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 Akut myelositer löseminin (AML) insidansı yaşla artar ve tanıda medyan yaş 65’dir. AML olgularının 

yarıdan fazlasını 60 yaş üstü hastalar oluşturur. Son 20 yılda genç AML hastalarının tedavisinde önemli 

gelişmeler yaşanmasına, kür olan hasta oranlarının artmasına karşın, yaşlı AML tedavisinde hala önemli 

sıkıntılar vardır ve standartlar yoktur. 

 AML’de uzun süreli hastalıksız yaşam ve kür için ulaşılması gereken ilk basamak tam remisyon 

sağlanmasıdır. Genç hastaların büyük çoğunluğu sitozin arabinozid ve antrasiklinden oluşan kombinasyon 

kemoterapisi için uygundur ve yaklaşık %70’inde tam remisyon elde edilir. 60 yaş üstü yaşlı AML hastalarının 

önemli bir kısmı, eşlik eden sağlık sorunları ve performans durumları nedeniyle remisyon indüksiyon tedavisi 

için uygun olarak değerlendirilmez; palyatif ve semptomatik yaklaşılır. Remisyon indüksiyon tedavisi uygulanan 

hastalarda, genç hastalara göre tedavi ilişkili mortalite oranlarının gençlere oranla yüksek olması ve bu yaş 

grubunda AML’nin farklı biyolojik özellikleri nedeniyle remisyon oranı daha düşüktür. Hastaların ancak %30-

50’sinde tam remisyon sağlanabilir. Remisyon sonrası tedaviler ile genç hastalarda medyan hastalıksız yaşam 

süresi yaklaşık 2 yıl ve total kür oranı %30-40 iken, yaşlı AML’li  hastalarda genellikle kısa sürede relaps gelişir; 

hastalıksız yaşam süresi medyan 9-12 aydır ve hastaların çok azı 2 yıldan fazla yaşar.  

Yaşlı AML hastalarının kombinasyon kemoterapisine gençlere göre daha dirençli olması daha çok hastalık 

biyolojisi ile ilişkili görünmektedir. Genç hastalar ile karşılaştırıldığında; 1. Sekonder AML oranı daha 

yüksektir. Hastaların önemli bir kısmında myelodisplaziye veya daha önce uygulanmış bir kemoterapiye 

sekonder AML sözkonusudur. 2. Olumsuz prognozu tanımlayan 5 ve 7. kromozom anomalileri ile kompleks 

karyotipik bozukluklar yaşlı hastalarda daha sık, buna karşın iyi prognoz belirleyicileri olan t(8;21) ve inv16 

genç hastalara göre belirgin olarak daha az bulunur. Akut promyelositik lösemi bu yaş grubunda oldukça nadir 

görülür. 3. Lösemik blastlarda  intrensek ilaç direncine yol açan MDR1, MRP VE LRP ekspresyonu yaşlı 

AML’li hastaların önemli bir kısmında, %70’inde saptanır ve dirençli hastalık ve kısa yaşam süresi için bağımsız  

risk faktörleri olarak tanımlanmışlardır.  

 Remisyon indüksiyon tedavisinde ara-C/mitoksantron kombinasyonunun yaşlı AML hastalarında 

daunomisin kombinasyonuna göre anlamlı olarak daha yüksek oranda yanıt sağlayabileceğini gösteren 

çalışmalar yanı sıra kombinasyonda daunomisinin dozununda önemli olabileceğini gösteren çalışmalar vardır. 60 

mg/m2 daunomisin ile 30 mg/m2’ye göre anlamlı olarak daha yüksek oranda remisyon sağlanmıştır ( %54 ve 

%43). Kombinasyona 6-tioguanin ilavesi yanıt oranını artırabilir. İndüksiyon veya remisyon sonrası tedavide 

yüksek doz ara-C’nin hastalıksız yaşam süresine anlamlı bir şekilde katkıda bulunduğu genç hastalarda 

gösterilmesine karşın, yaşlı hastalarda bunun yararı açık değildir. Antrasiklinsiz FLAG rejimi ile yaşlı AML’li 

hastalarda yüksek oranda (%58) tam remisyon sağlanabileceği bildirilmiştir. Kemoterapi sonrası dönemde en 

önemli mortalite nedeni genç hastalarda olduğu gibi infeksiyonlardır. Genç hastalara göre ciddi infeksiyonlara 

karşı toleransları daha düşüktür. Yaşlı hastalarda kemik iliği düzelme süresi genç hastalara göre daha uzun 

olabilir. Bu durum özellikle myelodisplaziye sekonder yaşlı AML’li hastalarda daha belirgindir. Uzamış aplazi 

dönemi mortalite riskini artıran önemli bir etkendir. Buna yönelik olarak nötropeni süresini azaltma amacıyla 

yaşlı AML’li hastalarda büyüme faktörleri G-CSF ve GM-CSF kullanılmış; uygulanan hastalarda nötropeni 

süresinde kısalma sağlamasına karşın genellikle infeksiyon, mortalite, hastanede kalış, remisyon ve yaşam 



süreleri üzerine olumlu bir etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle büyüme faktörlerinin kullanımı bu grup hastalarda 

bireyselleştirilmelidir.  

MDR1 fenotipi nedeniyle gelişen ilaç direncini aşmaya yönelik olarak siklosporin ve analogları direnç 

modülatörleri olarak çalışmalarda kemoterapi ile birlikte kullanılmış; bazı çalışmalarda olumlu etki 

gözlenmesine karşın, diğer çalışmalar bunu desteklememiştir. 

Remisyon sağlanan yaşlı AML’li hastalarda en önemli sorun remisyonun devamlılığını sağlamaktır. 

Hastaların büyük çoğunluğunda 1 yıl içinde relaps gelişir. Durumu uygun hastalarda bir veya iki siklus daha 

kemoterapi verilmesi genellikle uygulanan yöntemdir. Ardışık olarak uygulanan düşük yoğunluklu idame 

tedavilerinin remisyon süresini uzatıp uzatmadığı açık değildir. Uzun süreli aylık 5 gün ara-C (SC)/daunomisin, 

ara-C/thioguanin idame tedavisinin remisyon süresini anlamlı olarak uzattığını gösteren çalışmalar vardır. 

AML blastlarında sıklıkla ekspresse edilen CD33’e karşı monoklonal antikor, Gemtuzumab 

Ozogamicin tek ajan olarak relaps  AML hastalarında (medyan yaş 61) denenmiş ve hastaların %12’sinde tam 

remisyon elde edilmiştir. Tam remisyon sağlanan 60 yaş üstü hastalarda medyan yaşam süresi, genç hastalara 

göre daha kısa olmak üzere 11 ay olarak gerçekleşmiştir. Anti-CD33, diğer ajanlar ile kombinasyonda yaşlı 

AML’li hastaların tedavisinde alternatif bir tedavi yaklaşımı olabilir. Yaşlı AML’li hastalarda histon 

deasetiltransferaz inhibitörü olarak valproik asid tek başına veya all-trans retinoik asid ile kombine olarak, ayrıca 

VEGFR karşıtı bir antianjiogenetik ajan kullanılmış, ancak belirgin bir etkinlik belirlenememiştir. 

Son yıllarda düşük yoğunluklu (non-myeloablatif) hazırlama rejimleri eşliğinde allojeneik hematopoetik 

kök hücre transplantasyonu yaşlı AML’li hastalarda da uygulanmaya başlamıştır. Transplant ilişkili ölüm oranı 

belirgin azalmasına karşın, relaps riski myeloablatif transplantasyona göre daha yüksek gözükmektedir. İlk 

sonuçlar ümit vericidir ve graft versus lösemi etkisi ile yaşlı AML’li hastaların tedavisinde gelecekte önemli 

açılım sağlayabilir.  
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