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Οη Δπηπηώζεηο ηεο Θξόκβσζεο ζηνλ αζζελή κε θαξθίλν: ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ
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2ε θύξηα αηηία ζαλάηνπ ζηνπο 

αζζελείο κε θαξθίλν

• Σηελ Θξόκβωζε  νθείιεηαη 

ην 9% ησλ ζαλάησλ¹ 

• Σρεηίδεηαη κε πξώηκε 

ζλεζηκόηεηα θαηά ην 

ζηάδην ηεο ρεκεηνζεξαπείαο 
(HR=6.98)²

• Ο θαξθηλνπαζήο έρεη 47Υ 

απμεκέλν θίλδπλν 

ζαλάηνπ από θιεβηθή 

Θξόκβωζε (ΦΘΕ) ζε 

ζρέζε κε ηνλ αζζελή κε 

ΦΘΕ ρωξίο θαθνήζεηα¹

Ε
ηα

ηξ
εί

α
 Ο

γ
θ
ν
ι
ό
γ
ω

λ
Π

α
ζ
ν
ι
ό
γ
ω

λ
 Ε

ι
ι
ά

δ
α

ο



Ε
ηα

ηξ
εί

α
 Ο

γ
θ
ν
ι
ό

γ
ω

λ
Π

α
ζ

ν
ι
ό

γ
ω

λ
 Ε

ι
ι
ά

δ
α

ο

Ο Καξθίλνο πξνθαιεί γεληθεπκέλε ππεξπεθηηθόηεηα

Φπζηθή εμέιημε ζξόκβνπ 

κεηά από κείδνλα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε

1. Kakkar VV et al. Lancet 1969, August 2: 230-33

Θξόκβσζε ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν 

ππό ρεκεηνζεξαπεία

 Retrospective, single institution cohort study

 N = 1,921 medical records of cancer patients (solid T + chemotherapy)

Di Nisio et al. Thromb Haemost. 2010 Nov 3;104(5):1049-54.



Κίλδπλνο ηεο Θξόκβσζεο  ζηνλ αζζελή κε θαξθίλν

1. Khorana presentation in HESMO Conference 2017 , Athens 

• Υεκεηνζεξαπεία 

• Αληη-αγγεηνγελεηηθνί παξαγνληεο

• Οξκνλνζεξαπεία

• Υεηξνπξγείν

• Αθηηλνζεξαπεία

• Μεηαγγίζεηο εξπζξώλ

• Καζεηήξεο 

• Δληόπηζε ηνπ θαξθίλνπ

• Ηζηνινγηθόο ηύπνο

• ηάδην, κεηαζηάζεηο

• Υξνληθό δηάζηεκα από 
δηάγλσζε

ρεηηδόκελνη 
κε ηελ 

θαθνήζεηα

ρεηηδόκελνη 
κε ηε 

ζεξαπεία

ρεηηδόκελνη 
κε ηνλ  
αζζελή

Βηνδείθηεο
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• Ηζηηθόο Παξάγνληαο

• D-dimers

• P-selectin

• Prothrombin fragment 1+2

• Thrombin generation

• Microparticles

• Αηκαηνινγηθνί (αηκνπεηάιηα, 

ιεπθά αηκνζθαίξηα)

• Ζιηθία 

• Ηαηξηθή ζπλλνζεξόηεηα

• Φιεβηθνί θηξζνί

• Ηζηνξηθό ΦΘΔ
• Κιεξνλνκηθή Θξνκβνθηιία
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Δπηπηώζεηο ηεο Θξόκβσζεο  ζηνλ αζζελή κε θαξθίλν

Αύμεζε Ννζεξόηεηαο
• 3 θνξέο πην ζπρλή λνζειεία ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ρωξίο θαξθίλν

• Αληηπεθηηθή αγωγή 

• Μεηαζξνκβωηηθό ζύλδξνκν

Αύμεζε ζλεζηκόηεηαο (Υ2.2)

Αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ ππνηξνπήο ηεο ΦΘΔ (Υ3.2)
Αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ αηκνξξαγίαο ππό αληηπεθηηθά (Υ2.2)

Δπεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο ρεκεηνζεξαπείαο 

νδεγώληαο ζε θαζπζηέξεζε ή αλαβνιή απηήο

1. Thromb Res. 2010;125:490–493

2. Arch Intern Med. 2004;164:1653–1661

3. Palliat Med. 2013;27:339–348

4. Patient Prefer Adherence. 2014;8:453–461

5. Clinicoecon Outcomes Res. 2013;5:101–108

Εηαηξεία 
Ογθνιόγωλ
Παζνιόγωλ 

Ειιάδαο



CHEST 2016; 149(2):315-352

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 



Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηε Γηάγλσζε, Πξόιεςε θαη Θεξαπεία

• Καξθίλν Παρένο Δληέξνπ

• Καξθίλν ηνπ Πλεύκνλα

• Καξθίλν ηνπ ηνκάρνπ

• Καξθίλν ηνπ Οηζνθάγνπ

• Καξθίλν Ήπαηνο- Υνιεθόξσλ- Παγθξέαηνο

• Καξθίλν Κεθαιήο θαη Σξαρήινπ 

• Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν ζηνλ Ογθνινγηθό Αζζελή



GMaT-Greek Management Thrombosis

‘Γηαρείξηζε ζξόκβσζεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ζηελ Διιάδα’



Abstracts/Posters: ESMO 2017, ASCO 2018, MASCC 2018, ESMO 2018



ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΗ 16 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2018 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΣΗ  ΒΡΤΞΔΛΛΔ

ΩΕΟΤΜΔ ΕΩΔ 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ

ΘΡΩΜΒΩΖ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ (CAT)

Η επξωβνπιεπηήο Nessa Childers ηόληζε ηε 

ζεκαζία αληηκεηώπηζε ηεο ζξνκβώζεωο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαξθίλν θαη δήιωζε ηελ 

ππνζηήξημή ηεο γηα ηε βειηίωζε ηεο επηθνηλωλίαο 

κε ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ηεο 

ζξνκβώζεωο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαξθίλν. 

Αλαγλώξηζε όηη, ελώ «άιιεο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ 

θαξθίλν λόζνη είλαη ζρεηηθά γλσζηέο ζηνπο 

αζζελείο, ε ζρεηηδόκελε κε ηνλ 

θαξθίλν ζξόκβσζε παξακέλεη άδηθα 

άγλσζηε» 

Η επξωβνπιεπηήο Lieve Wierinck, πνπ είλαη  

πξώελ θαξθηλνπαζήο, κνηξάζηεθε ηελ 

πξννπηηθή ηεο γηα ην πόζν ε ππνζηεξηθηηθή  

θξνληίδα κπνξεί λα βειηηώζεη ηα απνηειέζκαηα 

ηωλ αζζελώλ κε θαξθίλν . Εμήγεζε ηα βήκαηα 

πνπ πξνωζεί ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην θαη 

αλέθεξε πώο ην πιαίζην ηεο Θξόκβσζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε  ηνλ θαξθίλν απνηειεί κέξνο 

ηεο επηθξαηνύζαο πνιηηηθήο.



 Δλεκέξσζε ησλ Δπηζηεκόλσλ Τγείαο

 ζπλέδξηα

 θιηληθέο κειέηεο 

 «ζρνιείν» πήμεο, κε ζπλεξγαζία ησλ Αηκαηνιόγσλ 

 πδήηεζε κε Πνιηηεία γηα ηε ιήςε κέηξσλ ώζηε ε Θξόκβσζε ζρεηηδόκελε κε ηνλ Καξθίλν λα 

απνηειέζεη κέξνο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ θαθέινπ ηνπ αζζελνύο

 πκπεξίιεςε δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζξόκβσζε ζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ θαξθίλν

 Δλεκέξσζε ησλ αζζελώλ 


