στο µπάνιο, κάνει σωστή χρήση, τακτοποιεί τα ρούχα του και
εξέρχεται χωρίς βοήθεια (χρησιµοποιεί το µπαστούνι για στήριγµα, κάνει
χρήση του ουροδοχείου).
4. Nα ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ:
Ξαπλώνει και σηκώνεται από το κρεβάτι, σηκώνεται από την καρέκλα και
κάθεται χωρίς βοήθεια (µπορεί να κάνει χρήση του µπαστουνιού η άλλου
στηρίγµατος).
5. ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ:
Είναι σε βαθµό να ελέγξει αυτόνοµα την ουροδόχο κύστη και το έντερο
(χωρίς τυχαία γεγονότα).
6. Να ΤΡΑΦΕΙ:
Τρέφεται χωρίς βοήθεια (εκτός ίσως κάποιας βοήθειας στο κόψιµο του
κρέατος).
(1 βαθµός για κάθε καταφατική απάντηση)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : |__| / 6
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δ.ΚΛΙΜΑΚΑ INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING (IADL)
1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
Χρησιµοποιεί το τηλέφωνο, ψάχνει στον κατάλογο αριθµούς και στις καλεί
1
Χρησιµοποιεί λίγους γνωστούς αριθµούς
1
Απαντά στο τηλέφωνο µα δεν χρησιµοποιεί αριθµούς
1
Δεν χρησιµοποιεί το τηλέφωνο
0
2. ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΞΟΔΑ:
Φροντίζει στις στις ανάγκες κάνοντας στις αγορές αυτόνοµα
Φροντίζει αυτόνοµα µικρές αγορές
Ανάγκη συνοδείας για κάθε αγορά
Ανίκανος για κάθε αγορά

1
0
0
0

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ:
Προγραµµατίζει ,ετοιµάζει και σερβίρει αυτόνοµα φαγητό κατάλληλο
Ζεσταίνει και σερβίρει φαγητό που έχουν ετοιµάσει άλλοι
Πρέπει να λάβει το φαγητό έτοιµο και σερβιρισµένο

1
0
0

4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ:
Ασχολείται προσωπικά µε την καθαριότητα του σπιτιού ή µε βοήθεια σε βαριές
εργασίες
1
Μεριµνεί για µικρές εργασίες καθαριότητας (πλύσιµο πιάτων κ.α.)
1
Μεριµνεί για µικρές εργασίες µα δεν επιτυγχάνει αποδεκτή καθαριότητα
1
Ανάγκη βοήθειας για κάθε εργασία
1
Δεν συµµετέχει στις εργασίες καθαριότητάς του
0
5. ΠΛΥΣΙΜΟ:
Φροντίζει το πλύσιµο των προσωπικών ενδυµάτων
Πλένει µικρά ρούχα
Το πλύσιµο γίνεται από στις

1
1
0

6.ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
Μετακινείται αυτόνοµα µε τα µέσα µεταφοράς ή οδηγεί το δικό του
Οργανώνει στις µετακινήσεις του µε ταξί, αλλά όχι µε µέσα µαζικής
µεταφοράς
Μετακινείται µε τα µέσα µεταφοράς αν συνοδεύεται από κάποιον
Περιορισµένες µετακινήσεις µε ταξί ή αυτοκίνητο
Δεν µετακινείται
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
Λαµβάνει τα φάρµακα αυτόνοµα (δοσολογία,ωράριο κ.α.)
Λαµβάνει τα φάρµακα ευσυνείδητα , αν έχουν ετοιµαστεί από πριν στις
κατάλληλες δόσεις
Δεν λαµβάνει τα φάρµακα ευσυνείδητα-υπεύθυνα
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Είναι αυτόνοµος στη διαχείριση των χρηµάτων
Έχει ανάγκη βοήθειας για σηµαντικές αγορές ή για συναλλαγές µε τράπεζα
Ανίκανος για διαχείριση του χρήµατος

1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: |__| / 8
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ε.MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)
A.ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΟΠΟ-ΧΡΟΝΟ (0-10)
Θα σας κάνω µερικές ερωτήσεις για να δούµε πώς πάει η µνήµη σας. Μερικές είναι
απλές, άλλες δυσκολότερες.
1.Τι έτος έχουµε;
0-1
2.Ποια εποχή;
0-1
3.Τι µήνα;
0-1
4.Ποια ηµεροµηνία;
0-1
5.Ποια µέρα της εβδοµάδας;
0-1
6.Σε ποια χώρα βρισκόµαστε;
0-1
7.Σε ποια πόλη;
0-1
8.Σε ποια περιοχή ή διεύθυνση;
0-1
9.Σε ποιο νοσοκοµείο;
0-1
10.Σε ποιο όροφο;
0-1
Σύνολο ______/ 10
Β.ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΝΗΜΗ (0-3)
Θα σας πω 3 λέξεις που θέλω να επαναλάβετε µετά από µένα και να τις θυµάστε όταν
σας ξαναρωτήσω:
1.Λεµόνι
0-1
2.Κλειδί
0-1
3.Μολύβι
0-1
Σύνολο _______ /3
Γ.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ /ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Αφαιρέστε από το 100 διαδοχικά 7 µονάδες κάθε φορά
Εναλλακτικά, γράψτε τη λέξη «πόρτα» ανάποδα
100-7=93
93-7=86
86-7=79
79-7=72
72-7=65

-α-τ-ρ-ο-π-

=____
=____
=____
=____
=____

-

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Σύνολο_________ / 5

Δ.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Επαναλάβετε παρακαλώ τις 3 λέξεις που σας είχα ζητήσει προηγουµένως
1.Λεµόνι
2.Κλειδί
3.Μολύβι
Σύνολο _______ /3

0-1
0-1
0-1
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Ε.ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Δείχνουµε στον ασθενή 2 αντικείµενα και ζητούµε να τα κατονοµάσει –τι είναι αυτό;
Ονοµασία : Ρολόι
0-1
Μολύβι
0-1
ΣΤ.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ζητήστε από τον ασθενή να επαναλάβει µετά από σας:
«Το ΄να χέρι νίβει τ’ άλλο»

0-1

Ζ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Δώστε στον ασθενή ένα λευκό χαρτί και πείτε του:
Πάρτε το χαρτί στο δεξί σας χέρι.
Διπλώστε το στη µέση.
Αφήστε το στο πάτωµα.

0-1
0-1
0-1

Η.ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
Δείξε στον ασθενή ένα χαρτί που να γράφει µε κεφαλαία ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
και πείτε:
Παρακαλώ κάντε ό,τι γράφει στο χαρτί που σας δείχνω.
0-1
Θ.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ
Δώστε στον ασθενή χαρτί και µολύβι και πείτε:
Παρακαλώ γράψτε µια ολοκληρωµένη πρόταση, όποια θέλετε
(πρέπει να περιέχει υποκείµενο και ρήµα).

0-1

Ι. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ζητήστε από τον ασθενή να ζωγραφήσει ένα σχήµα (ρολόι, τετράγωνο)
– ο τρόµος αγνοείται .

0-1

Σύνολο _______ /9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

________/ 30

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
* Βαθµολογία: 24-30: φυσιολογικός (χωρίς γνωστικό έλλειµµα), 18-23: ασθενές
γνωστικό έλλειµµα, ≤ 17: µέτριο / σοβαρό γνωστικό έλλειµµα.
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στ.GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS-15)
1.Είστε βασικά ευχαριστηµένοι µε τη ζωή σας;

(ναι=0,όχι=1) £

2.Εγκαταλείψατε πολλές από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας;
(ναι=1,όχι=0) £
3.Αισθάνεστε ότι η ζωή σας είναι άδεια;

(ναι=1,όχι=0) £

4.Βαριέστε συχνά;

(ναι=1,όχι=0) £

5.Είστε στα κέφια σας τον περισσότερο καιρό;

(ναι=0,όχι=1) £

6.Φοβάστε ότι θα σας συµβεί κάτι κακό;

(ναι=1,όχι=0) £

7.Αισθάνεστε ευτυχισµένος τον περισσότερο καιρό;

(ναι=0,όχι=1) £

8.Αισθάνεστε συχνά αβοήθητος;

(ναι=1,όχι=1) £

9.Προτιµάτε να µένετε στο σπίτι παρά να βγαίνετε έξω και να κάνετε διάφορα
καινούρια πράγµατα;
(ναι=1,όχι=0) £
10.Αισθάνεστε ότι έχετε περισσότερα προβλήµατα µε τη µνήµη σας από ό,τι οι
άλλοι;
(ναι=1,όχι=0) £
11.Πιστεύετε ότι είναι υπέροχο πράγµα που είστε ζωντανός τώρα; (ναι=0,όχι=1) £
12.Αισθάνεστε όχι χρήσιµος έτσι όπως είστε τώρα;

(ναι=1,όχι=0) £

13.Αισθάνεστε γεµάτος ενέργεια;

(ναι=0,όχι=1) £

14.Αισθάνεστε ότι η κατάστασή σας είναι απελπιστική;

(ναι=1,όχι=0) £

15.Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε καλύτερη κατάσταση από εσάς;
(ναι=1,όχι=0)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: £ / 15
*Βαθµολογία:
0-5: φυσιολογικό
6-10 :σηµεία κατάθλιψης
>10: κατάθλιψη
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ζ. CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE-GERIATRIC (CIRS-G)

ΣΥΣΤΗΜΑ/ ΟΡΓΑΝΟ
1. ΚΑΡΔΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ(1-4)
1 2 3 4

2. ΑΓΓΕΙΑ

1 2

3

4

3.ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

1 2

3

4

4.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

1 2

3

4

5.ΩΡΛ/ΟΦΘΑΛΜΟΙ

1 2

3

4

6.ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1 2

3

4

7.ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1 2

3

4

8.ΗΠΑΡ

1 2

3

4

9.ΝΕΦΡΟΙ

1 2

3

4

10. ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ

1 2

3

4

11. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ / ΔΕΡΜΑ

1 2

3

4

12. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

1 2

3

4

13. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ/ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ / ΜΑΣΤΟΣ

1 2

3

4

14. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

1 2

3

4

* Η αξιολόγηση της βαρύτητας είναι στη κρίση του εξεταστή σύµφωνα µε το εξής
µοντέλο:
0= κανένα πρόβληµα.
1= πρόβληµα επί του παρόντος ελαφρύ ή σηµαντικό στο παρελθόν που
αποκαταστάθηκε.
2= πρόβληµα που προκαλεί µέτρια ευπάθεια /ανικανότητα, ανάγκη θεραπείας
πρώτης γραµµής.
3= πρόβληµα που προκαλεί σοβαρή /σταθερή και σηµαντική ανικανότητα ή χρόνιο
πρόβληµα που δεν ελέγχεται επαρκώς.
4= πρόβληµα εξαιρετικά βαρύ (απειλητικό για τη ζωή):ανάγκη άµεσης θεραπείας
/ανεπάρκεια οργάνου τελικού σταδίου/βαρύ λειτουργικό έλλειµµα.
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η. CHARLSON SCORE INDEX (CSI)
Συνοδό νόσηµα
Έµφραγµα µυοκαρδίου
Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Περιφερική αρτηριακή αγγειοπάθεια
Αγγειακή εγκεφαλική νόσος (εκτός

παρουσία

βαθµοί
1
1
1
1

ηµιπληγίας)
Άνοια
Χρόνια πνευµονοπάθεια
Νόσος συνδετικού ιστού
Πεπτικό έλκος
Ήπια ηπατική νόσος
Σακχ. διαβήτης χωρίς επιπλοκές
Σακχ. διαβήτης µε βλάβες οργάνων
Ηµιπληγία
Μέτρια-σοβαρή νεφρική νόσος
2ο συµπαγές νεόπλασµα (µη µεταστατικό)

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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Λευχαιµία
Λέµφωµα, Πολλαπλό µυέλωµα
Μέτρια-σοβαρή ηπατική νόσος
2ο µεταστατικό συµπαγές νεόπλασµα
AIDS

2
2
3
6
6

Σύνολο βαθµών :………….
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θ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ :_________
ΒΑΡΟΣ:

Kg / ΥΨΟΣ:

PS:_________
cm

BSA:

m²

ADL:_________

IADL:_________

GDS:_________

MMSE:_________

COMORBIDITY sc. CIRS-G:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθµός
comorbidity:_____________
Αριθµός comorbidity κατά CIRS-G
βαθµού 3 ή 4:______________

COMORBIDITY sc.Charlson:

Σύνολο βαθµών κατά Charlson:_________

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΒΜΙ:_________ Kg / m²
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ:
mg/dl

ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ:

__________________________________________
____________________________

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :
ΦΑΡΜΑΚΑ:
___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

£ΙΚΑΝΟΣ (FIT)
£ΕΥΠΑΘΗΣ (VULNERABLE)
£ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ (FRAIL)
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Παράρτηµα Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ LCSS ΚΑΤΑ HOLLEN
α.
1.

Λαχανιάζετε?
Καθόλου ______________________ Πάρα πολύ

2.

Βήχετε?
Καθόλου ______________________ Πάρα πολύ

3.

Βλέπετε αίµα στα πτύελά σας?
Καθόλου ______________________ Πάρα πολύ

4.

Νιώθετε κουρασµένος?
Καθόλου ______________________ Πάρα πολύ

5.

Πώς ήταν η όρεξή σας σήµερα?
Πάρα πολύ καλή _________________Πάρα πολύ κακή

6.

Πονάτε?
Καθόλου ______________________ Πάρα πολύ

7.

Πόσο

πολύ

έχει

επηρεάσει

η

ασθένειας

τις

καθηµερινές

σας

δραστηριότητες?
Καθόλου ____________

Τόσο που δε µπορώ να κάνω τίποτα για τον

εαυτό µου
8.

Πόσο έντονα είναι τα συµπτώµατα?
Δεν έχω κανένα ______________________ Πάρα πολύ άσχηµα

9.

Πως θα εκτιµούσατε την ποιότητα ζωής σας σήµερα?
Πολύ υψηλή ______________________ Πολύ χαµηλή

10.

Πως είναι η διάθεσή σας σήµερα?
Πολύ καλή ______________________ Πολύ κακή
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β.

Οδηγίες:

Εκτίµηση

των

συµπτωµάτων

του

καρκίνου

του

πνεύµονα

χρησιµοποιώντας το χρονικό πλαίσιο «κατά τη διάρκεια της προηγούµενης µέρας»
1.

Απώλεια όρεξης
100

Καθόλου

75

Ήπια

(Αποτέλεσµα : _______)
Περιστασιακή απώλεια όρεξης αλλά χωρίς να
επεµβαίνει στην θρέψη.

50

Μέτρια

Περιστασιακή απώλεια όρεξης που επεµβαίνει
στη θρέψη.

25

Έντονη

Συχνή απώλεια της όρεξης που γενικά επεµβαίνει
στη θρέψη.

0

Σοβαρή

Απώλεια όρεξης τόση πολύ ώστε χρειάζεται ιατρική
παρέµβαση για την θρέψη (ενδοφλέβια).

2.

3.

Καταβολή

(Αποτέλεσµα : _______)

100

Καθόλου

75

Ήπια

Περιστασιακά έντονη µέχρι µέτρια καταβολή.

50

Μέτρια

Συνήθως έντονη µέχρι µέτρια καταβολή.

25

Έντονη

Περιστασιακά έντονη µέχρι σηµαντική καταβολή.

0

Σοβαρή

Συνήθως έντονη µέχρι σηµαντική καταβολή.

Βήχας

(Αποτέλεσµα : _______)

100

Καθόλου

75

Ήπιος

Παρουσία και αύξηση πριν από ένα χρόνο, αλλά όχι
ενοχλητικός. Χωρίς να χρειάζεται φαρµακευτική
αγωγή.

50

Μέτριος

Ενοχλητικός. Οδηγεί στην διακοπή της αναπνοής
περιστασιακά.

25

Έντονος

Ενοχλητικός. Ενοχλεί στον ύπνο και σε άλλες
φυσιολογικές λειτουργίες.

0

Σοβαρός

4.

Δύσπνοια

100

Καθόλου

Συνεχής. Διασπά κάθε φυσιολογική δραστηριότητα.
(Αποτέλεσµα : _______)
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75

Ήπια

Παρατηρείται µόνο σε έντονη δραστηριότητα (π.χ
ανέβασµα παραπάνω από ένα όροφο). Η διακοπή της
αναπνοής δεν περιορίζει συνήθεις δραστηριότητες.

50

Μέτρια

Παρουσιάζεται όταν περπατάτε µε κανονικό
εµποδίζει την ικανότητα να φέρεται σε πέρας
κάποιες καθηµερινές δραστηριότητες?

25

Έντονη

Παρουσιάζεται µε ελάχιστη δραστηριότητα? Γίνεται
χρήση συµπληρώµατος 02 µόνο περιστασιακά.

0

Σοβαρή

Γίνεται χρήση συµπληρώµατος 02 τον περισσότερο
χρόνο ή συνέχεια.

5.

Αιµόπτυση

(Αποτέλεσµα : _______)

100

Καθόλου

75

Ήπια

Αίµα στα πτύελα, λιγότερο συχνά από κάθε µέρα.

50

Μέτρια

Αίµα στα πτύελα τουλάχιστον καθηµερινά
αλλά γενικά «στίγµατα» σε µέρος των πτυέλων.

25

Έντονη

Πτύελα συχνά µε αίµα (όχι στίγµατα) σε
Καθηµερινή βάση.

0

Σοβαρή

Το ίδιο όπως την έντονη, αλλά χάνεται αίµα σε κάθε
αιµόπτυση.

6.

Πόνος

(Αποτέλεσµα : _______)

Χρησιµοποιείτε παυσίπονα?
Αν

ναι,

ποια

και

πόσα

από

το

κάθε

είδος

[________________________________________]
100

Καθόλου

75

Ήπιος

Υπάρχει αλλά δεν χρειάζονται φάρµακα ή µόνο µη
ναρκωτικά µη-κωδεϊνούχου τύπου στοµατικά
σκευάσµατα.

50

Μέτριος

Χρειάζεται κωδεϊνη ή κωδεϊνούχα στοµατική αγωγή.

25

Έντονος

Χρειάζονται από του στόµατος οποιοειδή

0

Σοβαρός

Αγωγή µε οπιοειδή χορηγούµενα από το στόµα
αλλά ο πόνος δεν αντιµετωπίζεται ικανοποιητικά ή
χρειάζονται οποιοειδή παρεντερικά.
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PFS (1.7 vs 4.4 months; p = 0.009) than patients with higher IADL score. The regimens were well
tolerated with no significant difference in severe toxicity.
Conclusion: DG and G demonstrated comparable efficacy in elderly patients with NSCLC and
high IADL score was correlated with superior clinical outcome.
© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
Lung cancer is the most common cancer in Western countries.
Non-small-cell lung cancer (NSCLC) represents 80% to 85% of all
lung cancers with the majority of patients presenting with
metastatic disease at diagnosis. More than 60% of cases of
NSCLC are diagnosed in patients older than 65 years, and 30% to
40% of cases in patients over 70 years of age.1 The optimal
treatment of elderly patients with advanced NSCLC remains
controversial, since the conclusions of large randomized clinical
trials (RCT) cannot be safely applied to the general elderly
population, due to their well recognized under-representation
in such studies.2 Data from elderly-specific randomized trials
support mono-chemotherapy treatment with a third generation
agent such as vinorelbine, gemcitabine or docetaxel for older
patients with advanced NSCLC, offering survival and quality of
life benefit with acceptable toxicity.3–6 The role of combination
chemotherapy remains controversial, with a French study7
demonstrating survival benefit for the carboplatin/paclitaxel
combination over single agent treatment, in contrast with other
studies that failed to demonstrate similar results for other
non-platinum4 or cisplatin-based combinations.8
A number of studies6,9–12 in NSCLC, including elderly-specific
trials,6,9,10 indicated that docetaxel administered in a weekly
basis instead of the standard 3-weekly schedule, has a favorable
toxicity profile, while the docetaxel plus gemcitabine combination compared to docetaxel in elderly and poor performance
status (PS) patients, showed no difference in overall survival,
despite an advantage on time to tumor progression in favor of
the combination.10
Performance status which is typically used to assess the
functional status of patients with cancer, cannot adequately
describe the complexity and the multi-morbidity of the
elderly population.13 Standardized tools used from geriatricians for the assessment of the “biologic” as distinct from the
chronologic age have been merged in oncology and it is now
recommended that a more thorough evaluation of older
patients with cancer should be done in order to better
individualize treatment in this population.14–16 This assessment often referred as comprehensive geriatric assessment
(CGA) in the literature, includes a compilation of reliable
and valid tools to assess geriatric domains such as comorbidity, functional, cognitive, psychological and nutritional
status, physical performance, medication review and social
support.
The Hellenic Oncology Research Group designed a multicenter randomized phase III trial to compare the docetaxel
plus gemcitabine combination with single agent gemcitabine
in elderly patients with advanced NSCLC assessed with a CGA,
in order to define the best treatment and to evaluate possible
correlations between CGA domains and survival. While
reporting positive trial results remains the ultimate goal
for any researcher, negative results or experience from

unaccomplished studies may also contribute to our knowledge and influence future research efforts.17 Reasons for a
prematurely termination of a clinical trial may be due to
study-related factors, such as study design drawbacks,
methodological pitfalls, irrelevant study objectives and overestimation of researchers competence to complete ambitious
projects but also due to factors unrelated to the researcher,
such as publication of competitive research results and
unpredicted deterioration of the financial environment within
he functions. In addition, research focused in special populations, such as aged patients, may be further influenced from
researchers and regulatory authorities discrimination, especially when limited recourses are available. The trial was
prematurely closed partially due to significant recourses
restrictions occurred after the national economic collapse,
resulting in re-adaptation of our group in order to function
within a new reality, an experience we consider of value to
share with the research community.

2. Patients and Methods
2.1. Eligibility Criteria
Chemotherapy and radiotherapy-naïve patients aged ≥70 years
with histologically or cytologically proven stage IIIB (with
pleural effusion) and IV NSCLC were enrolled. Other inclusion
criteria were: Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) PS 0–
2; brain metastases were allowed provided that they were
irradiated and the patient was clinically stable; adequate bone
marrow (absolute neutrophil count ≥1.500/μL, haemoglobin
≥9.5 g/dL and a platelet count ≥100,000/μL), renal (creatinine
≤1.2 mg/dL) and liver (total bilirubin ≤1.5 times the institutional
upper limits of normal [ULN]; AST and ALT ≤2.5 times the
institutional ULN) function tests and a life expectancy of
≥3 months. Exclusion criteria included: a second active primary
tumor; active infection; severe heart disease; uncontrolled
diabetes mellitus. All patients gave written informed consent
and the Ethics and Scientific Committees of the participating
Centers approved the protocol.

2.2. Baseline and Follow-up Assessments
Baseline assessment had to be performed within 2 weeks
prior to therapy initiation and included a complete medical
history, evaluation of PS, physical examination and vital
signs, 12-lead electrocardiography, full blood cell (FBC) count
with differential and platelet counts and blood chemistry,
chest X-rays and computed tomography scans of the chest,
abdomen and brain and a whole-body radionuclide bone scan.
A complete medical history and a detailed physical examination with FBC with differential and blood chemistry and a
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chest X-ray were performed before each treatment administration. After completion of study treatment, patients were
followed every month.
Response assessment was evaluated every 3 cycles and
after 8 weeks after completion of therapy, until disease
progression according to RECIST v1.0 criteria.18 An independent radiologist reviewed all CT scans and the best response
was recorded for each patient. Toxicity was evaluated before
each chemotherapy cycle according to National Cancer
Institute Common Toxicity Criteria, version 3.0.19 The worst
grade of toxicity for each patient across all chemotherapy
cycles was used for the analysis.

2.3. Comprehensive Geriatric Assessment
A non-mandatory CGA was performed at study entry,
according to Balducci et al.14 In addition to ECOG PS,
functional status was assessed using the Katz et al. Activities
of Daily Living (ADL)20 and the Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living (IADL) scales.21 ADL assess
continence and ability for bathing, dressing, feeding, using
the bathroom and moving in the house undependably (scores
1 for every activity) or with any help (scores 0). IADL scores 1
for each of: undependably moving outside the home, do
shopping, preparing a meal, do the housekeeping, using the
telephone, do the laundry, taking the medications and
managing financials. Co-morbidity was assessed using the
Cumulative Illness Rating Score for Geriatrics (CIRS-G)
instrument22 witch records comorbidities by organ system
and rates them by severity from 0 to 4 (none, mild, moderate,
severe, extremely severe/life-threatening). The result can be
summarized as a total score or as the number of severe (grade
3 and 4) diseases. Cognitive function was assessed with the
Mini-Mental Status Exam (MMSE) tool23 and depression with
the Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15).24

3

case of progressive disease or of consent withdrawal.
Second-line treatment was given at the physician's discretion.

2.5. Statistical Analysis
Patients were centrally randomized by computer software in a
1:1 ratio. The randomization to each arm was done by
stratification according to PS (0–1 vs 2) and stage of disease
(IIIB vs IV). The primary end-point was overall survival (OS)
and the secondary endpoints included progression-free
survival (PFS), overall response rate (ORR) and safety profile.
The study was designed to have 80% power to detect a
35% increase in median survival from 28 weeks for the
gemcitabine4 to 38 weeks in the DG arm, at the statistically
significant level of 5%. According to this assumption, 176
patients should be enrolled in each arm to achieve the
statistical requirements.
Analysis was performed on an intent-to-treat (ITT) basis
and all patients who received at least one cycle of treatment
were evaluable for analysis. Patients who were lost to
follow-up were considered as censored. PFS was measured
from study entry until the day of the first evidence of disease
progression or death from any cause, whereas OS was
measured from the date of study entry to death or last
follow-up. For the geriatric assessment analysis, population
was dichotomized according to predefined cut-offs for every
domain. The probability of survival was calculated by the
method of Kaplan–Meier and tested for differences by using
the log-rank test. Quantitative factors were compared by
Pearson's χ2 contingency table analysis or Fisher's exact test
whenever appropriate. A p < 0.05 was considered to indicate
statistical significance. Continuous variables are presented
using median and range. Categorical variables are summarized in frequency tables. Data are presented with 95%
confidence interval (CI) calculated with the use of standard
methods based on a binomial distribution.

2.4. Treatment
Patients were randomly assigned to receive either docetaxel
(Taxotere; Sanofi-Aventis, Bridgewater, NJ, USA) at the dose
of 30 mg/m2 over a 1-h intravenous (iv) infusion plus
gemcitabine (Gemzar; Eli Lilly, Indianapolis, USA) (DG regimen) at the dose of 900 mg/m2 over a 30-min intravenous (i.v.)
infusion on days 1 and 8, every 3 weeks or gemcitabine (G
regimen) at the dose of 1200 mg/m2 over a 30-min intravenous
(i.v.) infusion on days 1 and 8, every 3 weeks. Standard preand post-medication with oral dexamethasone was used to
reduce the risk of allergic reactions and fluid-retention
syndrome associated with docetaxel administration. A maximum of 6 chemotherapy cycles were allowed with no
primary G-CSF support.
Treatment was delayed for one week if neutrophil and
platelet counts were <1500/μL and <100,000/μL, respectively,
and was withheld until recovery to the inclusion criteria limits.
The occurrence of grade 4 neutropenia and/or thrombocytopenia, febrile neutropenia or grade 3–4 non-hematological toxicity
led to a 20% dose reduction of both drugs in the subsequent
cycles, while secondary G-CSF prophylaxis could be given based
on treating physician's decision. Patients were withdrawn from
the study if they required two successive dose reductions, in

3. Results
3.1. Patient Characteristics
One hundred and sixteen patients were screened and one
hundred and six patients were enrolled and randomly assigned
between April 2006 and May 2010 (54 in the DG and 52 in the G
arm) (CONSORT diagram; Fig. 1). In July 2010, the Data Monitoring
Committee decided to close the study due to slow accrual, which
was further worsened after the publication of Hainsworth's et al.
study.10 The median age was 73.5 and 78.5 years in the DG and
the G arm (p < 0.001), respectively; stage IV disease had 68.5%
and 76.9% of patients, and a PS of 0–1 had 87% and 78.8% of
patients in DG and G arms, respectively (Table 1).
A CGA was performed at study entry for 63 patients. Table
2 presents the results of the geriatric assessment. All patients
assessed were ADL independent while 33.3% of patients were
dependent to at least 2 out of 8 domains in IADL. Twenty-one
percent of patients had impaired cognitive status with a
MMSE score less than 24/30, while 19.4% of patients had
impaired GDS-15 (score> 5/15). The median score, according to
CIRS-G instrument, was 4.0 (range, 0–18) for the entire cohort,
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Fig. 1 – CONSORT diagram of the trial.

while 37.7% of patients had at least one grade 3 or 4 co-morbid
disease. The median body mass index of patients assessed
was 24.2 (range, 18–32).

3.2. Compliance with the Treatment
A total of 213 and 189 GD and G chemotherapy cycles were
administered, respectively. The median number of treatment
cycles was 4/patient (range, 1–6) and 3/patient (range 1–6) in DG
and G arms, respectively. Treatment delay was required in 22.5%
DG and 21.7% G cycles (p = 0.904); the reasons for treatment
delay were due to late admission for reasons unrelated to
treatment (58.3% and 65.8% in the DG and G arm, respectively),
haematological (20.8% and 21.9%, in the DG and G arm,
respectively) or non-haematological (20.8% and 9.7% in the DG
and G arm, respectively) toxicity. A dose reduction was required
in 12 (5.6%) DG and in 14 (7.4%) G cycles, (p = 0.394). The main
reason for dose reduction was haematological (n = 4 cycles in
each of the DG and G arm, respectively) or non-haematologic
(n = 2 cycles, in each of the DG and G arm, respectively) toxicity
or other not related to treatment. Overall, 21 (38.9%) patients

enrolled in the DG arm and 13 (25%) in the G arm completed
treatment as per protocol; the major reasons for treatment
withdrawal (DG versus G) were disease progression (33.3% vs
38.5%; p = 0.582), early death due to disease progression (9.3% vs
19.2%; p = 0.233), patients' refusal (3.7% vs 1.9%; p = 1.000),
adverse events (0% v 1.9%; p = 0.985), lost to follow-up (5.6% vs
5.8%; p = 0.233) and other reasons (9.3% vs 7.7%; p = 1.000). The
relative dose intensities corresponded to the 95.9% and 95.7% of
the protocol predicted dose for gemcitabine and docetaxel,
respectively in the combination arm and to the 82.1% protocol
predicted dose for gemcitabine in the monotherapy arm. G-CSF
support was required in 28.4% and 24.6% DG and G cycles,
respectively, because of treatment-related neutropenia (5.2%
and 6.4% DG and G cycles, respectively) and for secondary
prophylaxis (23.2% DG and 18.2% G cycles, respectively) in
patients with previous severe neutropenia.

3.3. Response and Survival
At the date of data cut-off, 94 patients were evaluable for
response (DG, n = 49 and G, n = 45). Twelve patients (DG, n = 5;
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Table 1 – Patients' characteristics.
DG a
(n = 54)
N

%

Gb
(n = 52)
N

%

p-Value

Age, years
Median (range)

73.5 (70–82)

78.5 (70–92)

Sex
Male
Female

44
10

81.5
18.5

49
3

94.2
5.8

0.073

Performance status
0
1
2

21
26
7

38.9
48.1
13.0

13
28
11

25.0
53.8
21.2

0.246

Histology
Squamous
Adenocarcinoma
NOS c Other/unknown

19
24
11

35.2
44.4
20.4

22
16
14

42.3
30.8
26.9

0.358

Stage
IIIB wet
IV

17
37

31.5
68.5

12
40

23.1
76.9

0.387

Smoking status
Active smoker
Ex/never-smoker
Unknown

23
30
1

42.6
55.6
1.8

22
26
4

42.3
50.0
7.7

0.483

a
b
c

<0.001

5

(95% CI: 14.2–37.6) in the DG arm and 15.4% (95% CI: 5.6–25.2) in
the G arm (p = 0.233). There was one (1.9%) complete and 13
(24.1%) partial responses in the DG and eight (15.4%) partial
responses in the G arm; additionally, 12 (22.2%) patients
experienced stable disease and 28 (51.8%) progressive disease
in the DG arm whereas 14 (26.9%) and 30 (57.7%) patients had
stable and progressive disease, respectively in the G arm.
After a median follow-up period of 16.3 months (range,
0.4–36.1 months), 64 (60.3%) patients had died (30 in the DG
and 34 in the G arm). The median PFS was 3.4 (range, 0.4–18.5)
and 2.6 (range, 0.4–36.1) months in the DG and G arm,
respectively (p = 0.757; Fig. 2). The median OS was 14.6
(range, 0.4–34.2) and 12.2 (range, 0.4–36.1) months for patients
enrolled in the DG and G arm, respectively (p = 0.121; Fig. 2b).
The 1-year survival rate was 65.7% and 53.2% for DG and G
arms, respectively.

3.4. Toxicity

Docetaxel plus gemcitabine.
Gemcitabine.
Not otherwise specified.

All patients were evaluable for toxicity. Table 3 summarizes the
major toxicities. There was no significant difference in the
incidence of toxicity between treatment arms. Grade 3 and 4
neutropenia experienced 7.4% and 7.7% patients in arms DG and
G, respectively, whereas grade 3 and 4 anaemia and thrombocytopenia were rare in both arms. The non-haematologic
toxicity was relatively low, with grade 2–4 fatigue occurring in
22.3% and 15.4% of DG and G patients, respectively (p = 0.459).
There were no treatment-related deaths.

3.5. Geriatric Assessment
G, n = 7) were not evaluable for response due to early death
(n = 8), patients refusal (n = 3), end early discontinuation due to
toxicity (n = 1) and were considered as treatment failure in the
analysis for response. In an ITT analysis, the ORR was 26.0%
Table 2 – Comprehensive geriatric assessment results.
Domain
ADL a (n = 63)
6
<6
IADL b (n = 63)
<7
7–8
MMSE c (n = 62)
<24
≥ 24
GDS d − 15 (n = 62)
≤5
>5
CIRS-G e (n = 53)
0
≥1
BMI f (n = 47)
a
b
c
d
e
f

N

%

63
0

100.0
0

21
42

33.3
66.7

13
49

21.0
79.0

50
12

80.6
19.4

33
20

62.3
37.7

Mean

Activities of daily living.
Instrumental activities of daily living.
Mini-mental state examination.
Geriatric depression scale.
Cumulative illness rating score-geriatrics.
Body-mass index.

Min–max

6.0

6–6

7.0

2–8

28.0

16–30

4.0

0–13

4.0

0–18

An exploratory analysis for correlation between various geriatric
assessment domains and efficacy was done. Dependency in
more than 2 activities in IADL was correlated with significantly
inferior median PFS (IADL 7–8: 4.4 months; IADL <7: 1.7 months;
p = 0.009) and median OS (IADL 7–8: 15.4 months; IADL <7:
7.6 months; p = 0.002), and this was independent on treatment
arm and patient's age. There was no difference in both PFS and
OS in relation to cognitive status (MMSE, <24 vs ≥24), depression
(GDS-15, ≤5 vs >5) and co-morbidity (CIRS-G grade 3–4, 0 vs ≥1)
(Table 4). In addition, there was no correlation between response
rate and any of the geriatric domains examined (data not
shown).

4. Discussion

24.2

18.0–32.0

This is a prematurely closed phase III trial because of slow
accrual, which seems to indicate that there was no difference in
terms of response rate, median progression-free and overall
survival between the two treatment arms. While no discussion
about survival can be done, due to the small number of patients,
the response rates achieved were consistent with those
reported in other elderly-specific trials.4,10,25
Moreover, the findings of the geriatric assessment may
contribute to the discussion about the design of future
elderly-specific clinical trials. In addition, sharing the experience of our Group who had to function within a severely
deteriorating financial environment, motives us to publish
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Fig. 2 – a: Median progression-free survival (PFS) according the chemotherapy regimen; b: Median overall survival (OS)
according to the chemotherapy regimen.

our findings despite the outdated nature of the study (a delay
related mainly to a period of re-adaptation of the Group to the
new economic reality).
The decision-making for older patients with NSCLC has been
driven from data derived from population-based and observational studies26 as well as from age-specific sub-group
analyses of large randomized trials,27–29 in addition to a few
elderly-specific phase III trials.3–8,10 However, in the vast majority
of these studies, it is only an age cut-off (of 65 or 70 years) that is
used to distinguish “older” from “younger” patients rather than
any assessment of their ‘actual biologic age’.
Data from the Surveillance, Epidemiology and End Results
database for the years 1997–2002 revealed that among 21,285
patients > 65 years of age diagnosed with advanced NSCLC,

only 26% received some kind of chemotherapy as 1st-line
treatment.26 Patients who received any chemotherapy lived
significantly longer compared to those who did not, while the
best survival experienced from those who received a
platinum-based doublet treatment. Data from sub-group
analyses for age of large RCTs also indicate that selected
elderly patients receiving platinum-based doublets share the
same benefit with younger patients with a cost of increased
but manageable toxicity.27–29
Data from phase III elderly-specific RCTs indicate that
single-agent chemotherapy with a third generation regimen is
superior to best supportive care alone in unselected older
patients,3 while the role of doublet combinations remains
controversial, with three trials presenting conflicting results.4,7,8
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Table 3 – Toxicity profile of the regimens.
DG a (n = 54)

G b (n = 52)

Grade (%)

Neutropenia
Anemia
Thrombocytopenia
Febrile neutropenia
Nausea
Vomiting
Diarrhea
Stomatitis
Constipation
Fatigue
Allergic reactions
Myalgia
a
b
c

Grade (%)

1

2

3

4

1

2

3

4

p-Value c

9.3
59.3
33.3
–
–
–
–
–
5.6
25.9
3.7
–

7.4
24.1
3.7
–
1.9
1.9
3.7
1.9
–
16.7
–
1.9

7.4
1.9
–
–
–
–
–
–
–
5.6
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.6
53.8
28.8
–
5.8
1.9
–
1.9
7.7
15.4
1.9
3.8

9.6
28.8
–
1.9
–
–
3.8
–
1.9
9.6
–
–

5.8
3.8
3.8
–
–
–
–
–
–
5.8
–
–

1.9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.000
0.974
0.459

Docetaxel plus Gemcitabine.
Gemcitabine.
For grade 3 to 4 toxicity.

These presumably conflicting data may possibly reflect the fact
that within this highly heterogeneous population some patients
can tolerate and benefit from platinum-based combinations,
while for others a monotherapy would be more appropriate.
In the current study we compared a non-platinum doublet
to what was considered an optimal treatment at the time of
the trial was designed. Docetaxel was chosen as companion to
gemcitabine, given the known activity of the agent in NSCLC.
The two agents were given in a weekly schedule, as previous
Table 4 – Efficacy according to geriatric assessment
domains.
Domain

IADL d ≥7
d

IADL < 7
e

MMSE ≥24

N

Median
OS a
(95% CI c),
months

p-Value

Median
PFS b
(95% CI c),
months

p-Value

42

6.8
(10.2–13.5)
10.1
(0.0–21.4)
12.2
(8.3–16.1)
14.0
(0.0–33.8)
12.2
(8.5–15.9)
14.0
(0.0–34.9)
13.5
(8.5–18.5)
12.2
(1.1–23.3)

0.038

4.4
(2.3–6.5)
1.7
(0.7–2.7)
3.7
(2.2–5.2)
1.9
(0.9–2.9)
3.2
(1.1–5.2)
2.8
(1.6–4.4)
3.0
(1.1–4.9)
4.4
(1.2–7.5)

0.005

21
49

MMSE e < 24 13
GDS f-15 ≤5

50

GDS f-15 > 5 12
Grade 3–4
CIRS-G g = 0
Grade 3–4
CIRS-G g ≥1
a
b
c
d
e
f
g

1.000

33
20

0.645

0.710

0.677

Overall survival.
Progression free survival.
Confidence interval.
Instrumental activities of daily living.
Mini-mental state examination.
Geriatric depression scale.
Cumulative illness rating score-geriatrics.

0.084

0.783

0.625

studies reported a favorable toxicity profile of weekly docetaxel in comparison to a 3-weekly administration6,9–12 as well
as because this is the usual schedule for gemcitabine. The
doses of docetaxel and gemcitabine in the combination arm
were based in previous phase I and II studies.30–32
Although not mandatory, a geriatric assessment at the
time of enrollment was performed for the majority of
patients. In the absence of a validated instrument, we used
the CGA as proposed by Balducci et al.14 The goal of this
assessment was to explore possible correlations between
domains of the CGA and treatment efficacy. The role of such
assessment for older patients with cancer is recognized in
order to better evaluate the biological age of a given patient
within this heterogeneous population, to identify unrecognized underlying problems that could be restored with
intervention and to estimate the life expectancy and tolerability to treatment,14–16,33,34 thus helping individualized treatment decision. In our study, 63 out of 106 patients had a CGA.
Despite the small number of assessed patients, dependency in
two or more of the eight activities of the IADL instrument was
correlated with significantly inferior survival, in consistence
with previous reports.35 This difference in survival was not
dependent on treatment arm, emphasizing the importance of
a thorough assessment for prognosis estimation and for
patient selection.
It is recognized that patients enrolled to elderly-specific trials
are not disadvantaged in terms of survival results, while they
experience less treatment-related toxicity, and therefore, they
should be encouraged to participate.36 In order to define the
optimal treatment for this population, future clinical studies
should try to ask “which older patients are candidates for which
of the treatment options available” rather than “which is the
optimal regimen for older patients”. A way to achieve this goal
could be the incorporation of a geriatric assessment in the design
of geriatric clinical trials, in order to individualize treatment
according to the “biologic age” and to escalate treatment
intensity in parallel to the fitness of older patients. As the
comprehensive geriatric assessment may be time-consuming
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and difficult to perform within the everyday clinical practice, an
unmet need for more simple tools for assessing older patients is
recognized. Accumulating data regarding the prognostic value
of different domains of the CGA and studies exploring and
validating the most accurate and simple tools are underway and
IADL dependency may be among them, as a correlation with
survival was observed in this study.
The severe economic crisis in Greece may have influenced
oncology research by many ways.37,38 Due to the hiring
restrictions in the public service, not even allowing for replacement of retired personnel, the public health service staff has
decreased, while at the same time their workload has increased
due to the higher number of patients choosing the public sector
to avoid the expenses needed for private care services. Within
these circumstances offering standard care reasonably becomes
a priority, with research becoming a kind of “luxury” as it needs
more recourses due to the strict additional procedures typically
required for patients enrolled in trials in terms of initial and
subsequent clinical, toxicity and imaging assessments. That was
also the case for our Group, where an under-enrollment in most
trials was noticed. The Group gradually re-adapted to the new
conditions by prioritizing the research projects according to the
available resources and also by enforcing international collaborations, thus reducing dependency from national funding, a
strategy that could be adopted from others facing a similar
situation.
In summary, the data presents our Group's experience of
studying during a crisis the optimal treatment and the role of the
geriatric assessment for older patients with advanced NSCLC.
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Advanced Squamous NoneSmall-cell Lung
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Abstract
In the present phase I/II study, the biweekly carboplatin (area under the curve, 2.5) plus gemcitabine (1100
mg/m2) combination in patients aged ‡ 70 years with advanced and metastatic squamous nonesmall-cell lung
cancer achieved an overall response rate of 35.8%, a median progression-free survival of 6.7 months, and a
median overall survival of 13.3 months, with favorable toxicity.
Background: The present study was a phase I/II study to determine the maximum tolerated doses (MTDs) and doselimiting toxicities of the biweekly carboplatin/gemcitabine combination and evaluate its safety and efﬁcacy in patients
aged ! 70 years with advanced squamous nonesmall-cell lung cancer (NSCLC). Patients and Methods: Patients aged !
70 years with advanced or metastatic squamous NSCLC received escalated doses of carboplatin (area under the curve
[AUC] 2-2.5 intravenously) and gemcitabine (800-1100 mg/m2 intravenously) every 2 weeks (phase I). In the phase II, the
drugs were administered at their previously deﬁned MTDs (carboplatin, AUC 2.5; gemcitabine, 1100 mg/m2). The primary
endpoint was the overall response rate. Results: A total of 69 patients were enrolled (phase I, n ¼ 15). The median age was
76 years (range, 70-84 years); 52 patients had stage IV disease, and 61 and 8 patients had Eastern Cooperative Oncology
Group performance status of 0 to 1 and 2, respectively. The MTDs could not be reached at the predeﬁned last dose levels.
The dose-limiting toxicities were grade 5 renal toxicity and grade 3 thrombocytopenia. In the phase II study, the overall
response rate was 35.8% (95% conﬁdence interval [CI], 23.0%-48.8%). In the intention-to-treat analysis, the median
progression-free survival was 6.7 months (95% CI, 4.2-8.8 months), and the median overall survival was 13.3 months (95%
CI, 7.1-19.6 months). Grade 3 or 4 neutropenia was observed in 7 patients (12.3%), grade 3 or 4 thrombocytopenia in
4 patients (7.1%), and grade 2 or 3 fatigue in 10 patients (17.5%). One toxic death occurred in the phase I of the study.
Conclusion: The biweekly regimen of gemcitabine and carboplatin showed satisfactory efﬁcacy and a favorable toxicity
proﬁle in elderly patients with advanced or metastatic squamous cell NSCLC.
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Carboplatin Plus Gemcitabine in Elderly NSCLC Patients
Introduction
Lung cancer is the most common cause of cancer death worldwide, with nonesmall-cell lung cancer (NSCLC) accounting for
80% to 85% of cases. More than 60% of patients with newly
diagnosed NSCLC are > 65 years of age, with a median age at
diagnosis of 70 years in United States.1 Platinum-based chemotherapy is the standard ﬁrst-line treatment of advanced NSCLC,
offering a survival beneﬁt compared with the best supportive care.
Despite the high prevalence of NSCLC in the elderly, these patients
have been underrepresented in clinical trials2; thus, their optimal
treatment remains unclear.
The use of single-agent chemotherapy with a nonplatinum agent,
such as vinorelbine, gemcitabine and docetaxel, has been evaluated
in elderly-speciﬁc prospective trials for patients with advanced
NSCLC.3-6 However, the role of combination chemotherapy remains controversial, with conﬂicting results from randomized trials.4,7-10 In addition, population-based data11 and subgroup
analyses of phase III trials12-14 have suggested that platinum-based
doublet therapy is beneﬁcial for selected elderly patients.
The histologic subtype is important when choosing the chemotherapy regimen for NSCLC, with cisplatin more effective when
combined with gemcitabine than pemetrexed for squamous histology.15 Carboplatin-based regimens have been widely used as a
substitute for cisplatin regimens because they are less toxic and can
be administered on an outpatient basis and, are thus, also attractive
for older patients. Gemcitabine combined with carboplatin is
among the standard regimens for advanced NSCLC.16-20 Weekly
schedules of carboplatin have been studied, and a reduction in
toxicity without a reduction in efﬁcacy has been reported.21,22
Moreover, the biweekly administration of the carboplatin and
gemcitabine combination was tested in a phase I study, which
showed a favorable toxicity proﬁle in non-elderly patients with
advanced solid tumors.23 Although biweekly administration would
be more convenient than weekly and less toxic than every 3 weeks, it
has not been studied in elderly patients.
The Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance
status (PS), typically used to assess the functional status of cancer patients, cannot adequately describe the complexity of the elderly population.24 A so-called comprehensive geriatric assessment (CGA),
which includes a compilation of validated tools to assess comorbidities,
functional, cognitive, psychological and nutritional status and physical
performance, is recommended to better deﬁne the actual “biologic” age
and help individualize the treatment of older patients.25-27
With these considerations, the Hellenic Oncology Research
Group conducted a multicenter dose-escalation phase I trial to
deﬁne the maximum tolerated doses (MTDs) and dose-limiting
toxicities (DLTs) of the biweekly carboplatin and gemcitabine
combination in patients aged ! 70 years. Subsequently, we conducted a phase II trial of this regimen as ﬁrst-line treatment of
advanced squamous NSCLC in older patients assessed with a CGA
to evaluate its efﬁcacy and safety.

Patients and Methods
Patient Selection

2

-

We enrolled chemotherapy- and radiotherapy-naive patients
aged ! 70 years. These patients had histologically or cytologically
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proven stage IIIB (with pleural effusion) and stage IV squamous cell
NSCLC, according to the 6th edition of the American Joint
Committee on Cancer staging system. The other inclusion criteria
were an ECOG PS of 0 to 2; independent activities of daily living
(ADL)28; brain metastases if irradiated and the patient was clinically
stable; adequate bone marrow function (absolute neutrophil
count ! 1500/mL, hemoglobin ! 10 g/dL, and platelet count !
100,000/mL); adequate renal function (creatinine " 2 mg/dL);
adequate liver function (total bilirubin " 1.5 times the institutional
upper limit of normal [ULN] and aspartate aminotransferase and
alanine aminotransferase " 2.5 times the institutional ULN);
measurable lesions using Response Evaluation Criteria In Solid
Tumors; and a life expectancy of ! 3 months. The exclusion criteria
were a second active primary tumor and any unstable medical comorbidity. All patients gave written informed consent, and the
ethics and scientiﬁc committees of the participating centers
approved the protocol. The study was registered at ClinicalTrials.
gov (ClinicalTrials.gov identiﬁer, NCT02175381).

Study Design and Treatment
We performed an open-label, phase I-II study. In phase I of the
study, the patients were enrolled and treated using a 3þ3 design.
Carboplatin was administered as a 90-minute intravenous (IV)
infusion at escalated doses ranging from an area under the curve
(AUC) of 2 to 2.5 every 2 weeks. Gemcitabine was also administered at escalated doses, ranging from 800 to 1100 mg/m2, as a 30minute IV infusion biweekly, after carboplatin administration. The
treatment was repeated for a maximum of 12 cycles. Antiemetic
agents consisted of ondansetron (16 mg IV) and dexamethasone (16
mg IV) before chemotherapy administration. Granulocyte colonystimulating factor administration was allowed for neutropenic fever and grade 4 neutropenia. Secondary prophylaxis could be given
in subsequent cycles at the treating physician’s decision. The
deﬁned MTDs were used for the subsequent phase II study.
Hematologic toxicity was monitored weekly with a full blood cell
(FBC) count with the differential and platelet count. Blood chemistry tests and a physical examination were performed before each
cycle. Treatment was administered if the absolute neutrophil count
was > 1500/mL, platelet count > 100,000/mL, and all other toxicities
had resolved to grade < 2. Otherwise, the treatment was postponed
for " 7 days until the resolution of all toxicities. Treatment was then
repeated using the doses of the previous dose level. The doses were
also reduced to the previous dose level in the case of febrile neutropenia or grade 4 neutropenia or thrombocytopenia. In the case of a
> 1-week treatment delay or requirement for a second dose reduction, treatment was discontinued and the patient was removed from
the study. Treatment was also discontinued in the case of prohibitive
toxicity, disease progression, or withdrawal of consent.
The following dose levels for the carboplatin and gemcitabine
combination were evaluated: AUC 2 and 800 mg/m2, AUC 2 and
1000 mg/m2, AUC 2.5 and 1000 mg/m2, and AUC 2.5 and 1100
mg/m2. The carboplatin dose was calculated according to the Calvert formula.29 The glomerular ﬁltration rate was estimated using
the Cockcroft-Gault formula.30 No intrapatient dose escalation was
allowed. At least 3 patients were enrolled at each dose level. If DLT
occurred in only 1 of the ﬁrst 3 patients at each dose level, 3
additional patients were enrolled at the same dose level. DLT was
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assessed during the ﬁrst cycle and was deﬁned as the occurrence of
any of the following: grade 3 or 4 neutropenia or thrombocytopenia; febrile neutropenia; grade 3 or 4 nonhematologic toxicity,
excluding nausea/vomiting and alopecia; and any treatment delay
for > 7 days because of unresolved toxicity. Dose escalation was
discontinued and the DLT dose level was considered reached if !
50% of the patients treated at that dose level had developed a DLT.
The MTD was then deﬁned as that of the previous dose level.

Table 1 Patient Characteristics
Characteristic

Comprehensive Geriatric Assessment
A nonmandatory CGA was performed at study entry according to
Balducci and Yates.25 Functional status was assessed using the ADL
scale from Katz et al28 and the instrumental activities of daily living
(IADL) scale from Lawton and Brody,33 in addition to the ECOG
PS. The ADL scale assess continence and the ability to bath, dress,
feed, use the bathroom, and move about the house independently
(score of 1 for every activity) or with any help (score of 0). The
IADL scale gives a score of 1 for each of the following: independently moving outside the home, shopping, preparing a meal,
housekeeping, using the telephone, doing the laundry, taking one’s
medications, and managing one’s ﬁnances. Comorbidity was
assessed using the Charlson Comorbidity Index (CCI),34 which

Phase II
(n [ 57)

All Patients
(n [ 69)

Age (y)
Median

76

77

76

Range

70-83

70-84

70-84

13 (86.7)

52 (91.2)

63 (91.3)

2 (13.3)

5 (8.8)

6 (8.7)

0

9 (60.0)

22 (38.6)

29 (42.0)

1

5 (33.3)

28 (49.1)

32 (46.4)

2

1 (6.7)

7 (12.3)

8 (11.6)

13 (86.7)

57 (100)

67 (97.1)

2 (13.3)

0 (0)

2 (2.9)

Sex
Male

Patient Evaluation and Statistical Considerations
The baseline evaluation was required to be completed within 7
days of registration and included patient history, physical examination, FBC count with differential and platelet count, serum
chemistry, electrocardiography, chest radiography, and thoracic and
abdominal computed tomography. Additional studies were performed, if indicated. The FBC count with differential and platelet
count was performed weekly or daily until recovery in the case of
grade 3 or 4 hematologic toxicity. Serum chemistry, a detailed
toxicity questionnaire, and a physical examination were performed
before each treatment administration. Disease was assessed every 8
weeks (4 cycles) or earlier in the case of clinical evidence of disease
progression. Toxicities were graded according to the National
Cancer Institute Common Toxicity Criteria, version 4.0,31 and the
response evaluation was performed according to the Response
Evaluation Criteria In Solid Tumors, version 1.1.32 All patients
receiving ! 1 administration of treatment and undergoing imaging
studies at 8 weeks were evaluable for the response analysis.
The primary endpoint of phase II of the study was the overall
response rate (ORR). The secondary endpoints were overall survival
(OS), progression-free survival (PFS), and safety. Simon’s 2-step
minimal-maximal design was used to estimate the sample size.
With a minimum acceptable ORR of 20% after enrollment of 31
patients in phase I of the study, 22 additional patients would be
enrolled, for a total accrual of 53 patients. An ORR of ! 35%
would be considered adequately efﬁcient for further study of the
combination, with a type I error of 0.05 (2-sided) and a power of
80%. The primary analysis of the ORR was planned in the perprotocol patients, deﬁned as those who had received ! 1 cycle
and had undergone ! 1 tumor assessment after the baseline
assessment. The ORR is presented with its exact 95% conﬁdence
interval [CI] using the F distribution method. The Kaplan-Meier
method was used to assess secondary time-to-event efﬁcacy endpoints in the intention-to-treat population.

Phase I
(n [ 15)

Female
Performance status

Histologic type
Squamous
Not otherwise
speciﬁed or
unknown
Stage
IIIB

4 (26.7)

14 (24.6)

17 (24.6)

IV

11 (73.3)

43 (75.4)

52 (75.4)

Data presented as n (%), unless otherwise noted.

consists of a list of 19 diseases weighted from 1 to 6 points, with the
result being the total score. Cognitive function was assessed using
the Mini-Mental Status Examination tool35 and depression with the
Geriatric Depression-15 Scale.36

Results
Patient Characteristics
From May 2010 to April 2014, 69 patients were enrolled
(63 men and 6 women). Of the 69 patients, 15 were enrolled in
phase I of the study. In phase II of the study, cohort 4 was expanded
to include 54 additional patients, for a total of 57 patients treated
with the predeﬁned MTDs. The patients’ baseline demographics
and disease characteristics are listed in Table 1. The median age was
76 years (range, 70-84 years), 75.4% of the patients had stage IV
disease, and 88.4% had a ECOG PS of 0 to 1.

Phase I: DLTs
The dose escalation levels, number of patients enrolled at each
dose level, and the observed DLTs during the ﬁrst cycle are listed in

Table 2 Dose Levels, Patients Enrolled, and DLTs During First
Cycle
Dose Carboplatin Gemcitabine Patients
Level
(AUC)
(mg/m2)
(n)
1
2
3

2
2
2.5

800
1000
1000

3
3
6

4

2.5

1100

3

DLT (Patients, n)
None
None
Grade 3 thrombocytopenia
(1), grade 5 renal failure (1)
None

Abbreviations: AUC ¼ area under the curve; DLT ¼ dose-limiting toxicity.
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Table 3 Toxicity (Grade 2-4) in All Cycles Stratiﬁed by Dose Level (Phase I Study)
Dose
Level
1
2
3
4
All

Neutropenia

Cycles
(n)
12
16
23
7
58

G2
3
1
3
1
8

(25)
(6.3)
(13.0)
(14.3)
(13.8)

0
1
1
2
4

Anaemia

G3

G4

(0)
(6.3)
(4.3)
(28.6)
(6.9)

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

G2
0
1
7
1
9

(0)
(6.3)
(30.4)
(14.3)
(15.5)

0
0
4
0
4

Thrombocytopenia

G3

G4

(0)
(0)
(17.4)
(0)
(6.9)

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

G2
1
0
1
0
2

(8.3)
(0)
(4.3)
(0)
(3.4)

0
0
1
1
2

Fatigue

G3

G4

(0)
(0)
(4.3)
(14.3)
(3.4)

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
1
0
1

G2

G3

G4

(0)
(0)
(4.3)
(0)
(1.7)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Data presented as n (%), unless otherwise noted.
Abbreviation: G ¼ grade.

Table 2. The observed adverse events for all cycles stratiﬁed by the
dose level are listed in Table 3. The observed dose-limiting events
were grade 3 thrombocytopenia and grade 5 renal toxicity, both in
the same patient at the third dose level, who died of acute renal
failure. No DLTs occurred at the fourth dose level; thus, the MTDs
were not reached. The doses of the fourth dose level were used for
the subsequent phase II study.

Phase II: Toxicity and Compliance With Treatment
The main toxicities are summarized in Table 4. A total of 13
patients developed hematologic toxicity; 7 (12.3%) experienced
grade 3 or 4 neutropenia, 4 (7.1%) developed grade 3 or 4
thrombocytopenia, and 2 (3.5%) developed grade 3 anemia. The
incidence of nonhematologic toxicity was relatively low, with grade
2 or 3 fatigue occurring in 17.5% of the patients. One patient
presented with grade 2 febrile neutropenia and was treated with
antibiotics and granulocyte-colony stimulating factor support. No
toxic deaths occurred in phase II of the study.
A total of 390 chemotherapy cycles were administrated, for a
median of 7 cycles per patient (range, 1-12). Treatment delay was
required in 32 cycles (8.2%). The reasons for treatment delay were
hematologic toxicity (3.6%), nonhematologic toxicity (0.8%), and
other nontreatment-related events (3.8%). A dose reduction was
required in 14 cycles (3.6%). The main reasons for dose reduction

were hematologic toxicity (n ¼ 11), nonhematologic toxicity (n ¼
1), and other, not related to treatment (n ¼ 2). Overall, 25 patients
(43.9%) completed treatment in accordance with the protocol. The
major reasons for treatment withdrawal were disease progression
(40.4%), patient refusal (3.5%), deterioration of ECOG PS (1.8%),
and other (7.0%). The relative dose intensities corresponded to
87.3% (range, 45.5%-100%) and 85% (range, 78%-100%) of the
protocol-predicted dose for gemcitabine and carboplatin,
respectively.

Phase II: Response and Survival
Of the 57 patients, 53 were eligible for the response assessment.
Four patients, who received " 1 cycle of treatment, had not undergone the imaging assessment (two refusals, one lost to follow-up,
and one with a treatment change after 2 cycles) and were ineligible.
Of the 53 patients, 19 had a partial response, for an ORR of 35.8%
(95% CI, 23.0%-48.8%). In addition, 20 patients (37.7%) had
stable disease, for a disease control rate of 73.6% (95% CI, 61.7%85.4%), and 14 (26.4%) had progressive disease. After a median
follow-up period of 13.0 months (range, 0.9-33.0 months), 32
patients (56.1%) had died. In an intention-to-treat analysis, the
median PFS was 6.7 months (95% CI, 4.2-8.8 months; Figure 1A),
and the median OS was 13.3 months (95% CI, 7.1-19.6 months;
Figure 1B). The estimated 1-year survival rate was 56.0%.

CGA and Survival
Table 4 Toxicity of Gemcitabine/Carboplatin Regimen
(Phase II Study)
Toxicity

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Leukopenia
Neutropenia
Anemia
Thrombocytopenia
Febrile neutropenia
Nausea
Vomiting
Diarrhea
Stomatitis
Constipation
Fatigue
Allergic reactions
Neurotoxicity

9
9
25
27
0
7
0
1
1
7
14
4
1

9
10
25
2
1
1
2
1
0
2
9
0
0

2
6
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0

(15.8)
(15.8)
(43.9)
(47.4)
(0)
(12.3)
(0)
(1.8)
(1.8)
(12.3)
(24.6)
(7.0)
(1.8)

Data presented as n (%).

4

-

Clinical Lung Cancer Month 2016

(15.8)
(17.5)
(38.6)
(3.5)
(1.8)
(1.8)
(3.5)
(1.8)
(0)
(3.5)
(15.8)
(0)
(0)

(3.5)
(10.5)
(3.5)
(5.3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1.8)
(0)
(0)

Grade 4
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(1.8)
(1.8)
(0)
(1.8)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

A CGA was performed at enrollment for 44 patients (77.2%) in
phase II of the study. All patients assessed were ADL independent,
and the median score for the IADL scale was 5 (range, 1-8), with
75% of patients dependent in " 2 of the 8 domains. The median
CCI score was 1 (range, 0-5). The median Mini-Mental Status
Examination score was 27 (range, 18-30); 10% had cognitive
impairment, with a score of < 24 of 30. The median geriatric
depression scale-15 score was 4 (range, 0-15), with 28.6% of patients having a score of " 5, indicative of depression.
When the population was dichotomized, no signiﬁcant correlations were found between IADL dependence (< 7 vs. 7-8), comorbidity (CCI 0-1 vs. > 1), cognitive impairment, depression, and
survival or response rates (Table 5).

Discussion
The present study was designed to determine the MTDs of the
biweekly combination of carboplatin and gemcitabine and,
subsequently, to investigate the efﬁcacy and safety of this regimen as
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Figure 1 (A) Kaplan-Meir Curve for Progression-Free Survival (PFS). (B) Kaplan-Meir Curve for Overall Survival (OS)

ﬁrst-line treatment for patients aged ! 70 years with advanced
squamous cell NSCLC. The MTDs were not reached at the predeﬁned dose levels examined. The doses of the last level tested were
carboplatin AUC " 2.5 and gemcitabine 1100 mg/m2. Grade 5 renal
toxicity and grade 3 thrombocytopenia were deﬁned as the doselimiting events. Despite 1 death from acute renal failure after the
ﬁrst treatment administration in level 3 of phase I of the study, the
combination should not be considered nephrotoxic, because the dose
of carboplatin is individualized using Calvert’s formula. In the subsequent phase II study, no patient presented with renal toxicity. In
contrast, the observed toxicity was myelosuppression with grade 3 or
4 neutropenia and thrombocytopenia, occurring in 12.3% and 7.1%
of the patients, respectively. However, nonhematologic toxicity was
rare, with the exception of grade 2 or 3 fatigue, reported for 17.5% of
the patients. The ORR was 35.8%, meeting the primary endpoint. In
addition, a promising median OS of 13.3 months was achieved.

In contrast to the use of single-agent chemotherapy in elderly
patients with advanced NSCLC,3-5 the role of combination
chemotherapy has been less well-deﬁned. Data from the Surveillance, Epidemiology, and End Results database, indicated that
although only 25.8% of the 21,285 patients aged ! 66 years
received ﬁrst-line chemotherapy for advanced NSCLC, those who
received a platinum-based combination experienced longer survival,11 in agreement with exploratory age-speciﬁc analyses of phase
III studies.12-14 This observation strongly suggests that platinumbased chemotherapy regimens are equally effective, although more
toxic, in selected elderly patients compared with younger patients.37
The role of a platinum doublet in patients aged ! 70 years was
examined in a French study comparing carboplatin plus paclitaxel
chemotherapy to monotherapy with vinorelbine or gemcitabine.9
Both the ORR (27.1% vs. 10.2%) and the median OS (10.3 vs.
6.2 months) were signiﬁcantly better in the combination arm, with
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Table 5 Efﬁcacy According to Geriatric Assessment Scores
Score

Patients (n)

Median OS
(95% CI; mo)

IADL score
"7
<7

<24

11

14.9 (10.6-19.1)

33

8.9 (6.3-11.6)

>5

P Value

36

12.1 (6.7-17.5)

4

4.6 (0-17.1)
12.1 (6.6-17.6)

10

10.0 (1.3-18.6)

CCI

5 (45.5)

5.2 (2.6-7.9)

13 (39.4)
.993

6.5 (4.0-9.0)

.624
16 (44.4)

7.3 (0-16.0)

1 (25)
.679

5.5 (1.9-9.2)

.704
11 (44.0)

6.0 (0-13.1)
.251

P Value
.738

8.5 (5.0-12.3)

.657
25

ORR

.843

.533

GDS-15
#5

Median PFS
(95% CI; mo)

.627

MMSE
"24

P Value

3 (30.0)
.102

.761

0-1

28

12.1 (5.7-24.0)

8.0 (6.7-9.2)

12 (43.0)

>1

16

13.3 (6.0-11.9)

4.4 (1.7-7.1)

6 (37.5)

Abbreviations: CCI ¼ Charlson comorbidity index; CI ¼ conﬁdence interval; GDS-15 ¼ Geriatric Depression 15-item Scale; IADL ¼ instrumental activities of daily living; MMSE ¼ Mini-Mental State
Examination; ORR ¼ objective response rate; OS ¼ overall survival; PFS ¼ progression-free survival.

the cost of increased grade 3 or 4 toxicity (neutropenia, 54.3%;
febrile neutropenia, 9.6%) and toxic deaths (6.6%). In another
elderly-speciﬁc study from Japan, the weekly cisplatin plus docetaxel
combination failed to demonstrate a survival beneﬁt compared with
docetaxel.10 Thus, the role and the optimal combination of
platinum-based doublets in unselected elderly patients remain unclear. When the histologic type is considered, chemotherapy remains the cornerstone for the treatment of squamous cell NSCLC,
with the cisplatin plus gemcitabine combination representing the
optimal regimen.15 The substitution of cisplatin with carboplatin
could be an alternative for elderly patients and those who cannot
receive cisplatin because of comorbidities.
A number of phase I and II studies have examined various platinumbased regimens in older patients.38-41 In an Italian phase I and II
study,38 cisplatin at a dose of 60 mg/m2 every 3 weeks combined with
gemcitabine at standard weekly doses achieved an ORR of 43.5%, with
acceptable toxicity. In a randomized phase II study from Japan,39
carboplatin at the dose of AUC 6 every 3 weeks combined with
weekly paclitaxel at the dose of 70 mg/m2 was superior to 3-weekly
docetaxel at the dose of 60 mg/m2 in the ORR (54% vs. 24%), with
a favorable toxicity proﬁle. The carboplatin (AUC 5) and docetaxel (60
mg/m2 and 75 mg/m2) combination every 3 weeks was also examined
in 2 Japanese studies,40,41 showing an identical ORR of 46%, with
increased hematologic toxicity, in particular, for the regimen using the
standard docetaxel dose.40 In our study, the efﬁcacy of the biweekly
gemcitabine/carboplatin regimen in terms of ORR and OS was comparable to that reported for other platinum-doublet combinations in
the general population. In addition, the toxicity proﬁle was favorable,
especially when considering older patients. We chose biweekly
administration because it was more convenient than a weekly schedule
and presumably less toxic. In phase I of the study, we decided to
evaluate the regimen at a slightly lower than usual dose intensity. In
daily clinical practice, either reduced doses of chemotherapy or the
addition of growth factor support are considered for patients at
advanced age. Because we did not reach the MTDs, higher doses could
be tolerated, although we believe that in the context of palliative
treatment, avoiding toxicity is of paramount importance, especially for
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older patients. A geriatric assessment was used for most patients, as
recommended for elderly-speciﬁc clinical trials.26,27 In the absence of a
validated instrument, the CGA proposed by Balducci and Yates25 was
used. In terms of the geriatric characteristics of the enrolled patients,
the results of the CGA indicated that they represented a population
with an average comorbidity but with better functional status
compared with general elderly patients with cancer42 and those
enrolled in similar studies.3,9 This might be attributed to the eligibility
criterion requiring no ADL dependency. In our study, no correlation
was found between the various CGA domains and efﬁcacy, although
the small sample size might limit the power of these conclusions.

Conclusion
The biweekly administration of the combination of carboplatin
and gemcitabine was found to be efﬁcacious and well-tolerated in
elderly patients with squamous NSCLC and, therefore, deserves
further study in the context of a phase III trial.

Clinical Practice Points
! NSCLC is a disease of the elderly.

! Single-agent chemotherapy is considered an optimal treatment

!

!

!

!

for this population, although the role of combination chemotherapy remains unclear.
The cisplatin plus gemcitabine combination is considered an
optimal treatment of squamous NSCLC, with carboplatin often
used as a substitute for cisplatin.
A biweekly carboplatin and gemcitabine combination, which
could be a convenient and well-tolerated regimen, was not previously studied in elderly patients.
A comprehensive geriatric assessment is recommended for individualized treatment decisions for older cancer patients, although
prospective data on its role are limited.
In the present phase I and II trial, the biweekly administration of
carboplatin at the dose of AUC 2.5, combined with gemcitabine at
the dose of 1100 mg/m2, in patients aged " 70 years with advanced
squamous NSCLC achieved a satisfactory ORR of 35.8%, median
PFS of 6.7 months, and median OS of 13.3 months.
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! The regimen was well-tolerated. The most common severe

toxicity was neutropenia, observed in 12.3% of patients.

! No correlation between the geriatric assessment domain scores

and efﬁcacy was identiﬁed; however, this conclusion is limited by
the low number of patients assessed.
! The results of the present study suggest that biweekly carboplatin
plus gemcitabine is an attractive regimen for the treatment of
older patients with squamous NSCLC and could be chosen as
the comparator arm within a randomized trial versus single-agent
chemotherapy.
! Larger studies are needed to assess the role of the geriatric
assessment in decision-making.
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Editorial

Designing geriatric-speciﬁc trials in advanced lung cancer: What, who
and how to study?☆
Lung cancer is a disease of older adults with a median age at diagnosis being 70 years in the US. The majority of patients present with stage
III or IV disease. Lung cancer accounts for the largest proportion of
cancer associated deaths in both men and women [1]. The total number
of deaths from lung cancer exceeds those due to breast, colon, prostate
and pancreatic cancer combined. Despite many advances in NSCLC over
the past two decades, improvements in outcomes in older adults have
lagged behind those in younger patients [2].
Until the recent advent of immunotherapy, chemotherapy has been
the mainstay of treatment for metastatic disease in patients with lung
cancers that do not carry a targetable driver mutation. The addition of
bevacizumab is appropriate in non-squamous patients who do not have
contraindications to this agent. However, use of the SEER data demonstrates that only a quarter of older patients are actually treated with palliative intent chemotherapy [3]. While older adults have been underrepresented on clinical trials, a recent analysis of pooled data from cooperative group trials in the US did reveal an encouraging trend for increased enrollment of older patients [4]. However, the vast majority of
these patients have been enrolled on age-unspeciﬁed trials. There is evidence that trials speciﬁc to older age group of patients lead to enrollment
of chronologically older patients as well as lead to decreased toxicity
amongst patients studied. Despite this ﬁnding, there have been essentially
no phase 3 NCI-sponsored trials speciﬁc to the older population in with
advanced lung cancer since the year 2000 [5]. This phenomenon is likely
due to an NCI preference that older patients should be enrolled to ageunspeciﬁed trials rather than age-speciﬁed trials in a given disease [6].
As a consequence, the older patients enrolled on trials have been the
ones that meet the stringent eligibility criteria for age-unspeciﬁed trials.
The patients with comorbidity, functional limitations and any physiologic
compromise, as is rampant amongst older adults, are excluded by such an
approach. To utilize the Fried criteria as a functional deﬁnition of older
adults, only the ﬁt patients have been studied while the vulnerable and
frail have been completely excluded [7]. The vast majority of US clinical
trials are treatment-centered with survival as the primary end point
since improvement in survival is a common benchmark for drug approval
[8]. Given the difﬁculty of demonstrating a survival beneﬁt in older patients with multi-morbidity, this patient population is largely unstudied
in the US despite representing a signiﬁcant proportion of burden of
☆ This editorial accompanies Huerter et al. "Weekly Vinorelbine and Paclitaxel in
Older Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Phase II Fred and
Pamela Buffet Cancer Center Clinical Trials Network study" and Karampeazis et al.
"Docetaxel plus gemcitabine versus gemcitabine in elderly patients with advanced
non-small cell lung cancer and use of a geriatric assessment: Lessons from a
prematurely closed Hellenic Oncology Research Group randomized phase III study"
DOI of original articles: http://dx.doi.org/10.1016/j.jgo.2016.07.006,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jgo.2016.05.002.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jgo.2016.12.007
1879-4068/© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

advanced NSCLC. The majority of phase 3 age-speciﬁc trials in older adults
have been reported from the EU and Asia over the past 2 decades [9–14].
In the current issue of JGO, two therapeutic studies focusing on nonplatinum doublets in older adults with advanced NSCLC are reported
[15,16]. The study by Karampeazis et al., although small and terminated
prematurely, adds valuable insight into the trial design for older adults
with advanced lung cancer [14]. While the primary endpoint of overall
survival was not different between the single agent gemcitabine and
the doublet of docetaxel-gemcitabine, a geriatric assessment measure
[the need for assistance with greater than 2 instrumental activities of
daily living (IADL)] did identify the population at greatest risk and
with the worst outcome. Other investigators have reported on a similar
value of IADL and the current study despite its limitations adds to this
growing body of literature [17]. A common question from skeptics of
geriatric assessment (GA) pertains to lack of association of comorbidity
with survival. The association of comorbidity is more complex as most
clinical trials exclude patients with comorbidities as might be found in
non-trial participants [18]. Further, the explanation likely lies in the
choice of the instrument used to assess comorbidity as well as lack of
statistical power as noted in this trial. The authors correctly note that
it is more important to identify appropriate (older) patients for
available therapies than to attempt to administer available therapies
to patients who are not candidates for the same.
In the phase 2 study by Huerter et al., investigators report on safety
and efﬁcacy of a non-platinum doublet (paclitaxel and vinorelbine) to
treatment-naïve older patients with advanced NSCLC [16]. The lessons
from this study are three-fold: (i) It is critical to risk-stratify older adults
on age-speciﬁed trials: Chronologic age and ECOG PS are inadequate.
(ii) Any regimen explored in unselected older adults should have an
adequate track record of feasibility and safety in younger patients.
(iii) Older adults, even “ﬁt” elderly patients, are more susceptible to treatment related adverse events and typically are not the ideal population to
study toxicity as evidenced by very high rates of grade 3–5 hematologic
and non-hematologic toxicity on this trial.
Thus, what is the best way to study the management of advanced
lung cancer in older patients?
1. What to study: clinical trial end-points have typically focused on
efﬁcacy as mandated by the regulatory agencies i.e., overall survival,
progression free survival and response rates. However, do we know
what older patients value the most? They value maintenance of
physical and cognitive function, and to have minimal side effects
from therapy [19]. Thus end-points of adverse effects, quality of life
and physical function with therapy are critical for this population.
What does the healthcare system value? The ever burgeoning
healthcare costs especially in oncology, can be attributed not only to
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the high price of oncology drugs but also the high rates of health care
utilization. It is well-known that older patients with cancer are high
utilizers of acute care and hospitalizations associated with cancer and
treatment associated adverse events. Thus, ﬁndings of clinical trials
in older adults with advanced lung cancer can ultimately beneﬁt the
healthcare system if health care utilization is captured consistently
and a cost-analysis of the proposed intervention is included at the
time of trial design.
How would we move such studies forward? One could consider an
NCI-NIA (National Cancer Institute-National Institute of Aging)
alliance that is assigned the responsibility of funding and oversight
of trials speciﬁc to the older adults with geriatric-speciﬁc end points.
As an alternative, a geriatric oncology speciﬁc cooperative group may
be the answer that conducts only geriatric-speciﬁc studies in older
patients with cancer. Or perhaps, enhancing the scope (and budget)
of the DCP (Division of Cancer Prevention) to include non-efﬁcacy
end-point trials in older adults within its portfolio.
2. Who to study: given limited resources for research, the patient
population to be studied needs to deﬁned more clearly. There is
ample evidence that ﬁt patients under the age of 75 years can largely
be treated akin to their younger counter-parts. These patients, while
likely to suffer higher toxicity, obtain the same beneﬁt as younger
patients. At the other end of the spectrum are frail older patients
with cancer who may have a combination of comorbid disease burden,
poor functional status, compromised cognition, nutrition and/or psychological function. It is typically detrimental to offer such patients
cancer-ﬁghting therapy except for relief of acute cancer associated
symptoms. Such patients should be offered palliative and supportive
are only. Thus, the two groups of patients that are most appropriate
for future studies are (i) the so-called “vulnerable” or “pre-frail”
patients. These patients may masquerade as either “ﬁt” or the frail.
GA-based tools can be utilized to identify these patients with reasonable consistency. (ii) Patients over the age of 75 years. These patients,
especially octagenerarians have been grossly understudied and are
unlikely to be included in age-unspeciﬁed trials.
3. How to study: this question pertains to clinical trial design most suited
to answering questions relevant to the patient population under study.
GA-based tools have evolved over the past decade and have provided a
potential method for risk stratiﬁcation for older patients undergoing
chemotherapy [20]. Some form of GA should be included in all trial
of older patients with advanced lung cancer. This will lead to a reﬁnement of existing GA tools and their validation in this speciﬁc cancer.
While there is not a single overarching study design that can be recommended, the concept of pragmatic clinical trials is particularly relevant
to geriatric focused trials [21]. These trials include a patient population
to which the results are ultimately applied; they typically address
questions that are relevant to the patient, as well as to the clinician's
everyday practice. To improve the evidence applicable to older
patients, clinical trials limited to older adults need to be conducted
and enrichment strategies for inclusion of older patients should be included in age-unspeciﬁed trials. The recently reported trial by Corre,
et al. does include many of the population and design elements relevant to older patients with advanced lung cancer as cited above [14].
This trial utilized a GA-based approach to treatment assignment in
the experimental arm versus an age and PS based treatment allocation
in the standard arm. While GA based allocation decreased toxicity,
survival was not improved. This trial offers an excellent springboard
to launch clinical trials relevant to older adults with advanced
lung cancer with further reﬁnement of design and enrichment of the
study population.
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