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Σ

τη σύντομη αυτή ανασκόπηση παρουσιάζουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην αντιπηκτική αγωγή ασθενών με καρκίνο και φλεβική
θρόμβωση. Η εμφάνιση φλεβοθρόμβωσης μπορεί
να επιδεινώσει την κλινική πορεία των ασθενών
με καρκίνο, ενώ η αντιμετώπισή της παρουσιάζει
ιδιαιτερότητες που λαμβάνονται υπόψιν στις θεραπευτικές επιλογές.

Επιδημιολογία
Από το σύνολο των περιπτώσεων φλεβοθρόμβωσης, που απαντάται στην κλινική πρακτική,
ποσοστό 20-30% καταγράφεται σε ασθενείς με
καρκίνο.1,2,3 Σχεδόν το 10% των καρκινοπαθών θα
παρουσιάσει κλινικά έκδηλη φλεβοθρόμβωση,
ενώ οι περιπτώσεις σιωπηλής ασυμπτωματικής
θρόμβωσης είναι σαφώς περισσότερες.4 Επίσης,

η θρομβοεμβολική νόσος σε ασθενείς με καρκίνο
έχει χειρότερη έκβαση, σε σύγκριση με αντίστοιχη
θρομβοεμβολή σε ασθενείς χωρίς καρκίνο. Σε μια
χαρακτηριστική σειρά 842 διαδοχικών ασθενών
με πρώτο επεισόδιο θρομβοεμβολής, οι 181 είχαν
καρκίνο, ενώ οι 661 όχι. 5 Σε παρακολούθηση 12
μηνών, το ποσοστό υποτροπής ήταν 20.7% στους
ασθενείς με καρκίνο και 6.8% στους ασθενείς
χωρίς. Η υποτροπή συνέβαινε κυρίως μέσα στο
πρώτο τρίμηνο.
Οι αιμορραγικές επιπλοκές, λόγω της αντιθρομβωτικής αγωγής, ήσαν διπλάσιες στους
ασθενείς με καρκίνο (12.4% έναντι 4.9%). Τέλος,
στις αιτίες θανάτου καρκινοπαθών, εκτός της ίδιας
της νόσου, η θρομβοεμβολή (αρτηριακή και φλεβική) καταλαμβάνει την πρώτη θέση (9%) μαζί με
τις λοιμώξεις (επίσης 9%).6
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Πίνακας 1. Μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου θρόμβωσης στον καρκίνο
Khorana model
Παράγοντες

COMPASS-CAT model
Βαθμοί

Εντόπιση σε στόμαχο/πάγκρεας

2

Παράγοντες

Βαθμοί

Αντιορμονική θεραπεία

6

ή ανθρακυκλίνη
Εντόπιση σε πνεύμονα/
ουρογεννητικό (πλην προστάτη)/
γυναικολογικό/λέμφωμα

1

Διάγνωση καρκίνου <6 μήνες

4

Αιμοπετάλια > 350.000/mm3

1

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας

3

Λευκά αιμοσφαίρια >11.000/mm3

1

Προχωρημένο στάδιο

2

Αιμοσφαιρίνη <10 g/dl

1

Καρδιαγγειακό ιστορικό με 2 από τα

5

ή χρήση ερυθροποιητίνης

εξής: Περιφερική αρτηριακή νόσος,
ισχαιμικό ΑΕΕ, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία

ΒΜΙ >35 Kg/m

2

Yψηλός κίνδυνος

1

≥2

Πρόσφατη νοσηλεία

5

Ιστορικό φλεβοθρόμβωσης

1

Αιμοπετάλια >350.000/mm

2

Υψηλός κίνδυνος

3

≥7

ΑΕΕ= αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ΒΜΙ= δείκτης μάζας σώματος

Παράγοντες κινδύνου
για θρομβοεμβολή και μοντέλα πρόβλεψης
Οι παράγοντες που ευνοούν τη θρόμβωση
στον καρκίνο είναι πολλοί και διακρίνονται σε σχετιζόμενους με τον καρκίνο, με τον ασθενή και με
τη θεραπεία.
Α) Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον καρκίνο:
Μερικά είδη καρκίνου σχετίζονται με υψηλή
πιθανότητα εμφάνισης φλεβοθρόμβωσης. Οι πλέον
«θρομβογόνες» εντοπίσεις καρκίνου είναι το πάγκρεας, ο εγκέφαλος, οι ωοθήκες, οι νεφροί και
ο στόμαχος, καθώς επίσης τα λεμφώματα και το
πολλαπλούν μυέλωμα. Η ετήσια επίπτωση θρόμβωσης σε αυτές τις εντοπίσεις είναι της τάξης του
10-15%. Όμως, επειδή οι λιγότερο θρομβογόνοι
καρκίνοι (ετήσια επίπτωση <10%) πνεύμονα, μαστού,
προστάτη, παχέος εντέρου είναι συχνότεροι, τελικώς

οι περισσότερες περιπτώσεις φλεβοθρόμβωσης,
που συναντώνται στην καθημερινή κλινική πράξη,
καταγράφονται σε αυτά τα είδη καρκίνου. Το στάδιο
και ο ιστολογικός τύπος επίσης έχουν προγνωστική
σημασία, καθώς τα αδενοκαρκινώματα και η μεταστατική νόσος έχουν υψηλά ποσοστά φλεβικών
θρομβώσεων. Γενικά, ο καρκίνος προκαλεί υπερπηκτικότητα, λόγω τοπικής ή συστηματικής παραγωγής φλεγμονωδών κυτοκινών, ενεργοποίησης
ιστικού παράγοντα, ενεργοποίησης αιμοπεταλίων
και μειωμένης ινωδόλυσης. Τέλος, κατά το χρονικό
διάστημα των 6 μηνών από τη διάγνωση καρκίνου
υπάρχει ο υψηλότερος κίνδυνος θρόμβωσης.
Β) Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ασθενή:
Η μεγάλη ηλικία, το θήλυ φύλο, οι συννοσηρότητες (παχυσαρκία, νεφρική ανεπάρκεια, λοιμώξεις, πνευμονοπάθεια), το ιστορικό προηγούμενης
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θρομβοεμβολής και η έλλειψη κινητικότητας και ο
κλινοστατισμός, λόγω συχνών νοσηλειών, προδιαθέτουν σε φλεβοθρόμβωση.
Γ) Παράγοντες σχετιζόμενοι
με την αντικαρκινική θεραπεία:
Ορισμένες χημειοθεραπείες έχουν υψηλό
κίνδυνο πρόκλησης θρόμβωσης. Εδώ ανήκουν
η χημειοθεραπεία, η θεραπεία με αναστολείς του
VEGF, η ορμονοθεραπεία για τον καρκίνο μαστού,
με την ταμοξιφένη να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης, σε σχέση με τους αναστολείς της
αρωματάσης, ενώ η θαλιδομίδη και η λεναλιδομίδη,
που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, συνδυάζονται με αυξημένα
ποσοστά φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης.
Άλλοι παράγοντες σχετιζόμενοι με θρόμβωση είναι οι μεταγγίσεις, η ύπαρξη κεντρικών φλεβικών
καθετήρων, η αφυδάτωση από εμέτους.
Έχει υπάρξει προσπάθεια για δημιουργία μοντέλων υπολογισμού κινδύνου για θρόμβωση.
Στον Πίνακα 1 περιγράφονται δύο από αυτά. Το
Khorana score είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο,
μέχρι σήμερα, στις αμερικανικές κατευθυντήριες
συστάσεις.7 Score 2 ή μεγαλύτερο χαρακτηρίζει
τον ασθενή ως υψηλού κινδύνου. Το κύριο μειονέκτημά του είναι, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
αφού ξεκινήσει η χημειοθεραπεία, άρα αναφέρεται σε μια αρχική εκτίμηση. Αυτό το μειονέκτημα προσπάθησε να αποφύγει το COMPASS-CAT
score, επικεντρώνοντας σε καρκίνο πνεύμονα,
μαστού, ωοθηκών και προστάτη. 8 Ασθενείς με
score μεγαλύτερο από 7 έχουν κίνδυνο εμφάνισης
θρομβοεμβολής 12-14% ανά έτος, ενώ ασθενείς
με score 0-6 έχουν κίνδυνο κάτω από 2%. Σε πρόσφατη δημοσίευση έγινε αξιολόγηση του score σε
ανεξάρτητο πληθυσμό, και ενώ η αρνητική προγνωστική αξία του μοντέλου είναι πολύ καλή (97%)
η θετική υστερεί (6%).9 Είναι πιθανόν η μέτρηση
ορισμένων βιοδεικτών (όπως D-Dimers, P-selectin,
ιστικός παράγων, Θρομβίνη) και η ενσωμάτωσή
τους στα μοντέλα να βελτιώσουν την προβλεπτική
τους αξία, όπως βελτιώνεται το IMPROVE score
σε νοσηλευόμενους ασθενείς με την προσθήκη
της τιμής των D-Dimers.10

Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς
με καρκίνο
Τα αντιπηκτικά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται στη φλεβική θρόμβωση, είναι οι Ηπαρίνες
Μικρού Μοριακού Βάρους (ΗΜΜΒ), τα συνθετικά
πεντασακχαρίδια, τα κουμαρινικά και τα νεότερα
μη κουμαρινικά αντιπηκτικά (non-vitamin K oral
anticoagulants-NOAC). H χρήση τους σε ασθενείς
με ενεργό καρκίνο έχει ιδιαιτερότητες, που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψιν για την επιλογή της καταλληλότερης αγωγής στο συγκεκριμένο ασθενή. Ο
Πίνακας 2 συνοψίζει τα κύρια σημεία υπεροχής και
προβλημάτων των αντιπηκτικών αυτών επιλογών. Η
θρομβοπενία, η ύπαρξη εγκεφαλικών μεταστάσεων,
η αιμορραγική προδιάθεση και οι αλληλεπιδράσεις
με τα αντικαρκινικά φάρμακα θέτουν θεραπευτικά
διλήμματα. Ειδικά για τις αλληλεπιδράσεις ΝΟΑC
και αντικαρκινικής αγωγής υπάρχουν ακόμα πολλά
ερωτηματικά, διότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα.
Η δοξορουβικίνη, ως ισχυρός επαγωγέας της p-γλυκοπρωτεΐνης (p-GP), μειώνει την αντιπηκτική δράση
των ΝΟΑC. Οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης,
αντίθετα, είναι ισχυροί αναστολείς της p-GP και
αποτελούν αντένδειξη για ΝΟΑC, διότι αυξάνεται η
αντιπηκτική τους δράση με κίνδυνο αιμορραγίας.

Κλινική χρήση αντιπηκτικών
Διακρίνουμε δύο κλινικές περιπτώσεις, καθώς
η αντιπηκτική αγωγή δίδεται είτε ως πρωτογενής
πρόληψη φλεβοθρόμβωσης (δηλαδή σε περιπατητικούς ή νοσηλευόμενους ασθενείς με ενεργό
καρκίνο, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία χωρίς
θρόμβωση) ή ως θεραπεία εγκαταστημένης φλεβοθρόμβωσης για πρόληψη υποτροπής.
Α) Πρωτογενής πρόληψη
H ένδειξη για προληπτική χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε περιπατητικούς ασθενείς, που
υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, είναι μάλλον
ασαφής. Ο κύριος λόγος είναι η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης του κινδύνου θρόμβωσης, ώστε η
αντιπηκτική αγωγή να υπερτερεί της αναπόφευκτης
έστω μικρής, αύξησης του κινδύνου αιμορραγίας.
Το ερώτημα της ωφέλειας της προληπτικής θρομβοπροφύλαξης έχει μελετηθεί κυρίως στις μελέτες
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Πίνακας 2. Ιδιαιτερότητες των αντιπηκτικών φαρμάκων σε ασθενείς με καρκίνο
ΗΜΜΒ

Κουμαρινικά

ΝΟΑC

Υποδόρια

Per os

Per os

- >50-70.000/mm3

- πλήρης δόση

-ναι

-ναι

- 25-50.000/mm3

- μείωση δόσης

- με προσοχή

- μάλλον όχι

-<25.000/mm3

- όχι

-όχι

-όχι

-GFR <15 mL/min/1.73m2

-προσαρμογή δόσης
-προσοχή

-ναι
-ναι

-όχι dabigatran
-όχι (εκτός ίσως
από apixaban)

Αλληλεπιδράσεις

πρακτικά καμιά

πολλές

αρκετές

Βιτ-Κ, PCC

Idarucizumab

Oδός χορήγησης
Χορήγηση σε θρομβοπενία

Χορήγηση σε νεφρική ανεπάρκεια
- GFR <30 mL/min/1.73m2

Αντίδοτο

-

(για dabigatran)

Κίνδυνος ΗΙΤ

ναι

όχι

όχι

Χορήγηση σε ακραία ΣΒ

προσοχή

ναι

προβληματική

(<50, >140Kg)
ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, ΝΟΑC= μη εξαρτώμενα από βιταμίνη Κ αντιπηκτικά, ΗΙΤ= θρομβοπενία από ηπαρίνη, PCC= συμπυκνωμένο σύμπλεγμα των προθρομβινικών παραγόντων, GFR= ρυθμός
σπειραματικής διήθησης, ΣΒ= σωματικό βάρος.

PROTECHT και SAVE-ONCO.11,12 Υπάρχει και η σχετική
μετα-ανάλυση Cochrane.13 Οι μελέτες αναφέρονται
σε συμπαγείς καρκίνους, η σύγκριση είναι μεταξύ
ΗΜΜΒ και placebo. Οι ΗΜΜΒ μειώνουν την επίπτωση φλεβοθρόμβωσης με αποδεκτά χαμηλό κίνδυνο
αιμορραγίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη PROTECHT
περιέλαβε 1.166 ασθενείς υπό χημειοθεραπεία, για
κλινικά προχωρημένο καρκίνο συμπαγούς οργάνου. Η τυχαιοποίηση με αναλογία 2:1 έγινε μεταξύ
ναδροπαρίνης (3,800 anti-Xa IU) ή placebo. Σε
διάστημα 90 ημερών παρατηρήθηκε ίδια επίπτωση
φλεβικής θρόμβωσης και στις δύο ομάδες, ενώ καταγράφηκε πολύ χαμηλό ποσοστό μείζονος αιμορραγίας (0.7%) στην ομάδα ΗΜΜΒ. Οι περισσότερες
θρομβώσεις παρατηρήθηκαν σε καρκίνο πνεύμονα
(4.0% στους ασθενείς που έλαβαν ΗΜΜΒ και 8.8%
στην ομάδα ελέγχου) και παγκρέατος (συνολικά

7.5%).11 Στη μελέτη SAVE ONCO, 3.212, αντίστοιχοι
με την προηγούμενη μελέτη, ασθενείς έλαβαν με
διπλό-τυφλό σχεδιασμό 20 mg cemuloparin (μια
πολύ μικρού ΜΒΗ) ή placebo. Σε διάστημα 3.5 μηνών η επίπτωση φλεβικής θρομβοεμβολής ήταν,
αντίστοιχα, για την ΗΜΜΒ και το placebo 1.2% έναντι 3.4% (p<0.001) και των μείζονων αιμορραγιών
1.2% έναντι 1.1%. Η ανασκόπηση Cochrane θεωρεί
το όφελος της προληπτικής θρομβοπροφύλαξης
μικρό. Βέβαια, ο αριθμός ασθενών, που θα λάβουν θεραπεία για να προληφθεί ένα θρομβωτικό
συμβάν (ΝΝΤ), παρουσιάζει ευρεία διακύμανση.
Έτσι, ο NNT είναι 6 σε καρκίνο παγκρέατος ή σε
πολλαπλούν μυέλωμα, 15-25 σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου (π.χ. καρκίνος στομάχου, πνεύμονα) και
77-333 σε ασθενείς μικρότερου κινδύνου.
Υπήρξαν και δύο μελέτες με NOAC. Η μελέτη

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

CASSINI συνέκρινε με διπλό-τυφλό σχεδιασμό το
rivaroxaban 10 mg έναντι placebo σε 841 ασθενείς
με καρκίνο και Khorana score ≥2.14 Το κύριο καταληκτικό σημείο (φλεβική θρόμβωση ή θάνατος)
παρατηρήθηκε εντός 180 ημερών σε 6.0%, έναντι
8.8%, αντίστοιχα, στις ομάδες ΝΟΑC και placebo
(p=ns). Σε ανάλυση, με βάση όχι την πρόθεση για
θεραπεία αλλά τη λήψη αγωγής, υπήρξε όφελος
με το rivaroxaban. Oι αιμορραγίες ήσαν λίγες (2%
και 1% αντίστοιχα, p=ns).
Η έτερη μελέτη AVERT συνέκρινε το apixaban
2.5 mg x2 έναντι placebo σε 563, αντίστοιχους
με την προηγούμενη μελέτη, ασθενείς.15 Φλεβική
θρομβοεμβολή συνέβη σε 4.2% έναντι 10.2% των
ασθενών, αντίστοιχα (p<0.001). Οι μείζονες αιμορραγίες ήσαν 3.5% και 1.8% (p<0.05).
Επομένως, το όφελος θα εκτιμηθεί σε σχέση
με την αύξηση των αιμορραγιών και, από το σύνολο των δεδομένων που παρατέθηκαν, φαίνεται ότι
απαιτείται καλύτερη διαστρωμάτωση κινδύνου για
εντοπισμό ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου, ώστε
το όφελος να υπερτερεί του κινδύνου. Γενικά, σε
περιπατητικούς ασθενείς, υπό χημειοθεραπεία, η
θρομβοπροφύλαξη δεν συνιστάται ως «ρουτίνα»,
εκτός από τους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, υπό αγωγή με θαλιδομίδη ή λεναλιδομίδη, που
πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη ή ΗΜΜΒ αν είναι χαμηλού κινδύνου ή ΗΗΜΒ αν είναι υψηλού κινδύνου.
Β) Θεραπεία εγκαταστημένης
φλεβοθρόμβωσης και δευτερογενής πρόληψη
Οι κυριότερες μελέτες εδώ είναι οι μελέτες CLOT
και CATCH, καθώς και η σχετική μετα-ανάλυση
Cochrane.16,17,18 Εδώ, η σύγκριση γίνεται μεταξύ
ΗΜΜΒ και κουμαρινικών με ανοικτό σχεδιασμό,
και απεδείχθη ότι οι ΗΜΜΒ έχουν λιγότερες υποτροπές θρόμβωσης και ίδιες (ή ελαφρώς λιγότερες)
αιμορραγίες. Πιο αναλυτικά, στη μελέτη CLOT τυχαιοποιήθηκαν 676 ασθενείς με καρκίνο και οξεία
συμπτωματική φλεβοθρόμβωση ή πνευμονική
εμβολή σε dalteparin (200 IU/kg για 5-7 ημέρες)
και γεφύρωση με κουμαρινικό για 6 μήνες ή μόνο
dalteparin (200 IU/kg για ένα μήνα και 150 IU/Kg
για 5 μήνες). Συμπτωματική υποτροπή φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής παρατηρήθηκε σε
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7.0% στην ομάδα dalteparin και 15% στην ομάδα
κουμαρινικών (HR 0.48; 95% CI 0.30-0.77, p=0.002).
Δεν υπήρχαν διαφορές σε αιμορραγίες (μείζονες
6% και 4%, συνολικές 15% και 19%) ή θανάτους
(39% και 41%).
Στη μελέτη CATCH, 900 ασθενείς, με παρόμοια
χαρακτηριστικά ασθενών της προηγούμενης μελέτης, τυχαιοποιήθηκαν ανοικτά σε αγωγή 6 μηνών
με tinzaparin (175 IU/kg) ή warfarin (στόχος INR
2.0-3.0 με αρχική αλληλοκάλυψη 5-10 ημερών με
tinzaparin. Υποτροπή φλεβοθρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής παρατηρήθηκε σε 6.9% στην ομάδα tinzaparin και 10% στην ομάδα κουμαρινικoύ
(HR 0.65, 95% CI 0.41-1.03, p=0.07). Δεν υπήρχαν
διαφορές σε αιμορραγίες (μείζονες 6% και 4%, συνολικές 15% και 19%) ή θανάτους 39% και 41%). Οι
συμπτωματικές εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις
ήσαν λιγότερες με την ΗΜΜΒ. Οι μείζονες αιμορραγίες δεν διέφεραν, αλλά οι κλινικά σημαντικές
αιμορραγίες ήσαν λιγότερες με την tinzaparin
(10.9% έναντι 15.3%, HR 0.58, 95% CI 0.40-0.84,
p=0.004). Η θνητότητα δεν διέφερε επίσης (33.4%
έναντι 30.6%).
Με βάση την ανασκόπηση Cochrane, 8 μελετών, με 2.327 ασθενείς, η θεραπεία με ΗΜΜΒ,
σε σύγκριση με κουμαρινική αγωγή, μειώνει τις
υποτροπές θρόμβωσης χωρίς αύξηση του αιμορραγικού κινδύνου και χωρίς θετική ή αρνητική επίδραση στη θνητότητα.18
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι ΗΜΜΒ
έγιναν το «standard of care» σε καρκίνο και διαγνωσμένη θρόμβωση, με πρόσθετο πλεονέκτημα
την ευκολία χορήγησης σε ασθενείς με εμέτους και
δυσκολία per os λήψης φαρμάκων ή με ανάγκη
συχνών διακοπών, λόγω αναγκαίων επεμβατικών
πράξεων.
Σχετικά με τα ΝΟΑC, σε αυτήν την ένδειξη έχουμε
έμμεσα στοιχεία από τις γενικές μελέτες σύγκρισης
NOAC και κουμαρινικών σε ασθενείς με φλεβοθρόμβωση (εξετάζοντας μικρές υπο-ομάδες με
καρκίνο) και πιο πρόσφατα άμεσα στοιχεία, από
μελέτες που περιέλαβαν αποκλειστικά ασθενείς
με καρκίνο και φλεβοθρόμβωση. Οι πρώτες είναι
απλώς ενδεικτικές, καθώς σε κάποιες η ύπαρξη
ενεργού καρκίνου, με ένδειξη για ΗΜΜΒ, ήταν κρι-
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Πίνακας 3. Σύνοψη μελετών σύγκρισης ΝΟΑC με ΗΜΜΒ, αποκλειστικά σε ασθενείς
με καρκίνο και φλεβοθρόμβωση.
SELECT-D
n=406

HOΚUSAI-VTE
n=1046

ADAM
n=300

CARAVAGGIO
n=1155

Αγωγή ομάδας
ελέγχου (6 μήνες)

Dalteparin

Dalteparin

Dalteparin

Dalteparin

Αγωγή
πειραματικού
σκέλους (6 μήνες)

Rivaroxaban
(15 mgx2 21
ημέρες, μετά
20mgx1)

Edoxaban
60 mgx1

Apixaban
(10 mgx2 7 ημέρες,
μετά 5 mgx2)

Apixaban
(10 mgx2 7 ημέρες,
μετά 5 mgx2)

Υποτροπές
θρόμβωσης
(NOAC vs ΗΜΜΒ)

Λιγότερες
4% vs 11%
p<0.05

Λιγότερες
Ίδιες
0.7% vs 6.3%
7.9% vs 11.3%
Μη κατωτερότης p=0.03

Μείζονες
αιμορραγίες
(NOAC vs ΗΜΜΒ)

Ίδιες
6% vs 4%
p=ns

Περισσότερες
6.9% vs 4.0%
p=0.04

Ίδιες
0 vs1.4%
p=0.14

Ίδιες
5.6% vs 7.9%
Μη κατωτερότης
Ίδιες
3.8% vs 4.0%
p=0.60

ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, ΝΟΑC= μη εξαρτώμενα από βιταμίνη Κ αντιπηκτικά

τήριο αποκλεισμού, ενώ σε άλλες αποκλείονταν
ασθενείς με περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης.
Έτσι, οι υπο-ομάδες ασθενών με καρκίνο τελικά
περιέλαβαν περίπου 600 ασθενείς. Στη μετα-ανάλυση αυτών ακριβώς των υπο-ομάδων ασθενών
με καρκίνο, στις μεγάλες μελέτες σύγκρισης ΝΟΑC
και βαρφαρίνης, φαίνεται ότι, σε σύγκριση με τη
βαρφαρίνη, τα NOAC είχαν τάση για λιγότερες
υποτροπές θρόμβωσης και ίδιες αιμορραγίες.19
Πιο ουσιαστικά στοιχεία έχουμε από τις 4 πρόσφατες μελέτες φλεβοθρόμβωσης αποκλειστικά
σε ασθενείς με καρκίνο. Πρόκειται για τις μελέτες
Hokusai cancer VTE, SELECT-D, ΑDAM VTE και
CARAVAGGIO.20,21,22,23 Όλες είχαν ανοικτό σχεδιασμό μη-κατωτερότητος ή ανωτερότητος, με κύριο
καταληκτικό σημείο την πρόληψη υποτροπής και
την εμφάνιση αιμορραγίας. Συνοπτικά οι μελέτες
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
H standard θεραπεία ήταν σε όλες δαλτεπαρίνη

για 6 μήνες. Το πειραματικό σκέλος ήταν ΝΟΑC στις
δόσεις που ξέρουμε για την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και πνευμονική εμβολή: Rivaroxaban 15 mg
x2 για 21 ημέρες και 20 mg x1 μετά, Edoxaban 60
mg x1, apixaban 10 mg x2 μια 7 ημέρες και 5 mg
x2 μετά. Oι υποτροπές θρόμβωσης με τα NOAC
ήσαν ίδιες ή αριθμητικά λιγότερες, αλλά μόνο στη
μια μελέτη το p ήταν <0.05. Οι μείζονες αιμορραγίες ήσαν ίδιες (αν και με το edoxaban ήσαν περισσότερες), με τις αιμορραγίες πεπτικού να είναι
περισσότερες με το rivaroxaban και το edoxaban
παρά με το apixaban (πάντοτε σε σύγκριση με την
ΗΜΜΒ και όχι μεταξύ των NOAC).
Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση των 4 μελετών
φαίνεται ότι στην υποτροπή φλεβοθρόμβωσης
τα NOAC έχουν πλεονέκτημα (δαλτεπαρίνη έναντι ΝΟΑC: RR 1.55, 95% CI 1.19-2.03, p<0.001), ενώ
στις αιμορραγίες, η δαλτεπαρίνη έχει πλεονέκτημα
(μείζονες αιμορραγίες, δαλτεπαρίνη έναντι ΝΟΑC:
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Πίνακας 4. Σύνοψη οδηγιών ASCO 2019και φλεβοθρόμβωση.
Κλινική κατάσταση

Οδηγία

Νοσηλευόμενοι

Όπως σε οξέως πάσχοντες (δεν υπάρχουν μελέτες αποκλειστικά για

ασθενείς

ασθενείς με καρκίνο): ΗΜΜΒ ή πεντασακχαρίτης σε προφυλακτική
δόση (υποδόρια enoxaparin 40 mg x1, fondaparinux 2.5 mgx1

Μείζων χειρουργική

Ηπαρίνη, ΗΜΜΒ (π.χ. enoxaparin 40 mg) για 7-10 ημέρες (ή παράταση

επέμβαση

για 28 ημέρες σε συνύπαρξη επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου)

Περιπατητικοί ασθενείς

Όχι ως αγωγή «ρουτίνας». Σε υψηλού κινδύνου (π.χ. Khorana score >2):

υποβαλλόμενοι

- HMMB (π.χ. Enoxaparin 40 mg x1)

σε χημειοθεραπεία

- Fondaparinux 2.5 mgx1
- Apixaban 2.5 mg x2
- Rivaroxaban 10 mgx1
Σε πολλαπλούν μυέλωμα (αγωγή με θαλιδομίδη): Aσπιρίνη ή ΗΜΜΒ

Εγκαταστημένη
φλεβοθρόμβωση,
πνευμονική εμβολή
Α) αγωγή πρώτου

Α)

6μήνου

- Enoxaparin 1 mg/kg x2 ή 1.5 mg/kgx1
- Tinzaparin IU/kg x1
- Dalteparin 200 IU/kg x1
- Fondaparinux 5 -10 mg x1
- Edoxaban 60 mg x1 (πρώτες 5 ημέρες ΗΜΜΒ)
- Rivaroxaban 15 mg x2 για 21 ημέρες και μετά 20 mg x1
-Kουμαρινικά (αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή)

Β) αγωγή πέραν του

Β) Σε ενεργό νόσο, σε συνέχιση χημειοθεραπείας, σε μεταστατική νόσο

6μήνου

(αφού συζητηθεί με τον ασθενή)

ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους
Σημείωση: Η μελέτη CARRAVAGIO δεν είχε δημοσιευθεί και το δόκιμο σχήμα apixaban δεν αναφέρεται. Η επιλογή σχήματος εξαρτάται από παράγοντες όπως η νεφρική λειτουργία, η θρομβοπενία, η δυνατότητα λήψης
per os αγωγής.

RR 0.74, 95% CI 0.52-1.06, p=0.11 και αιμορραγίες
πεπτικού, δαλτεπαρίνη έναντι ΝΟΑC: RR 0.53, 95%
CI 0.35-0.92, p=0.02).24 Παρότι δεν υπάρχει ετερογένεια μεταξύ των μελετών, η αυξημένη τάση για
αιμορραγίες πεπτικού με τα ΝΟΑC διαμορφώνεται
κυρίως από τη μελέτη HOKUSAI-VTE cancer trial
του edoxaban. Όμως, ακόμα και στη μελέτη αυτή,
σε καρκίνους εκτός πεπτικού δεν υπάρχει διαφορά

στις αιμορραγίες μεταξύ ΗΜΜΒ και NOAC.25

Κατευθυντήριες συστάσεις
Οι πρακτικές οδηγίες, όπως αυτές συνοψίζονται
από την American Society of Clinical Oncology,
το 2019, φαίνονται στον Πίνακα 4.26
Για τους νοσηλευόμενους ασθενείς ισχύουν οι
κανόνες για τους οξέως πάσχοντες, δηλαδή προ-
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Σχήμα 1. Α λγόριθμος επιλογής αντιπηκτικής αγωγής
A σθενής με θρόμβωση και καρκίνο

Αιμοπετάλια
> 50.000/mm3

Αιμοπετάλια
< 50.000/mm3

Κ αρκίνος πεπτικού,
υψηλός αιμορραγικός κίνδυνος,

HMMB (μειωμένη δόση)
ή
καθόλου αγωγή σε αιμοπ.<20.000/

αδυναμία per os λήψης,
αγωγή με αλληλεπιδράσεις στα

ΝΟΑC

mm3

NAI
HMMB

OXI
Προτίμηση ασθενή

NOAC

Αγωγή 6 μηνών
Ενεργός νόσος
Κίνδυνος υποτροπής

Πλήρης ύφεση νόσου
Διακοπή αντιπηκτικού

ΗΜΜΒ= ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους, ΝΟΑC= μη εξαρτώμενα από βιταμίνη Κ αντιπηκτικά

φυλακτική δόση ΗΜΜΒ ή πεντασακχαρίτη (π.χ. υποδόρια ενοξαπαρίνη 40 mg x1 ή fondaparinux 2.5
mg x1). Εάν προκύψει μείζον χειρουργείο, η αγωγή
με ΗΜΜΒ θα διαρκέσει για 7-10 ημέρες ή και περισσότερο, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.
Σε περιπατητικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία
δεν συνιστάται θρομβοπροφύλαξη ως πρακτική
ρουτίνας. Σε υψηλού κινδύνου (π.χ. Khorana >2,
COMPASS CAT>7) θα μπορούσε να χορηγήσει
κανείς - αλλά με επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψιν
τον αιμορραγικό κίνδυνο - προφύλαξη με ΗΜΜB,
Fondaparinux, rivaroxaban 10 mg ή apixaban 2.5

mg x2. Σε πολλαπλούν μυέλωμα υπό θεραπεία με
θαλιδομίδη συνιστάται προφύλαξη με ασπιρίνη
ή ΗΜΜΒ.
Σε διαγνωσμένη θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή, λαμβάνοντας υπόψιν τη νεφρική λειτουργία,
τον αριθμό των αιμοπεταλίων και την εντόπιση του
καρκίνου, όλες οι θεραπείες ενδείκνυνται σε δόσεις
θεραπευτικές: ΗΜΜΒ, κουμαρινικά ή ΝΟΑC (με τα
δοσολογικά σχήματα των μελετών: Rivaroxaban
15 mg x2 για 3 εβδομάδες και συνέχεια με 20 mg
x1, Apixaban - που δεν αναφέρεται στις συγκεκριμένες συστάσεις, διότι δεν είχε δημοσιευθεί ακόμα
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η μελέτη CARRAVAGIO - με δόση 10 mg x2 για 1
εβδομάδα και συνέχεια με 5 mg x2). Η διάρκεια
της αγωγής είναι 6 μήνες και η συνέχιση πέραν
του 6μήνου συστήνεται εάν η νόσος εξακολουθεί
να είναι ενεργός ή υπάρχουν μεταστάσεις. Όλες
οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συζήτηση με τον
ασθενή.
Στις πρόσφατες συστάσεις της ESC για την
πνευμονική εμβολή υπάρχει ειδική μνεία για ασθενείς
με θρόμβωση και καρκίνο.27 Η αγωγή με ΗΜΜΒ
(διάρκειας 6μήνου) προκρίνεται έναντι της κουμαρινικής αγωγής με ένδειξη IIa (επίπεδο τεκμηρίωσης
Α). To edoxaban και το rivaroxaban είναι εναλλακτικές επιλογές της αγωγής με ΗΜΜΒ και ένδειξη
ΙΙα (επίπεδο Β και C, αντίστοιχα), με την πρόσθετη
σημείωση να μην υπάρχει εντόπιση του καρκίνου
στο γαστρεντερικό σύστημα. Επίσης, η συνέχιση
της αγωγής πέραν του 6μήνου και μέχρι την ύφεση
της νόσου έχει ένδειξη ΙΙa (επίπεδο B).
Σε πρόσφατη ανασκόπηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των ασθενών με
θρόμβωση και καρκίνο, από διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς, όπως American Society
of Clinical Oncology (ASCO 2020), International
Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH 2014),
International Initiative on Thrombosis in Cancer
(IITC 2019), National Comprehensive Cancer
Network (NCCN 2020) και Spanish Society of
Medical Oncology (SSMO 2018), αναφέρονται οι
μικρές διαφορές στη διατύπωση των συστάσεων,
αλλά και οι δυσκολίες και τα θέματα που χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.28

Έτσι, για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με
καρκίνο, οι περισσότερες εταιρείες προκρίνουν
θρομβοπροφύλαξη μόνο σε αυτούς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κλινική κατάσταση ή έχουν
περιορισμένη κινητικότητα, ενώ η NCCN 2020 την
επεκτείνει μάλλον σε περισσότερους ασθενείς, αρκεί
να μην έχουν αντένδειξη στα αντιπηκτικά.
Στους περιπατητικούς ασθενείς υπάρχει μια γενική συμφωνία (NCCN 2020 με ισχυρότερη ένδειξη,
ASCO 2020 με ασθενέστερη ένδειξη) για προφύλαξη
με οποιαδήποτε επιλογή αγωγής σε ασθενείς με
αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης (Khorana score>2)
και χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας.
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις για τον καρκίνο, όλοι συμφωνούν
στην ανάγκη προφύλαξης για 7-10 ημέρες στην
περιεγχειρητική περίοδο, με έναρξη 2-12 ώρες πριν
(ITTS 2019) και παράταση για 4 μήνες σε ασθενείς με
υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο (ιδιαίτερα μετά ευρεία
λαπαροτομή ή λαπαροσκόπηση) και, αντίστοιχα,
μικρό αιμορραγικό κίνδυνο. Η μηχανική προφύλαξη βοηθάει σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική,
αλλά και μόνη της, όταν υπάρχει αντένδειξη στα
αντιπηκτικά.
Στη θεραπεία εγκαταστημένης φλεβικής θρόμβωσης αναγνωρίζουν γενικά όλοι την είσοδο των
NOACS, με σχετικές διαφορές (η ASCO δίνει προβάδισμα στο rivaroxaban και μάλιστα από την
αρχή, η NCCN δίνει προβάδισμα σε apixaban και
endoxaban, αφού όμως προηγηθεί παρεντερική
θεραπεία 5 ημερών). Το φίλτρο στην κάτω κοίλη
φλέβα συστήνεται ως δεύτερη επιλογή και όχι ως
αντιμετώπιση ρουτίνας. Σε παρουσία εγκεφαλικών

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, η φλεβοθρόμβωση σε
ασθενείς με καρκίνο αποτελεί συχνή αιτία
νοσηρότητας και θνητότητας. Η επιλογή της
βέλτιστης αγωγής για πρόληψη και θεραπεία
έχει πολλές ιδιαιτερότητες και χρειάζεται συχνά
εξατομίκευση για το μέγιστο δυνατό όφελος με

τις λιγότερες παρενέργειες. Η αγωγή με ΝOAC
κερδίζει έδαφος, αλλά ακόμα δεν μπορεί να
αμφισβητήσει την εδραιωμένη θέση των ΗΜΜΒ.
Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από μελέτες
αλλά και εμπειρία από την καθημερινή κλινική
πράξη.
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μεταστάσεων μαζί με θρόμβωση συστήνεται αντιπηκτική αγωγή, αν δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
αιμορραγίας. Επίσης, προτείνεται ίδια θεραπεία
είτε πρόκειται για τυχαία διαπιστωμένη είτε κλινικά
έκδηλη φλεβοθρόμβωση.
Ειδικές οδηγίες υπάρχουν, τέλος, και για θρομβώσεις σε κεντρικούς καθετήρες ή σε ειδικά σημεία
του φλεβικού δικτύου.
Συνοψίζοντας, ένας πρακτικός αλγόριθμος
παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
Εάν ο αριθμός αιμοπεταλίων επιτρέπει την
αντιπηκτική αγωγή, η συνήθης αγωγή είναι με
ΗΜΜΒ. Τα ΝΟΑC μπορούν να χρησιμοποιηθούν,

εφόσον δεν αναμένονται σημαντικές αλληλεπιδράσεις με την αντικαρκινική θεραπεία, δεν υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας, λόγω καρκίνου
πεπτικού, και ο ασθενής μπορεί να λάβει per os
φάρμακα. Μετά από 6 μήνες, ή όταν η νόσος
υφεθεί, η θεραπεία διακόπτεται. Σε ενεργό νόσο
και κίνδυνο υποτροπής, η αγωγή συνεχίζεται με
την ενημέρωση του ασθενή για τους κινδύνους
σε σχέση με τα οφέλη.
Σε οποιαδήποτε φάση του περιγραφόμενου
αλγόριθμου, η θρομβοπενία, η νεφρική λειτουργία
και η εμφάνιση αιμορραγίας θα κατευθύνουν τις
θεραπευτικές επιλογές. ■
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