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Η θρομβοεμβολική νόσος στους ογκολογικούς ασθενείς
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο κίνδυνος εμφάνισης ενός φλεβικού θρομβωτικού συμβάντος είναι 6 φορές μεγαλύτερος στους
καρκινοπαθείς από τον γενικό πληθυσμό. Στην πράξη , περίπου το 20% της εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης και των πνευμονικών εμβολών είναι αποτέλεσμα ενός καρκίνου. Η φλεβική θρομβοεμβολή
είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μεταξύ καρκινοπαθών. Επιπλέον, οι καρκινοπαθείς που λαμβάνουν
αντιπηκτικά λόγω θρομβοεμβολικής νόσου έχουν υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής και αιμορραγίας .
Η θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου που σχετίζεται με κακοήθη νόσο αποτελεί πρόκληση στην
καθημερινή κλινική πρακτική. Επιπλέον, η διαχείρηση αυτών των ασθενών που υποβάλλονται σε μείζονες
και ελάσσονες επεμβάσεις λόγω της κακοήθους νόσου προϋποθέτει γνώση και κρίση. Μείζον θέμα συνιστά ο
ρόλος των αντιπηκτικών άμεσης δράσης στην αρχική και μακροχρόνια θεραπεία της θρομβοεμβολικής
νόσου που σχετίζεται με τον καρκίνο. Η παρούσα ανασκόπηση απαντά σε πρακτικά καθημερινά
σύγχρονα κλινικά ερωτήματα που έχουν άμεση σχέση με την αγωγή και τη πρόληψη της θρομβοεμβολικής
νόσου στην ευάλωτη ομάδα των ογκολογικών ασθενών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η θρομβοεμβολική νόσος περιλαμβάνει δύο
αλληλένδετες καταστάσεις που είναι μέρος
της ίδιας νοσολογικής οντότητας: την εν τω
βάθει φλεβική θρόμβωση και την πνευμονική
εμβολή. Η θρομβοεμβολική νόσος είναι η
τρίτη πιο συχνή οξεία καρδιαγγειακή νόσος
μετά τα καρδιακά ισχαιμικά σύνδρομα και το
εγκεφαλικό επεισόδιο [1].

Πρωτοπόρος ερευνητής της συνάφειας της
θρομβοεμβολικής νόσου με τα ογκολογικά
νοσήματα φέρεται ο Γάλλος παθολόγος
Armand Trousseau (1801 – 1867) ο οποίος
ανακάλυψε και περιέγραψε τις κηλίδες
Trousseau
(Trousseau
spots),
που
παρατηρούνται κυρίως στη μηνιγγίτιδα, το
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σημείο
Trousseau
Trousseau.

και

το

σύνδρομο

δεύτερη αιτία θανάτου σε καρκινοπαθείς μετά
τον ίδιο τον καρκίνο. [7]

Το σύνδρομο Trousseau είναι ένα ιατρικό
σλυνδρομο που περιλαμβάνει επεισόδια
φλεγμονής των αγγείων που οφείλεται σε
θρομβοφλεβίτιδα η οποία υποτροπιάζει και
εμφανίζεται
σε
διαφορετικές
θέσεις
(μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα) [2].

Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη των Bullano και
συν.
περίπου το 25% των ασθενών με
κακοήθεια απαιτούν επανεισαγωγή στο
Νοσοκομείο
λόγω
αιμορραγίας
ή
επανεμφάνισης θρομβοεμβολικού επεισοδίου.
[8]

Το σύνδρομο Trousseau είναι μια σπάνια
παραλλαγή της φλεβικής θρόμβωσης που
υποτροπιάζει
και
μεταναστεύει
σε
επιφανειακές φλέβες και σε ασυνήθιστες
θέσεις, όπως το θωρακικό τοίχωμα και τα
άκρα [3]. Αυτό το σύνδρομο σχετίζεται
ιδιαίτερα με τον καρκίνο του παγκρέατος, του
στομάχου και του πνεύμονα και μπορεί να
είναι ένα πρώϊμο σημείο εμφάνισης καρκίνου
και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται
μήνες έως και χρόνια πριν ο όγκος
διαγνωσθεί [4,5].

Η συνολική συχνότητα εμφάνισης της
θρομβοεμβολικής νόσου 3,5 μήνες μετά την
έναρξη της χημειοθεραπείας ήταν 7,3%, ενώ
αυξήθηκε στο 13,5% στους 12 μήνες.[9]

Το σύνδρομο Trousseau που παρατηρείται
στις κακοήθειες ουδόλως πρέπει να συγχέεται
με το σημείο Trousseau της λανθάνουσας
τετανίας που προκαλείται από χαμηλά
επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Τα θρομβοεμβολικά συμβάματα συχνά
επιπλέκουν τη πορεία της κακοήθειας και
αφορούν τόσο στο φλεβικό όσο και το
αρτηριακό σύστημα. Οι ασθενείς με καρκίνο
έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν θρομβοεμβολική νόσο και
αντιπροσωπεύουν το 20% όλων των
πρόσφατα διαγνωσμένων περιπτώσεων[6].
Πράγματι, η θρομβοεμβολική νόσος είναι η

Η συχνότητα υποτροπιάζουσας θρομβοεμβολής
ήταν
μεγαλύτερη
στούς
μεταστατικούς ασθενείς (22,1%) από τους
ασθενείς υπό χημειοθεραπεία (10,8%). [10]
Φαίνεται οτι υφίσταται μία αμφίδρομη σχέση
μεταξύ της έκτασης του καρκίνου και της
θρόμβωσης. Ένα αυξημένο φορτίο όγκου έχει
υψηλότερο κίνδυνο θρομβοεμβολής και η
θρομβοεμβολή, με τη σειρά της, αποτελεί
δείκτη κακής πρόγνωσης.
Σε μελέτη του 2000 (Department of Clinical
Epidemiology, Aarhus University Hospital,
Denmark,) oι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι
ασθενείς με καρκίνο και θρομβοεμβολική
νόσο
είχαν
2,2
φορές
μεγαλύτερη
θνησιμότητα
από
αυτούς
που
δεν
παρουσίασαν θρομβοεμβολικό σύμβαμα. [11]
Από το 1997 έως το 2014, στο Πανεπιστήμιο
του Νότιγχαμ (University of Nottingham)
μελετήθηκαν 2.452 ασθενείς από τους οποίους
1.012 υποβλήθηκαν σε γαστρεκτομή και 1.440
υποβλήθηκαν σε οισοφαγεκτομή. Στους
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γαστρεκτομή η
επίπτωση της θρομβοεμβολικής νόσου 6 μήνες
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μετά την επέμβαση ήταν 1,9%. Το ποσοστό
σχεδόν δεκαπλασιάσθηκε στους ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε neoadjuvant ή adjuvant
χημειοθεραπεία (10,47%). Ομοίως στους
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οισοφαγεκτομή
η επίπτωση της θρομβοεμβολικής νόσου 6
μήνες μετά την επέμβαση ήταν 2,1%. Το
ποσοστό σχεδόν διπλασιάσθηκε στους
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε neoadjuvant ή
adjuvant χημειοθεραπεία (3,9%).[12]
Το 2005 οι Khorana και συν., επί σχεδόν 3000
ασθενών, διαπίστωσαν ότι θρομβοεμβολική
νόσο ανέπτυξε το 4% των ασθενών με
>350.000/mm3 αιμοπετάλια πριν την έναρξη
της χημειοθεραπείας και το 1,25% των
ασθενών με <200,000/mm3 [13].

KHORANA SCORE
Οι Khorana και McCrae ανέπτυξαν ένα
σύστημα βαθμολόγησης και πρόβλεψης της
θρομβοεμβολικής νόσου, το οποίο βασίσθηκε
στη θέση της πρωτοπαθούς νόσου, τον αριθμό
των αιμοπεταλίων και των λευκοκυττάρων, τη

Πίνακας 1. Khorana σκορ.

τιμή της αιμοσφαιρίνης, την ανάγκη
χορήγησης ανάλογων ερυθροποίησης και,
τέλος, το ΒΜΙ (Πίνακας 1). [14]
Σκόρ (score ≥ 3) στη κλίμακα κατά Khorana
αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο - high-risk - με
7% πιθανότητα ανάπτυξης θρομβοεμβολικής
νόσου.
Ωστόσο, περίπου 11% των ασθενών με
ενδιάμεσο έως υψηλό κίνδυνο ανάπτυξαν
θρομβοεμβολική νόσο στη διάρκεια του
follow-up. (15)
Οι ασθενείς με κατά Khorana score ≥3
μελετήθηκαν με US και CT ανά μήνα για 16
εβδομάδες. Διαπιστώθηκε ότι πάνω από
το 9% των ασθενών είχαν λανθάνουσα –
occult - εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση –
(ΕΒΦΘ). [16]
Το Khorana score έχει ιδιάζοντα ρόλο στην
αναγνώριση ασθενών που είναι υποψήφιοι
να παρουσιάσουν θρομβοεβολική νόσο. [17]
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ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ
Στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα οι
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες LMWH παρέχουν μείωση του κινδύνου
έναντι της θρομβοεμβολικής νόσου κατά 4%
χωρίς να αυξάνεται ούτε η πιθανότητα
αιμορραγίας, αλλά ούτε και η επιβίωση. [18]
Το αποδοτικότερο κλινικό όφελος σε σχέση με
τη θρομβοπροφύλαξη με LMWH (dalteparinFragmin 5000 IU/24h) αποκομίζουν οι
ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος που
λαμβάνουν χημειοθεραπεία. [19]
Ενδιαφέρουσα μετα-ανάλυση 10 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, που
μελέτησαν την σχέση οφέλους έναντι των
κινδύνων στη χορήγηση αντιθρομβωτικών
παραγόντων σε 1263 ασθενείς με όγκους του
εγκεφάλου οι οποίοι υποβάλλονταν σε
κρανιοτομή, απέδωσε οφέλη στη χορήγηση
μη
κλασματοποιημένης
ηπαρίνης
και
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης -LMWH
χωρίς αύξηση της συχνότητας αιμορραγίας.
[20]

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟ
Σύγχρονη,
καλά
σχεδιασμένη,
μελέτη
εκτίμησης της κλινικής αποτελεσματικότητας
της μηχανικής μεθόδου θρομβοπροφύλαξης
επί 682 ογκολογικών ασθενών απέδειξε ότι η
εφαρμογή διαλείπουσας συμπίεσης, μόνη της,
ενέχει υψηλότερο κίνδυνο θρομβοεμβολής
από το συνδυασμό αυτής με χορήγηση
LMWH (3,6% έναντι 0,6%)[21].

Γενικώς,σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η
μηχανική
μέθοδος
προφύλαξης
ως
μονοθεραπεία δεν συνιστάται και δεν
ενδείκνυται.

ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Η συμπτωματκή επιπολής φλεβική θρόμβωση
απαιτεί προφυλακτική θεραπεία με LMWH
επί 45 ημέρες.
Επι επιπολής φλεβικής θρόμβωσης η οποία
εκτείνεται σε μήκος >5cm προτιμάται η
χορήγηση Fondaparinoux-Arixtra 2,5 mg /
ημερησίως, επί 45 ημέρες. [22]
Η χειρουργική θεραπεία είναι αποδεκτή επί
εντόπισης
του
θρόμβου
κοντά
στη
σαφηνομηριαία συμβολή (1-3cm) [23].
Ωστόσο και σε αυτή τη περίπτωση οι ειδικοί
συνιστούν θεραπευτικές δόσεις αντιπηκτικής
αγωγής με LMWH επί 3 μήνες.

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τον πυρήνα της θεραπείας της θρομβοεμβολικής νόσου συνιστούν τα αντιπηκτικά
φάρμακα. Οι θεραπευτικές αποφάσεις
εμφορούνται από την ισοστάθμιση των
κινδύνων και του οφέλους αλλά και του
κόστους. [24]
Οι διεθνείς οδηγίες θεραπείας προτείνουν
ηπαρίνες
χαμηλού
μοριακού
βάρους
(LMWHs) ως την πρώτη επιλογή για τη
μακροχρόνια θεραπεία της θρομβώσεως που
σχετίζεται με τον καρκίνο. [25]
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Ωστόσο, αυτή η θεραπευτική στρατηγική
αντιμετωπίζει ουσιαστικούς περιορισμούς,
κυρίως λόγω της ανάγκης καθημερινών
υποδόριων ενέσεων που δεν γίνονται
αποδεκτές από όλους τους ασθενείς για τη
συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας 6 μηνών ή
και 12 μηνών.
Επίσης,
οι
ασθενείς
προτιμούν
ένα
αντιπηκτικό που δεν απαιτεί τακτικό έλεγχο
αποτελεσματικής δοσολογίας (INR!!!) και δεν
παρεμβαίνει στη θεραπεία του καρκίνου. [26]

Η εισαγωγή των αντιπηκτικών από το στόμα
(DOACs) δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες,
διότι
δυνητικά
αντιπροσωπεύουν
μια
ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των
ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ και των
LMWH, καθώς δεν απαιτούν προσαρμογή
της
δόσης
μετά
από
εργαστηριακή
παρακολούθηση και αποφεύγουν το βάρος
των ημερήσιων ενέσεων. [27]

Τα διαθέσιμα σήμερα non-vitamin K DOACs
περιλαμβάνουν τον άμεσο αναστολέα
θρομβίνης dabigatran etexilate (Pradaxa®,
Boehringer-Ingelheim Pharma) και τους
άμεσους αναστολείς του παράγοντα Χα,
rivaroxaban (Xarelto®, Johnson and Johnson
/Bayer HealthCare), apixaban (Eliquis®,
Bristol Myers Squibb / Pfizer) και edoxaban
(Savaysa®,Daiichi Sankyo). (28)

ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Ηπαρίνη
Σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία με
κλασική
ηπαρίνη
εξαιτίας
αυξημένου
θρομβοεμβολικού κινδύνου, συστήνεται η
διακοπή της κλασικής ηπαρίνης 4-6 ώρες πριν
τη χειρουργική επέμβαση και λήψη aPTT μια
ώρα πριν την επέμβαση. [29]

LMWH
Σε ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με
θεραπευτική δοσολογία LMWH συστήνεται η
διακοπή της τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη
χειρουργική
επέμβαση.
Σε
περίπτωση
χορήγησης
προφυλακτικής
δοσολογίας
LMWH, το χρονικό διάστημα διακοπής των
12 ωρών προεγχειρητικά κρίνεται αναγκαίο.
[29]

Βαρφαρίνη
Στούς ασθενείς που δεν απαιτούν θεραπεία
«γεφύρωσης»
η
τελευταία
δόση
της
βαρφαρίνης λαμβάνεται 6 ημέρες πρίν την
επέμβαση και επιθυμούμε να έχουμε τιμές
INR <1,5 τη προτεραία αλλά και την ημέρα
της επέμβασης (Πίνακας 2).
Στούς ασθενείς που απαιτούν θεραπεία
«γεφύρωσης»
η
τελευταία
δόση
της
βαρφαρίνης λαμβάνεται 6 ημέρες πρίν την
επέμβαση και μία ημέρα μετά και γιά 3
ημέρες ελέγχουμε το INR και χορηγούμε

577

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 4, 2020
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΦΑΡΙΝΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ
Ημέρες

-6

Χειρουργείο

-5

-4

-3

-2

-1

OXI

OXI

OXI

OXI

OXI

OXI

X

X

X

X

INR

INR

Βαρφαρίνη
Τελευταία Δόση
Βαρφαρίνης

INR
test

X

Check αν INR<1,5

❑H τελευταία δόση της βαρφαρίνης λαμβάνεται 6
ημέρες πρίν την επέμβαση και επιθυμούμε να έχουμε
τιμές INR <1,5 τη προτεραία και την ημέρα της
επέμβασης.
Πίνακας 2. Οδηγίες διακοπής βαρφαρίνης πριν από επέμβαση όταν δεν απαιτείται θεραπεία γεφύρωσης

ενοξοπαρίνη σε δόση 1mg/Kg x 1-2. Τη
προτεραία της επέμβασης διακόπτουμε την
ενοξοπαρίνη και ελέγχουμε το INR.

Επιθυμούμε να έχουμε τιμές INR <1,5 τη
προτεραία και την ημέρα της επέμβασης.
(Πίνακας 3)

Πίνακας 3. Οδηγίες διακοπής βαρφαρίνης πριν την επέμβαση όταν απαιτείται θεραπεία γεφύρωσης.
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Πίνακας 4. Οδηγίες διακοπής dabigatran πριν από εκλεκτικές επεμβάσεις.

Επισημαίνουμε ότι Θεραπεία Γεφύρωσης Bridging therapy, θεωρείται η χορήγηση
αντιπηκτικού παράγοντα βραχείας δράσης σε
θεραπευτική δόση, τυπικά μίας LMWH, κατά
το
χρονικό
διάστημα
της
διακοπής
αντιπηκτικού παράγοντα μακράς δράσης,
τυπικά της βαρφαρίνης. [30]

1. Απαιτείται διακοπή της βαρφαρίνης (δηλ.
όταν ο
κίνδυνος αιμορραγίας κατά τη
διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου
υπερτερεί του κινδύνου θρομβοεμβολισμού)
και
2. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εμφάνισης
θρομβοεμβολικής νόσου. [30]

Θεραπεία γεφύρωσης απαιτείται σε ασθενείς
που λαμβάνουν θεραπεία με βαρφαρίνη για
την οποία:

Πίνακας 5. Οδηγίες διακοπής rivaroxaban πριν από εκλεκτικές επεμβάσεις
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Dabigatran-Pradaxa
Οι οδηγίες διακοπής Dabigatran -pradaxa
πρίν
από
εκλεκτικές
επεμβάσεις
καταγράφονται στον Πίνακα 4.
Η κάθαρση της κρεατινίνης υπολογίζεται από
την εξίσωση των Cockcroft και
Gault:
GFR mL/min = (140−Ηλικία) x Βάρος
σώματος (Kg)/0,814
x κρεατινίνη ορού
(micromol/L) γιά τούς άνδρες. Και εάν

πρόκειται
γιά
γυναίκα
πολλαπλασιάζουμε επί x 0,85. [31]

ασθενή

Rivaroxaban -Xarelto
Οι οδηγίες διακοπής Rivaroxaban -Xarelto
πρίν
από
εκλεκτικές
επεμβάσεις
καταγράφονται στον Πίνακα 5. [32]

Πίνακας 6.

Πίνακας 7.
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Apixaban-Eliquis
Οι οδηγίες διακοπής Apixaban-Eliquis πρίν
από εκλεκτικές επεμβάσεις καταγράφονται
στον Πίνακα 6. [32]
Η Ευρωπαϊκή εταιρεία γιά τις καρδιακές
αρρυθμίες σχετικά με τα αντιπηκτικά από το
στόμα (DOACs) (The European Heart
Rhythm Association’s guide to DOAC use for
elective surgery) προτείνει έναν γενικό
κανόνα διακοπής ≥24 ωρών πρίν για
χειρουργικές
παρεμβάσεις
χαμηλού
αιμορραγικού κινδύνου και ≥ 48 ώρών για
χειρουργικές
επεμβάσεις
υψηλού
αιμορραγικού κινδύνου. [33]

Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες
Οι
οδηγίες
διακοπής
των
αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων πρίν από
εκλεκτικές επεμβάσεις καταγράφονται στον
Πίνακα 7. [34]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ηπαρίνη
Στην περίπτωση ασθενούς που θα υποβληθεί
σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και είναι
σε θεραπεία με κλασική ηπαρίνη (UFH) η
αναστροφή
γίνεται
με
πρωταμίνη,
υπολογίζοντας τη συνολική δοσολογία της
ηπαρίνης που έλαβε ο ασθενής τις
προηγούμενες δύο ώρες. Η δόση της
πρωταμίνης για αναστροφή είναι 1 U
πρωταμίνης για 1 U νατριούχου ηπαρίνης.
[35].
LMWH
Στίς περιπτώσεις ασθενών που βρίσκονται σε
θεραπεία με LMWH και πρόκειται να
υποβληθούν σε επείγουσα χειρουργική
επέμβαση επιτυγχάνεται αναστροφή στο
περίπου 50% της δράσης της με τη χορήγηση
πρωταμίνης. 1 mg ή 100 αντιηπαρινικές
μονάδες πρωταμίνης εξουδετερώνουν την
αντιπηκτική δράση 1 mg ή 100 ΙU νατριούχου
ενοξαπαρίνης.

Πίνακας 8.
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Βαρφαρίνη

παράγοντας αναστροφής της δράσης των
apixaban,
edoxaban,
rivaroxaban,
fondaparinux, και των LMWH όπως η
enoxaparin. Ωστόσο απαιτούνται πολλές
μελέτες ώστε να αποδείξουμε ότι η ουσία αυτή
μπορεί να δράσει ως αντίδοτο των
αντιπηκτικών από του στόματος. [38]

Στούς ασθενείς που θεραπεύονται με
βαρφαρίνη ακολουθούμε τις οδηγίες του
Πίνακα 8.
Η αναστροφή της δράσης της Βαρφαρίνης
επιτυγχάνεται με τούς παρακάτω τρόπους:
α. Χορήγηση
(Konakion)

3

mg

Βιταμίνης

Κ1

Aναστολείς του παράγοντα Xa

iv

Το σύμπλεγμα προθρομβίνης Prothrombin
complex concentrate (PCC), γνωστό και ως
παράγοντας factor IX , αξιολογείται επίσης ως
ουσία
αναστροφής
της
δράσης
των
αναστολέων του παράγοντα Xa.[39]

β. Χορήγηση Prothrombinex – VF σε δόση 50
units/kgΒΣ
γ. Χορήγηση fresh frozen plasma (FFP) 10 –
15mL/kgΒΣ. [36]

Εdoxaban

Dabigatran-Pradaxa

Ο παράγοντας four factor-prothrombinanse
complex concentrate (4F-PCC) -σε δόση 50
IU/kg of 4F-PCCs- αναστρέφει τη δράση του
edoxaban ( 60 mg Lixiana ) και ίσως να
αποτελέσει αντίδοτη ουσία στο μέλλον. [40,41]

Μια ανακοίνωση στα πλαίσια ερευνητικού
συνεδρίου της American Heart Association
υποστηρίζει ότι μία δόση 5 g idarucizumab
PRAXBIND® (idarucizumab) οδήγησε σε
άμεση
και
πλήρη
αναστροφή
της
αντιπηκτικής δόσης του dabigatran στο 8299% των ασθενών. [37]

Στούς Πίνακες 9-16 παρουσιάζονται οι
επεμβάσεις χαμηλού, μέσου και υψηλού
κινδύνου για θρόμβωση και οι επεμβάσεις
πολύ χαμηλού, χαμηλού, μέσου, υψηλού και
πολύ υψηλού κινδύνου για αιμορραγία.

Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban
Το Andexanet-alfa (Ondexxya) βρίσκεται σε
κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ ως ειδικός
❑Επεμβάσεις χαμηλού κινδύνου γιά θρόμβωση:
<1%
▪Επιφανειακές επεμβάσεις
▪Μαστός
▪Οδοντιατρικές
▪Θυρεοειδεκτομές
▪Οφθαλμολογικές
▪Επανορθωτικές
▪Ενδαρτηρεκτομές ή ενδαγγειακές επεμβάσεις
καρωτίδας σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
▪Μικρές γυναικολογικές
▪Μικρές ορθοπαιδικές
▪Μείζονες ουρολογικές ή γυναικολογικές
▪Μικρές ουρολογικές (διουρηθρική προστατεκτομή)

❑Επεμβάσεις μέσου κινδύνου γιά θρόμβωση:
1-5%

9.

▪Σπληνεκτομή
▪Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης,
▪Χολοκυστεκτομή
▪Ενδαρτηρεκτομές ή ενδαγγειακές
▪Επεμβάσεις καρωτίδας σε συμπτωματικούς ασθενείς
▪Αγγειοπλαστική περιφερικών αρτηριών
▪Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος αορτής
▪Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου
▪Μείζονες νευροχειρουργικές ή Ορθοπαιδικές επεμβάσεις
▪Μείζονες ουρολογικές ή γυναικολογικές
▪Μεταμόσχευση νεφρού
▪Μικρές ενδοθωρακικές

10.
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❑Επεμβάσεις Υψηλού κινδύνου γιά θρόμβωση:
>5%
• Μείζονες επεμβάσεις στην αορτή και τα αγγεία
•Ανοικτή επαναγγείωση άκρου ή ακρωτηριασμός ή
εμβολεκτομή
•Γαστρική χειρουργική
•Ηπατεκτομή
•Επεμβάσεις στα χοληφόρα
•Οισοφαγεκτομή
•Διάτρηση εντέρου
•Επινεφριδεκτομή
•Ολική κυστεκτομή
•Πνευμονεκτομή
•Λοβεκτομή
•Μεταμόσχευση πνευμόνων ή ήπατος

Πίνακας 11.

❑Επεμβάσεις χαμηλού αιμορραγικού
κινδύνου
✓Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης
✓Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
✓Αιμορροϊδεκτομή
✓Οδοντιατρικές επεμβάσεις
✓Δερματολογικές επεμβάσεις
✓Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
✓Στεφανιογραφία
✓Βρογχοσκόπηση
✓Γαστροσκόπηση ή κολοσκόπηση
✓ Επιλεγμένες επεμβάσεις (βιοψία μυελού οστών ή
λεμφαδένα, θωρακοκέντηση, παρακέντηση αρθρώσεως)

Πίνακας 13.

❑Επεμβάσεις υψηλού αιμορραγικού
κινδύνου
✓Μείζονες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (ανεύρυσμα
κοιλιακής αορτής, αορτομηριαία παράκαμψη)
✓Μείζων ορθοπαιδική επέμβαση στο κάτω άκρο (ολική
ισχίου/γόνατος)
✓Πνευμονεκτομή
✓Λοβεκτομή
✓Εντερεκτομή και αναστόμωση
✓Χειρουργική του καρκίνου
✓Τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη ή εσωτερικού απινιδωτή
✓Επιλεγμένες επεμβάσεις (βιοψία νεφρού,
περικαρδιοκέντηση, εκτομή πολύποδα του παχέος εντέρου)
✓Κάθε μεγάλη επέμβαση με διάρκεια πάνω από 45min

Πίνακας 15.

❑Επεμβάσεις πολύ χαμηλού αιμορραγικού
κινδύνου
✓Αφαίρεση οδόντος ή καθαρισμός οδόντων
✓Βιοψία δέρματος ή εκτομή καρκινώματος δέρματος
✓Επέμβαση καταρράκτη

Πίνακας 12.

❑Επεμβάσεις μέσου αιμορραγικού κινδύνου
✓Άλλες ενδοθωρακικές επεμβάσεις
✓Άλλες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις
✓Άλλες οροθοπαιδικέςεπεμβάσεις
✓ Άλλες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις
✓Επιλεγμένες επεμβάσεις (βιοψία προστάτη ή
τραχήλου)

Πίνακας 14.

❑Επεμβάσεις πολύ υψηλού αιμορραγικού
κινδύνου
✓Νευροχειρουργική (ενδοκράνια ή επέμβαση
σπονδυλικής στήλης)
✓Καρδιοχειρουργική (αορτοστεφανιαία
παράκαμψη ή αντικατάσταση βαλβίδων)

Πίνακας 16.
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Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ
ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ

Η παραμονή του φίλτρου οδηγεί σε αυξημένη
πιθανότητα επιπλοκών όπως:

Η Τοποθέτηση φίλτρων στην κάτω κοίλη
φλέβα ενδείκνυνται όταν:

- Η θρόμβωση στη θέση του φίλτρου

•
υπάρχουν
απόλυτες
αντιπηκτικής θεραπείας και

αντενδείξεις

•
επί υποτροπιάζουσας
εμβολής. (Εικόνα 1)

πνευμονικής

- Η διάβρωση του τοιχώματος του αγγείου (>3
mm)
- Η φλεγμονή και η λοίμωξη
- Η υποτροπιάζουσα θρόμβωση των κάτω
άκρων
- Η μετακίνηση του φίλτρου (>2 cm ή > 15°)

κάτω κοίλη
φλέβα
θρόμβος

φίλτρο

Εικόνα 1. Η εφαρμογή φίλτρου στη κάτω κοίλη
φλέβα επί ασθενών με ενεργό νόσο (καρκίνο)
αυξάνει
το
κίνδυνο
υποτροπής
της
θρομβοεμβολικής νόσου και δεν βελτιώνει την
επιβίωση!

Οκτώ ανασκοπικές μελέτες συμφωνούν ότι η
εφαρμογή των φίλτρων επί ασθενών με
ενεργό νόσο (καρκίνο) αυξάνει το κίνδυνο
υποτροπής της θρομβοεμβολικής νόσου και
δεν βελτιώνει την επιβίωση!!! [42]
Παρά
την
εφαρμογή
φίλτρων
που
αφαιρούνται
σύμφωνα
με
τις
κατασκευάστριες
εταιρείες,
οι
μελέτες
δείχνουν ότι μόνον σε ποσοστό έως και 34%
αφαιρούνται. [43]

XΡΟΝΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Στους ασθενείς που καταφέρνουν να
επιζήσουν από μία μαζική πνευμονική
εμβολή ο θρόμβος απορροφάται με τη
βοήθεια τοπικών μηχανισμών ινωδόλυσης και
η βατότητα της πνευμονικής αρτηρίας
αποκαθίσταται.
Ωστόσο, σε μικρό ποσοστό των ασθενών, αυτή
η διαδικασία αποτυγχάνει (5/1.000.000
ετησίως).
Ο θρόμβος δεν λύεται αλλά υφίσταται μια
ινώδη οργάνωση με αποτέλεσμα χρόνια
απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας και των
κλάδων της (1,5%). [44]
Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η εξέλιξη
οδηγεί
σε
χρόνια
θρομβοεμβολική
πνευμονική
υπέρταση
και,
χωρίς
αποτελεσματική θεραπεία, οι ασθενείς
αναπτύσσουν προοδευτικά, βαρειά καρδιακή
ανεπάρκεια.
Η χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική
υπέρταση
αντιμετωπίζεται
με
ενδαρτηρεκτομή της πνευμονικής αρτηρίας

584

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 4, 2020

(1,7-0,9/1.000.000 ετησίως) και παρά τη
πολυπλοκότητα της επέμβασης σε κέντρα με
εμπειρία η θνητότητα δεν υπερβαίνει το 5%.
[45]
Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και η
πνευμονική εμβολή επί ασθενών με καρκίνο
προκαλούν έντονη ανησυχία. [46]
Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει
την
πορεία του 5% -10% των ασθενών με καρκίνο
και παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου
σε ασθενείς με καρκίνο μετά την ίδια την
κακοήθεια.
Η άριστη αντιπηκτική θεραπεία της
θρομβοεμβολικής νόσου των ασθενών με
κακοήθεια δεν έχει εισέτι προσδιορισθεί.

Τα αντιπηκτικά φάρμακα αποτελούν το
θεμέλιο λίθο της θεραπείας των ασθενών με
θρομβοεμβολική
νόσο.
Ενώ
είναι
αποτελεσματικά, μπορούν να οδηγήσουν σε
αιμορραγίες και άλλες παρενέργειες.
Η επιλογή των αντιπηκτικών παραγόντων θα
πρέπει να καθοδηγείται από τους κινδύνους,
τα
οφέλη
και
τα
φαρμακολογικά
χαρακτηριστικά έκαστου
παράγοντα για
κάθε ασθενή.
Η ασφαλής χρήση τους απαιτεί ευρεία γνώση
των φαρμακολογικών τους ιδιοτήτων αλλά
και
ολοκληρωμένη
προσέγγιση
στη
διαχείριση και την εκπαίδευση των ασθενών.
[47]
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REVIEW

Thromboembolic disease in cancer patients
Nikolaos Baltayiannis, Christos Douvlis, Andreas Lagoudellis, Aikaterini Gavalaki, Crysoula
Petala, Pelagia Mpatika, Antonios Chatzimichalis
Department of Thoracic Surgery, “Metaxa” Hospital, Piraeus, Greece
ABSTRACT
The risk of developing a venous thrombotic event is 6 times greater among cancer patients than the general
population. In fact, around 20% of deep venous thrombosis and pulmonary embolisms are a result of a
cancer. Venous thromboembolism is the second cause of death among cancer patients. Moreover, cancer
patients receiving anticoagulants due to thromboembolic disease have a higher risk of recurrence and
bleeding.
Treatment of thromboembolic disease associated with malignant disease is a challenge in daily clinical
practice. In addition, the management of these patients undergoing major and minor operations due to
malignant disease requires knowledge and judgment. A major issue is the role of immediate-acting
anticoagulants in the initial and long-term treatment of cancer-related thromboembolic disease. This review
answers practical everyday clinical questions directly related to the treatment and prevention of
thromboembolic disease in the vulnerable group of oncology patients.
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