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Trousseau�s Syndrome

Ironically, Trousseau died of pancreatic carcinoma 6 
months after writing to his student, Peter, on January 
1st, 1867:

�I am lost . . . the phlebitis that has just 
appeared tonight leaves me no doubt as to 
the nature of my illness�



Επιδημιολογία

► Ασθενείς με κακοήθεια εμφανίζουν 4- με 6-φορές αυξανόμενο

κίνδυνο ΕΦΘ σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς κακοήθεια

► Ασθενείς με κακοήθεια εμφανίζουν 3-φορές αυξανόμενο κίνδυνο

υποτροπής ΕΦΘ σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς κακοήθεια

► Ασθενείς με κακοήθεια που υφίστανται χειρουργική επέμβαση

έμφανίζουν 2-πλάσιο κίνδυνο για μετεγχειρητική ΕΦΘ

► Η θνητότητα από τον καρκίνο είναι 4 φορές υψηλότερη σε

ασθενείς με υποτροπή ΕΦΘ

► Η ΕΦΘ αποτελεί τη 2η πιο συχνή αιτία θανάτου σε

κατακεκλημένους ασθενείς με κακοήθεια

Heit et.al. Arch Int Med 2000;160:809-815 and 2002;162:1245-1248; Prandoni et.al. Blood 2002;100:3484-3488; 
White et.al. Thromb Haemost 2003;90:446-455; Sorensen et.al. New Engl J Med 2000;343:1846-1850); Levitan et.al.  
Medicine 1999;78:285-291; Khorana et.al. J Thromb Haemost 2007;5:632-4



Κλινικά χαρακτηριστικά ΕΦΘ σε 
ασθενείς με κακοήθεια

► ΕΦΘ έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής

► ΕΦΘ μπορεί να αποτελεί το πρώτο σημείο ενεργού νόσου

• 10% με ιδιοπαθή ΕΦΘ θα αναπτύξουν κακοηθεια τα επόμενα  2 έτη

• 20% παρουσιάζουν υποτροπή της ιδιοπαθούς ΕΦΘ

• 25% εμφανίζουν αμφοτερόπλευρη ΕΦΘ

Bura et. al., J Thromb Haemost 2004;2:445-51



Παθογένεση της Θρόμβωσης στον Καρκίνο
(Τροποποίηση της τριάδας του Virchow)

1. Στάση
● Παρατεταμένος κλινοστατισμός
● Εξωτερική πίεση των αγγείων από τον όγκο

2. Τραυματισμός του τοιχώματος των αγγείων
● Άμεση διήθηση από τον όγκο
● Παρατεταμένη χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων
● Ενδοθηλιακή καταστροφή από τα χημειοθεραπευτικά σχήματα
● Επίδραση των καρκινικών κιτοκινών στο αγγειακό ενδοθήλιο

3. Υπερπηκτικότητα
● Παράγοντες πήξης που σχετίζονται με κακοήθειες και κυτοκίνες

(ιστικός παράγοντας TF, CP, TNFa, IL-1b, VEGF, κλπ.)
● Εξασθενημένοι μηχανισμοί άμυνας ενδοθηλιακών κυττάρων (APC 

αντίσταση, ελλείψεις των AT, Πρωτεϊνών C and S) 
● Ενίσχυση μεσολαβιτών σελεκτίνης/ιντεγκρίνης, συγκολλητικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καρκινικών κυττάρων , των 
αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων , αιμοπεταλίων και υποδοχείς 
μακροφάγων 
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Falanga and Rickles, New Oncology:Thrombosis,  2005; Hematology, 2007

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ



Επίδραση του καρκίνου στον κίνδυνο 
Εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

Είδος κακοήθειας- στάδιο

§ Τύπος καρκίνου: πάγκρεας, στομάχι, γυναικολογικός, νεφρού, 

πνεύμονα, πρωτοπαθής εγκεφάλου, λεύμφωμα, μυέλωμα

§ Προχωρημενο στάδιο κακοήθειας

§ Χρονική περίοδος μετά τη διάγνωση (3-6 μήνες)

§ Ιστολογική διάγνωση – αδενο Ca >> πλακώδες Ca  2-3x



Επίδραση του καρκίνου στον κίνδυνο 
Εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

§ Μείζον χειρουργείο RR  2

§ Κατάκλιση RR  2.3x

§ Θεραπεία καρκίνου

χημειοθεραπεία RR  2 - 6x
ορμονοθεραπεία RR  1.6x
αντι-αγγειογενετικά φάρμακα RR  1.3 - 2.0 x

§ Παράγοντες διέγερσης της ερυθροποίησης  RR  1.7x

§ Μεταγγίσεις RR 1.6x

§ Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες ??? 14%à~4% πρόσφατες 

δημοσεύσεις



Επίδραση του καρκίνου στον κίνδυνο 
Εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ασθενών

§ Προχωρημένη ηλικία

§ Θήλυ

§ Μαύρη φυλή> καυκάσιοι> ασιάτες

§ Συνοσηρότητες: φλεγμονή, νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστική 

ανεπάρκεια, αρτηριακή θρόμβωση, αναιμία, παχυσαρκία, RR  ~1.5-

2.5

§ Θρομβοφιλία

§ Προηγούμενο επεισόδιο ΕΦΘ RR  6x

§ Γενική κατάσταση- κατάκλιση RR  2-4x



Επίδραση του καρκίνου στον κίνδυνο 
Εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

Biomarkers

§ Προ-ΧΜΘ αιμοπετάλια > 350,000

§ Προ-ΧΜΘ WBC > 11,000

§ Hb < 100 gm/l

§ Αύξηση του Tissue Factor – υψηλού βαθμού έκφραση στα καρκινικά 

κύτταρα, ↑επιπέδων TF στη συστηματική κυκλοφορία

§ ↑ D-dimer

§ ↑ P-selectin (12%)    RR  2.6

§ ↑ C-reactive protein



Προγνωστικό μοντέλο-Khorana Scale

Patient Characteristic Score

Site of Cancer
Very high risk (stomach, pancreas)
High risk (lung, lymphoma, gynecologic, 
GU excluding prostate)

2

1

Platelet count > 350,000/mm3 1

Hgb < 10g/dL or use of ESA 1

Leukocyte count > 11,000/mm3 1

BMI > 35 1

Khorana AA et al. JTH Suppl Abs O-T-002

Risk Score
0 = Low

1-2 = Intermediate

≥ 3 =High



Προγνωστικό μοντέλο-Ay Scale

Cancer site
Very high risk - stomach, pancreas 2

High Risk - lung, lymphoma, gyn, 
blad. Testic. 

1

Pre-chemo Platelets  > 350x109/l 1

Hgb < 100 g/l  or ESAs 1

Prechemo WBC > 11x109/l 1

BMI > 35kg/m2 1

D-Dimer ≥ 1.44 ug/ml 1

Soluble P- selectin  ≥  53.1 ng/ml 1
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Falanga and Rickles, New Oncology:Thrombosis,  2005

Ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης από 
τα καρκινικά κύτταρα



Καταρράκτης της πήξης και  Βιολογία του 

καρκίνου
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Fernandez, Patierno and Rickles.  Sem Hem Thromb 2004;30:31; Ruf. J Thromb Haemost  2007; 5:1584
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Θρόμβωση και Επιβίωση
Πιθανότητα θανάτου μετά τη νοσηλεία
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φαρμακευτική
(προφύλαξη και θεραπεία)

Χαμηλού 
μοριακού βάρους 

ηπαρίνη
(LMWH)

Μη φαρμακευτική
(προφύλαξη)

Μη 
κλασματοποιημέ
νη ηπαρίνη (UH)

Αντιπηκτικά από 
του στόματος

Ελαστικές 
κάλτσες

Φίλτρο 
κάτω κοίλης 

φλέβας

Συσκευές 
διαβαθμισμέν
ης συμπίεσης

Αντιθρομβωτική θεραπεία: επιλογές

New Agents: e.g. 
Fondaparinux,
Direct anti-Xa inhibitors,
Direct anti-IIa, etc.?
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Fernandez, Patierno and Rickles.  Sem Hem Thromb 2004;30:31; Ruf. J Thromb Haemost  2007; 5:1584
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LMWH (e.g. dalteparin)

Καταρράκτη της πήξης και  Βιολογία του 
καρκίνου-ΧΜΒΗ



ASCO 2015 Guidelines

Key Recommendations
Οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι ασθενείς με ενεργό κακοήθεια χρήζουν 

θρομβοπροφύλαξης σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Δε χρειάζεται 

θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μικρές παρεμβάσεις ή 

μικρούς κύκλους ΧΜΘ. 

Συνήθης θρομβοπροφύλαξη δεν απαιτείται σε κινητοποιημένους ασθενείς με 

καρκίνο. Πρέπει να χορηγείται μόνο σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου.



ASCO 2015 Guidelines – ΕΦΘ και Καρκίνος

προφύλαξη:  χειρουργική ογκολογία

•προφυλακτικές δόσεις - UFH / LMWH / Fondaparinux προ χειρουργειου
έως 7-10 days μετεγχειρητικά

•Μηχανικά μέσα υποστήριξης εαν á κίνδυνος αιμορραγίας

•LMWH x 4 εβδομάδες για μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά
ή την πύελο, υπολοιπόμενη νόσος, á DVT κίνδυνος (προηγούμενη DVT,
obese, παρατεταμένος κλινοστατισμός)

•Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά δεν έχουν θέση στην
προφύλαξη για ΕΦΘ σε ασθενείς με καρκίνο



Θρόμβωση και Κακοήθεια
8TH ACCP Consensus Conference Recommendations 

Αρχικό στάδιο
5-7 ημέρες

Dalteparin 200units/kg q24h
(GRADE 1A)

Υποξεία φάση
3 – 6 μήνες

Dalteparin 150 units/kg q24h
(GRADE 1A)

Χρόνια φάση
Συνέχιση της αντιπηκτικής 

αγωγής (Βαρφαρίνη ή LMWH) 
μακροχρόνια ή μέχρι να 
θεραπευτεί η κακοήθεια

(GRADE 1C)

5 - 7  ημέρες 3 – 6 μήνες 6 mos - συνεχώς



http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/vte.pdf

NCCN Practice Guidelines—Εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση

Θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή για 
DVT, PE και θρόμβωση κεντρικών φλεβικών καθετήρων

► LMWH
- Dalteparin (200 units/kg υποδορίως καθημερινά)
- Enoxaparin (1 mg/kg υποδορίως κάθε 12 ώρες)
-Tinzaparin (175 units/kg υποδορίως καθημερινά)
- Fondaparinux (5.0 mg [<50 kg]; 7.5 mg [50-100 lg]; 10 mg [>100 kg] 

υποδορίως καθημερινά 

► Μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (IV) (80 units/kg , μετά 18 units kg/hour, 
στόχος aPTT to  2.0-2.9 x ελέγχου)

Bertoglio S et al J Surg Oncol, 2016  Mar 29



http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/vte.pdf

NCCN Practice Guidelines—Εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση 

Θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή για 
DVT, PE και θρόμβωση κεντρικών φλεβικών καθετήρων

Θεραπεία για βραχύ χρονικό διάστημα
► LMWH προτιμάται ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με κεντρική DVT ή

ΠE και για προστασία από υποτροπή DVT σε ασθενείς με 
προχωρημένη ή μεταστατική νόσο.

► Βαρφαρίνη (2.5-5 mg καθημερινά, ρύθμιση της δόσης βάσει της τιμής 
του INR; στόχος INR 2.0-3.0)

Διάρκεια της μακράς θεραπείας
► LMWH   
► Ελάχιστος χρόνος 3-6 μήνες για ΕΦΘ και 6-12 μήνες για ΠΕ
► Απαιτείται συνεχής χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής εαν υπάρχει 

ενεργός νόσος ή εμμένουν οι παράγοντες κινδύνου
► Προκειμένου για θρόμβωση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, η 

αντιπηκτική αγωγή παραμένει για όσο διάστημα παραμένει και ο 
καθετήρας και για 1-3 μήνες μετά την αφαίρεση του



Θρόμβωση Port-a-Cath

q Συσχετιζόµενη µε Port-a-Cath 
θρόµβωση
σφαγίτιδα/ υποκλείδιο φλέβα  σε 2.5 / 10 % 
ασθενών . 

q Η υποκλείδιος φλέβα έχει το 
µικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης 
θρόµβωσης
Σφαγίτιδα/υποκλείδιος φλέβα: 4/1

q Παθογένεια:
Στοιβάδα ίνωσης γύρω από τον ΚΦΚ
Τοιχωµατικός θρόµβος φλέβας (10-30% 
των ΚΦΚ)

Αποφρακτικός θρόµβος (1-10%) 



Landmark CLOT Cancer Trial
Μειωμένη υποτροπή ΕΦΘ
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Από του στόματος αντιπηκτικά σε ασθενείς 
με καρκίνο

► Θεραπεία με αντιπηκτικά p.os παρουσιάζει 
προβλήματα:

● Δυσκολία στην εφαρμογή ενός αυστηρού πρωτοκόλλου λόγω 
της ανορεξίας, έμετου, αλληλεπιδράσεις με φάρμακα κ.α.

● Συχνά συνυπάρχει θρομβοκυττοπενία

● Υποβάλλονται σε παρεμβάσεις

● Αυξημένος κίνδυνος υποτροπής και αιμορραγίας



http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/vte.pdf

NCCN Practice Guidelines- Εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση

Σχετικές Αντενδείξεις στην Προφυλακτική και Θεραπευτική 
Αντιπηκτική Αγωγή

► Πρόσφατη αιμορραγία ΚΝΣ, ενδοκράνια ή νωτιαία βλάβη υψηλού 
κινδύνου για αιμορραγία

► Ενεργός αιμορραγία (μείζουσα): > 2 μονάδες αίματος μεταγγιζόμενες σε  
24 ώρες

► Χρόνια, κλινικά σημαντική αιμορραγία > 48 ώρες

► Θρομβοκυττοπενία (platelets < 50,000/mcL)

► Σοβαρή δυσλειτουργία αιμοπεταλίων (ουραιμία, φάρμακα, 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο κ.α)

► Μείζουσες χειρουργικές επεμβάσεις υψηλού κινδύνου αιμορραγίας

► Ανωμαλίες παραγόντων πήξης

- αύξηση PT ή aPTT 

- ραχιαία αναισθησία

► Υψηλός κίνδυνος τραυματισμού



► Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για τους ασθενείς με καρκίνο 
και ΕΦΘ για να αποφευχθεί υποτροπή?

● ΧΜΒΗ αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για διάστημα 5-10 
ημερών.

● ΧΜΒΗ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, αποτελεί την 
προτιμότερη μακροχρόνια αντιπηκτική θεραπεία.

● Μετά τους 6 μήνες, η αντιπηκτική θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί μόνο σε 
επιλεγμένους ασθενείς.

● Σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας με κακοήθεια στο ΚΝΣ, η αντιπηκτική αγωγή 
πρέπει να χορηγείται με στενή παρακολούθηση του ασθενούς και 
αυστηρή ρύθμιση της δόσης.

Fagorasann A, Alotaibi GS Ann Surg. Oncol. 2016 Feb 17
Franchini M, Mannucci PM, Ann Med. 2015 Mar; 47(2) : 116 – 21
Carrier M, Cameron C  Thromb Res. 2014 Dec; 134(6):  1214 – 9

Lyman GH et al. J Clin Oncol (25) 2007; 34: 5490-5505.

Συμπερασματικά




