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Ουδεμία σχέση με το περιεχόμενο της 

παρούσης παρουσίασης 

Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες, advisory boards, 

lectures και λήψη honoraria 



Chemotherapy is bad for you. 

Cancer is worse, we think. 

 Κύτταρα με γρήγορη ικανότητα 

πολλαπλασιασμού περιέχονται 

στο μυελό οστών, τριχωτό 

κεφαλής, δέρμα, γαστρεντερικό 

και νευρικό σύστημα. 

Τοξικότητα από ΧΜΘ 

 Η ΧΜΘ δεν μπορεί να διαχωρίσει τα καρκινικά από τα 

υγιή κύτταρα 

 Επιτίθεται και καταστρέφει κυρίως τα ταχέως 

διαιρούμενα κύτταρα. 



ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΝΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΜΘ 



Posterior Reversible 

Encephalopathy Syndrome-PRES 

  

 

 PRES (σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας: ένα 

σύνδρομο τοξικότητας του ΚΝΣ με χαρακτηριστικά 

νευροαπεικονιστικά ευρήματα 

 Τυπικά ανευρίσκονται περιοχές με αμφοτερόπλευρο ημισφαιρικό 

αγγειογενές οίδημα στους βρεγματικούς και ινιακούς λοβούς.  



 Κεφαλαλγία, έμεση από αύξηση ενδοκράνιας πίεσης 

 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης από σύγχυση έως 

κωματώδης κατάσταση 

 Διαταραχές όρασης με θάμβος, ημιανοψία ή φλοιώδη 

τύφλωση 

 Επιληπτικοί σπασμοί – επαναλαμβανόμενα επεισόδια 

εστιακών ή γενικευμένων Ε κρίσεων  

 Πυραμιδικά τενόντια αντανακλαστικά 

 Άμεση διακοπή νευροτοξικού ΧΜΘού παράγοντα 

 Πλήρης ανάρρωση μέσα σε 4-6 εβδομάδες στην 

πλειοψηφία των ασθενών 

 

 

Κλινική εικόνα και αντιμετώπιση PRES  



Νοητική έκπτωση εξαιτίας της ΧΜΘ 



Ο μύθος… 

 

“Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πλέον, ούτε καν να σκεφτώ, 
ώστε να εκτελέσω απλά πράγματα. Πριν τη ΧΜΘ έκανα 
σύνθετους υπολογισμούς μόνος μου και ήμουν 
καταπληκτικός στα μαθηματικά. Τώρα δεν μπορώ να 
κάνω τίποτα από όλα αυτά.” 

 

 “Παρέδιδα με μεγάλη ευκολία μαθήματα σε 200 φοιτητές 
από αμφιθεάτρου, αλλά τώρα δυσκολεύομαι να βρω τις 
σωστές λέξεις ώστε να εκφράσω αυτό που θέλω να πω.” 

 
  Ακόμα και σήμερα πολύ ιατροί συνεχίζουν να αποδίδουν τις 

παραπάνω αναφορές των ασθενών με καρκίνο υπό ΧΜΘ για 
νοητική έκπτωση σε άγχος, κατάθλιψη και άλλα ψυχοσωματικά 

προβλήματα 



Η πραγματικότητα… 



Chemobrain 

 Η δημοσιευμένη εμπειρία δείχνει:  

50-75% των ασθενών αναφέρουν (self-report) κάποιου βαθμού 

νοητική έκπτωση (Μνήμη, Μάθηση, Συγκέντρωση, Κρίση, 

Εκτελεστική ικανότητα, Προσοχή) 

 Μπορεί να είναι παροδική, ή να αφήσει μόνιμο έλλειμμα στη 

νόηση των ασθενών 

 Σε ποσοστό 15-50% από αυτούς τους ασθενείς η νοητική 

έκπτωση αντικειμενικοποιείται με νευροψυχολογικές δοκιμασίες 

(ΝΨΔ) 

 Χαμηλή συσχέτιση μεταξύ αναφερόμενων συμπτωμάτων από 

ασθενείς και αντικειμενική πιστοποίηση με ΝΨΔ 

 

Εμφανίζεται κυρίως μετά από ΧΜΘ για Ca μαστού, πνεύμονα, 

προστάτη, και ωοθηκών 



ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΜΘ 



“Είμαι 58 χρονών, οδοντίατρος και ζω στη Λευκάδα:  

Από τα παιδικά μου χρόνια έχω ένα χόμπι που λατρεύω, την ιστιοπλοΐα….. 
 

 

 

 

 

Η καθημερινότητα που βιώνει ο ασθενής… 

Ο καρκίνος ορθού διαγνώσθηκε με κολονοσκόπηση που έκανα για διερεύνηση 

κοιλιακού άλγους και απώλειας βάρους. Άμεσα μετά το χειρουργείο έδωσα την 

συγκατάθεση μου να υποβληθώ σε χημειο-και ακτινοθεραπεία   

Οι γιατροί μου έσωσαν τη ζωή, τους ευχαριστώ από καρδιάς! 

Αλλά τώρα, 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΧΜΘ με oxaliplatin,η ζωή μου 

έχει αλλάξει δραματικά λόγω της νευροπάθειας εξαιτίας της ΧΜΘ: Είμαι πλέον 

ανίκανος να δώ ασθενείς και να απολαύσω την ιστιοπλοΐα με το σκάφος μου.  

Τα μουδιάσματα μου όλο και χειροτερεύουν... 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ, ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ 

ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΑΝ ΕΚΑΝΑ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ ΤΗ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΧΜΘ.” 

Πάτρα, 22/09/2009 



 Συχνή και σε πολλές περιπτώσεις δοσοπεριοριστική τοξικότητα 

 Συνδέεται με ΧΜΘ κατά των big serial killers (καρκίνος μαστού, 

πνεύμονα, εντέρου) 

 Αρνητική επιρροή στo προσδόκιμο, λόγω μείωση δόσης 

 Απρόβλεπτη και ποικίλη έκβαση 

 Ο παθογενετικός μηχανισμός της της περιφερικής νευροπάθειας δεν 

έχουν ακόμα καθορισθεί με ακρίβεια  

 Αντικρουόμενα δεδομένα για θεραπεία ή πρόληψη με 

νευροπροστατευτικές ουσίες 

To μέγεθος του προβλήματος… 





 
 Ασθενείς με ΠΝΕΧ έχουν αυξημένα κόστος υγειονομικής περίθαλψης 

(περίπου 17.344USD σε 1 έτος) 

 

Γιατί μας ενδιαφέρει??  

 



Κλινικά χαρακτηριστικά 

Αισθητική νευροπάθεια 

o Αισθητική αταξία, κατάργηση 

αντανακλαστικών 

o Θετικά και αρνητικά αισθητικά 

συμπτώματα κατανομής γαντιού – κάλτσας  



 
•Κλινική? 
 

•Νευροφυσιολογική? 
 
•QST? 
 

•Σύνθετες κλίμακες? 
 
 
 

Μέσα αξιολόγησης 





      SCORE       

ITEM 

SCORE 

  0 1 2 3 4 

   SENSORY 

SYMPTOMS 

 

 None  Limited to 

finger/toes 

 Extend to ankle 

or wrist 

Extend to knee 

or elbow 

Extend above knee or elbow or functionally 

disabling 

  MOTOR 

SYMPTOMS 

 

None Slight 

difficulty 

Moderate 

difficulty 

Require 

help/assistance 

Paralysis 

  AUTONOMIC 

SYMPTOMS 

 

  

0 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 or 5 

  PIN 

SENSIBILITY 

 

  

Normal 

Reduced in 

finger/toes 

Reduced up to 

wrist/ankle 

Reduced up to 

elbow/knee 

Reduced to above 

elbow/knee 

  VIBRATION 

SENSIBILITY 

 

Normal Reduced in 

finger/toes 

Reduced up to 

wrist/ankle 

Reduced up to 

elbow/knee 

Reduced up to above 

elbow/knee 

  STRENGTH 

 
 Normal MRC 4 MRC 3 MRC 2 MRC 0-1 

    

DTR 

  

Normal 

Ankle DTR 

reduced 

Ankle DTR 

absent 

Ankle DTR 

absent, others 

reduced 

All DTR absent 

  TOTAL 

  

            

cTotal neuropathy score  



Παράγοντες κινδύνου 
Agent Risk factors 

Cisplatin prior or concomitant administration of taxanes, pre-existing 

peripheral neuropathy  

Oxaliplatin 

     Acute form 

    Chronic form 

 

Cold, duration of infusion (2 hour vs 4 or 6-hour infusion) 

severity of the acute form of neurotoxicity, time of infusion, pre-

existing peripheral neuropathy, treatment duration 

Paclitaxel prior or concomitant administration of platinum compounds, 

pre-existing peripheral neuropathy, duration of infusion (1 to 3-

hour vs 24-hour infusion). 

Docetaxel prior or concomitant administration of platinum compounds, 

pre-existing peripheral neuropathy 

Epothilones prior or concomitant administration of platinum compounds, 

pre-existing peripheral neuropathy 

Bortezomib pre-existing peripheral neuropathy 

Thalidomide Same as bortezomib 

Lenalidomide Same as bortezomib 

Pomalodomide Same as bortezomib 

Vincristine treatment duration 

 



Η ηλικία ως παράγων κινδύνου??? 





Πρόγνωση της CIPN 



Φαινόμενο Coasting 





Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 



Συμπερασματικά 

 Η νευροτοξικότητα αποτελεί συχνή και σε αρκέτες περιπτώσεις 

δοσοπεριοριστική ανεπιθύμητη ενέργεια πολλών ευρέως χρησιμοποιούμενων 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων 

 Η διάχυτη εγκεφαλοπάθεια, η γνωστική έκπτωση και η περιφερική 

πολυνευροπάθεια είναι τα συνηθέστερα νευρολογικά σύνδρομα που συσχετίζονται 

με τη χορήγηση ΧΜΘ.  

 Η βαρύτητα της νευρολογικής δυσλειτουργίας που προκύπτει είναι ποικίλη, 

από πολύ ήπια έως σοβαρά συμπτώματα, μόνιμη αναπηρία ή ακόμη και το θάνατο.  

 Υπάρχει σημαντικός βαθμός ποικιλομορφίας ως προς την προδιάθεση κάθε 

μεμονωμένου ασθενούς.  

 Προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμο φάρμακο που με ασφάλεια και 

αξιοπιστία να αναστέλλει ή να θεραπεύει την προσβολή του νευρικού συστήματος 

από τη χορήγηση ΧΜΘ σε ασθενείς με καρκίνο.  

 Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον ακριβή καθορισμό της συχνότητας 

και της βαρύτητας της νευροτοξικότητας  



“Overall neurotoxicity, either central or peripheral, 

secondary to commonly used chemotherapeutic 

regimens remains a very challenging area of 

research in clinical oncology and neurology” 

Για το λόγο αυτό… 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!! 



Και παρακαλώ… 

…για τις ερωτήσεις σας 


