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Πρόλογος 

Το σύνδρομο της καχεξίας που παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με 

νεοπλασματική νόσο, χαρακτηρίζεται από την απώλεια μυϊκής μάζας με ή 

χωρίς απώλεια λίπους και συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα, έκπτωση της 

ποιότητας ζωής, μειωμένη ανοχή ή/και ανταπόκριση στη θεραπεία και 

βραχεία επιβίωση. Συχνά διαλάθει της προσοχής λόγω έλλειψης κλινικής 

υποψίας, ιδίως σε ασθενείς με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος. 

Πρόσφατα παρουσιάσθηκε ένας γενικότερος επιστημονικός ορισμός του 

όρου “καχεξία” και θεσπίσθηκαν συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια τα 

οποία περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην απώλεια βάρους. Για τη 

διάγνωση του συνδρόμου και την έναρξη θεραπευτικών παρεμβάσεων έχει 

προταθεί επιπλέον η χρήση ειδικών ερωτηματολογίων διαλογής (screening) 

ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ειδικά λογισμικά με τα οποία είναι 

δυνατή η ανάλυση εικόνων αξονικών τομογραφιών και η ποσοτικοποίηση 

της σύστασης του σώματος (μυϊκή μάζα και λιπώδης ιστός) με ακρίβεια. Με 

αυτά τα διαγνωστικά εργαλεία θα μπορούσε να γίνεται πιο έγκαιρα η 

διάγνωση του συνδρόμου και - κατά συνέπεια - η έναρξη οποιασδήποτε 

διαιτολογικής ή/και φαρμακευτικής παρέμβασης. 

Κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου έχουν οι 

διαταραχές στο ισοζύγιο πρόσληψης - κατανάλωσης ενέργειας, η παρουσία 

φλεγμονώδους αντίδρασης και οι διαταραχές στο μεταβολισμό των μυών 

(ελάττωση της μυϊκής σύνθεσης και αύξηση της μυϊκής αποδόμησης) και του 

λίπους (λιπόλυση). 

Αν και καμμία θεραπευτική προσέγγιση δεν μπορεί έως τώρα να 

θεωρηθεί επιτυχής με βάση τις υπάρχουσες τυχαιοποιημένες κλινικές 
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μελέτες, η έγκαιρη έναρξη παρεμβάσεων, ο καλύτερος σχεδιασμός 

τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών δοκιμών που περιλαμβάνουν αξιολόγηση 

της θρέψης και η ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με αντικαχεκτική δράση 

πιθανώς να οδηγήσουν αποδεδειγμένα σε αποτελεσματικές θεραπευτικές 

στρατηγικές. 

 

Ήδη από την αρχή της ειδίκευσής μου στην Παθολογική Ογκολογία, 

είχα γνωστοποιήσει στους καθηγητές μου, τον κ. Β. Γεωργούλια και τον κ. 

Δ. Μαυρουδή το ενδιαφέρον μου για το αντικείμενο. Περίπου στα μέσα του 

2007, δημοσιεύθηκε σ’ ένα τεύχος του έγκριτου διεθνούς περιοδικού Lancet 

Oncology ένα άρθρο ανασκόπησης στο οποίο τονίζονταν η σημασία της 

εκτίμησης της θρέψης στους ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα και 

προτείνονταν για τον συγκεκριμένο σκοπό, η χρήση ειδικών 

ερωτηματολογίων διαλογής (screening) και εκτίμησης (assessment) του 

κινδύνου για υποθρεψία, μεταξύ των οποίων και το Mini Nutritional 

Assessment (ΜΝΑ). Κατόπιν σχετικής συζήτησης και με βάση και την εμπειρία 

που είχα αποκτήσει με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ήδη κατά τη διάρκεια 

της ειδίκευσής μου στην Παθολογία, μου έγινε η τιμή και μου προτάθηκε η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που αφορούσε την εκτίμηση της 

κατάστασης της θρέψης με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε ασθενείς με 

νεοπλασματικό νόσημα.  

Η εύρεση μιας γρήγορης, αξιόπιστης και πρακτικά εφαρμόσιμης 

μεθόδου εκτίμησης της θρέψης (και κατά προέκταση της βαρύτητας του 

συνδρόμου της καρκινικής καχεξίας) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τρεις 

κυρίως λόγους. Πρώτον, για την έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου και τον 
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καθορισμό των ασθενών οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από 

οποιαδήποτε διαιτολογική παρέμβαση η/και φαρμακευτική αγωγή. 

Δεύτερον, η πληροφορία από την εκτίμηση της θρέψης θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόγνωση της νόσου, δεδομένης της διαφοράς στην 

επιβίωση μεταξύ καχεκτικών και μη-καχεκτικών ασθενών ακόμα και όταν 

πρόκειται για το ίδιο στάδιο του ίδιου πρωτοπαθούς νοσήματος. Τρίτον, η 

συγκεκριμένη πληροφορία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαστρωμάτωση ασθενών που εντάσσονται σε κλινικές μελέτες (ή ακόμα και 

για τον αποκλεισμό ασθενών από αυτές) καθώς και για τη λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων όπως για παράδειγμα τη χρησιμοποίηση υπο-

κλασματοποιημένων σχημάτων παρηγορητικής ακτινοθεραπείας με τα οποία 

επιτυγχάνεται αμεσότερη ανακούφιση των συμπτωμάτων. 

Το σύνδρομο της καρκινικής καχεξίας απαντάται σε ασθενείς με 

διάφορους τύπους καρκίνου ακόμα και κατά τη διάγνωση της νόσου. Στην 

κλινική πράξη συμβαίνει ωστόσο το εξής παράδοξο: Στην αρχική φάση του 

συνδρόμου (κάποιοι συγγραφείς ορίζουν αυτή την περίοδο ως “προ-

καχεξία”) και όταν το σύνδρομο είναι θεωρητικά αναστρέψιμο συνήθως δεν 

αξιολογείται από τον ασθενή ή τον θεράποντα, ενώ όταν πλέον γίνει 

αντιληπτό λόγω κυρίως της έντονης απίσχνασης, οποιαδήποτε διαιτολογική 

ή/και θεραπευτική παρέμβαση είναι πιθανότατα ανεπιτυχής και επομένως  

άσκοπο να χορηγηθεί.  

Έτσι, στην καθ’ ημέρα πράξη, ένας ασθενής χαρακτηρίζεται 

«καχεκτικός» αν έχει χάσει πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό 

σωματικού βάρους (συνήθως πάνω από το 5% ή 10%) μέσα σε ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 3 ή 6 μήνες). Αυτού του είδους 
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η διαγνωστική προσέγγιση του συνδρόμου θεωρείται υπεραπλουστευμένη 

γιατί πέραν από την «αυθαίρετη» θέσπιση των ανωτέρω τιμών, η 

αναφερόμενη απώλεια βάρους συχνά υποεκτιμάται σε υπέρβαρους ασθενείς. 

Επιπλέον, αλλαγές στη σύσταση του σώματος, όπως για παράδειγμα 

κατακράτηση υγρών, μπορεί να επηρεάζουν τις καταγραφόμενες μετρήσεις. 

Από την άλλη μεριά, μια σε βάθος διαιτολογική εκτίμηση από ειδικό 

διαιτολόγο και με τη χρήση ειδικών εργαστηρικών εξετάσεων, όπως η 

διπλής ενέργειας απορροφησιομετρία µε ακτίνες Χ (Dual energy x-ray 

absortiometry, DEXA scan), είναι εξαιρετικά δαπανηρές σε κόστος, χρόνο και 

ανθρώπινο δυναμικό και πρακτικά μη εφαρμόσιμες εκτός των ειδικευμένων 

κέντρων που διεξάγουν σχετικές κλινικές μελέτες.  

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα εκτίμησης 

της κατάστασης της θρέψης τα οποία αρχικά αξιολογήθηκαν σε 

ηλικιωμένους ασθενείς με μη νεοπλασματικά νοσήματα. Τα πιο διαδεδομένα 

από αυτά είναι το Patients Generated - Subjective Global Assessment (PG-

SGA) και το MNA. Και τα δύο προτείνονται για την εκτίμηση της κατάστασης 

της θρέψης σε νεοπλασματική νόσο αν και μόνο το PG-SGA έχει αξιολογηθεί 

σε ανάλογο πληθυσμό ασθενών. Για το MNA, το οποίο αποτελεί επιπλέον και 

μέρος της Πολυδιάστατης Γηριατρικής Εκτίμησης (Comprehensive Geriatric 

Assessment, CGA), ουσιαστικά δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο πάνω στο 

οποίο μπορεί να βασιστεί η χρήση σε ογκολογικό ασθενή. Τέλος, δεν είναι 

σαφές ποιο από τα δυο πρωτόκολλα είναι καταλληλότερο για την εκτίμηση 

της θρέψης σε ασθενείς με νεοπλασματικό νόσημα.  

Επομένως η αξιολόγηση του πρωτοκόλλου MNA σε ογκολογικούς 

ασθενείς παρουσιάζει ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον, διότι, βάση αυτής, θα 
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μπορούσε να υποστηριχθεί η χρήση του ως μέθοδος εκτίμησης της 

καρκινικής καχεξίας σε ανάλογο πληθυσμό. Η κεντρική ιδέα για την 

παρούσα διατριβή ήταν να εξετασθεί αν το πρωτόκολλο MNA υπερτερεί σε 

σχέση με την πληροφορία της απώλειας του σωματικού βάρους σε ασθενείς 

με κακοήθες νόσημα όσον αφορά τη σχέση του με βιοχημικές παραμέτρους 

που σχετίζονται με την παθογένεια της καρκινικής καχεξίας, τη νοσηρότητα, 

την προβλεπτική και την προγνωστική του αξία.  

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα διότι πάσχουν από μία συχνή νόσο που 

σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά καχεξίας και αποτελούν έναν σχετικά 

ομοιογενή πληθυσμό από πλευράς αντιμετώπισης και κλινικής έκβασης. Η 

εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης κατά τη διάγνωση της νόσου έγινε με 

βάση την απώλεια βάρους και με το MNA. Επιπλέον, πέραν από τις συνήθεις 

εργαστηριακές παραμέτρους, σε συνεργασία με το εργαστήριο Κλινικής 

Χημείας του καθηγητή Κου Μαργιωρή, μετρήθηκαν με τη μέθοδο των 

ανοσοσφαιριδίων (chemilluminesence technique) κυττοκίνες που ενέχονται 

στη παθογένεια του συνδρόμου της καρκινικής καχεξίας. Καταγράφηκαν, 

τέλος, στοιχεία από τη κλινική πορεία των ασθενών που αφορούσαν τη 

χορηγούμενη θεραπεία, τη τοξικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη 

νοσηρότητα και τη συνολική επιβίωση.  

Η έρευνα αυτή απέδειξε ότι το πρωτόκολλο MNA σχετίζεται καλύτερα 

με εργαστηριακές παραμέτρους που αφορούν τη καχεξία, την έκταση της 

νόσου, την ανάγκη ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και τη διάρκεια αυτής, την 

απάντηση στη θεραπεία και τη συνολική επιβίωση.  
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Αξιοποιώντας τη δυνατότητα μίας εξάμηνης υποτροφίας στο εξωτερικό 

που μου δόθηκε από τη Κλινική κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής μου στη 

Παθολογική Ογκολογία, παρακολούθησα το ερευνητικό πρόγραμμα της 

Καθηγήτριας Διαιτολογίας Κας Baracos, στο τμήμα Υποστηρικτικής Αγωγής 

του Νοσοκομείου Cross Cancer Institute στο Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, 

στο Edmonton του Καναδά. Κεντρικό θέμα της έρευνας του συγκεκριμένου 

κέντρου ήταν η ανάπτυξη λογισμικών εκτίμησης της θρέψης μέσω ανάλυσης 

της σύστασης του σώματος από ψηφιοποιημένες εικόνες αξονικών 

τομογραφιών. Επιπλέον, ερευνάται η προγνωστική αξία του ποσοστού (%) 

απώλειας βάρους σε συνάρτηση και με τον αρχικό δείκτη μάζας σώματος 

(body mass index, BMI) σε ασθενείς με καρκίνο.  

Το επόμενο βήμα, μετά από τη παρούσα αξιολόγηση του ΜΝΑ, είναι η 

απ’ ευθείας σύγκριση των δύο πιο διαδεδομένων πρωτοκόλλων εκτίμησης 

της θρέψης: του MNA και του PG-SGA. Σε συνεργασία την Κα Baracos έχει 

ξεκινήσει ήδη ένα συνεργατικό πρωτόκολλο που αφορά τη συγκριτική 

αξιολόγηση του MNA έναντι του PG-SGA, με βάση αντικειμενικές 

παραμέτρους (ποσοτικοποίηση μυϊκής μάζας και λιπώδους ιστού) όπως 

αυτές εκτιμώνται από την εφαρμογή λογισμικών ανάλυσης των εικόνων 

αξονικών τομογραφιών.  

 

Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές μου κ. Β. Γεωργούλια και κ. Δ. 

Μαυρουδή για την τιμή να μου αναθέσουν την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

διδακτορικής διατριβής, αλλά και για το ενδιαφέρον με το οποίο επέβλεψαν 

κάθε στάδιο από την αρχή της εκπόνησής της μέχρι και την ολοκλήρωσή 

της. Τους ευχαριστώ γιατί πέραν από τη συνεχή τους καθοδήγηση στην 
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αντιμετώπιση των περιστατικών, με δίδαξαν σε βάθος την ογκολογική σκέψη 

και επιπλέον μου έμαθαν την κριτική ανάλυση των επιστημονικών κειμένων 

καθώς και τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.  

Ευχαριστώ τον Καθηγητή Κλινικής Χημείας, Κο Μαργιωρή, για τη 

συνεισφορά του στον αρχικό σχεδιασμό του πρωτοκόλλου και τον Επίκουρο 

Καθηγητή Κο Τσατσάνη για τη συνεχή πρακτική και θεωρητική υποστήριξή 

του στο εργαστηριακό μέρος της παρούσης εργασίας.  

Ευχαριστώ την ψυχολόγο του τμήματος της Παθολογικής-Ογκολογικής 

Κλινικής, Κα Ζ. Γιαννούση, για τη ενεργή συμμετοχή της στη συλλογή των 

ερωτηματολογίων του MNA, τις νοσηλεύτριες έρευνας στην Παθολογική - 

Ογκολογική Κλινική και τα Εξωτερικά Ιατρεία για τη συλλογή των 

αιματολογικών δειγμάτων καθώς και την Κα Χατζηδάκη και τον Κο Ξυραφά 

για τη συμμετοχή τους στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

Επίσης ευχαριστώ όλους τους ιατρούς, τις νοσηλεύτριες, τις γραμματείς 

της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου Κρήτης, τα μέλη της ομάδας κλινικών μελετών και όλο το 

προσωπικό της Παγκρήτιας Ένωσης Βιοϊατρικών Ερευνών για τη βοήθειά 

τους καθ΄ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής μου. 

Επιπλέον, ευχαριστώ τη καθηγήτρια Κα Baracos και τους συμμετέχοντες 

στην ερευνητική της ομάδα για την αποδοχή και το ενδιαφέρον που έδειξαν 

για τη συγκεκριμένη διατριβή, την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής, και 

την ουσιαστική υποστήριξη στο συγγραφικό μέρος.  

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω όλους τους ασθενείς που δέχθηκαν 

να ενταχθούν στη μελέτη χωρίς τη μαζική συμμετοχή των οποίων η τέλεση 

της παρούσας διατριβής δε θα ήταν ποτέ εφικτή. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1 Εισαγωγή – Ορισμός της Καχεξίας 

Ο όρος «καχεξία», γνωστός από τα Ιπποκρατικά κείμενα, είναι 

σύνθετος (αποτελείται από τις λέξεις «κακή» και «έξη») και αποδίδει τη 

κλινική εικόνα των ασθενών που βρίσκονται σε «κακή κατάσταση». Παρά τη 

πάροδο τόσων αιώνων και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, οι μηχανισμοί 

που προκαλούν το σύνδρομο δεν έχουν γίνει ακόμα απόλυτα κατανοητοί ενώ 

μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διαφωνίες ως προς τον ακριβή ορισμό του 

συνδρόμου. 

Τελικά ο σύγχρονος επιστημονικός ορισμός δόθηκε από μια ομάδα 

ειδικών μόλις το 2008 (1): «Η καχεξία αποτελεί ένα πολύπλοκο μεταβολικό 

σύνδρομο που πάντα σχετίζεται με κάποιο υποκείμενο νόσημα και 

χαρακτηρίζεται από απώλεια μυϊκής μάζας, με ή χωρίς απώλεια λιπώδους 

ιστού. Το βασικό κλινικό χαρακτηριστικό για τους ενήλικες είναι η απώλεια 

βάρους (διορθωμένη για πιθανή κατακράτηση υγρών) και για τα παιδιά η 

αναστολή της ανάπτυξης (εξαιρουμένων των ενδοκρινικών διαταραχών). Η 

ανορεξία, η φλεγμονή, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η μυϊκή αποδόμηση 

συχνά σχετίζονται με την καχεξία. Η καχεξία διαφέρει από την ασιτία, τη 

σχετιζόμενη με την ηλικία απώλεια μυϊκής μάζας, την κατάθλιψη, τη 

δυσαπορρόφηση και τον υπερθυρεοειδισμό και προκαλεί αύξηση της 

νοσηρότητας».  

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ορισμός αυτός δεν αφορά αποκλειστικά τη 

καρκινική καχεξία αλλά περιλαμβάνει όλα τα νοσήματα που μπορεί - σε 

τελικά στάδια - να προκαλέσουν το σύνδρομο, όπως για παράδειγμα η 
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καρδιακή και η νεφρική ανεπάρκεια, η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, 

κλπ. 

 

1.2 Διάγνωση και συχνότητα του συνδρόμου 

Στο ίδιο άρθρο (1) προτείνονται και τα ακόλουθα διαγνωστικά κριτήρια 

του συνδρόμου:  

Απώλεια βάρους  άνω του 5% σε διάστημα 12 μηνών ή και λιγότερο (ή 

δείκτης μάζας σώματος <20kg/m2) και 3 από τα ακόλουθα 5 κλινικο-

εργαστηριακά ευρήματα: 

1. Ελάττωση της μυϊκής ισχύος 

2. Κόπωση 

3. Ανορεξία 

4. Χαμηλός δείκτης μάζας ελευθέρου λίπους 

5. Παθολογικές εργαστηριακές τιμές: 

a. Αύξηση δεικτών φλεγμονής [C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), 

ιντερλευκίνης (IL) 6] 

b. Αναιμία (αιμοσφαιρίνη <12g/dL) 

c. Χαμηλή τιμή λευκωματίνης (<3.2g/dL) 

 

Ήδη από τη κλασσική μελέτη των DeWys και συν. (2) στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 είχε υπολογισθεί ότι η απώλεια βάρους >5% σχετίζεται με 

κακή πρόγνωση, ότι αυτό συμβαίνει έως και στο 80% των ασθενών με 

καρκίνο τελικού σταδίου και ότι στο 20% αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου, 

κυρίως λόγω αποδόμησης των αναπνευστικών μυών και αναπνευστικής 
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ανεπάρκειας (3).  Η συχνότητα του συνδρόμου είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς 

με καρκίνο του πνεύμονα και του γαστρεντερικού συστήματος (4,5).  

Στην πράξη, η πληροφορία του ποσοστού της απώλειας βάρους σε 

κάποιο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα είναι συνήθως η μόνη που 

χρησιμοποιείται ως μέθοδος διαλογής (screening) ασθενών με «καχεξία» είτε 

για προγνωστικούς λόγους (διαστρωμάτωση) είτε για την απόφαση έναρξης 

διατροφικής παρέμβασης. Ωστόσο, πέραν της σύγχυσης που υπάρχει μεταξύ 

των ογκολόγων περί του ακριβούς ποσοστού και χρονικού ορίου που 

απαιτείται για έναρξη υποστηρικτικής αγωγής (6), η καταγραφή αυτή από 

μόνη της αποτελεί μάλλον μια υπεραπλουστευμένη διαγνωστική προσέγγιση 

(7) διότι δε λαμβάνονται υπ’ όψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

απολεσθέντων ιστών (λίπος, μύες, και τα δύο; σε τι ποσοστό;). Επιπλέον, 

παραβλέπεται το αρχικό βάρος στο οποίο αντιστοιχεί η αναφερόμενη 

απώλεια ενώ, όπως είναι φανερό, η καταγραφή αυτή καθ’ αυτή είναι 

υποκειμενική διότι είναι δυνατόν να υπερ-/υπο-εκτιμάται από τον ασθενή 

ανάλογα και με τη ψυχολογική του κατάσταση τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό ασθενών δε θυμάται ή δεν είναι σε θέση 

να αναφέρει το ακριβές ποσοστό και έτσι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν 

είναι δυνατόν να αξιολογηθεί. 

Για την ακριβέστερη εκτίμηση της θρέψης και της διαλογής ασθενών 

έχουν προταθεί ειδικά, εύχρηστα ερωτηματολόγια (7,8) όπως το Patient-

Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) (9) και το Mini Nutritional 

Assessment (MNA) (10) στα οποία συνδυάζονται τόσο υποκειμενικά δεδομένα 

όσο και σωματομετρικές  μετρήσεις. Βασικά πλεονεκτήματα αυτών των 

ερωτηματολογίων είναι ότι μπορούν να εφαρμοσθούν και χωρίς την 
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παρουσία κλινικού διαιτολόγου ενώ και ο απαιτούμενος χρόνος 

συμπλήρωσης τους είναι βραχύς (περίπου 10 λεπτά). 

 

1.2.1 Σαρκοπενική παχυσαρκία 

Σήμερα, ο σημαντικότερος λόγος υπο-διάγνωσης της καχεξίας είναι, 

παραδόξως, το αυξημένο σωματικό βάρος που σχετίζεται και αιτιολογικά με 

μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου (11, 12). Στην περίπτωση αυτή, η 

μυϊκή αποδόμηση συντελείται κάτω από ένα “μανδύα” λιπώδους ιστού χωρίς 

να γίνεται πρακτικά αντιληπτή (13). Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται 

συχνά ασθενείς με ένδεια μυϊκής μάζας σε επίπεδα κάτω από 2 σταθερές 

αποκλίσεις σε σχέση με τον ανάλογο ηλικιακό μέσο όρο (14) – αυτός είναι ο 

ορισμός της σαρκοπενίας - και με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) τόσο 

αυξημένο που δε θα προκαλούσε ποτέ τη κλινική υποψία υποκείμενης 

διαταραχής της θρέψης. 

Προσφάτως, έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμα ειδικά λογισμικά 

που επιτρέπουν την ανάλυση και τον υπολογισμό της μυϊκής μάζας και του 

λιπώδους ιστού με μεγάλη ακρίβεια από ψηφοποιημένες εικόνες αξονικών 

τομογραφιών που χρησιμοποιούνται κατά τη σταδιοποίηση της νόσου (15). 

Σε μελέτη ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος και ενώ με βάση το BMI μόνο 

το 10% των ασθενών πληρούσε το κριτήριο της υποθρεψίας, με βάση τη 

μυϊκή μάζα το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 55% (13). 

Η σαρκοπενία στους υπέρβαρους ασθενείς σχετίζεται τόσο με 

πτωχότερη επιβίωση (16) όσο και με αυξημένη τοξικότητα από την 

αντινεοπλασματική θεραπεία (17). Ο ακριβής ρόλος τέτοιου είδους 

μετρήσεων στη διάγνωση του συνδρόμου της καχεξίας, στη λήψη 
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αποφάσεων διαιτολογικής ή/και φαρμακευτικής παρέμβασης, στην 

πρόβλεψη απάντησης στη συστηματική χημειοθεραπεία και στην πρόγνωση 

των ασθενών με κακοήθη νοσήματα μένει να αποδειχθεί.  

 

1.3. Παθοφυσιολογία της καρκινικής καχεξίας 

1.3.1 Το ενεργειακό ισοζύγιο στην καχεξία 

Όπως σε όλα τα θερμοδυναμικά συστήματα, η συνολική μάζα σώματος 

ρυθμίζεται από το ισοζύγιο μεταξύ προσλαμβανόμενης – δαπανώμενης 

ενέργειας. Οι σημαντικότερες παθοφυσιολογικές διαταραχές που λαμβάνουν 

χώρα στη καχεξία έχουν ως συνέπεια τη διαταραχή αυτού του ισοζυγίου. 

 

1.3.1.1 Ανορεξία 

Ως ανορεξία ορίζεται η απώλεια της επιθυμίας λήψης τροφής. Ωστόσο, 

και σ’ αυτή τη περίπτωση υπάρχει μια σχετική ασάφεια ως προς τα ακριβή 

διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται (18). Η χρήση οπτικών 

αναλογικών κλιμάκων αποτελεί ένα ευχρηστο επιδημιολογικό εργαλείο, 

αλλά φαίνεται να μην είναι και τόσο αξιόπιστη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

όπου η διαταραχή της όρεξης είναι αρχόμενη ή σχετικά περιορισμένη (19). 

Εναλλακτικά, ο καθορισμός των ασθενών με ανορεξία μπορεί να βασιστεί 

στην ανάλυση των επιμέρους συμπτωμάτων που σχετίζονται με την 

πρόσληψη της τροφής (20). Με τον τρόπο αυτό, ασθενείς που χωρίς άλλη 

προφανή αιτία αναφέρουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα 

χαρακτηρίζονται ως ανορεκτικοί:  

1. Πρώιμο κορεσμό 

2. Διαταραχές γεύσης 
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3. Διαταραχές όσφρησης 

4. Αποστροφή στο κρέας 

5. Ναυτία/έμετοι 

Έχει υπολογισθεί ότι έως και το 50% των ασθενών θα παρουσιάσουν 

κάποια από τις παραπάνω διαταραχές στη διαδικασία της σίτισης κατά τη 

διάγνωση της νόσου (2), ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο στα τελικά στάδια του καρκίνου (21).  

Στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου εμπλέκονται περιφερικά σήματα, 

κυρίως ορμόνες όπως η ινσουλίνη, η λεπτίνη, η γρελίνη, αλλά και 

ενεργειακά σήματα όπως το μαλονικό συνένζυμο Α, το οποίο αυξάνεται ως 

συνέπεια διαταραχών στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, με αποτέλεσμα 

την ελάττωση της πρόσληψης της τροφής (18). Τα προαναφερόμενα 

περιφερικά σήματα γίνονται αντιληπτά στους πυρήνες του υποθαλάμου και 

με συνέπεια τη διέγερση ή την αναστολή της ενεργειακής πρόσληψης (22). 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οδοί αυτοί διαταράσσονται κατά τη καρκινική 

καχεξία, πιθανόν λόγω της παρουσίας κυττοκινών (όπως η IL-6, ο 

παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF)-α και η ιντερφερόνη (INF)-γ (18). 

Πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν την παρουσία «μικρο-φλεγμονής» στα 

προαναφερθέντα εγκεφαλικά κέντρα (23). 

Ωστόσο, η ύπαρξη της ανορεξίας, ως μοναδικής διαταραχής του 

θερμιδικού ισοζυγίου, δεν θα μπορούσε να εξηγήσει τις αλλαγές στη 

σύνθεση του σώματος που συμβαίνουν στο σύνδρομο της καρκινικής 

καχεξίας (24). Για παράδειγμα, ενώ στη νευρογενή ανορεξία η απώλεια του 

σωματικού βάρους οφείλεται αποκλειστικά στην απώλεια λίπους ενώ κατά 

τη καρκινική καχεξία χάνονται συνήθως ίσα ποσά λίπους και μυϊκής μάζας 
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(25,26). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αναστροφή του 

συνδρόμου της καχεξίας με απλή θερμιδική αναπλήρωση (24). Αντιθέτως, 

όταν η υποθρεψία είναι αποτέλεσμα τοξικότητας της αντινεοπλασματικής 

θεραπείας (ανορεξία, ναυτία-έμεση, δυσκοιλιότητα, κόπωση, κλπ), ή 

οφείλεται σε ψυχολογική/ψυχιατρική συνιστώσα (πχ κατάθλιψη) 

ανταποκρίνεται στη χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής (27) και αυτό 

μεταφράζεται σε καλύτερη επιβίωση (28). 

 

1.3.1.2 Η δαπάνη της ενέργειας 

Το 70% της συνολικής δαπανόμενης ενέργειας οφείλεται στην 

κατανάλωση ενέργειας στην ηρεμία. Στην περίπτωση κακοήθων νοσημάτων 

αυτή είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ανάλογα με την πρωτοπαθή εντόπιση 

του όγκου. Έτσι, για παράδειγμα, αυτή συνήθως αυξάνεται στον καρκίνο 

του πνεύμονα και του παγκρέατος αλλά δεν επηρεάζεται στον καρκίνο του 

στομάχου και του παχέος εντέρου (29,30). Επιπλέον, φαίνεται να αυξάνεται 

σε ασθενείς τελικού σταδίου ανεξαρτήτως της πρωτοπαθούς εντόπισης (31). 

Από την άλλη πλευρά, η κατάθλιψη, που συχνά παρατηρείται σε ασθενείς με 

καρκίνο του παγκρέατος (32) έχει ως συνέπεια τη μείωση της φυσικής 

δραστηριότητας και επομένως την ελάττωση της εθελουσίας δαπάνης 

ενέργειας (33). Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται ένα ποσό ενέργειας με 

κόστος βέβαια την έκπτωση της ποιότητας ζωής. 

Φαίνεται ότι η αύξηση της δαπάνης ενέργειας στην ηρεμία οφείλεται 

στην αύξηση της θερμογένεσης από το φαιό λιπώδη ιστό και τους μύες. Αυτό 

προκαλείται από την αυξημένη δράση ασύζευκτων πρωτεϊνών (Uncoupled 

Proteins, UCP’s) οι οποίες εντοπίζονται στην εσωτερική μιτοχονδριακή 
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μεμβράνη, συμμετέχουν στη ροή πρωτονίων και ελέγχουν τη παραγωγή 

ελευθέρων ριζών (24,34). Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες κυτοκίνες αλλά 

και παράγοντες του όγκου (πχ ο παράγοντας κινητοποίησης των λιπών, 

Lipid Mobilizing Factor, LMF) επηρεάζουν τα επίπεδα των UCP’s (24).   

 

1.3.1.3 Ο ρόλος των “ασύμφορων” βιοχημικών κύκλων  

Τα περισσότερα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη διαδικασία της 

γλυκόλυσης ως το μοναδικό τρόπο παραγωγής τριφωσφωρικής αδενοσίνης 

(Adenosine Triphosphate,  ATP), γνωστό και ως φαινόμενο Warburg (35), 

γεγονός που αποδίδεται στη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων τους, λόγω 

μεταλλάξεων στο μιτοχονδριακό γενετικό υλικό (36).  

Επιπλέον, λόγω της κυτταρικής υποξίας και της ενεργοποίησης του 

παράγοντα που προάγεται από την υποξία (Hypoxia Inducible Factor-Ι, HIF-

Ι), προάγεται η δράση του συνόλου των γλυκολυτικών ενζύμων (37) και 

παράλληλα αναστέλλεται η δράση της πυρουβικής δεϋδρογενάσης με 

συνέπεια το πυρουβικό οξύ να μετατρέπεται,  μέσω του κύκλου του Cori, σε 

γαλακτικό οξύ αντί σε ακετυλ-συνένζυμο Α (38,39). Πρόκειται για μια 

εξαιρετικά ενεργειακά δαπανηρή διαδικασία που κοστίζει στο κύτταρο 

περίπου 40 φορές περισσότερο σε θρεπτικά στοιχεία για τον ίδιο αριθμό 

μορίων ATP απ’ ότι αν αυτά παράγονταν υπό αερόβιες συνθήκες (40). Έχει 

υπολογισθεί ότι σ’ αυτό και μόνο το γεγονός οφείλεται η επιπλέον απώλεια 

300kcal ημερησίως στους ασθενείς με καρκίνο (41). 

Επιπροσθέτως, η γλυκερόλη που παράγεται κατά την υδρόλυση των 

τριγλυκεριδίων αλλά και τα αμινοξέα που σχηματίζονται λόγω της 

αποδόμησης των μυϊκών πρωτεϊνών παράγουν μέσω της γλυκονεογένεσης 
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σημαντικά χαμηλότερα ποσά ενέργειας (24). Λόγω της συνυπάρχουσας 

αντίστασης στην ινσουλίνη, που αποτελεί βασικό διαγνωστικό γνώρισμα του 

συνδρόμου της καχεξίας (1), η διαδικασία της γλυκονεογένεσης δεν 

υπόκειται σε ανάλογη αρνητική ρύθμιση (42). 

 

1.3.2. Φλεγμονώδης αντίδραση οξείας φάσης 

Η παρουσία φλεγμονώδους αντίδρασης οξείας φάσης, που συνήθως 

καταδεικνύεται με την αύξηση των επιπέδων της CRP άνω των 10mg/l, 

σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση σε ασθενείς με καχεξία (43, 44). Σημαντικό 

ρόλο στην παθογένεση της παίζουν οι διαλυτοί μεσολαβητές και κυρίως οι 

προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες (45) που παράγονται στα πλαίσια 

ανοσολογικής απάντησης των λευκοκυττάρων κατά τη διήθηση του μικρο-

περιβάλλοντος του όγκου (46). Η φλεγμονώδης απάντηση σχετίζεται 

επιπροσθέτως και με την παραγωγή ελευθέρων ριζών με συνέπεια την 

περαιτέρω αύξηση της  παραγωγής κυτοκινών (47). 

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η φλεγμονώδης αντίδραση οξείας 

φάσης επηρεάζει τη συνολική μυϊκή μάζα του σώματος δεν είναι σαφής. 

Πιθανολογείται ωστόσο ότι υπάρχει μια εκτροπή του ηπατικού 

μεταβολισμού, κατά την οποία προάγεται η χρησιμοποίηση των προϊόντων 

μυϊκής αποδόμησης για την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης (48). 

Υπολογίστηκε δε ότι πρέπει να αποδομηθούν περίπου 2.6 γραμμάρια  μυϊκής 

πρωτεΐνης για να παραχθεί μόλις ένα γραμμάριο ινωδογόνου (49, 50). Σε 

μελέτη καχεκτικών ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος δείχθηκε ότι η 

θερμιδική αναπλήρωση, ως μοναδική θεραπευτική παρέμβαση, όχι μόνο δεν 

βοηθάει, αλλά παραδόξως επιτείνει την ήδη αυξημένη παραγωγή 
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ινωδογόνου από το ήπαρ προκαλώντας την περαιτέρω ενεργοποίηση αυτής 

της εκτροπής και τη μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας (51, 52). 

 

1.3.3 Μεταβολισμός των λιπιδίων 

Η απώλεια του λιπώδους ιστού στη καχεξία οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση της λιπόλυσης που έχει ως συνέπεια την αυξημένη παραγωγή 

γλυκερόλης και ελευθέρων λιπαρών οξέων (53). Ωστόσο, ο βαθμός της 

λιπόλυσης δε θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο από τις ενεργειακές απαιτήσεις 

του όγκου (24).  

Πράγματι, στα ούρα ασθενών με καχεξία έχει βρεθεί σε υψηλή 

συγκέντρωση μια γλυκοπρωτεΐνη, η Zing a2-Glycoprotein (ZAG), ομόλογη 

προς τον παράγοντα LMF, ο οποίος αρχικά απομονώθηκε σε μοντέλο 

επίμυων με αδενοκαρκίνωμα (54). Οι γλυκοπρωτεΐνες αυτές προάγουν τη 

λιπόλυση μέσω επαγωγής της κυκλικής μονο-φωσφορικής αδενοσίνης 

(cyclic Adenosine Monophosphate, cAMP) (55). Υπάρχουν ενδείξεις ότι το 

εικοσαπεντανοϊκό οξύ (Eicosipentanoic Acid, EPA) που έχει χρησιμοποιηθεί 

στη θεραπεία της καχεξίας μειώνει τη λιπόλυση μέσω της ελάττωσης της 

δράσης της ZAG (56). 

Λιγότερο σημαντικό ρόλο στη διαταραχή του μεταβολισμού των 

λιπιδίων πιστεύεται πως έχουν οι κυτοκίνες TNFα, INFγ και η IL-1β , οι 

οποίες αναστέλλουν τη δράση της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης που 

φυσιολογικά υδρολύει τα λιπαρά οξέα από τις λιποπρωτεΐνες του πλάσματος 

για να μπορέσουν να αποθηκευτούν στα λιποκύτταρα (57). 
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1.3.4 Μυϊκή μάζα 

Η έκπτωση της μυϊκής μάζας που παρατηρείται στη καχεξία είναι  

συνέπεια του συνδυασμού τόσο της μειωμένης σύνθεσης όσο και της 

αυξημένης αποδόμησης των μυών. Αυτό φαίνεται να αποτελεί και το κύριο 

χαρακτηριστικό του συνδρόμου το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για τη 

μειωμένη επιβίωση των ασθενών (58-60). 

 

1.3.4.1 Μυϊκή σύνθεση 

Μειωμένη σύνθεση πρωτεϊνών έχει περιγραφεί σε καχεκτικά μοντέλα 

πειραματόζωων, ασχέτως της παρουσίας ανορεξίας ή μη, υποδηλώνοντας 

ότι πρόκειται για έναν ανεξάρτητο παθογενετικά μηχανισμό (61). Ο 

συνδυασμός των δυο προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, του TNFα και της INFγ, 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα 

MyoD που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των μυογενετικών ρυθμιστικών 

παραγόντων (myogenic regulatory factors, MRFs),  με αποτέλεσμα την 

ελάττωση της παραγωγής βαρέων αλύσεων μυοσίνης (62, 63).  

Επιπλέον, σε ασθενείς με καχεξία έχουν παρατηρηθεί μεταβολές στη 

κατάσταση φωσφορυλίωσης και επομένως στην ενεργότητα του 

ευκαρυωτικού μεταγραφικού παράγοντα ενεργοποίησης (eukaryotic 

initiation factor 2, eIF2) που ασκεί μεταφραστική ρύθμιση στη σύνθεση της 

μυοσίνης (24).  

Σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος - και από θεραπευτικής πλευράς - 

των αμινοξέων πλαγίας αλύσου (64), και κυρίως της λευκίνης (65), η οποία 

προκαλεί μείωση της δράσης μιας κινάσης του eIF2 (66). Το αν η χορήγηση 

αναλόγων σκευασμάτων επιδρά στο ρυθμό ανάπτυξης και του ίδιου του 
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όγκου δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως. Αρκετές ενδείξεις πάντως δείχνουν 

ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι απομακρυσμένο (67). 

 

1.3.4.2 Μυϊκή αποδόμηση 

Τρία είναι τα συστήματα αποδόμησης των μυϊκών πρωτεϊνών: Το 

λυσοσωμιακό σύστημα, το σύστημα απελευθέρωσης του ενδοκυττάριου 

ασβεστίου και το σύστημα ουβικουιτίνης – πρωτεασώματος, με το τελευταίο 

να είναι και το πιο σημαντικό, ιδιαίτερα σε ασθενείς που εμφανίζουν 

σημαντικού βαθμού απώλεια βάρους (68). Αντίθετα, στην πιο πρώιμη φάση 

της καχεξίας, φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο το λυσοσωμιακό σύστημα (69). 

Επιπρόσθετο ρόλο στην απώλεια της μυϊκής μάζας που παρατηρείται στη 

καχεξία, φαίνεται να έχει και η απόπτωση των μυϊκών κυττάρων, δεδομένης 

της αυξημένης δραστηριότητας ορισμένων κασπασών, πρωτεϊνών που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση αλλά κυρίως στο θάνατο των 

μυϊκών κυττάρων (70). 

Μια γλυκοπρωτεΐνη, ο παράγοντας που προάγει την πρωτεόλυση 

(proteolysis-inducing factor, PIF), πιθανολογείται ότι παράγεται από τον ίδιο 

τον όγκο, φαίνεται να επηρεάζει τη δράση του πρωτεασώματος μέσω της 

ενεργοποίησης του πυρηνικού μεταγραφικού παράγοντα ΝF-κΒ (nuclear 

factor-kappa Β, NF-κΒ) (71) ενώ παράλληλα προκαλεί και την παραγωγή 

κυτοκινών από τα κύτταρα Kupffer και τα μονοκύταρα (72).  

Την ενεργοποίηση του NF-κB φαίνεται ότι προκαλεί με παρόμοιο τρόπο 

τόσο ο TNFα (73) όσο και η αγγειοτενσίνη ΙΙ (74), σε αντίθεση με την IL-6 η 

οποία πιθανώς να σχετίζεται με την απώλεια της μυϊκής μάζας εμμέσως, ως 

συνέπεια  της αύξησης του καρκινικού φορτίου (75). 
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Τα γλυκοκορτικοειδή, τέλος, που συχνά χρησιμοποιούνται τόσο στη 

θεραπεία επιπλοκών του καρκίνου όσο και για την ίδια την ανορεξία που 

σχετίζεται με το σύνδρομο, προκαλούν περεταίρω μυϊκή αποδόμηση επίσης 

μέσω του συστήματος ουβικουιτίνης-πρωτεασώματος αλλά με διαφορετικό 

μηχανισμό, επιδρώντας στους μεταγραφικούς παράγοντες Forkhead box O 

(FOXO) και όχι στον NF-κΒ όπως το σύστημα PIF/TNFα/αγγειοτενσίνης II 

(76,77). Επιπροσθέτως, μειώνουν την ενεργότητα του βιολογικού 

μονοπατιού [αυξητικού παράγοντα της ινσουλίνης -1 (Insulin Growth Factor, 

IGF-1), Κινάσης-3 της Φωσφατιδιλινοσιτόλης (phosphatidylinositil 3-kinase, 

PI3K) και της σερινικής-θρεονικής πρωτεϊνικής κινάσης (Serine/threonine 

protein kinase, Akt] με τελική συνέπεια την ενεργοποίηση του 

λυσοσωμιακού συστήματος (24). 

 

1.4 Θεραπεία της καχεξίας 

Έως σήμερα καμιά θεραπεία δε θεωρείται επιτυχής στην αντιμετώπιση 

της καχεξίας. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν 

αποτελεσματικά φάρμακα ήδη διαθέσιμα στο εμπόριο, αλλά ότι ο τρόπος με 

τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί στις κλινικές μελέτες να μην ήταν πιθανώς ο 

κατάλληλος (78).  

Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για μια επιτυχή «αντι-

καχεκτική» θεραπεία είναι η έγκαιρη έναρξη, πριν δηλαδή η κατάσταση να 

γίνει μη αναστρέψιμη (8,52). Έχει μάλιστα προταθεί ο όρος «προ-καχεξία» 

που αφορά μια χρονική περίοδο διάρκειας περίπου 3 με 6 μηνών που 

πιστεύεται ότι προηγείται της πλήρους εγκατάστασης του συνδρόμου, κατά 

την οποία η απώλεια βάρους είναι περιορισμένη και δε συνοδεύεται από 
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ανορεξία ή από άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα γενικευμένης 

φλεγμονώδους αντίδρασης (52). 

Χρήσιμη προς την έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου της καρκινικής 

καχεξίας θα ήταν η ανάπτυξη ευαίσθητων βιολογικών δεικτών. Προς το 

παρόν, ο μόνος εύκολα μετρήσιμος και πιο διαδεδομένος δείκτης στη κλινική 

πράξη είναι η CRP, που έχει μελετηθεί εκτενώς (43, 79, 80). Άλλοι βιολογικοί 

δείκτες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμοι είναι η ινσουλίνη (81), η 

κορτιζόλη (82), η αγγειοτενσίνη ΙΙ (83) και οι ρυθμιστικές ορμόνες της 

όρεξης λεπτίνη και γρελίνη (84,85).  

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι η ανάλυση ορισμένων 

πολυμορφισμών σε μονήρη νουκλεοτίδια (single nucleotide polymorphisms, 

SNPs) που ανήκουν σε γονίδια τα οποία κωδικοποιούν προ-φλεγμονώδεις 

κυτοκίνες (86-89) ή σχετίζονται με μυϊκή ατροφία (90) και προσδίδουν στον 

ασθενή μια «γενετική προδιάθεση» ανάπτυξης καχεξίας. Μάλιστα 

προσφάτως περιγράφηκε ένας παρόμοιος πολυμορφισμός και σε μια αντι-

φλεγμονώδη κυτοκίνη, την IL-10 (91). 

Ο «ιδανικός» στόχος που πρέπει να έχει μια αντι-καχεκτική θεραπεία 

δεν είναι ξεκάθαρος. Τυπικό είναι το παράδειγμα της χορήγησης οξεικής 

μεγεστρόλης (megestrole acetate, Megace®) που δρα σαν ορεξιογόνο και 

βελτιώνει μεν το σωματικό βάρος, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως σε 

συσσώρευση λίπους και κατακράτηση ύδατος χωρίς κατά συνέπεια να 

επηρεάζονται άλλες κλινικές παράμετροι όπως η μυϊκή μάζα (78, 92). Από 

τους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων έχει γίνει σαφές ότι για να εγκριθεί 

μια αντι-καχεκτική θεραπεία πρέπει να αποδείξει ότι βελτιώνει όχι μόνο 

παραμέτρους της σύστασης του σώματος αλλά και την ίδια τη φυσική 
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δραστηριότητα (52). Τόσο η ποσοτικοποίηση της μυϊκής μάζας από την 

ανάλυση αξονικών τομογραφιών (16) όσο και η χρησιμοποίηση νέων 

μεθόδων για την αντικειμενικότερη εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας, 

όπως για παράδειγμα η καταγραφή της μικρής ηλεκτρικής μυϊκής 

δραστηριότητας (93), μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμα προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 

1.4.1 Διαιτητική υποστήριξη και εντερική διατροφή 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασθενών με κακοήθεια πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει και την εκτίμηση του ειδικού διαιτολόγου. Σε μελέτη 

ασθενών που λάμβαναν ακτινοθεραπεία, η συμβολή του διαιτολόγου 

φαίνεται ότι ήταν το ίδιο ή περισσότερο σημαντική απ’ ότι η ίδια η χορήγηση 

υπερθερμιδικών συμπληρωμάτων διατροφής (94).  

Από κει και πέρα υπάρχουν διαφορετικές κατευθυντήριες οδηγίες 

μεταξύ των διαφόρων οργανισμών για το πότε πρέπει να ξεκινά η 

υποστήριξη με εντερική διατροφή, οι οποίες βασίζονται τόσο στην κλινική 

εμπειρία όσο και σε αναφορές ειδικών επιτροπών (95-100). Βάση των 

οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής, 

η θερμιδική αναπλήρωση πρέπει να ξεκινά άμεσα σε έναν ασθενή που είναι 

ήδη υποσιτισμένος, αν δεν μπορεί να σιτισθεί για διάστημα άνω των 7 

ημερών και αν αναμένεται μείωση της θερμιδικής πρόσληψης με την τροφή 

σε ποσοστό άνω του 60% και για διάστημα περισσότερο των 10 ημερών 

(101). 

Αν και δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες, πιστεύεται ότι η 

εντερική διατροφή σε ασθενείς με καρκινική καχεξία θα πρέπει να είναι 
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πλούσια σε λίπη δεδομένης της φυσιολογικής ή/και αυξημένης οξείδωσης 

των λιπών (102,103) και της διαταραχής του μεταβολισμού της γλυκόζης 

(42,104). Επιπλέον, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την ελάχιστη 

περιεκτικότητα των σκευασμάτων σε πρωτεΐνη, με διάφορες κατευθυντήριες 

οδηγίες να προτείνουν από 1 έως 1.2-2 g/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα 

(105,106).  

Ο στόχος της χορήγησης εντερικής διατροφής σε ασθενείς που 

εμφανίζουν απώλεια βάρους είναι η σταθεροποίηση ή/και βελτίωση της 

κατάστασης της θρέψης που θα έχει ως συνέπεια τη διατήρηση της 

ποιότητας ζωής. Αυτό φαίνεται να είναι στη πράξη εφικτό όταν δεν υπάρχει 

συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση (27). Παρουσία φλεγμονής όμως, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί επανάκτηση κυτταρικής μάζας με απλή 

ενεργειακή αναπλήρωση (51, 52, 107-112). Σε κάθε τέτοια περίπτωση 

πιστεύεται ότι η οποιαδήποτε διαιτητική παρέμβαση θα πρέπει να 

συνδυάζεται με κάποια φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να επιδρά στο 

μεταβολισμό των μυών ή/και να τροποποιεί τη φλεγμονώδη αντίδραση 

(101). 

  

1.4.2 Φαρμακευτική αγωγή 

Προς το παρόν, η μόνη «αποδεκτή» φαρμακευτική αγωγή είναι η 

χορήγηση οξεικής μεγεστρόλης τα αποτελέσματα της οποίας έχουν μελετηθεί 

εκτενώς σε τουλάχιστον 15 κλινικές μελέτες και μια συστηματική 

ανασκόπηση σε ασθενείς με καρκινική καχεξία (92).  Αν και ο ακριβής 

μηχανισμός δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί, πιστεύεται ότι δρα είτε μέσω 

αύξησης της ενεργότητας του νευροπεπτιδίου Υ, το οποίο αποτελεί μέρος 
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του ορεξιογόνου υποθαλαμικού άξονα (22, 113), είτε μέσω καταστολής της 

σύνθεσης των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (114). Όπως προαναφέρθηκε, η 

αύξηση της όρεξης ή/και του βάρους που επιτεύχθηκε σε ορισμένες από τις 

μελέτες οφείλονταν κυρίως σε αύξηση του λίπους και του ύδατος και δεν 

συνοδεύονταν από την αναμενόμενη βελτίωση στην ποιότητα της ζωής. 

Τα στεροειδή, που δρουν και αυτά ως ορεξιογόνα, έχει βρεθεί ότι 

βελτιώνουν τόσο τη λήψη της τροφής καθώς και το θυμικό των ασθενών 

(115). Ωστόσο η επιδείνωση της μυϊκής αποδόμησης που τα ίδια προκαλούν 

καθιστά τη μακροχρόνια (πέραν των 7-10 ημερών) χρήση τους απαγορευτική 

(52). 

Το EPA που ανήκει στη κατηγορία των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, 

αναστέλλει τη μυϊκή αποδόμηση τροποποιώντας τη δράση του -

ενεργοποιημένου από τον PIF - NF-kB (116,117) ενώ μειώνοντας, επιπλέον, 

τη σύνθεση του ZAG προκαλεί τη διατήρηση του λιπώδους ιστού (56, 118).  

Επίσης, φαίνεται να έχει και ορεξιογόνο δράση, αν και σε συγκριτική μελέτη 

φάνηκε να είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε σχέση με την οξεική 

μεγεστρόλη (119). Το EPA έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 

υπερ-θερμιδικά διατροφικά συμπληρώματα με κάποιες από τις υπάρχουσες 

μελέτες να δείχνουν βελτίωση της πρόσληψης τροφής (120) και αύξηση της 

φυσικής δραστηριότητας (121). Πάντως, μετα-ανάλυση 5 τυχαιοποιημένων 

μελετών δεν κατέληξε σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα ως προς τη 

δραστικότητα του EPA σε ασθενείς με καρκινική καχεξία (122). 

Πέραν αυτών, υπάρχουν και κάποιες θεωρητικά δραστικές 

φαρμακευτικές ουσίες που δεν έδειξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως 

για παράδειγμα τα κανναβινοειδή (123), τα οποία ενώ δρουν ως ορεξιογόνα 
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και καταστέλλουν τη παραγωγή κυτοκινών (124-127), σε τυχαιοποιημένη 

μελέτη φάνηκε να μην προσφέρουν στατιστικώς σημαντικά κλινικά οφέλη 

(128). Επιπλέον, η χορήγηση πεντοξυφυλλίνης, μιας μεθυλοξανθίνης που 

θεωρητικά μειώνει τα επίπεδα του TNFα mRNA (129), στη πράξη δεν 

απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (130) καθώς, επίσης, και η 

ινφλιξιμάμπη (infliximab) (131), ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του 

TNFα, το οποίο αποδείχθηκε μη δραστικό όταν χορηγήθηκε σε συνδυασμό με 

τη γεμσιταμπίνη (Gemcitabine, Gemzar®) σε ασθενείς με καρκίνο του 

παγκρέατος και καχεξία (132). Τέλος, μελέτη χορήγησης της 

μπορτεζομίμπης (bortezomib, Velcade®), ενός αναστολέα του 

πρωτεασώματος, απέτυχε να δείξει κάποιο όφελος σε ασθενείς με καρκίνο 

και αναφερόμενη απώλεια βάρους (133). 

Άλλες θεραπευτικές επιλογές έχουν δείξει κάποια ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα χωρίς ωστόσο να μπορούν να εξαχθούν τουλάχιστον προς το 

παρόν ασφαλή συμπεράσματα. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν η θαλιδομίδη 

που προάγει την αποδόμηση του TNFα-mRNA και εμποδίζει την έκφραση 

γονιδίων που ρυθμίζονται από τον NF-κB (134), τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη που μειώνουν τη δαπάνη ενέργειας στην ηρεμία και τα 

επίπεδα της CRP (135), η γρελίνη, μια πεπτιδική ορμόνη που διεγείρει την 

όρεξη (136), αυξάνει τη μυϊκή μάζα (137) και βελτιώνει την κινητικότητα του 

εντέρου (138), τα αναβολικά στεροειδή που προάγουν τη σύνθεση 

πρωτεϊνών επηρεάζοντας θετικά το ισοζύγιο του αζώτου (139) και οι 

αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ΙΙ που μειώνουν 

την παραγωγή TNFα από τα μονοκύτταρα (140) αλλά και επιδρούν στα 

επίπεδα της αγγειοτενσίνης ΙΙ (74). 
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Βασισμένη στη μέχρι τώρα διερεύνηση της παθοφυσιολογίας του 

συνδρόμου και στην ήδη υπάρχουσα κλινική εμπειρία, δοκιμάζεται πλέον η 

συγχορήγηση εντερικής διατροφής σε συνδυασμό με διαθέσιμες 

φαρμακευτικές ουσίες στα πλαίσια καλύτερα σχεδιασμένων κλινικών 

μελετών, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται νέα φάρμακα που αναστέλλουν τη 

δράση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, τροποποιούν ενδοκυττάρια 

σήματα, αναστέλλουν την αποδόμηση και προάγουν τη σύνθεση δομικών 

πρωτεϊνών (52, 57, 78, 139).  

 

1.5 Μέθοδοι εκτίμησης της θρέψης 

1.5.1 Η ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης του συνδρόμου 

Όπως προαναφέρθηκε, μια από τις βασικές προϋποθέσεις για μια  

αποτελεσματική θεραπευτική στρατηγική του συνδρόμου της καρκινικής 

καχεξίας θεωρείται η πρώιμη έναρξή της (8). Ωστόσο, στη διάγνωση του 

συνδρόμου συμβαίνει το εξής παράδοξο: Όταν το σύνδρομο είναι αρχόμενο, 

και κατά πάσα πιθανότητα και αναστρέψιμο, η απώλεια βάρους συνήθως δε 

συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα (π.χ. ανορεξία, κόπωση) και 

ενδεχομένως δε γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή ή το θεράποντα. 

Αντίθετα, σε προχωρημένα στάδια, οπότε ο ασθενής ή το οικείο περιβάλλον 

αναφέρουν σημαντική απώλεια βάρους και η κλινική εικόνα είναι ενδεικτική 

μυόφθισης ή/και λιποπενίας, οποιαδήποτε παρέμβαση είναι πιθανότατα  

αναποτελεσματική.  

Φαίνεται επομένως να χρειάζεται κάτι παραπάνω από την πληροφορία 

του ποσοστού της απώλειας του σωματικού βάρους και σ’ ότι αφορά το 
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χαρακτηρισμό των ασθενών ως καχεκτικών αλλά και στην απόφαση για 

έναρξη διαιτολογικής ή/και παρέμβασης σε  ασθενείς με καχεξία. 

 

1.5.2 Μέθοδοι διατροφικού screening 

Γεγονός είναι, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει μια παράμετρος ή κάποιος 

συνδυασμός παραμέτρων πάνω στην οποία να μπορεί να βασισθεί η 

διάγνωση του συνδρόμου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει μελετηθεί σε 

ποικίλους πληθυσμούς ασθενών ο ρόλος διαφόρων εργαστηριακών τιμών 

αλλά και η συλλογή κλινικών δεδομένων με τη μορφή πρωτοκόλλων-

ερωτηματολογίων.  

 

1.5.2.1 Εργαστηριακές μέθοδοι διατροφικού screening 

Οι ουσίες που συνήθως χρησιμοποιούνται ανήκουν στην κατηγορία των 

πρωτεϊνών οξείας φάσεως οι οποίες χωρίζονται σε αυτές που αυξάνονται 

κατά τη φλεγμονή (π.χ. ινωδογόνο, α1- όξινη γλυκοπρωτεϊνη, αμυλοειδές 

ορού, CRP), και σε αυτές που μειώνονται (αλβουμίνη, τρανσφερίνη) (48). 

Επιπλέον, έχει μελετηθεί η σχέση μεταξύ παραμέτρων της γενικής εξέτασης 

του αίματος τόσο όσον αφορά την πρόγνωση ασθενών με καρκίνο (141) όσο 

και τη σχέση με την καχεξία (142). Το κύριο πρόβλημα όλων των 

μετρούμενων παραμέτρων είναι η χαμηλή ευαισθησία τους διότι 

επηρεάζονται από μια πληθώρα κλινικών καταστάσεων όπως για 

παράδειγμα τις λοιμώξεις,  το τραύμα αλλά και την ίδια τη νεοπλασία (143). 

Ακόμα όμως και για την ίδια παράμετρο δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των 

συγγραφέων σ’ ότι αφορά τη συγκεκριμένη οριακή τιμή (cut-off) που θα 

είναι ενδεικτική αυξημένου διατροφικού κινδύνου. Έτσι για παράδειγμα, τα 
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κρίσιμα όρια τιμών για την αλβουμίνη ποικίλουν από <30, <32 και <35 g/l, 

για τη τρανσθυρετίνη (προ-αλβουμίνη) - που έχει μικρότερο χρόνο ημίσειας 

ζωής από την αλβουμίνη και θεωρείται πιο αξιόπιστη μέτρηση – από <110 ή 

<80 mg/l και για τη CRP >5 ή >10mg/l (143). 

Προσφάτως έχουν χρησιμοποιηθεί και αναφέρονται στη βιβλιογραφία, 

συνδυασμοί των προαναφερόμενων εργαστηριακών τιμών για την ακριβή 

πρόγνωση ασθενών με καρκίνο. Αρχικά μελετήθηκε σε ασθενείς με μη 

χειρουργήσιμο καρκίνο του πνεύμονα η προγνωστική αξία του Glasgow 

Prognostic Score (GPS) που διαχωρίζει τους ασθενείς σε 3 ομάδες ανάλογα 

με την τιμή αλβουμίνης και της CRP (144). Η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου 

βασίσθηκε στη παρατήρηση ότι, ανεξάρτητα από τον τύπο του καρκίνου, 

όσο η τιμή της CRP ανεβαίνει η αντίστοιχη της αλβουμίνης υποχωρεί (145). 

Σε συγκριτική μελέτη φάνηκε ότι το GPS είναι καλύτερο ακόμα και από την 

κατάσταση λειτουργικότητας (Performance Status, PS) όσον αφορά την 

πρόγνωση ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του 

πνεύμονα που έλαβαν χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα (146). 

 Επίσης, ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα 

(Neutrophil Lymphocyte Ratio, NLR) έδειξε ότι αποτελεί ανεξάρτητο 

προγνωστικό παράγοντα επιβίωσης σε διάφορα πρωτοπαθή νεοπλάσματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του πνεύμονα (147, 148). Τέλος, η 

αναλογία αιμοπεταλίων / λεμφοκυττάρων (Platelet Lymphocyte Ratio, PLR) 

αποδείχθηκε ότι έχει ανεξάρτητη προγνωστική αξία σε ασθενείς με αρχόμενο 

καρκίνο του παγκρέατος που υποβλήθηκαν σε χειρουργική εκτομή (149).  

Πρόσφατα οι Leitch και συν. συνέκριναν το GPS με διαφόρους 

κυτταρικούς υπο-πληθυσμούς της λευκής σειράς, καθώς και με το NLR, σε 
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ασθενείς με πρωτοπαθή νεοπλάσματα του παχέος εντέρου και μη 

εξαιρέσιμες ηπατικές μεταστάσεις και βρέθηκε ότι το GPS ήταν καλύτερο στη 

πρόβλεψη της επιβίωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο (cancer-specific 

survival) (150). Με βάση τη στενή σχέση μεταξύ αντίδρασης οξείας φάσης, 

δαπάνης ενέργειας στην ηρεμία και επιβίωσης (29, 43, 52), το GPS 

προτείνεται και ως ένας τρόπος διαλογής (screening) ασθενών με καρκινική 

καχεξίας, χωρίς να έχει γίνει ποτέ ωστόσο ανάλογη αξιολόγηση (151).  

Παλαιότερα, είχε μελετηθεί επίσης η απ’ ευθείας σχέση συνδυασμών 

εργαστηριακών τιμών με τον κίνδυνο υποθρεψίας. Οι Busby και συν. 

ανάπτυξαν τον Δείκτη Διατροφικού Κινδύνου (Nutritional Risk Index, NRI) 

(152):  

NRI=1.519 x αλβουμίνη (g/l) + 0.417 x (σωματικό βάρος / σύνηθες 

βάρος x 100) 

Το ποσοστό που προκύπτει από αυτόν τον τύπο σχετίζεται με την 

κατάσταση της θρέψης και προβλέπει τη συχνότητα εμφάνισης 

μετεγχειρητικών επιπλοκών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μη επείγουσες 

χειρουργικές επεμβάσεις.  

Επιπλέον, ο προγνωστικός δείκτης φλεγμονής και η κατάστασης της 

θρέψης (Prognostic Inflammation Nutrition Index, PINI), συνυπολογίζουν τις 

τιμές της CRP, α1- όξινης γλυκοπρωτεΐνης, προ-αλβουμίνης και αλβουμίνης 

μέσα από τον τύπο:  

PINI= [CRP (mg/l) x α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης] / [αλβουμίνης (g/l) x 

προ-αλβουμίνης (g/l)] 
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O PINI συσχετίσθηκε τόσο με την παρουσία stress και υποθρεψίας σε 

ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας (153), όσο και με τη συγκέντρωση 

της IL-6 σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου (154).  

 

1.5.2.2 Κλινικές μέθοδοι διατροφικού screening 

Η λίστα των κλινικών παραμέτρων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

την κατάσταση της θρέψης ενός ασθενούς είναι αρκετά εκτενής και 

περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται) την αυξημένη ηλικία, τη μειωμένη 

κινητικότητα, την παρουσία νευρο/ψυχιατρικών συνδρόμων, τη συνύπαρξη 

και άλλων νοσημάτων καθώς επίσης και τη χορηγούμενη φαρμακευτική 

αγωγή (π.χ. οπιοειδή, κορτικοειδή). Τα διάφορα ερωτηματολόγια-εργαλεία 

διαλογής που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν άλλοτε άλλες από τις 

προαναφερόμενες παραμέτρους.  

Ωστόσο, κανένα από τα προτεινόμενα ερωτηματολόγια δεν έχει 

αναπτυχθεί και αξιολογηθεί ειδικά για ασθενείς με νεοπλασματική νόσο 

(143). Επιπλέον, δεν είναι γνωστό ποιο από αυτά που χρησιμοποιούνται 

είναι το καταλληλότερο. Κάποια έχουν μεταφρασθεί και αξιολογηθεί σε 

αρκετές γλώσσες.  

 

1.5.2.2.1 Patients Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) (9) 

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί τροποποίηση ενός αρχικού 

λεπτομερούς πρωτοκόλλου, του Subjective Global Assessment (SGA),  που 

αναπτύχθηκε αρχικώς για ηλικιωμένους ασθενείς και για τη συμπλήρωση 

του οποίου απαιτείται εξειδικευμένος διαιτολόγος (155). Πρόκειται για ένα 

διαβαθμισμένο πρωτόκολλο το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την 
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πρόσληψη της τροφής, το βάρος, την παρουσία παραγόντων που 

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υποθρεψίας και αποτελείται από ένα 

συνδυασμό δεδομένων που δίνονται από τον ίδιο τον ασθενή (απώλεια 

βάρους, πρόσληψη τροφής, λειτουργική κατάσταση, συμπτώματα που 

επηρεάζουν τη πρόσληψη της τροφής) και από την εκτίμηση του 

επαγγελματία υγείας (νοσηρότητα, φαρμακευτική αγωγή, παρουσία 

πυρετού) (Παράρτημα 1). Η απώλεια βάρους διαβαθμίζεται από 0 έως 5 και 

αφορά χρονικό διάστημα 6 μηνών. Καταγράφεται επίσης η λειτουργική 

κατάσταση του ασθενούς και συμπτώματα που σχετίζονται με την πρόσληψη 

της τροφής. 

Στο πρωτόκολλο SGA περιλαμβάνεται επιπλέον η φυσική εξέταση 

καθώς και η εκτίμηση της κατάστασης 7 μυϊκών ομάδων, 3 περιοχών 

εναποθέσεων λίπους και η παρουσία οιδήματος.  Με τον τρόπο αυτό, 

συνυπολογίζεται και η σύνθεση του σώματος στη διαδικασία του 

διατροφικού screening. Είναι πάντως δυνατόν να σημειωθούν σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των εξεταστών και επιπλέον κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο 

και πρακτικά αδύνατο να εφαρμοσθεί από όλους τους επαγγελματίες υγείας 

(8, 143). Στην πράξη αυτό το μέρος του πρωτοκόλλου συνήθως 

παραλείπεται.  

Οι ασθενείς κατατάσσονται σε 3 ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογία που 

προκύπτει. Προτείνεται εκτίμηση από διαιτολόγο ή/και θεραπευτική 

παρέμβαση σε ασθενείς με συνολικό score ≥4 οι οποίοι θεωρούνται 

αυξημένου κινδύνου για υποθρεψία (156). Επίσης υπάρχουν οδηγίες που 

αφορούν την παρακολούθηση (follow up) της παρέμβασης και προτείνεται 

επανάληψη του πρωτοκόλλου σε τακτά χρονικά διαστήματα (156, 157). 
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Οι Bauer και συν. οι οποίοι αξιολόγησαν το πρωτόκολλο σε 71 

νοσηλευόμενους ασθενείς με καρκίνο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το PG-

SGA είναι μια γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος που επιτρέπει την 

κατηγοριοποίηση και αναγνώριση εκείνων των ασθενών που χρειάζονται 

διαιτολογική παρέμβαση (158). Επιπλέον, σε μελέτη ασθενών με 

γυναικολογικό καρκίνο, όπου αξιολογήθηκε η εκτίμηση της θρέψης με βάση 

το PG-SGA σε σχέση με εργαστηριακές (αλβουμίνη, ολική συγκέντρωση 

καλίου) και σωματομετρικές μετρήσεις (πάχος δερματικής πτυχής, 

πυκνότητα σωματικής μάζας), το πρωτόκολλο θεωρήθηκε ότι σχετίζεται 

ικανοποιητικά με υποκειμενικές και αντικειμενικές παραμέτρους υποθρεψίας 

και οι συγγραφείς κατέληξαν ότι είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος εκτίμησης 

ανάλογου πληθησμού (159). Σήμερα, το PG-SGA αποτελεί μια από τις πιο 

διαδεδομένες μεθόδους εκτίμησης της θρέψης σε ασθενείς με νεοπλασματική 

νόσο. 

 

1.5.2.2.2 Mini Nutritional Assessment (MNA) (10) 

Το ερωτηματολόγιο αυτό, που αξιολογείται και στην παρούσα διατριβή, 

αναπτύχθηκε από τους Guigoz και συν. σε συνεργασία με τη Nestle 

Nutritional Corporation®,  στα τέλη τη δεκαετίας του ’90 (160) (Παράρτημα 

2). Σχεδιάσθηκε για να παρέχει μια απλή και γρήγορη εκτίμηση της 

κατάστασης της θρέψης γηριατρικών ασθενών ανεξάρτητα από τον τόπο 

παραμονής (νοσηλευτικό ίδρυμα, γηριατρική κλινική, οικία) (161). Κατά τη 

διάρκεια της μελέτης αξιολογήθηκε και κυκλοφόρησε και στην Ελληνική 

γλώσσα (Παράρτημα 3).  Περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις που χωρίζονται σε 2 

μέρη:  
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1) Διαλογής (screening) 

2) Εκτίμησης (assessment) 

Οι ερωτήσεις διαλογής είναι 6 και αναφέρονται κατά σειρά σε 

μεταβολές στην πρόσληψη της τροφής, στην απώλεια βάρους (εδώ 

χρησιμοποιείται το όριο του 5% μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ και η 

απάντηση “δεν γνωρίζω” βαθμολογείται ανάλογα), την κινητικότητα, την 

παρουσία οξέως ψυχολογικού stress αλλά και χρόνιων νευρο-ψυχιατρικών 

νοσημάτων (άνοια, κατάθλιψη) και τέλος στο BMI που προκύπτει από τον 

τύπο:  

BMI= Βάρος / Ύψος2 

Ο ασθενής είναι δυνατόν να συγκεντρώσει συνολικά έως και 14 

πόντους. Βαθμολογία από 12 πόντους και πάνω δηλώνει ότι η κατάσταση 

της θρέψης είναι ικανοποιητική ενώ από 11 πόντους και κάτω δηλώνει 

πιθανό κίνδυνο υποθρεψίας και πρέπει να ακολουθήσει η συμπλήρωση και 

του υπόλοιπου μέρους του πρωτοκόλλου (εκτίμηση).  

Στο μέρος της εκτίμησης περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν την 

ικανότητα του ασθενή να ζει ανεξάρτητα, τη θεραπευτική αγωγή, την 

παρουσία ελκών εκ κατακλίσεων, το συνολικό αριθμό των ημερήσιων 

γευμάτων, το είδος της τροφής που καταναλώνεται, την ποσότητα των 

προσλαμβανομένων υγρών, τη δυνατότητα λήψης της τροφής χωρίς βοήθεια 

καθώς και 2 ερωτήσεις που αφορούν την αυτοεκτίμηση της θρέψης και της 

κατάστασης της υγείας γενικότερα σε σχέση με άλλα άτομα της ίδιας 

ηλικίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται 2 σωματομετρικές καταγραφές που 

αφορούν τη μέτρηση της περιμέτρου του βραχιονίου και της κνήμης. Το 

άθροισμα που προκύπτει προστίθεται στη βαθμολογία του μέρους της 
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διαλογής και προκύπτει ένα συνολικό score. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο από 

23.5 τότε, βάση πρωτοκόλλου, ο ασθενής έχει επαρκή θρέψη. Αν το score 

είναι μεταξύ 17 και 23,5 τότε θεωρείται ότι ο ασθενής είναι αυξημένου 

κινδύνου για εμφάνιση υποθρεψίας ενώ αν το συνολικό score είναι 

μικρότερο του 17 τότε χαρακτηρίζεται ως υποθρεπτικός κατά τη στιγμή της 

εκτίμησης.  

Σε αντίθεση με το πρωτόκολλο SGA που τροποποιήθηκε προκειμένου να 

εφαρμοσθεί σε ασθενείς με νεοπλασματική νόσο, το MNA προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί ως έχει (8). Σε δημοσίευση μιας ομάδας ειδικών από τη 

Γαλλία, που αφορούσε τη θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών για την 

εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης ασθενών με νεοπλασματική νόσο με 

βάση τη “Καλή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice)” προτείνεται το 

MNA ή εναλλακτικά το SGA ή το PG-SGA ως πρωτόκολλο διαλογής και 

εκτίμησης του κινδύνου υποθρεψίας (162). Στις ίδιες οδηγίες προτείνεται η 

συλλογή κλινικών δεδομένων, η συνέντευξη με τον ασθενή και η συλλογή 

ανθρωπομετρικών δεδομένων (βάρος, ιδανικό βάρος, απώλεια βάρους και 

ύψος) ως ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε μια 

διαιτολογική εκτίμηση.  Επιπλέον, το MNA προτείνεται και ως μέρος της 

πολυδιάστατης γηριατρικής εκτίμησης (Comprehensive Geriatric Assessment, 

CGA) (163) βάση της οποίας θα πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση χορήγησης 

χημειοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς. 

Συνολικά πάντως, οι αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορούν 

την αξιολόγηση του πρωτοκόλλου σε ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα 

είναι περιορισμένες. Σε μια αρχική αναφορά (164) οι Slaviero και συν. 

συσχετίζουν το ΜΝΑ με την απώλεια βάρους και με την ύπαρξη αντίδρασης 
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οξείας φάσης (όπως αυτή εκφράζεται από αυξημένα επίπεδα CRP) σε 73 

ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο που λάμβαναν παρηγορητική 

χημειοθεραπεία. Σε μια άλλη μελέτη (165), το ΜΝΑ χρησιμοποιήθηκε για τη 

συγκριτική εκτίμηση της θρέψης ηλικιωμένων ασθενών με καλοήθη 

υπερπλασία προστάτη έναντι αυτών με καρκίνο του προστάτη. Η διαφορά 

του κινδύνου υποθρεψίας μεταξύ των ομάδων ήταν σημαντική (7.5% έναντι 

50%, αντίστοιχα), παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών είχαν 

υψηλό δείκτη μάζας σώματος. Επιπλέον, στον ίδιο πληθυσμό ασθενών, 

παρατηρήθηκε σημαντική σχέση της υποθρεψίας με συνυπάρχουσα 

καταθλιπτική συνδρομή.  

Σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ΜΝΑ ως δείκτης 

ανταπόκρισης διαιτητικής παρέμβασης που περιλάμβανε την εκπαίδευση των 

χημειοθεραπευόμενων ασθενών σε θέματα διατροφής καθώς και τη λήψη 

τροφών εμπλουτισμένων με ενισχυτικά αρωματικών ουσιών (166). Σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου, οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης μετά από 8 

μήνες παρουσίασαν βελτίωση στο αποτέλεσμα του ΜΝΑ και στη φυσική τους  

δραστηριότητα. Τέλος, πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 

εφαρμογής της πολυδιάστατης γηριατρικής αξιολόγησης σε 65 ηλικιωμένους 

ασθενείς με καρκίνο (167). Στη μελέτη αυτή, η πλειοψηφία των ασθενών 

(79%) είχε αυξημένο κίνδυνο υποθρεψίας ή ήταν ήδη υποθρεπτικοί κατά τη 

στιγμή της διάγνωσης. Επιπλέον, το αποτέλεσμα του ΜΝΑ συσχετίσθηκε με 

τα επίπεδα βιταμίνης B12.  

Οι Read και συν., εφάρμοσαν σε μια μελέτη τα πρωτόκολλα ΜΝΑ και 

SGA σε 157 νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με καρκίνο - συγκρίνοντάς τα 

μεταξύ τους – και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και τα δυο είχαν υψηλή 
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ευαισθησία αλλά το ΜΝΑ είχε χαμηλότερη ειδικότητα (168). Ωστόσο, για την 

αξιολόγηση των δυο πρωτοκόλλων δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια 

αντικειμενική μέτρηση αλλά εξετάσθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα του 

ΜΝΑ σε σχέση με το SGA, λόγω του γεγονότος ότι το τελευταίο “θεωρήθηκε” 

πιο ευρέως αποδεκτό. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της 

μελέτης αυτή καθ’ εαυτή ελέγχονται. Επιπλέον, αναφέρεται ότι σε ασθενείς 

ηλικίας άνω των 65 ετών τα αποτελέσματα των 2 πρωτοκόλλων δε διέφεραν 

μεταξύ τους ενώ σχολιάζεται το γεγονός ότι για τη συμπλήρωση του SGA 

απαιτείται εξειδικευμένος διαιτολόγος. Απ’ ευθείας σύγκριση του MNA με το 

PG-SGA δεν περιγράφεται έως τώρα στη διεθνή βιβλιογραφία.  

 

1.5.2.2.3 Nutritional Risk Screening 2002 (169) 

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία 

Εντερικής και  Παρεντερικής Διατροφής (European Society of Parenteral and 

Enteral Nutrition, ESPEN) ως μέθοδος διαλογής και εκτίμησης 

νοσηλευόμενων ασθενών που θα μπορούσαν να βοηθηθούν από τη βελτίωση 

της θρέψης ύστερα από διαιτολογική παρέμβαση (Παράρτημα 4). Το 

πρωτόκολλο αποτελείται από 3 μέρη: Το πρώτο αφορά την κατάσταση της 

θρέψης όπως αυτή εκτιμάται από την απώλεια βάρους, τον δείκτη μάζας 

σώματος και τη πρόσληψη τροφής (εκφραζόμενη σε ποσοστό (%) επί της 

συνήθους ποσότητας), το δεύτερο τη “γενική κατάσταση του ασθενούς” 

όπου λαμβάνονται υπ’ όψη στοιχεία από το ιατρικό ιστορικό (κάταγμα του 

ισχίου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή κρανιακές κακώσεις, λοιμώξεις 

κατωτέρου αναπνευστικού, αιματολογικές κακοήθειες και μεταμόσχευση 

μυελού και, αν πρόκειται για ασθενείς νοσηλευόμενους σε μονάδες εντατικής 
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θεραπείας, το APACHE score) και το τρίτο αφορά την ηλικία. Οι ασθενείς 

ανάλογα με τη βαθμολογία κατατάσσονται σε 4 ομάδες: Υψηλού, μεσαίου, 

χαμηλού και μηδενικού κινδύνου. 

Μια Ιταλική ερευνητική ομάδα, η SCRINIO WORKING GROUP, 

ανακοίνωσε το 2008 το αποτέλεσμα μιας μεγάλης μελέτης διαιτολογικής 

διαλογής σε πληθυσμό άνω των 1000 μη νοσηλευόμενων ογκολογικών 

ασθενών (170).  Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, το ογκολογικό 

ιστορικό, το PS, συμπτώματα που σχετίζονται με  την πρόσληψη της τροφής 

(κόπωση, ανορεξία, ναυτία/έμετοι, δυσγευσία, δυσοσμία, δυσφαγία, 

διάρροια, δυσκοιλιότητα), το σωματικό βάρος και το ποσοστό απώλειας 

βάρους σε σχέση με το σύνηθες βάρος πριν την εμφάνιση της νόσου, το BMI, 

και εφαρμόσθηκε το NRS 2002 για την εκτίμηση του κινδύνου υποθρεψίας. 

Στα αποτελέσματα της μελέτης αναφέρεται ότι οι ασθενείς με καρκίνο του 

οισοφάγου ή του παγκρέατος, καθώς και αυτοί με  PS άνω του 2 είχαν, με 

βάση το NRS 2002, συχνότερη ανάγκη διαιτολογικής παρέμβασης. 

Προσφάτως το NRS 2002 συγκρίθηκε με το SGA και το NRI, σε μελέτη 

που περιλάμβανε 80 ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε χειρουργική 

αφαίρεση καρκίνου του στομάχου (171). Οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα ποσοστά υποθρεψίας στο συγκεκριμένο πληθυσμό 

ασθενών ήταν αυξημένα και αυτό ήταν αποτυπωμένο και με τις 3 μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, και ενώ υπήρχε αρχικά καλή συσχέτιση 

μεταξύ των υποκειμενικών (SGA, NRS 2002) και των αντικειμενικών (NRI) 

μεθόδων εκτίμησης, οι περισσότεροι ασθενείς που θεωρήθηκαν 

υποθρεπτικοί επανήλθαν στην προ-εγχειρητική κατάσταση, με βάση το SGA 

ή το NRS 2002, 12 μήνες μετά το χειρουργείο σε αντίθεση με αυτούς που 
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θεωρήθηκαν υποθρεπτικοί βάση των εργαστηριακών ή/και 

ανθρωπομετρικών τιμών (NRI) και παρέμειναν στην πλειοψηφία τους 

υποθρεπτικοί.   

Το NRS 2002 έχει επιπλέον συγκριθεί απ’ ευθείας με το ΜΝΑ καθώς και 

με πρωτεΐνες του ορού ενδεικτικές υποθρεψίας (προ-αλβουμίνη ορού, CRP, 

πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης, κάθαρση κρεατινίνης), σε πληθυσμό 

νοσηλευόμενων γηριατρικών ασθενών χωρίς ιστορικό νεοπλασματικής 

νόσου (172). Το NRS 2002 βρέθηκε καλύτερο από το ΜΝΑ για τον 

χαρακτηρισμό υποθρεπτικών ασθενών του συγκεκριμένου πληθυσμού ενώ 

από τους εργαστηριακούς δείκτες μετά από προσαρμογή για την CRP και την 

κάθαρση της κρετινίνης, η πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης συσχετίσθηκε 

τόσο με το ΜΝΑ όσο και με το NRS 2002.  

Σε παρόμοιο πληθυσμό, οι Bauer και συν., συνέκριναν και τα 3 

προαναφερόμενα πρωτόκολλα (SGA, MNA και NRS 2002) (173). Στη μελέτη 

αυτή, περισσότεροι ασθενείς χαρακτηρίσθηκαν ως υποθρεπτικοί με το MNA 

(περίπου 70%), σε σχέση με το SGA (45%) και το NRS 2002 (40%). Παρά το 

γεγονός ότι και τα 3 πρωτόκολλα συσχετίσθηκαν με τον δείκτη μάζας 

σώματος, μόνο το MNA συσχετίσθηκε με την αλβουμίνη του ορού αλλά και με 

τη διάρκεια της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Με βάση την τελευταία  

συσχέτιση με αντικειμενικές μετρήσεις, οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το MNA είναι το καταλληλότερο ερωτηματολόγιο για την 

εκτίμηση της θρέψης στους γηριατρικούς ασθενείς. 

 

1.5.2.2.4 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 
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Αναφορές στη βιβλιογραφία υπάρχουν και για άλλα ερωτηματολόγια 

που έχουν σχεδιασθεί αρχικά για διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και 

έχουν εφαρμοσθεί σε ασθενείς με νεοπλασματική νόσο. Το Malnutrition 

Universal Screening Tool (MUST) είναι ένα σχετικά απλό ερωτηματολόγιο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας 

(174) (Παράρτημα 5). Περιλαμβάνει 3 μόνο κατηγοριοποιημένες 

καταγραφές: μια για το δείκτη μάζας σώματος, μια για την απώλεια βάρους 

και μια για το υποκείμενο νόσημα σε συνδυασμό με την πληροφορία για την 

από του στόματος πρόσληψη της τροφής.  

Μια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης του πρωτοκόλλου σε 55 

νοσηλευόμενους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο βρήκε ότι είχε 

χαμηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με το πρωτόκολλο SGA 

(175). Τα δυο πρωτόκολλα συγκρίθηκαν και σε μια άλλη μελέτη στην οποία 

συμπεριλήφθηκαν επιπλέον και αντικειμενικές μετρήσεις (BMI και αλβουμίνη 

ορού) σε 144 ογκολογικούς ασθενείς (176). Το MUST και η αλβουμίνη ορού 

(με όριο τη τιμή 3.0 g/dl) είχαν την καλύτερη ευαισθησία στο χαρακτηρισμό 

των υποθρεπτικών ασθενών. Κατά τους συγγραφείς  αυτούς το MUST και το 

SGA έχουν παρεμφερή αποτελέσματα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για τη διαιτολογική εκτίμηση ανάλογων ασθενών. Σε πρόσφατη δημοσίευση 

το MUST χρησιμοποιήθηκε για τη διαιτολογική εκτίμηση 87 ασθενών με κολο-

ορθικό καρκίνο κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής περιόδου (177). 

 

1.5.2.2.5 Malnutrition Screening Tool (MST) 

Το πρωτόκολλο Malnutrition Screening Tool (MST) αποτελεί ένα ακόμα 

παράδειγμα απλοποιημένου ερωτηματολογίου διαλογής (178) (Παράρτημα 
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6). Περιλαμβάνει και αυτό 3 καταγραφές (απώλεια σωματικού βάρους, 

αλλαγή στη φυσική δραστηριότητα και μείωση της πρόσληψης της τροφής). 

Αξιολογήθηκε αρχικά σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής 

θεραπείας και σε ασθενείς που έλαβαν εξωτερική ακτινοθεραπεία (179). Σε 

μεταγενέστερη μελέτη συγκρίθηκε ως προς την προβλεπτική του αξία για 

την εμφάνιση υποθρεψίας με το PG-SGA (180).  

Επιπλέον, οι Amaral και συν. συνέκριναν τα πρωτόκολλα MUST και MST 

με το NRS 2002 - ερωτηματολόγιο αναφοράς - σε 130 νοσηλευόμενους 

ογκολογικούς ασθενείς (181). Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής αξίας 

χρησιμοποιήθηκαν οι μέρες ενδονοσοκομειακής νοσηλείας (με όριο τις 7 

ημέρες). Ανάλογα με το πρωτόκολλο διαφορετικό ποσοστό ασθενών 

χαρακτηρίσθηκε ως “υποθρεπτικοί”: 43.8%, 28.5% και 17.7% για τα 

πρωτόκολλα MUST, NRS 2002 και MST, αντίστοιχα. Ασθενείς με καρκίνο 

κεφαλής – τραχήλου είχαν τα υψηλότερα ποσοστά υποθρεψίας. Οι 

συγγραφείς κατέληξαν ότι το MUST είχε καλύτερη συσχέτιση με το NRS 2002 

και καλύτερη προβλεπτική αξία όσον αφορά τη διάρκεια της παραμονής των 

ασθενών στο νοσοκομείο. 

 

1.5.2.2.6 Nutrition Risk Assessment Tool 

Το πρωτόκολλο Nutrition Risk Assessment Tool, αναπτύχθηκε το 1999 

στις Ηνωμένες Πολιτείες από την American Dietetic Association και το 

Consultant Dieticians in Health Care Facilities Practice Group και 

χρησιμοποιείται εκτενώς στα ιδρύματα φιλοξενίας ασθενών με χρόνια 

νοσήματα (182).  Υπάρχει μία αναφορά στη βιβλιογραφία που αφορούσε την 
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αξιολόγηση του πρωτοκόλλου σε ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονταν 

σε παρηγορητική ακτινοθεραπεία (183).  

 

1.5.2.2.7  Άλλες μέθοδοι εκτίμησης της θρέψης 

Σε μια διαφορετική προσέγγιση, οι Nourissat A και συν. εξέτασαν ποιοι 

παράγοντες σχετίζονται με την απώλεια βάρους σε 477 ασθενείς με 

νεοπλασματική νόσο και μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση κατέληξαν 

στους ακόλουθους: παρουσία καταθλιπτικής συνδρομής, εντόπιση του 

πρωτοπαθούς όγκου, υποβολή σε συστηματική χημειοθεραπεία, το φύλο και 

το είδος της επαγγελματικής ενασχόλησης (184). 

Στην προσπάθεια χαρακτηρισμού του κινδύνου για υποθρεψία/καχεξία 

ασθενών με καρκίνο οι Fearon Κ και συν. συνδύασαν 3 παράγοντες, την 

απώλεια βάρους (≥10%), την ανεπαρκή πρόσληψη τροφής 

(<1500kcal/ημέρα) και την υψηλή CRP (≥10 mg/dl) και κατέταξαν ανάλογα 

τους ασθενείς σε 3 ομάδες (1, 2 ή και τους 3 παράγοντες παρόντες) (185). Σε 

σχέση με την απώλεια βάρους ως μοναδικής παραμέτρου χαρακτηρισμού της 

υποθρεψίας, η κατηγοριοποίηση αυτή σχετίσθηκε καλύτερα με 

υποκειμενικές και αντικειμενικές μετρήσεις που αφορούσαν την ποιότητα της 

ζωής και τη φυσική δραστηριότητα. Ανάλυση υπο-ομάδων έδειξε ότι η 

συγκεκριμένη κατάταξη είχε προγνωστική αξία σε ασθενείς με τοπικο-

περιοχική αλλά όχι και με μεταστατική νόσο. 

Σε μια ελεύθερη ανακοίνωση στο 32ο συνέδριο της εταιρίας εντερικής 

και παρεντερικής διατροφής (European Society of Enteral and Parenteral 

Nutrition, ESPEN) διερευνήθηκε σε πολυκεντρικό επίπεδο η προγνωστική 

αξία 4 διαφορετικών διαιτολογικών εκτιμήσεων σε ασθενείς με 
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προχωρημένο κολο-ορθικό καρκίνο (186): Της καχεξίας, όπως ορίσθηκε από 

τους Fearon και συν., των πρωτοκόλλων  NRS 2002 και SGA και της 

σαρκοπενίας όπως αυτή περιγράφηκε από τους Prado και συν. (15). Τη 

μεγαλύτερη συσχέτιση με την επιβίωση των 77 ασθενών που μελετήθηκαν 

έδειξαν κατά σειρά: ο ορισμός για την παρουσία ή όχι καχεξίας, το υψηλό 

SGA score και, στο όριο της στατιστικής σημαντικότητας,  η παρουσία 

σαρκοπενίας. Αντίθετα, το NRS 2002 δεν είχε σημαντικό προγνωστικό ρόλο 

σε αυτό τον πληθυσμό των ασθενών. 

Τέλος, οι Meyerhardt και συν. εφάρμοσαν για πρώτη φορά σε 

πληθυσμό ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονταν σε κυτταροτοξική 

χημειοθεραπεία ένα πρωτόκολλο συλλογής πληροφοριών από τη καθημερινή 

διατροφή που σχετίζονταν με τις συγκεντρώσεις των διαιτητικών 

μικροστοιχείων (187), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπήρχε καλή 

συσχέτιση της αναφερόμενης δίαιτας που ακολουθείτο από τους ασθενείς με 

τις συγκεντρώσεις των ουσιών που μετρήθηκαν στο πλάσμα (διάφορα 

καροτενοειδή, βιταμίνη Ε, α-τοκοφερόλη, trans-λιπαρά οξέα, 

εικοσαπεντανοϊκό οξύ και δεκοσαχεξανοϊκό οξύ).  

 

1.6 Μέθοδοι εκτίμησης της καρκινικής καχεξίας 

Παραδοσιακά ο χαρακτηρισμός ενός ασθενούς ως “καχεκτικό”  

βασίζονταν στο κριτήριο της απώλειας βάρους. Πιο συχνά χρησιμοποιείται ο 

όρος “ακούσια απώλεια βάρους” και το ποσοστό που αποτελεί το “κρίσιμο” 

όριο είναι συνήθως το 10% (6, 188). Το Εθνικό Ίδρυμα για τον Καρκίνο 

(National Cancer Institute, NCI) έχει συμπεριλάβει στα Κοινά Κριτήρια 

Τοξικότητας (Common Toxicity Criteria, CTC) ένα βαθμολογημένο σύστημα 
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για την απώλεια βάρους με τα ακόλουθα όρια: 5% για βαθμό Ι, 10% για 

βαθμό ΙΙ και 20% για βαθμό ΙΙΙ ενώ ο βαθμός IV (απειλητικός για τη ζωή) δεν 

ορίσθηκε (189). Η καρκινική καχεξία ορίσθηκε - χωρίς να διαβαθμισθεί - ως 

εξής: Ακούσια απώλεια βάρους (2% στους προηγούμενους μήνες 2 ή 5% 

στους προηγούμενους 6 μήνες) σε συνδυασμό με την παρουσία ανορεξίας 

βασισμένη σε Οπτική Αναλογική Κλίμακα (Visual Analogical Scale, VAS) άνω 

του 3 σε κλίμακα μέχρι το 10 (0: χωρίς συμπτώματα και 10 μέγιστος βαθμός 

ανορεξίας) και ελάττωση της πρόσληψης της τροφής (κάτω από το 75% της 

συνήθους ποσότητας ή κάτω από 20 Kcal/χιλιόγραμμο βάρους σώματος). Ο 

ορισμός αυτός βασίσθηκε στα κριτήρια εισαγωγής των κλινικών μελετών 

φάσεως ΙΙΙ που περατώθηκαν από την ερευνητική ομάδα North Central 

Cancer Treatment Group (NCCTG) και που αφορούσαν τη χορήγηση αντι-

καχεκτικών σκευασμάτων σε ασθενείς με καρκίνο (119, 190).  

Οι προαναφερόμενοι ορισμοί είναι απλοί και εμπεριέχουν κλινικές 

πληροφορίες που συλλέγονται συνήθως στη καθημερινή πράξη από τους 

επαγγελματίες υγείας (θεράποντα ιατρό, νοσηλεύτρια έρευνας, διαιτολόγο). 

Ωστόσο δε μπορούν να αποδώσουν τη πολυπλοκότητα του συνδρόμου 

κυρίως σ’ ότι αφορά την αιτία της απώλειας του βάρους, τον ποιοτικό του 

προσδιορισμό (λίπος, μυϊκή μάζα, ή και τα δυο και σε τι ποσοστό) και τις 

λειτουργικές συνέπειες της καχεξίας (191).  

Από όλα τα ερωτηματολόγια που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 

διαιτολογική εκτίμηση ογκολογικών ασθενών, μόνο το PG-SGA έχει 

ουσιαστικά αξιολογηθεί και προτείνεται από την Αμερικανική Διαιτολογική 

Εταιρία (Oncology Nutrition Dietetic Practice Group of the American Dietetic 

Association) (158, 192).  
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Από την άλλη πλευρά, ο ορισμός της υποθρεψίας/καρκινικής καχεξίας 

όπως δόθηκε από τους Fearon K και συν., που αξιολογήθηκε εξ αρχής και 

αποκλειστικά σε πληθυσμό ογκολογικών ασθενών μπορεί να θεωρεί ίσως μια 

πιο εξειδικευμένη προσπάθεια χαρακτηρισμού και διαβάθμισης της 

καρκινικής καχεξίας (182).  

Τέλος,  ο Bozetti και η ερευνητική ομάδα SCRINIO WORKING GROUP 

πρότειναν πρόσφατα ένα σύστημα κατηγοριοποίησης της καρκινικής 

καχεξίας βασιζόμενοι σε δεδομένα από 1307 μη νοσηλευόμενους ασθενείς με 

νεοπλασματική νόσο (193). Ανάλογα με το ποσοστό της απώλειας βάρους σε 

σχέση με το σύνηθες (πάνω ή κάτω του 10%) σε συνδυασμό με την παρουσία 

ή μη 3 συμπτωμάτων (ανορεξία, πρόωρος κορεσμός κατά τη λήψη της 

τροφής, εύκολη κόπωση) διαστρωμάτωσαν τους ασθενείς σε στάδια 

χαρακτηρίζοντας τους ασυμπτωματικούς, προ-καχεκτικούς (ή αυξημένου 

κινδύνου για εμφάνιση καχεξίας) και καχεκτικούς.  

Πάντως οι προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα για τον ορισμό της 

καρκινικής καχεξίας ή/και για την κλινική ταξινόμηση των ασθενών έχουν 

αρκετούς περιορισμούς (192). Είναι κατ’ αρχάς αρκετά ετερογενείς όσον 

αφορά τους τύπους των συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων. Επιπλέον, αν 

και η απώλεια βάρους αποτελεί γενικά ένα κοινό χαρακτηριστικό που 

αξιολογείται από όλα τα πρωτόκολλα, τα όρια που χρησιμοποιούνται και 

κυμαίνονται από 2 έως και 20% είναι αυθαίρετα και δε στηρίζονται σε 

οποιαδήποτε στατιστική υπόθεση. Επιπλέον, άλλοτε καθορίζεται το 

χαρακτηριστικό του βάρους (λιπώδης ιστός ή μυϊκή μάζα) που χάνεται, όπως 

κατά την εκτίμηση με το SGA και άλλοτε όχι (9). 
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Επίσης, αν και το σύνδρομο της καρκινικής καχεξίας συχνά συνοδεύεται 

από ένα ή περισσότερα συνοδά συμπτώματα όπως ανορεξία, πρόωρο 

κορεσμό, κόπωση, άλγος, αναιμία και κατάθλιψη, κανένα από τα παραπάνω 

δεν περιλαμβάνεται σταθερά στα καταγραφόμενα δεδομένα. Φαίνεται πως, 

τουλάχιστον για τη κόπωση, η διαγνωστική της αξία στον χαρακτηρισμό της 

καχεξίας είναι αμφισβητήσιμη ενώ η αναιμία που αποτελεί σύνηθες 

εργαστηριακό εύρημα σε ασθενείς με καρκίνο, είναι συχνά αποτέλεσμα της 

κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας (194-196). Μια επιπλέον δυσκολία είναι ότι 

από τα προαναφερόμενα συμπτώματα, μόνο το άλγος και η κατάθλιψη έχουν 

αξιολογηθεί σε ογκολογικούς ασθενείς από ανάλογα συστήματα ταξινόμησης 

(197, 198).   

Στη συνέχεια της προσπάθειας για τη θέσπιση συγκεκριμένων 

διαγνωστικών κριτηρίων και ενός συστήματος ταξινόμησης της καρκινικής 

καχεξίας, η Ευρωπαϊκή Συνεργατική Ερευνητική Ομάδα για την 

Υποστηρικτική Αγωγή (European Palliative Care Research Collaborative, 

EPCRC) έχει χρηματοδοτηθεί από ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ανάπτυξη ενός αποδεκτού ορισμού και συστήματος 

κατηγοριοποίησης της καρκινικής καχεξίας (191).  

Επί του παρόντος γίνονται 3 προσπάθειες συστηματικής ανασκόπησης: 

Η πρώτη αφορά τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται ακριβώς με τον ορισμό και 

τη βαθμολόγηση της καχεξίας και θα λαμβάνονται υπ’ όψη υποκειμενικές 

μετρήσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εικόνες και άλλες 

καταγραφές, η δεύτερη αφορά τα συμπτώματα που σχετίζονται 

δευτερογενώς με την ανάπτυξη υποθρεψίας, τη συχνότητά τους και τη 

συμβολή τους στην απώλεια βάρους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο 
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και η τρίτη τις ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις από την απώλεια της όρεξης 

ή/και του βάρους.  

Σε κάθε περίπτωση, για την ανάπτυξη ενός διαγνωστικού εργαλείου 

εκτίμησης της καρκινικής καχεξίας θα πρέπει να λαμβάνεται επιπλέον υπ’ 

όψη η παρουσία της δευτεροπαθούς υποθρεψίας που παρατηρείται συχνά σε 

ογκολογικούς ασθενείς και οφείλεται στην αδυναμία λήψης τροφής (όγκοι 

που αποφράζουν τον ανώτερο πεπτικό σωλήνα, ανορεξία, ναυτία, πόνος, 

δυσκοιλιότητα από οπιούχα, κλπ.) (199). Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

συνυπολογισθεί η πιθανότητα μεταβολής του καρκινικού φορτίου ως 

συνέπεια απάντησης στην αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία και επομένως 

της πρωτογενούς αιτίας που είναι υπεύθυνη για την έναρξη και τη 

συντήρηση του συνδρόμου (191). Πάντως, όπως προαναφέρθηκε, και η ίδια 

η θεραπεία μπορεί να επιδεινώσει δευτερογενώς τη κατάσταση της θρέψης 

κυρίως μέσω της προκαλούμενης γαστρεντερολογικής τοξικότητας 

(ανορεξία, διαταραχές της γεύσης ή/και της όσφρησης, βλεννογονίτιδα, 

ναυτία/έμετοι, δυσκοιλιότητα, τυφλτίτιδα, κλπ), αλλά και άλλων επιπλοκών 

όπως για παράδειγμα η κόπωση (200).  

Πρόσφατα περιγράφηκε ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μια 

αντινεοπλασματική θεραπεία θα μπορούσε να επιδεινώσει ένα προϋπάρχον 

σύνδρομο καρκινικής καχεξίας, όχι μέσω της μείωσης της 

προσλαμβανόμενης ενέργειας με τη τροφή, αλλά δρώντας απ’ ευθείας και 

μειώνοντας τη μυϊκή μάζα, όπως συμβαίνει στη περίπτωση χορήγησης της 

Σοραφενίμπης  (Sorafenib, Nexavar®) σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο 

του νεφρού (201).  Η ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια φαίνεται να οφείλεται στην 

αποφωσφορυλίωση – επομένως και απενεργοποίηση - του mammalian target 
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of rapamycin (m-TOR) το οποίο αποτελεί μια ενδοκυττάρια πρωτεΐνη-στόχο 

για τη δραστική ουσία του φαρμάκου. Και ενώ στον αποκλεισμό της 

προαναφερόμενης πρωτεΐνης αποδίδεται, εν μέρει, η αντικαρκινική δράση 

του φαρμάκου, το m-TOR και το ενδοκυττάριο μονοπάτι στο οποίο 

συμμετέχει έχοντας κομβικό ρόλο, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την 

ενεργοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης σε επίπεδο μυϊκών κυττάρων (24, 202, 

203).  

 

1.7 Στόχοι της διατριβής 

Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η αξιολόγηση 

του πρωτοκόλλου εκτίμησης της θρέψης MNA σε ασθενείς με μεταστατικό 

καρκίνο του πνεύμονα.   

Το ΜΝΑ επιλέχθηκε από τα διαθέσιμα πρωτόκολλα διότι αν και δεν έχει 

ποτέ αξιολογηθεί σε παρόμοιο πληθυσμό, αρχίζει να χρησιμοποιείται ολοένα 

και περισσότερο για την εκτίμηση ογκολογικών ασθενών και προτείνεται 

μάλιστα για τον παραπάνω σκοπό. Επιπλέον, πρόκειται για ένα πρωτόκολλο 

που μπορεί εύκολα να συμπληρωθεί, όπως αρχικά σχεδιάσθηκε, από 

οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας (ιατρό, νοσηλεύτρια έρευνας, ψυχολόγο, 

διαιτολόγο). Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (συνήθως απαιτούνται 10-15 λεπτά) γεγονός που το καθιστά 

εύκολο στην εφαρμογή του στην καθημερινή κλινική πρακτική.  

Ο καρκίνος του πνεύμονα χωρίζεται ιστολογικά σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: α) το μη-μικροκυτταρικό τύπο (Non Small Cell Lung Cancer, 

NSCLC), ο οποίος περιλαμβάνει το αδενοκαρκίνωμα, το καρκίνωμα εκ 

πλακωδών κυττάρων, το μεγαλοκυτταρικό τύπο και άλλες σπανιότερες 
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ιστολογικές οντότητες ή/και συνδυασμό των προαναφερομένων (βλεννώδης, 

αδενο-πλακώδες, κλπ) (204), και β) το μικροκυτταρικό τύπο (Small Cell 

Lung Cancer, SCLC) ο οποίος αποτελεί μια ξεχωριστή υποκατηγορία που 

σχετίζεται με κάποιες ιδιαιτερότητες, όσον αφορά τη σχέση του με το 

κάπνισμα, το χρόνο διπλασιασμού των κυττάρων και την ανταπόκριση στην 

κυτταροτοξική χημειοθεραπεία (205). Παρά τις διαφορές, η μέση επιβίωση 

των ασθενών που διαγιγνώσκονται εξ αρχής με μεταστατική νόσο είναι 

περίπου ίδια και κυμαίνεται από 6 έως 9 μήνες (205, 206). Επιπλέον, ο 

καρκίνος του πνεύμονα σχετίζεται, ανεξαρτήτως ιστολογικού τύπου, με 

αυξημένα ποσοστά καρκινικής καχεξίας (4, 5, 57, 78).  

Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται στα πρώιμα στάδια της νόσου 

υποβάλλονται, αν η γενική τους κατάσταση το επιτρέπει, σε χειρουργική 

εξαίρεση του όγκου. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της χειρουργικής 

σταδιοποίησης ακολουθεί συνήθως συμπληρωματική χημειοθεραπεία με ή 

χωρίς την προσθήκη ακτινοθεραπείας (207). Αν πρόκειται για πρώιμο SCLC, 

οι ασθενείς υποβάλλονται σε συνδυασμένη χημειο-ακτινοθεραπεία, είτε 

ταυτόχρονα είτε διαδοχικά (208). Οι προαναφερόμενες θεραπευτικές 

στρατηγικές πιθανότατα επηρεάζουν δευτερογενώς την κατάσταση της 

θρέψης σε βαθμό που εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων όπως η διάρκεια 

της παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η εμφάνιση 

μετεγχειρητικών επιπλοκών και λοιμώξεων, η οισοφαγίτιδα που έχει ως 

αποτέλεσμα τη δυσκαταποσία και παρατηρείται σχετικά συχνά στην 

περίπτωση που ο οισοφάγος συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο ακτινοβόλησης.  

Για τους παραπάνω λόγους στη μελέτη εντάχθηκαν ασθενείς με 

νεοδιαγνωσμένο μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα, ανεξαρτήτως 
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ιστολογικού τύπου. Πρόκειται για έναν σχετικά ομοιογενή πληθυσμό 

ασθενών από πλευράς θεραπείας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι 

αναμένονταν να λάβουν συστηματική αντινεοπλασματική θεραπεία. 

Επιπλέον, με την εξαίρεση των καλύτερων ποσοστών ανταποκρίσεων που 

αναμένεται να έχουν ασθενείς με SCLC μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας 

(205), η συνολική επιβίωση είναι παρόμοια.  

Η κεντρική υπόθεση είναι ότι η παρατηρούμενη υποθρεψία κατά τη 

διάγνωση της νόσου, ως μέρος του συνδρόμου της καρκινικής καχεξίας, και 

όπως αυτή θα εκτιμάτο με το πρωτόκολλο MNA, θα σχετίζονταν με τη 

συνολική επιβίωση (overall survival, OS). Επιπλέον, στα πλαίσια της 

αξιολόγησης του πρωτοκόλλου, διερευνήθηκε η σχέση του MNA με 

δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία από το ιστορικό των ασθενών (φύλο, 

ηλικία, ιστορικό καπνίσματος, κλπ), με χαρακτηριστικά της νόσου 

(ιστολογικός τύπος, αριθμός και εντόπιση μεταστάσεων), με την τοξικότητα 

από τη θεραπεία και τη δυνατότητα η τελευταία να ολοκληρωθεί με βάση τον 

αρχικό σχεδιασμό, με την εμφάνιση λοιμώξεων, με τις ημέρες παραμονής 

στο νοσοκομείο, με την ανταπόκριση στη θεραπεία (response rate, RR) και 

το χρόνο έως την υποτροπή της νόσου (time to tumor progression, TTP). 

Επίσης, οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν συνολικά οι 

γραμμές θεραπείας που έλαβαν.  

Οι ασθενείς χωρίσθηκαν επιπλέον, με βάση την κοινή πρακτική 

ανάλογα και με την απώλεια βάρους με όριο το 5% στο τελευταίο 3μηνο 

(209) και διερευνήθηκε συγκριτικά η προβλεπτική και προγνωστική αξία των 

δύο τρόπων ταξινόμησης των ασθενών (MNA έναντι ποσοστού % απώλειας 

βάρους).  
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Επιπροσθέτως, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε υπο-ομάδες ανάλογα με την 

ηλικία, με όριο τα 65 έτη που συχνά χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό 

των ηλικιωμένων ατόμων (210), για να διερευνηθεί η προγνωστική και 

προβλεπτική αξία σε νεότερα άτομα, γεγονός που θα είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον δεδομένου ότι πρόκειται για ένα γηριατρικό πρωτόκολλο 

εκτίμησης της θρέψης. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να εξετασθεί η 

προβλεπτική και προγνωστική αξία του MNA στην υπο-ομάδα των ασθενών 

με αυξημένο BMI, στους οποίους κατά κανόνα δεν εστιάζεται το ενδιαφέρον 

του κλινικού ιατρού για να χαρακτηρισθούν και να αντιμετωπισθούν ως 

υποθρεπτικοί.   

Επιπλέον, στο σύνολο του πληθυσμού έγινε στατιστική διερεύνηση για 

τον υπολογισμό του ορίου διαχωρισμού με βάση εκείνης της τιμής του MNA 

που θα μπορούσε να καθορίσει με τη μεγαλύτερη ισχύ την πιθανότητα 

επιβίωσης των ασθενών.  

Επίσης, εξετάσθηκε η δυνατότητα περαιτέρω διέγερσης των 

μονοπύρηνων κυττάρων στο πλάσμα των ασθενών μετά από την παραμονή 

τους (επώαση) μέσα σε διάλυμα που περιέχει λιπο-πολυσακχαρίτη (lipo-

polysaccharide, LPS) και διευκρινήστηκε η κλινική της σημασία. 

Τέλος, έγινε συλλογή επιπλέον ποσότητας πλάσματος από τους 

ασθενείς και καταψύχτηκε με σκοπό τη μέτρηση σε δεύτερο χρόνο και σε 

διαθέσιμο εργαστήριο και άλλων ουσιών που ενέχονται στην 

παθοφυσιολογία του συνδρόμου, όπως η γρελίνη, η αδιπονεκτίνη, η λεπτίνη 

και ο IGF-I για τον έλεγχο των συσχετίσεων των επιπέδων τους με το MNA 

καθώς και για τη διερεύνηση του προβλεπτικού και του προγνωστικού τους 

ρόλου (24, 52, 57, 78, 85, 139). 
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Το αποτέλεσμα της παρούσας διατριβής είναι η αξιολόγηση, με 

επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, του πρωτοκόλλου εκτίμησης της θρέψης 

MNA σε μια ομάδα ασθενών με καρκίνο στην οποία το σύνδρομο της καχεξίας 

παρατηρείται σε σημαντικό ποσοστό. Το πρωτόκολλο έτσι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τον καθορισμό του διατροφικού κινδύνου 

ασθενών με νεοπλάσματα που σχετίζονται με παρόμοια ποσοστά καρκινικής 

καχεξίας.  

Το επόμενο επιστημονικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί 

περιλαμβάνει τη διερεύνηση του ιδανικού πρωτοκόλλου εκτίμησης της 

θρέψης σε ασθενείς με κακοήθεια. Πιθανώς να χρειασθεί η τροποποίηση των 

ήδη υπαρχόντων πρωτοκόλλων (προσθήκη ή/και αφαίρεση ερωτήσεων) για 

τον προφανή λόγο ότι τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν αναπτυχθεί και 

αξιολογηθεί σε γηριατρικούς ασθενείς και επομένως μπορεί αφ’ ενός να 

λείπουν κάποια δεδομένα που αφορούν τη νόσο (πρωτοπαθής εντόπιση και 

σχέση με καχεξία ή/και δευτεροπαθή υποθρεψία) και αφ’ ετέρου, ορισμένες 

από τις πληροφορίες που συλλέγονται (όπως η παρουσία κατακλίσεων) 

ενδεχομένως να μην επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα κλινικά δεδομένα και 

πληροφορίες από αντικειμενικές μετρήσεις, όπως τιμές συνήθων 

εργαστηριακών εξετάσεων ενδεικτικών υποθρεψίας (πχ αλβουμίνη) ή/και 

φλεγμονής-καχεξίας (πχ CRP) ή/και απεικονιστικών εξετάσεων μέσα από τις 

οποίες θα ποσοτικοποιείται το λίπος και η μυϊκή μάζα.  

Σε συνεργασία με το Cross Cancer Institute του Edmonton έχει ήδη 

ξεκινήσει μια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης των πρωτοκόλλων MNA 

και PG-SGA σε σχέση με την παρουσία σαρκοπενίας όπως αυτή εκτιμάται 
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από ανάλυση ψηφιακών εικόνων αξονικών τομογραφιών οι οποίες θα 

αποστέλλονται στο συγκεκριμένο κέντρο για ανάλυση με ειδικό λογισμικό 

(Tomovision®).  

Ένα άλλο σημείο που μπορεί ενδεχομένως να διαφέρει στον καθορισμό 

του κινδύνου για υποθρεψία μεταξύ γηριατρικών και ογκολογικών ασθενών 

είναι τα όρια διαχωρισμού των ομάδων κινδύνου. Ενδεχομένως, να 

προκύψουν διαφορετικά όρια που θα χαρακτηρίζουν το διατροφικό κίνδυνο 

και, επομένως, θα δικαιολογούσαν την έναρξη οποιασδήποτε ενεργούς 

διαιτολογικής παρέμβασης ή/και φαρμακευτικής αγωγής, και άλλα που θα 

καθορίζουν τη πρόγνωση των ασθενών αυτών. 

Για την αξιολόγηση ενός παρόμοιου πρωτοκόλλου σε ογκολογικούς 

ασθενείς είναι αυτονόητο ότι θα χρειασθεί ένας προσεκτικός προοπτικός 

σχεδιασμός καθώς και η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού ατόμων και αυτό 

θα μπορούσε να συμβεί στα πλαίσια μια πολυκεντρικής μελέτης. Για την 

ευρεία αποδοχή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θα ήταν επιπλέον σημαντικό 

αυτό να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο από το σύνολο των επαγγελματιών 

υγείας, να μη απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωσή του, 

να έχει χαμηλό κόστος και το αποτέλεσμα να περιέχει - πέραν από τη 

πληροφορία της απάντησης στην αντινεοπλασματική θεραπεία - και τη 

πρόγνωση–προβλεπτική αξία για την ανταπόκριση στη διαιτητική ή/και 

φαρμακευτική  παρέμβαση.  

Δεδομένης της προόδου σ’ ότι αφορά τη διαλεύκανση της 

παθοφυσιολογίας του συνδρόμου της καρκινικής καχεξίας, την ανάπτυξη 

νέων αντι-καχεκτικών θεραπευτικών στρατηγικών αλλά και την κατανόηση 

της αλληλεπίδρασης του συνδρόμου με συμπτώματα που σχετίζονται τόσο με 
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τη ποιότητα όσο και με την ποσότητα της ζωής των ογκολογικών ασθενών, η 

ανάγκη για την ανάπτυξη ενός “ιδανικού” – διαβαθμισμένου πρωτοκόλλου 

εκτίμησης της καρκινικής καχεξίας είναι επιτακτική.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα μπορούσε με τα αποτελέσματά της 

να στηρίξει μεθοδολογικά μια τέτοια προσπάθεια.  
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2. Πειραματικό Μέρος 

 

2.1. Υλικό – Μέθοδος 

2.1.1 Οι Ασθενείς 

Στη μελέτη εντάχθηκαν όλοι οι ασθενείς, ηλικίας άνω των 18 ετών, με 

ιστολογικά ή/και κυτταρολογικά επιβεβαιωμένο μεταστατικό καρκίνο του 

πνεύμονα που προσήλθαν στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου από το Φεβρουάριο του 2006 έως το Μάρτιο του 

2008, προκειμένου να εκτιμηθούν για την έναρξη συστηματικής 

αντινεοπλασματικής θεραπείας. 

 

2.1.1.1 Κριτήρια εισόδου 

Προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν οι ασθενείς σε ανάλυση 

ανταπόκρισης στη θεραπεία ήταν να έχουν μετρήσιμη - και εκτός 

ακτινοβολημένου πεδίου - νόσο, βάση των κριτηρίων RECIST (211). Ασθενείς 

που είχαν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου καθώς και αυτοί με ιστορικό 

δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος - εξαιρουμένου του μη- 

μελανωματικού καρκίνου του δέρματος – αποκλείστηκαν από τη μελέτη. 

Ασθενείς με ιστορικό χρόνιου νοσήματος, λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή 

εμφάνιση λοίμωξης κατά την περίοδο της εκτίμησης στη μελέτη εντάχθηκαν 

κανονικά, αλλά δε συμπερήφθηκαν σε συγκεκριμένες αναλύσεις  

εργαστηριακών τιμών που ενδεχομένως να είχαν μεταβληθεί από τις 

προαναφερόμενες αιτίες. Ασθενείς που δεν ήταν σε θέση να συνεργασθούν 

για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (πχ λόγω παρουσίας ανοϊκής 

συνδρομής), εξαιρέθησαν της μελέτης.  
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2.1.1.2 Θέματα δεοντολογίας 

Η μελέτη έλαβε την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας του 

Νοσοκομείου (ΠΑΓΝΗ) και ο σχεδιασμός της ήταν συμβατός με τη Διακήρυξη 

του Ελσίνκι σ’ ότι αφορά τις ηθικές, επιστημονικές και νομικές αρχές που 

ρυθμίζουν την κλινική έρευνα όπως αυτές τροποποιήθηκαν το 1996 καθώς 

και με τις συστάσεις για τη “Καλή Κλινική Πρακτική” (212).  

Όλοι οι ασθενείς έπρεπε να διαβάσουν, κατανοήσουν και υπογράψουν 

το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης πριν την ένταξη στη μελέτη.  

 

2.1.2 Καταγραφή των δεδομένων κατά την αρχική εκτίμηση  

Η καταγραφή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2006 και διήρκησε έως και 

το Μάρτιο του 2008. Η καταγραφή ήταν συνεχόμενη (continoues recording) 

για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν στατιστικά σφάλματα διαλογής (selection 

biases). Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα υπολογίσθηκε ότι 150 

ασθενείς θα εντάσσονταν στη μελέτη. 

 

2.1.2.1 Συμπλήρωση του πρωτοκόλλου ΜΝΑ 

Όλοι οι νεο-διαγνωσμένοι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 

πνεύμονα ενημερώθηκαν σχετικά με το πρωτόκολλο και είχαν τη δυνατότητα 

να ενταχθούν σ’ αυτό εντός 7 ημερών από την έναρξη της συστηματικής 

θεραπείας. Μετά την υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης, οι ασθενείς 

συμπλήρωσαν το πρωτόκολλο ΜΝΑ με τη βοήθεια δύο προεπιλεγμένων 

επαγγελματιών υγείας. Ο αριθμός αυτός καθορίσθηκε να είναι περιορισμένος 

ούτως ώστε να ελαττωθεί, κατά το δυνατόν, ο κίνδυνος υποκειμενικής 
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διακύμανσης (inter-observer variability). Ο προγραμματισμένος χρόνος που 

απαιτείτο για τη συμπλήρωση του ΜΝΑ κυμαίνετο από 10-15 min.     

 

2.1.2.2 Συλλογή βιολογικού υλικού 

Σε κάθε ασθενή πριν την έναρξη της συστηματικής θεραπείας, 

πραγματοποιείτο εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας που περιλάμβανε γενική 

αίματος και βιοχημικό έλεγχο.  

Καταγράφησαν οι ακόλουθοι παράμετροι της γενικής αίματος: η 

αιμοσφαιρίνη, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων, που αποτελούν 

εργαστηριακούς δείκτες υποθρεψίας καθώς, επίσης, και ο ολικός αριθμός 

των λευκών αιμοσφαιρίων και ο αριθμός των αιμοπεταλίων, οι οποίοι 

σχετίζονται με την πρόγνωση σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 

πνεύμονα (213-217).  

Από το βιοχημικό έλεγχο καταγράφησαν το ολικό ασβέστιο 

(διορθωμένο για την τιμή της αλβουμίνης) και η γαλακτική δεϋδρογενάση 

(Lactate Dehydrogenase, LDH) τα βασικά επίπεδα των οποίων έχουν, επίσης, 

προγνωστική αξία στον υπό μελέτη πληθυσμό (215). Η κάθαρση της 

κρεατινίνης που σχετίζεται με την κατάσταση της θρέψης (172) 

υπολογίσθηκε και καταγράφηκε με βάση τον τύπο των Cockroft και Gault 

(218): 

Κάθαρση κρεατινίνης = (140 – Ηλικία) χ Σωματικό βάρος / 72 χ 

κρεατινίνη (mg/dl) [(χ 0.85) εάν επρόκειτο για γυναίκες] 

Τέλος καταγράφησαν οι τιμές της αλβουμίνης, που σχετίζεται τόσο με 

τη κατάσταση της θρέψης  όσο και με τη φλεγμονή (144, 219), οι τιμές της 
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CRP, της φερριτίνης και της τρανσφερρίνης, που σχετίζονται με παρουσία 

αντίδρασης οξείας φάσης ή/και καχεξίας (48, 52, 220).  

Σε κάθε ασθενή μετρήθηκαν, επιπλέον οι συγκεντρώσεις των 

κυττοκινών IL-6, IL-8, TNFα στο πλάσμα που σχετίζονται παθοφυσιολογικά 

με τη παρουσία του συνδρόμου της καρκινικής καχεξίας (24), με την τεχνική 

του χημικού ανοσοφθορισμού, η οποία είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για 

παρόμοιες μετρήσεις από το εργαστήριο Βιοχημείας και Κλινική Χημείας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου (221, 222).  

Επιπροσθέτως, συλλέχθησαν 2 φιαλίδια γενικής αίματος από τα οποία 

διαχωρίστηκε και φυλάχθηκε το πλάσμα - το οποίο και καταψύχθηκε σε 

θερμοκρασία -80ο C - προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό και άλλων ουσιών που σχετίζονται με τη παθογένεια του 

συνδρόμου (γρελίνη, αδιπονεκτίνη, λεπτίνη, IGF-I και ινσουλίνη) (18, 24, 

85). Το υπόλοιπο θα φυλασσόταν για μελλοντικές μετρήσεις. 

 

2.1.2.3 Συλλογή δεδομένων από τον ιατρικό φάκελο 

Από τον ιατρικό φάκελο καταγράφτηκαν τα ακόλουθα δημογραφικά - 

επιδημιολογικά στοιχεία: Αριθμός μητρώου κλινικής, ονοματεπώνυμο, φύλο, 

ηλικία, βάρος και ποσοστό % απώλειας βάρους τους τελευταίους 3 μήνες, 

ύψος, BMI και ιστορικό καπνίσματος (ενεργείς καπνιστές έναντι μη- ή 

πρώην-καπνιστών με χρόνο διακοπής άνω του έτους). Από το ατομικό 

αναμνηστικό καταγράφτηκε η παρουσία χρόνιων νοσημάτων και η 

λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή που πιθανώς να επηρέαζε τις υπό μελέτη 

εργαστηριακές τιμές.  
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Επιπλέον, συλλέχθησαν πληροφορίες για την παρούσα κλινική 

κατάσταση του κάθε ασθενή (PS) καθώς και δεδομένα που αφορούν τη νόσο. 

Συγκεκριμένα, καταγράφτηκε ο ιστολογικός τύπος και οι ασθενείς 

ταξινομήθησαν σε δύο υποκατηγορίες: ασθενείς με NSCLC και ασθενείς με 

SCLC. Επίσης, από τη διαθέσιμη κλινική σταδιοποίηση, που συνήθως 

περιλαμβάνει έλεγχο με αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου, 

θώρακος και κοιλίας, σπινθηρογράφημα οστών και σπανιότερα έλεγχο με 

ποσιτρονιακή τομογραφία εκπομπής (Positron Emission Tomography,  PET 

scan) καθορίστηκε η έκταση της νόσου και καταγράφηκε ο αριθμός και η 

θέση των μεταστατικών εντοπίσεων. Οι ασθενείς με ≤2 εντοπίσεις 

(συμπεριλαμβανομένων και των λεμφαδενικών) κατηγοριοποιήθησαν σε 

αυτούς με “ολιγο-μεταστατική” νόσο. Επιπλέον, αναλύθηκαν ξεχωριστά οι 

ασθενείς που είχαν εγκεφαλικές μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση της 

νόσου. 

Ασθενείς οι οποίοι κατά την περίοδο της εκτίμησης λάμβαναν 

αντιβιοτική αγωγή λόγω υποψίας ή εργαστηριακά αποδεδειγμένης λοίμωξης 

καθώς και εκείνοι που λάμβαναν κορτικοειδή (εξαιρουμένων των 

εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών) ή μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα λόγω επιπλοκών της νόσου (πχ σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, 

εγκεφαλικές μεταστάσεις, οστικά άλγη) καταγράφηκαν αλλά εξαιρέθησαν 

από συγκεκριμένες αναλύσεις εργαστηριακών τιμών.  

 

2.1.3 Καταγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

Μετά την αρχική εκτίμηση, καταγράφηκε η χορηγούμενη 

αντινεοπλασματική θεραπεία και οι ασθενείς κατετάγησαν σε αυτούς που 
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έλαβαν την ενδεικνυόμενη (χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ή μη- 

πλατινούχους χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς) και σ’ αυτούς που για 

οποιοδήποτε λόγο (προχωρημένη ηλικία, κακή φυσική κατάσταση, 

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό) επιλέχθηκε να λάβουν κάποιο ηπιότερο 

θεραπευτικό σχήμα (μονο- χημειοθεραπεία). Ασθενείς που έλαβαν βιολογική 

θεραπεία με κάποιον αναστολέα της τυροσινικής κινάσης [Tyrosin kinase 

inhibitor, (TKI), (Gefirinib, Iressa® ή Erlotinib, Tarceva®)] κατετάγησαν στη 

δεύτερη κατηγορία εκτός αν είχαν ιστολογικά διαγνωσμένο 

βροχγοκυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα για το οποίο η χορήγηση της 

προαναφερόμενης αγωγής θεωρείται θεραπεία εκλογής (223).  

Στους ασθενείς που για οποιονδήποτε λόγο, δεν έλαβαν θεραπεία 

συλλέχθηκαν μόνο δεδομένα επιβίωσης. Για τους υπολοίπους, κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας και μέχρι τη πρώτη εκτίμηση της ανταπόκρισης της 

νόσου καταγράφηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: Τοξικότητα, τροποποίηση 

της θεραπευτικής αγωγής, εμφάνιση λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας και ανάγκη ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, ανταπόκριση στη 

θεραπεία, τοξικοί θάνατοι καθώς και δεδομένα από την πορεία της νόσου.  

 

2.1.3.1 Τοξικότητα 

Καταγράφηκε ο χειρότερος βαθμός (worst toxicity) αιματολογικής 

(αναιμία, ουδετεροπενία, θρομβοπενία) και μη-αιματολογικής (ανορεξία, 

ναυτία-έμετοι, βλεννογονίτιδα, διάρροια, δυσκοιλιότητα, αδυναμία, 

νευροτοξικότητα) τοξικότητας με βάση τα κριτήρια NCI-CTC’s (189). Σοβαρή 

ή  απειλητική για τη ζωή τοξικότητα θεωρήθηκε ο βαθμός 3 και άνω, σε 

κλίμακα από 0-5, κατά την κοινή κλινική πρακτική.  
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Ασθενείς που κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εμφάνισαν εμπύρετο 

ουδετεροπενία καταγράφηκαν ξεχωριστά. 

 

2.1.3.2 Τροποποίηση θεραπευτικής αγωγής.  

Καταγράφηκε οποιαδήποτε χρονική παρέκκλιση από τον αρχικό 

σχεδιασμό της θεραπείας (αναβολή θεραπείας). Επιπλέον, καταγράφηκαν οι 

απαιτούμενες μειώσεις των αρχικών δόσεων και η ανάγκη για τη 

χρησιμοποίηση αυξητικών παραγόντων των λευκών αιμοσφαιρίων 

(Granulocyte Colony Stimulating Factor, GCSF).  

Στους ασθενείς που η θεραπεία διακόπηκε οριστικά, καταγράφηκε εάν 

ο λόγος της διακοπής οφείλετο στη νόσο (disease-related treatment failure) 

ή στην τοξικότητα από τη θεραπεία (treatment-related treatment failure).  

 

2.1.3.3 Λοιμώξεις και ανάγκη ενδονοσοκομειακής νοσηλείας  

Καταγραφήκαν οι ασθενείς που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

από του στόματος ή ενδοφλέβια αντιβιωτική ή/και αντιμυκητιασική αγωγή 

για πιθανολογούμενη κλινικά ή εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη.  

Επίσης, καταγράφηκαν οι ασθενείς που απαιτήθηκε να νοσηλευτούν σε 

νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο καθώς επίσης και οι μέρες 

ενδονοσοκομειακής παραμονής. 

  

2.1.3.4 Ανταπόκριση στη θεραπεία 

Με βάση τα κριτήρια RECIST, οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε αυτούς που 

ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία όπου περιλαμβάνονταν αυτοί που εμφάνισαν 

πλήρη ή μερική ύφεση καθώς και αυτοί πού παρουσίασαν σταθεροποίηση 
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της νόσου και σε αυτούς που εμφάνισαν πρόοδο νόσου κατά τη πρώτη 

απεικονιστική εκτίμηση. 

 

2.1.3.5 Θάνατοι κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

Καταχωρήθηκαν οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και οι ασθενείς 

κατατάχθηκαν σε α) αυτούς που εμφάνισαν τοξικότητα βαθμού 5 (τοξικός 

θάνατος, treatment-related death), β) αυτούς που ο θάνατος οφείλονταν 

στη νόσο (disease-related death) και γ) αυτούς που ο θάνατος αποδόθηκε σε 

αίτιο διαφορετικό από τη νόσο (non-disease-related death).  

 

2.1.4 Καταγραφή των δεδομένων από την πορεία της νόσου 

Μετά την πρώτη εκτίμηση της ανταπόκρισης οι ασθενείς 

παρακολουθήθηκαν για το διάστημα μέχρι την εμφάνιση προόδου της νόσου. 

Αυτό ορίσθηκε ως το χρονικό διάστημα από την έναρξη της 

αντινεοπλασματικής θεραπείας έως την αποδεδειγμένη κλινικά ή/και 

εργαστηριακά πρόοδο της νόσου (TTP) ή το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.  

Επιπλέον, καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός των θεραπευτικών 

χειρισμών που έλαβε κάθε ασθενής.  

 

2.1.5 Καταγραφή των δεδομένων επιβίωσης 

Ως χρόνος συνολικής επιβίωσης του κάθε ασθενή (OS) ορίσθηκε ως ο 

χρόνος από την ιστολογική επιβεβαίωση της νόσου έως την ημερομηνία 

θανάτου. Για τους ασθενείς που αυτή δεν ήταν γνωστή, χρησιμοποιήθηκε η 

ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης παρακολούθησης (date of last follow 

up).  
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2.1.6 Στατιστική ανάλυση 

Δεδομένα περιγραφικής στατιστικής εκφράστηκαν ως μέσοι όροι 

(mean) και ως ποσοστά (%). Για τις συγκρίσεις ποιοτικών ή ποσοτικών 

χαρακτηριστικών μεταξύ των υπο-ομάδων χρησιμοποιήθηκαν (αναλόγως και 

με την κανονικότητα της κατανομής τους) οι δοκιμασίες Pearson’s Chi-Square 

test, Spearmen’s correlation coefficient, independent samples T-Test, 

Mann-Whitney U test, One-Way ANOVA και Kruskal-Wallis H-test. 

Οι καμπύλες του TTP και του OS για τις διάφορες υποομάδες των 

ασθενών δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο Kaplan-Meier (224) και συγκρίθηκαν 

με το log-rank test για μια μονοπαραγοντική ανάλυση της προγνωστικής 

σημασίας των υπό μελέτη παραμέτρων. 

Οι παράμετροι ηλικία, φύλο, ιστορικό καπνίσματος, PS, απώλεια 

βάρους ΜΝΑ, αριθμός μεταστατικών εντοπίσεων, αιμοσφαιρίνη, αριθμός των 

λεμφοκυττάρων, ολικός αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, αριθμός των 

αιμοπεταλίων, αλβουμίνη, κάθαρση της κρεατινίνης, LDH, ολικό ασβέστιο, 

CRP, φερριτίνη, τρανσφερρίνη και οι κυττοκίνες IL-6, IL-8 και TNFα 

ελέγχθησαν με μονοπαραγοντική ανάλυση. Μεταβλητές οι οποίες βρέθηκαν 

να είναι σημαντικές στη μονοπαραγοντική ανάλυση εντάχθηκαν σε 

πολυπαραγοντικό Cox μοντέλο αναλογικής παλινδρόμησης κινδύνου 

(stepwise multivariate Cox proportional hazards model), ώστε να ανευρεθεί 

εάν αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικοί παράγοντες για TTP και OS 

(225). Είσοδος και απόσυρση από το μοντέλο ορίστηκε στο 5% και 10%, 

αντίστοιχα. Όλες οι στατιστικές δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν στο 5% 

επίπεδο σημαντικότητας. 
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Για τον καθορισμού του καλύτερου ορίου διαχωρισμού στην κλίμακα 

διαβάθμης του πρωτοκόλλου MNA χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία cut-off 

seeking analysis (226).  

Το στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων ήταν το SPSS 15.0, Chicago, IL. 

 

2.2 Αποτελέσματα 

2.2.1 Χαρακτηριστικά των ασθενών 

Συνολικά, καθ’ όλο το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα καταγραφής, 

προσήλθαν στην κλινική 199 ασθενείς για εκτίμηση και έναρξη πρώτης 

γραμμής αντινεοπλασματική θεραπεία για μεταστατικό καρκίνο του 

πνεύμονα. Από αυτούς, οκτώ (4%) δεν καταγράφηκαν για τεχνικούς λόγους 

(απουσία νοσηλεύτριας έρευνας και υποστηρικτικής ομάδας), επτά (3,5%) 

ασθενείς είχαν και δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα και εξαιρέθηκαν της 

μελέτης ενώ δύο (1%) ασθενείς απεβίωσαν πρόωρα, λίγο μετά την εισαγωγή 

στην κλινική (πρώτη και τρίτη ημέρα από την αρχική εκτίμηση) και δεν 

κατέστη δυνατή η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου. Από τους υπόλοιπους 182 

ασθενείς που εκτιμήθηκαν αρχικώς, οι εννέα (4,9%) είχαν υπερσταδιοποιηθεί 

διότι όπως αποδείχθηκε σε μεταγενέστερο έλεγχο, είχαν τοπικά εκτεταμένη 

νόσο και αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση.  

Έτσι τελικά στη μελέτη εντάχθηκαν και εκτιμήθηκαν 173 ασθενείς (145 

άνδρες), μέσης ηλικίας (±σταθερή απόκλιση, Standard Deviation, SD) 67.5 

(±5.4) έτη. Τα δημογραφικά-επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά καθώς και 

βασικά χαρακτηριστικά της νόσου τους παρατίθενται στον Πίνακα 1. Σε 11 
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(6.4%) ασθενείς το ύψος υπολογίσθηκε κατά προσέγγιση από το μήκος του 

μηριαίου λόγω αδυναμίας στήριξης σε όρθια θέση (227). 

Από τους 173 ασθενείς, οι 138 (79.8%) έλαβαν κάποιας μορφής 

αντινεοπλασματική θεραπεία. Οι 116 (67.1%) από αυτούς έλαβαν 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία και οι 22 (12.7%) έλαβαν μονο-χημειοθεραπεία 

ή θεραπεία με βιολογικό παράγοντα λόγω κακής γενικής κατάστασης. Από 

τους 116 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε συνδυασμένη θεραπεία, οι 91 

(52.6%) έλαβαν χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, οι 21 (12.1%) έλαβαν 

θεραπεία με μη-πλατινούχο χημειθεραπευτικό συνδυασμό και 4 (2.4%) 

έλαβαν θεραπεία με βιολογικό παράγοντα με βάση τους κλινικούς και 

μοριακούς προβλεπτικούς παραγόντες απάντησης στη θεραπεία.  

 

2.2.2 Σύγκριση του MNA έναντι της ταξινόμησης με βάση την απώλεια 

βάρους 

Σύμφωνα με το MNA, 45 (26.0%) ασθενείς ήταν ήδη κατά τη διάγνωση 

της νόσου υποθρεπτικοί, 80 (46.2%) ήταν αυξημένου κινδύνου για 

υποθρεψία και υπόλοιποι 48 (27.8%) είχαν επαρκή θρέψη (Γράφημα 1). 

Έντεκα ασθενείς (6.4%) δεν ήταν σε θέση να δώσουν πληροφορίες 

αναφορικά με το ποσοστό της απώλειας του σωματικού τους βάρους στο 

τελευταίο 3μηνο. Από τους υπόλοιπους 162, οι μισοί περίπου [89 (54.9%)] 

ανέφεραν απώλεια βάρους σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 5% και οι 

υπόλοιποι 73 (45.1%) μεγαλύτερο από 5%  (Γράφημα 2). Η διαφορά μεταξύ 

των ποσοστών που με βάση το MNA (72.2%) ή με βάση την απώλεια βάρους 

(45.1%), θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν διαιτολογική παρέμβαση-

υποστήριξη ήταν σημαντική (p<0.001). 
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2.2.2.1 Συσχετίσεις του ΜΝΑ και της απώλειας βάρους με δημογραφικά 

δεδομένα και χαρακτηριστικά της νόσου 

Οι συσχετίσεις των δημογραφικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών 

της νόσου κατά την πρώτη εκτίμηση με βάση το MNA και την απώλεια 

βάρους παρατίθενται στον Πίνακα 2. Κανένας από τους 2 τρόπους 

ταξινόμησης των ασθενών δε συσχετίσθηκε με την ηλικία, το φύλο, το 

ιστορικό καπνίσματος και τον ιστολογικό τύπο ενώ και οι δύο σχετίσθηκαν 

σημαντικά με το PS (p<0.001). Σε αντίθεση με την απώλεια βάρους, το MNA 

συσχετίσθηκε επιπλέον με τον αριθμό των μεταστατικών εντοπίσεων 

(p=0.007) και με την παρουσία εγκεφαλικών μεταστάσεων (p=0.022).  

 

2.2.2.2 Συσχετίσεις του ΜΝΑ και της απώλειας βάρους με βασικές 

εργαστηριακές τιμές 

Η σύγκριση των μέσων τιμών (±SD) των βασικών εργαστηριακών 

παραμέτρων με το MNA και το ιστορικό απώλειας βάρους φαίνονται στον 

Πίνακα 3. Το MNA συσχετίσθηκε συνολικά με 9 από τις 14 παραμέτρους που 

μελετήθηκαν (6 από τις οποίες σε επίπεδα τιμών του p<0.01) ενώ μία από 

αυτές πλησίαζε τα όρια της στατιστικής σημαντικότητας (p=0.09). Επιπλέον, 

η απώλεια βάρους συσχετίσθηκε με 5 από τις 14 με μια από αυτές να είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική (p<0.01) και μια άλλη να πλησιάζει τα όρια της 

στατιστικής σημαντικότητας (p=0.05).   

Πιο συγκεκριμένα, το MNA συσχετίσθηκε με 2 (ασβέστιο και LDH) από 

τις 4 παραμέτρους που σχετίζονται με κακή πρόγνωση, 3 (αιμοσφαιρίνη, 

αλβουμίνη και κάθαρση της κρεατινίνης) από τις 4 παραμέτρους που 
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σχετίζονται με υποθρεψία και με 4 ( CRP, φερριτίνη, IL-6 και IL-8) από τις 6 

παραμέτρους που σχετίζονται με φλεγμονή–καχεξία. Οι αντίστοιχες 

συσχετίσεις για την ταξινόμηση των ασθενών σε σχέση με την απώλεια 

βάρους είναι 3 (αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, αριθμός αιμοπεταλίων και 

LDH) από τις 4, 2 (αιμοσφαιρίνη και αλβουμίνη) από τις 4 και 1 (IL-8) από τις 

6 παραμέτρους, αντίστοιχα.  

Όταν το MNA θεωρήθηκε συνεχόμενη μεταβλητή, η δοκιμασία του 

Spearman ανέδειξε σημαντική συσχέτιση με τις κυτοκίνες IL-6 (r=0.209, 

p=0.017) και IL-8 (r=0.298, p=0.001). Αντιθέτως, o TNFα παρουσίασε μεγάλη 

διακύμανση μεταξύ των ασθενών και δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

συσχέτιση. Το τελευταίο αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδοθεί στο βραχύ 

χρόνο ημίσειας ζωής της συγκεκριμένης κυτοκίνης ή/και στη δημιουργία 

συμπλόκων με διαλυτούς TNF-υποδοχείς (228).  

Ο ρόλος της IL-8 διερευνήθηκε περαιτέρω στους ασθενείς με NSCLC 

στους οποίους η συγκεκριμένη κυτοκίνη είναι γνωστό ότι σχετίζεται με την 

ογκογένεση, την αγγειογένεση, το μεταστατικό δυναμικό και την πρόγνωση 

(229-234). Πρόσφατα δείχθηκε ότι μπορεί να έχει αυτοκρινικό ή/και 

παρακρινικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα μέσω του 

υποδοχέα  CXCR1 (235). Έχει δειχθεί ότι τόσο ο PIF όσο και ο TNFα 

προάγουν τη παραγωγή της IL-8 (236,237). Σε αντίθεση με άλλους 

μεσολαβητές της αγγειογένεσης, όπως ο παράγοντας αύξησης του 

ενδοθηλίου των αγγείων (vascular endothelial growth factor, VEGF) (238), η 

IL-8 έχει σχετισθεί με την καχεξία τουλάχιστον σε ασθενείς με καρκίνο του 

προστάτη και του γαστρεντερικού (239-241). Για την υπο-ομάδα των 
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ασθενών με NSCLC, η μελέτη των επιπέδων της IL-8 έδειξε ότι αυτά διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ των ομάδων του MNA (p=0.023) (Γράφημα 3).  

 

2.2.2.3 Συσχετίσεις με την εμφανιζόμενη τοξικότητα στη θεραπεία 

Κανένας από τους 2 τρόπους ταξινόμησης των ασθενών δεν 

συσχετίσθηκε με την εμφάνιση σοβαρού βαθμού τοξικότητας στη θεραπεία. 

Ωστόσο, ασθενείς με χαμηλό MNA είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα 

να λάβουν μία λιγότερο τοξική θεραπεία (μονοθεραπεία ή θεραπεία με 

βιολογικό παράγοντα). Επιπλέον, ασθενείς με χαμηλό MNA είχαν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να νοσηλευθούν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας (p=0.045). Επιπλέον, και η διάρκεια της νοσηλείας παρουσίασε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με την διαπίστωση χαμηλού ΜΝΑ 

(p=0.016).   

 

2.2.2.4 Μονο- /πολυπαραγοντική ανάλυση ως προς το χρόνο μέχρι την 

πρόοδο νόσου (TTP) 

Και οι δυο τρόποι ταξινόμησης συσχετίσθηκαν με την ανταπόκριση στη 

θεραπεία που έλαβαν οι ασθενείς. Οι αντίστοιχες τιμές του p για το MNA και 

την απώλεια βάρους ήταν p<0.001 και p=0.012. Σε μονοπαραγοντική 

ανάλυση διερευνήθηκε η σχέση των παραμέτρων φύλο, ηλικία, ιστορικό 

καπνίσματος, PS, απώλεια βάρους, ΜΝΑ, αριθμός των μεταστατικών 

εντοπίσεων, αιμοσφαιρίνη, αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπετάλια, 

ασβέστιο, LDH, αλβουμίνη, CRP, κάθαρση της κρεατινίνης, τρανσφερρίνη, 

φερριτίνη, IL-6, IL-8 και TNFα με το TTP (Πίνακας 4). Σημαντικές ήταν οι 

παράμετροι PS (p=0.049), απώλεια βάρους (p=0.019), ΜΝΑ (p<0.001), 
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αριθμός των μεταστατικών εντοπίσεων (p=0.011), αιμοσφαιρίνη (p=0.042), 

αλβουμίνη (p=0.004) και CRP (p=0.022). Στη πολυπαραγοντική ανάλυση πού 

επακολούθησε μόνο δύο από τις προαναφερόμενες παραμέτρους, το MNA 

(p<0.001) και ο αριθμός των μεταστατικών εντοπίσεων (p=0.018), 

αναδείχθηκαν ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες ανταπόκρισης στη 

θεραπεία.  

 

2.2.2.5 Μονο-/πολυπαραγοντική ανάλυση ως προς τη συνολική επιβίωση 

(OS) 

Οι ίδιες παράμετροι ελήφθησαν υπ’ όψη και στη μονο- 

/πολυπαραγοντική ανάλυση της επιβίωσης (Πίνακας 5). Μετά από ένα μέσο 

χρόνο παρακολούθησης 24 μηνών (εύρος 0.07-33.5), το PS (p<0.001), ο 

αριθμός των μεταστατικών εντοπίσεων (p=0.007), το ιστορικό απώλειας 

βάρους (p=0.019), το MNA (p<0.001), η αιμοσφαιρίνη (p=0.003), η 

λευκωματίνη (p<0.001) και η CRP (p<0.001) ανεδείχθησαν σημαντικοί στη 

μονοπαραγοντική ανάλυση με 3 από αυτούς, το PS (p=0.012), το ΜΝΑ 

(p<0.001) και τη λευκωματίνη (p=0.011) να διατηρούνται και στην 

πολυπαραγοντική ανάλυση υποδηλώνοντας ανεξάρτητη στατιστική 

σημαντικότητα ως προς τo OS. 

 

2.2.2.6 Ανάλυση δεδομένων επιβίωσης 

Ο χρόνος επιβίωσης των ασθενών διέφερε τόσο ανάλογα με το ιστορικό 

απώλειας βάρους (p<0.001) όσο και ανάλογα με το MNA (p<0.001) (Γράφημα 

4). Σε σχέση όμως με την απώλεια βάρους, η ταξινόμηση των ασθενών με 

βάση το MNA ήταν σε θέση να καθορίσει μια κατηγορία (ομάδα C) με 
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ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση, η μέση επιβίωση της οποίας ήταν μόλις 2.07 

μήνες. Η σημαντική αυτή πληροφορία που αφορά την πρόγνωση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αν αξιολογηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα, στα 

πλαίσια λήψης θεραπευτικής απόφασης. Τέτοιοι ασθενείς, για παράδειγμα, 

θα μπορούσαν να προωθούνται απ’ ευθείας σε κέντρα υποστηρικτικής 

αγωγής και να αποκλείονται από κλινικές μελέτες διότι λόγω της βραχείας 

επιβίωσής τους το αναμενόμενο όφελος από τη θεραπεία δε όχι μόνο θα 

προλάβει να γίνει κλινικά εμφανές αλλά ούτε και να εκτιμηθεί 

απεικονιστικά. Επιπλέον, στην ομάδα αυτή θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν 

υποκλασματοποιημένες δόσεις παρηγορητικής ακτινοθεραπείας δεδομένου 

ότι η μακροπρόθεσμη τοξικότητα δεν είναι το ζητούμενο.  

Στο άλλο άκρο, η ομάδα A του MNA παρουσίασε εξαιρετικά καλή 

πρόγνωση με μέση επιβίωση 17.3 μήνες και το 64.6% των ασθενών να 

εμφανίζει συνολική επιβίωση μεγαλύτερη του 1 έτους. Τέλος, η ομάδα 

ενδιάμεσου κινδύνου (ομάδα Β) παρουσίαζε μία μέση επιβίωση 6.6 μηνών 

και πιθανώς να είναι αυτή που θα μπορούσε θεωρητικά να ωφεληθεί 

περισσότερο από μια έγκαιρη διαιτολογική ή/και φαρμακευτική παρέμβαση. 

Το MNA διατήρησε την προγνωστική του αξία ακόμα και μεταξύ των 2 

ομάδων ασθενών όπως χωρίστηκαν ανάλογα με την απώλεια βάρους 

(δοκιμασία του Spearman r=0.414, p<0.001 και r=0.468, p<0.001 για 

αναφερόμενη απώλεια ≤5% και >5% αντίστοιχα). Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό 

το αποτέλεσμα είναι, για την ομάδα που διατηρεί το βάρος της, η 

πληροφορία που περιέχεται στο ΜΝΑ και αφορά την ύπαρξη φλεγμονής 

όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω της ανορεξίας και του stress. Επίσης, για την 

ομάδα που χάνει βάρος ο προγνωστικός διαχωρισμός του MNA θα μπορούσε 
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να αποδοθεί στην αποτύπωση της πληροφορίας που αφορά τα διαιτητικά 

αποθέματα (δείκτης μάζας σώματος, ανθρωπομετρικές καταγραφές). 

Επιπλέον, στο μικρό ποσοστό των ασθενών που κατηγοριοποιήθηκαν 

αντίστροφα με τις δυο μεθόδους, η επιβίωση ακολούθησε την επιβίωση που 

υποδείχθηκε από το ΜΝΑ. Έτσι, ασθενείς με απώλεια βάρους ≤5% που 

ανήκαν στην ομάδα C του MNA είχαν επιβίωση μόλις 4.4 μήνες ενώ αντίθετα 

αυτοί με απώλεια βάρους >5% που ανήκαν στην ομάδα A είχαν επιβίωση 20.7 

μήνες. Η υποκειμενικότητα ή/και αβεβαιότητα της πληροφορίας του 

ακριβούς ποσοστού της απώλειας βάρους μπορεί ενδεχομένως να έπαιξαν 

κάποιο ρόλο στο παραπάνω αποτέλεσμα.  

 

2.2.3 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε μη ηλικιωμένους ασθενείς 

Από τους 173 ασθενείς που μελετήθηκαν, οι 71 (41.0%) ήταν ηλικίας 

κάτω των 65 ετών. Από όλους τους δημογραφικούς-επιδημιολογικούς  

παράγοντες που καταγράφηκαν, οι ασθενείς αυτοί διέφεραν σε σχέση με 

τους ηλικιωμένους σ’ ότι αφορά το φύλο (περισσότερες γυναίκες, p=0.011) 

το ιστορικό καπνίσματος (περισσότεροι μη-καπνιστές, p=0.001) και το PS 

(καλύτερο PS, p=0.001). Οι διαφορές μεταξύ των βασικών εργαστηριακών 

τιμών που μελετήθηκαν παρατίθενται στον Πίνακα 6. Εκτός από την τιμή της 

κάθαρσης της κρεατινίνης που - όπως αναμένονταν - διέφερε μεταξύ των 2 

υπο-ομάδων (p<0.001), σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς τις 

τιμές της αλβουμίνης (p=0.006), του ασβεστίου (p=0.048), του TNFα (=0.006) 

και της IL-8 (p=0.026).  

Σ’ ότι αφορά το MNA, αυτό δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο 

ηλικιακών ομάδων τόσο σ’ ότι αφορά την κατανομή των ασθενών στις 
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ομάδες A, B και C, ενώ επίσης δεν διέφερε και η σύγκριση των μέσων τιμών 

όταν το ΜΝΑ θεωρήθηκε συνεχόμενη μεταβλητή (Γράφημα 5).  

Επιπλέον, η μέση επιβίωση δεν διέφερε μεταξύ ασθενών ηλικίας <65 

ετών και των ηλικιωμένων ασθενών.  Οι καμπύλες επιβίωσης μεταξύ των 

δύο ομάδων παρατίθενται στο Γράφημα 6. Παρ’ όλ’ αυτά, η επιβίωση 

διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ομάδων του MNA τόσο για τους 

ηλικιωμένους (p<0.001) όσο και για τους μη-ηλικιωμένους ασθενείς 

(p<0.001) (Γράφημα 7).  

 

2.2.4 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε παχύσαρκους ασθενείς 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (242), οι ασθενείς 

χωρίζονται ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος σε: ελλειποβαρείς (< 19), 

σε αυτούς με φυσιολογικό βάρος (19 - 25), σε υπέρβαρους (25 - 30), και σε 

παχύσαρκους (>30) με την τελευταία κατηγορία να χωρίζεται σε παχυσαρκία 

κατηγορίας Ι (30-35), II (35-40) και III (>40). 

Η κατανομή των ασθενών της μελέτης στις παραπάνω κατηγορίες 

φαίνεται στο Γράφημα 8. Για την ομάδα των παχύσαρκων ασθενών, 

σύμφωνα με το ΜΝΑ, μόλις 13 (43.3%) είχαν ικανοποιητική θρέψη ενώ 16 

(53.4%) είχαν αυξημένο κίνδυνο για υποθρεψία και θεωρητικά θα έπρεπε να 

υποστηριχθούν διαιτολογικά. Ένας ακόμα ασθενής (3.3%) ήταν υποθρεπτικός 

κατά το πρωτόκολλο. Δεκαεπτά από τους ασθενείς αυτούς (56.7%) δεν 

ανέφεραν σημαντικού βαθμού απώλεια βάρους, 10 (33.3%) ανέφεραν 

απώλεια βάρους >5% και σε 3 (10%) η απώλεια βάρους δεν μπορούσε να 

ανακληθεί από το ιστορικό.  
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Στην υπο-ομάδα αυτή όταν το MNA θεωρήθηκε συνεχόμενη μεταβλητή 

συσχετίσθηκε με την OS (r=0.457, p=0.019). Ωστόσο, μεταξύ των ομάδων του 

MNA η διαφορά στην επιβίωση ήταν στο όριο της στατιστικής 

σημαντικότητας (p=0.062), πιθανότατα λόγω του μικρού μεγέθους του 

δείγματος. Οι καμπύλες επιβίωσης για τους παχύσαρκους ασθενείς με βάση 

την ομαδοποίηση κατά το ΜΝΑ φαίνεται στο Γράφημα 9.  

 

2.2.5 Καθορισμός της τιμής του MNA με την καλύτερη προγνωστική αξία 

Το MNA αναπτύχθηκε αρχικά σε ηλικιωμένους ασθενείς με μη- 

νεοπλασματικό νόσημα και επομένως η αξιολόγηση των ορίων των τιμών 

που καθορίζουν το διαιτολογικό κίνδυνο αφορούν παρόμοιες πληθυσμιακές 

ομάδες. Στο δείγμα των ασθενών της μελέτης διερευνήθηκε με τη μέθοδο 

cutoff seeking analysis εκείνο το όριο τιμών του MNA score που θα είχε την 

καλύτερη προγνωστική αξία.  

Με βάση την ανάλυση, το σημείο του MNA score που θα διαχώριζε τον 

πληθυσμό καλύτερα από απόψεως επιβίωσης ήταν το «19» (Γράφημα 10). 

Ασθενείς που είχαν MNA score ≥19 θεωρήθηκε ότι θα είχαν καλύτερη 

επιβίωση σε σχέση με αυτούς που είχαν MNA score <19. Η διαφορά στην 

επιβίωση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν - όπως αναμένονταν - στατιστικώς 

σημαντική (p<0.001). Οι αντίστοιχες καμπύλες επιβίωσης για τους ασθενείς 

παραθέτονται στο Γράφημα 11.  

 

2.2.6 Συσχέτιση του MNA με άλλες ουσίες που σχετίζονται 

παθοφυσιολογικά με την ανάπτυξη του συνδρόμου της καρκινικής 

καχεξίας  
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Σε 115 από τους 173 ασθενείς της μελέτης, με διαθέσιμο βιολογικό 

υλικό (πλάσμα), μετρήθηκαν οι τιμές της λεπτίνης, της γρελίνης, της 

αδιπονεκτίνης και της IGF-I και συσχετίσθηκαν με τις ομάδες του MNA. Οι 

παραπάνω πεπτιδικές ορμόνες θεωρείται ότι συμμετέχουν στην παθογένεση 

της καρκινικής καχεξίας (24, 78). Η κατανομή των ασθενών στους οποίους 

έγιναν οι προαναφερόμενες μετρήσεις στις ομάδες του MNA και οι διαφορές 

μεταξύ των ομάδων παραθέτονται στον Πίνακα 7. Από τους παράγοντες που 

μελετήθηκαν σ’ αυτή την υπο-ομάδα ασθενών, η αιμοσφαιρίνη (p<0.01), η 

λευκωματίνη (p<0.01), η CRP (p=0.02), η λεπτίνη (p<0.01) και η 

αδιπονεκτίνη (p=0.06) διέφεραν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των ομάδων 

του MNA. Ανάλογη συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε για τα επίπεδα της 

γρελίνης, πιθανώς λόγω ανάπτυξης ενός είδους μηχανισμού αντίστασης στην 

ορεξιογόνο δράση της πεπτιδικής αυτής ορμόνης, με συνέπεια την 

αντιδραστική αύξηση της έκκρισής της, γεγονός που ενδεχομένως να 

επηρέασε τα επίπεδά της στο πλάσμα (85).  

Όσον αφορά την IGF-I, μειωμένα επίπεδα της ορμόνης έχουν 

συσχετισθεί με απώλεια βάρους και παρουσία αντίδρασης οξείας φάσης σε 

ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα (243). Γενικά πάντως, τα δεδομένα από 

πειραματικά μοντέλα και κλινικές μελέτες στη βιβλιογραφία για τη σχέση 

των επιπέδων της IGF-I με την καρκινική καχεξία είναι αντικρουόμενα (244-

246). Οι Penna και συν. έδειξαν πρόσφατα ότι η μυϊκή αποδόμηση που 

παρατηρείται στην καχεξία, σχετίζεται με ελαττωμένα επίπεδα της IGF-I 

(247), γεγονός που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ορμόνης 

στον αναβολισμό των μυϊκών κυττάρων (24, 78). Για τους ασθενείς που 

μελετήθηκαν, τα επίπεδα της IGF-I ήταν αυξημένα - αν και σε μη στατιστικώς 



 - 79 - 

σημαντικά επίπεδα - για την ομάδα Α σε σχέση με τις ομάδες B και C 

ενισχύοντας, εν μέρει, τις παραπάνω υποθέσεις.  

Μονοπαραγοντική ανάλυση στην υπο-ομάδα των ασθενών όπου 

μετρήθηκαν οι παραπάνω τιμές, έδειξε ότι η ηλικία, το PS, οι ομάδες κατά 

ΜΝΑ,  ο αριθμός των μεταστατικών εντοπίσεων, η λευκωματίνη, η CRP και η 

λεπτίνη σχετίσθηκαν με την επιβίωση. Στη πολυπαραγοντική ανάλυση που 

ακολούθησε, 4 παράγοντες διατήρησαν τη σημαντικότητά τους: η ηλικία, η 

ομαδοποίηση κατά MNA, ο αριθμός των μεταστατικών εντοπίσεων και τα 

επίπεδα της λεπτίνης. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που συμφωνούν 

με το παραπάνω αποτέλεσμα σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα όσον 

αφορά την ηλικία (248) και τον αριθμό των μεταστατικών εντοπίσεων (249). 

Οι Aleman και συν. έδειξαν ότι τα επίπεδα της  λεπτίνης μειώνονται ανάλογα 

με την ελάττωση του λιπώδους ιστού και σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα 

με το βαθμό της φλεγμονώδους αντίδρασης (250). Ωστόσο, στην παραπάνω 

μελέτη ήταν οι δείκτες της αντίδρασης οξείας φάσης που παρέμειναν ως 

ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες στην πολυπαραγοντική ανάλυση. 

 

2.2.7 Μέτρηση των επιπέδων των κυττοκινών μετά από διέγερση των 

μονοπύρηνων του πλάσματος με LPS και κλινική σημασία  

Μέρος πλάσματος των ασθενών επωάθηκε περίπου για χρονικό 

διάστημα 4  ωρών σε διάλυμα που περιέχει LPS και κατόπιν μετρήθηκαν οι 

κυττοκίνες IL-6, IL-8 και TNFα. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες 

ανάλογα με τη συγκέντρωση των κυττοκινών μετά από τη διέγερση με όριο 

την αύξηση της σε επίπεδα άνω του 1 log. Η κατανομή των ασθενών στις 

παραπάνω ομάδες φαίνεται στον Πίνακα 9.  
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Οι συσχετίσεις της ικανότητας ανοσο-διέγερσης με το ΜΝΑ, την  

εμφάνιση λοιμώξεων, τις ημέρες ενδονοσοκομειακής νοσηλείας (είτε αυτές 

οφείλονται σε επιπλοκές της θεραπείας είτε όχι) κατά τη διάρκεια της 1ης 

γραμμής παραθέτονται στον Πίνακα 10. Από τη στατιστική ανάλυση 

παρατηρήθηκε ότι η ικανότητα διέγερσης των μονοπυρήνων και η παραγωγή 

κυττοκινών IL-6 και IL-8 σε επίπεδα άνω του 1 log της βασικής τιμής μετά 

από επώαση με LPS συσχετίσθηκε τόσο με την εμφάνιση λοιμώξεων κατά τη 

διάρκεια της πρώτης γραμμής θεραπείας όσο με νοσηλεία που δεν 

οφείλονταν σε επιπλοκές της θεραπείας. Επιπλέον, ασθενείς που μπορούσαν 

να επιτύχουν ανοσοδιέγερση και παραγωγή επιπέδων IL-8 πάνω από το 

δεκαπλάσιο της βασικής είχαν μεγαλύτερο MNA score (p=0.001) και 

καλύτερη επιβίωση (p=0.029) (Γράφημα 12). Ανάλογη συσχέτιση δεν 

παρατηρήθηκε για τις κυττοκίνες IL-6 και TNFα (Γράφημα 13).  

Η δυνατότητα διέγερσης των μονοκυττάρων ασθενών με καρκίνο του 

πνεύμονα έχει περιγραφεί προσφάτως σε δυο μελέτες. Οι Miotto και συν. 

έδειξαν ότι τα επίπεδα της κυττοκίνης monocyte chemotactic protein-1 

(MCP-1), γνωστής και ως Chemokine (C-C motif) ligand 2 (CCL2), που 

παράγεται από τα μονοκύτταρα και έχει βασικό ρόλο στην προσέλκυση 

μονοκυττάρων, Τ-κυττάρων μνήμης και δενδριτικών κυττάρων στα σημεία 

ιστικής βλάβης, λοίμωξης και φλεγμονής, αυξάνονται δυσανάλογα μετά από 

διέγερση με LPS σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με μάρτυρες 

(251). Επίσης, οι Yanneli και συν. έδειξαν διαφορά μεταξύ της ικανότητας 

διέγερσης με LPS και παραγωγής των κυττοκινών INFγ και IL-10 μεταξύ 

καρκινικού ιστού και παρακείμενου φυσιολογικού πνευμονικού 

παρεγχύματος (252).  
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2.3 Συζήτηση 

Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η αξιολόγηση του 

πρωτοκόλλου MNA, ως μεθόδου εκτίμησης της θρέψης, σε ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα. Η επιλογή του πληθυσμιακού δείγματος 

έγινε με βάση τη σχετική ομοιογένειά του, όσον αφορά την πρόγνωση και τις 

διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, καθώς επίσης και τα αυξημένα ποσοστά 

καρκινικής καχεξίας που παρατηρούνται ήδη κατά τη διάγνωση της νόσου. Η 

επιλογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου έγινε με βάση την ευκολία στην 

εφαρμογή του από οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας και την προτεινόμενη 

ευρεία χρήση του στον τομέα της ογκολογίας, χωρίς να έχει ποτέ 

αξιολογηθεί σε παρόμοιο πληθυσμό ασθενών.  

Για το λόγο αυτό, το πρωτόκολλο συγκρίθηκε με τον πλέον 

διαδεδομένο – και παράλληλα απλοϊκό τρόπο - εκτίμησης της θρέψης, που 

εφαρμόζεται στην κλινική πράξη: το ποσοστό (%) της απώλειας βάρους σε 

ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.  

Η ανάλυση των δεδομένων των 180 περίπου ασθενών που συμμετείχαν 

στη μελέτη απέδειξε ότι το MNA συσχετίζεται καλύτερα από την απώλεια 

βάρους με κλινικές παραμέτρους που αφορούν το μεταστατικό φορτίο της 

νόσου (αριθμός μεταστατικών εντοπίσεων και παρουσία εγκεφαλικών 

μεταστάσεων), όπως επίσης και με το PS. Σ’ ότι αφορά τις βασικές 

εργαστηριακές εξετάσεις, το MNA συσχετίσθηκε με 2 από τις 4 παραμέτρους 

που αφορούν δυσμενή πρόγνωση στον καρκίνο του πνεύμονα, 3 από τις 4 

παραμέτρους που αφορούν υποθρεψία και 4 από τις 6 παραμέτρους που 

αφορούν τη παρουσία φλεγμονής-καχεξίας. Οι αντίστοιχες συσχετίσεις για 

την απώλεια  βάρους είναι 2 στις 4, 2 στις 4 και 1 στις 6. Αξίζει επίσης να 
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σημειωθεί ότι οι περισσότερες συσχετίσεις του MNA (7 από τις 10) βρέθηκαν 

λίαν σημαντικές με p<0.01, σε αντίθεση με μία μόνο (1 στις 5) για την 

απώλεια βάρους.  

Επιπλέον, αν και το ΜΝΑ δε σχετίσθηκε με την εμφάνιση σοβαρού 

βαθμού (>2) τοξικότητας κατά τη διάρκεια της αντινεοπλασματικής 

θεραπείας – γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι ασθενείς με 

χαμηλό MNA score έλαβαν λιγότερο δραστική (άρα και λιγότερο τοξική) 

θεραπεία, υπήρξε συσχέτιση με τις ημέρες ενδονοσοκομειακής νοσηλείας 

που αποτελεί ένα σύνηθες ζητούμενο για ανάλογα πρωτόκολλα εκτίμησης 

της θρέψης σε ηλικιωμένους ασθενείς. Να σημειωθεί, ότι ανάλογη συσχέτιση 

για την απώλεια βάρους δεν παρατηρήθηκε.  

Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, τόσο το ΜΝΑ, όσο και η απώλεια 

βάρους σχετίσθηκαν με το TTP και με την επιβίωση, ωστόσο μόνο το ΜΝΑ 

παρέμεινε ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας στις πολυπαραγοντικές 

αναλύσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ΜΝΑ διέκρινε δύο ομάδες 

ασθενών (ομάδα Α και C) με ιδιαίτερα καλή και κακή πρόγνωση, αντίστοιχα. 

Για την ομάδα Α η μέση επιβίωση ήταν πάνω από 1 έτος ενώ για την ομάδα C 

λογότερο από 3 μήνες. Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, 

αν αξιολογηθεί πρώτα σε μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα, για τη λήψη 

ογκολογικών θεραπευτικών αποφάσεων. Η ομάδα Β αποτέλεσε ουσιαστικά 

μια ομάδα ενδιάμεσης πρόγνωσης, ασθενείς της οποίας θα μπορούσαν 

θεωρητικά να οφεληθούν περισσότερο από μια έγκαιρη διαιτητική 

υποστήριξη/παρέμβαση. 

Επιπλέον, ακόμα και μεταξύ των 2 υποομάδων ασθενών με βάση την 

απώλεια βάρους, το MNA συσχετίζονταν με την επιβίωση, διατηρώντας έτσι 
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την προγνωστική του αξία. Το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στο 

συνυπολογισμό δεδομένων που σχετίζονται με τα θερμιδικά αποθέματα 

(δείκτης μάζας σώματος, ανθρωπομετρικές καταγραφές) για τους ασθενείς 

που παρουσίασαν σημαντικό ποσοστό απώλειας βάρους. Αντίθετα, για τους 

ασθενείς που διατηρούσαν το βάρους τους, τουλάχιστον μέχρι τη χρονική 

στιγμή της εκτίμησης,  η αξιολόγηση της ανορεξίας - ως συνέπεια παρουσίας 

χρόνιας φλεγμονής  - καθώς και το ψυχολογικό υπόβαθρο ενδεχομένως 

αποτυπώνουν μια επικείμενη διαιτολογική ένδεια και το ρυθμό με τον οποίο 

αυτή πρόκειται να συντελεσθεί.     

Επίσης, ανάλυση υποομάδων με βάση την ηλικία, έδειξε ότι το MNA, αν 

και αρχικώς αναπτύχθηκε για ηλικιωμένους ασθενείς, είναι δυνατόν να 

εφαρμοσθεί και σε νεότερους με εξίσου καλή διακριτική ικανότητα 

τουλάχιστον σ’ ότι αφορά την προγνωστική του αξία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των ασθενών με δείκτη μάζας 

σώματος άνω του 30.  Ακόμα και σ’ αυτή τη συγκεκριμένη υποομάδα με 

βάση το MNA πάνω από 50% των ασθενών ήταν αυξημένου κινδύνου για 

υποθρεψία και επομένως χρειάζονταν κάποιας μορφής διαιτολογική 

υποστήριξη. Επιπλέον, η συσχέτιση του ΜΝΑ με την επιβίωση για τους 

υπέρβαρους ασθενείς παρέμεινε σημαντική.  

Δεδομένης της διαφορετικότητας του αρχικού πληθυσμού αξιολόγησης 

του ΜΝΑ και του πληθυσμού της παρούσης μελέτης, έγινε «cutoff seeking 

analysis»  η οποία κατέδειξε το «19» ως το βέλτιστο όριο διαχωρισμού της 

κλίμακας του MNA με τη μεγαλύτερη διακριτκή ικανότητα ως προς την 

προγνωστική αξία. Το όριο αυτό θα μπορούσε, αν αξιολογούνταν πρώτα σε 

μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών, να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκτίμηση 
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της επιβίωσης των ασθενών όσο και για τη λήψη θεραπευτικών 

(ογκολογικών ή/και διαιτολογικών) παρεμβάσεων.  

Σε 115 ασθενείς με διαθέσιμο βιολογικό υλικό μετρήθηκαν οι τιμές 

επιπέδων πεπτιδικών ορμονών που σχετίζονται με την παθογένεια της 

καρκινικής καχεξίας. Τόσο η λεπτίνη όσο και η αδιπονεκτίνη συσχετίσθηκαν 

με το ΜΝΑ ισχυροποιώντας περισσότερο τη θέση του πρωτοκόλλου στη 

διάγνωση του συνδρόμου. Αντίθετα τα επίπεδα της γρελίνης δεν 

παρουσίασαν ανάλογη συσχέτιση πιθανώς λόγω της παρουσίας ενός 

μηχανισμού αντίστασης στη συγκεκριμένη ορμόνη σε ασθενείς με καχεξία 

ενώ η IGF-I διέφερε μεταξύ των ομάδων αλλά μη στατιστικώς σημαντικά. Για 

την τελευταία ορμόνη τα αποτελέσματα όσων αφορά τη συσχέτιση των 

επιπέδων της με την παρουσία καχεξίας είναι διφορούμενα.  Για τους 

συγκεκριμένους 115 ασθενείς, ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 

αναδείχθηκαν η ηλικία, η ομαδοποίηση κατά MNA, ο αριθμός των 

μεταστατικών εντοπίσεων και τα επίπεδα της λεπτίνης. 

Τέλος, μελετήθηκε η δυνατότητα διέγερσης των μονοκυττάρων του 

πλάσματος των ασθενών. Μετρήσεις των συγκεντρώσεων κυττοκινών πριν 

και μετά τη διέγερση τους με LPS έδειξαν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και 

φάνηκε ότι οι ασθενείς με ανοσολογική ενεργότητα είχαν καλύτερη θρέψη, 

μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης λοιμώξεων και καλύτερη επιβίωση.  

Από τα παραπάνω δεδομένα, συμπεραίνεται ότι το ΜΝΑ είναι 

καταλληλότερο για την εκτίμηση της θρέψης ασθενών με μεταστατικό 

καρκίνο του πνεύμονα, ανεξαρτήτως ηλικίας και αρχικού σωματικού 

βάρους. Επομένως, με βάση και την αξιολόγησή του στη συγκεκριμένη 

διδακτορική διατριβή καθώς και την ευκολία στη συμπλήρωσή του, θα 
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μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πρωτόκολλα αρχικής διαλογής και 

εκτίμησης της θρέψης σε ασθενείς με νεοπλασματικό νόσημα. Το 

πρωτόκολλο ΜΝΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, μετά από περαιτέρω 

αξιολόγηση σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών, τόσο για την εκτίμηση και 

αξιολόγηση των ασθενών για την εφαρμογή διαιτολογικής ή/και 

φαρμακευτικής παρέμβασης όσο και για τη λήψη ογκολογικών αποφάσεων 

(λήψη χημειοθεραπείας, συμμετοχή και διαστρωμάτωση σε κλινικές μελέτες) 

λόγω της συσχέτισής του με τη πρόγνωση της νόσου.  

Το επόμενο βήμα για τον καθορισμό της ιδανικότερης μεθόδου 

εκτίμησης της θρέψης σε ασθενείς με νεοπλασματική νόσο αφορά τη 

συγκριτική αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων πρωτοκόλλων ή την ανάπτυξη 

νέων, σχεδιασμένων εξ αρχής για ογκολογικούς ασθενείς. Το MNA θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πρωτόκολλο που έχει ήδη αξιολογηθεί σε 

αυτόν τον πληθυσμό και επομένως η οποιοδήποτε προτεινόμενη νέα μέθοδος 

θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτό. 
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3.1 Περίληψη 

Το σύνδρομο της καχεξίας συνοδεύει συχνά τον καρκίνο του πνεύμονα 

και σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και πτωχότερη επιβίωση. Κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι η απώλεια μυϊκής μάζας με ή χωρίς απώλεια 

λιπώδους ιστού ως αποτέλεσμα της υποκείμενης κακοήθειας. 

Παθοφυσιολογικά, οι κυττοκίνες που παράγονται από τον όγκο ή τον ξενιστή 

φαίνεται να έχουν κεντρικό ρόλο τροποποιώντας ορεξιογόνα ερεθίσματα, 

εκτρέποντας το ενεργειακό ισοζύγιο, προκαλώντας μυϊκό καταβολισμό και 

προάγοντας τη λιπόλυση.  

Στη πρώιμή του φάση, και όταν το σύνδρομο είναι θεωρητικά 

αναστρέψιμο, κατά κανόνα διαλάθει της κλινικής υποψίας. Αντιθέτως, όταν 

γίνει κλινικά εμφανές, οποιαδήποτε παρέμβαση είναι όχι μόνο 

αναποτελεσματική αλλά πιθανώς και άσκοπη. Η  σαρκοπενική παχυσαρκία 

είναι ένας παράγοντας που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την έγκαιρη 

διάγνωσή του διότι η απώλεια της μυϊκής μάζας καλύπτεται από το υποδόριο 

λίπος και δε γίνεται κλινικά αντιληπτή. 

Μέχρι τώρα η διάγνωση του συνδρόμου βασίζεται στη ποσοτικοποίηση 

της απώλειας του σωματικού βάρους. Ωστόσο, και πέραν της ασυμφωνίας 

μεταξύ των κλινικών για το ποσοστό της απώλειας του βάρους και το 

χρονικό διάστημα που πρέπει αυτό να συμβεί, η μέθοδος αποτελεί γενικά 

έναν υπεραπλουστευμένο τρόπο εκτίμησης της θρέψης. Από την άλλη 

πλευρά μία λεπτομερής διαιτολογική εκτίμηση από εξειδικευμένο διαιτολόγο 

έχει αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο, εξειδικευμένο εξοπλισμό και κόστος και 

είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη. Για την ακριβέστερη εκτίμηση της θρέψης 



 - 87 - 

έχει προταθεί η χρήση ερωτηματολογίων όπως το ΜΝΑ που αναπτύχθηκαν 

αρχικά για ηλικιωμένους ασθενείς χωρίς νεοπλασματικό νόσημα.  

Με την παρούσα διατριβή το MNA αξιολογήθηκε συγκριτικά έναντι της 

απώλειας βάρους σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα. Το 

MNA αναγνωρίζει περισσότερους ασθενείς σαν υποψήφιους για να λάβουν 

κάποια διαιτολογική παρέμβαση και επιπλέον φάνηκε πως υπερτερεί σε 

σχέση με την απώλεια βάρους τόσο όσον αφορά τη σχέση του με κλινικο-

εργαστηριακούς παράγοντες που σχετίζονται με την υποθρεψία όσο και την 

προβλεπτική και προγνωστική του αξία. Αν και το MNA είναι ουσιαστικά ένα 

γηριατρικό πρωτόκολλο, η συσχέτισή του με την επιβίωση διατηρήθηκε και 

για την υποομάδα ασθενών ηλικίας <65 έτη. Επίσης, για την υποομάδα των 

ασθενών με δείκτη μάζας σώματος πάνω από τα όρια της παχυσαρκίας, 

ποσοστό πάνω από το 50% ήταν, κατά το MNA, αυξημένου κινδύνου για 

υποθρεψία και επομένως θα έπρεπε να υποστηριχθεί διαιτολογικά. 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι το ΜΝΑ αποτελεί πλέον ένα ερωτηματολόγιο 

εκτίμησης της θρέψης αξιολογημένο και σε ογκολογικούς ασθενείς και γι’ 

αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο ως νέο standard για την εκτίμηση 

της θρέψης όσο και για τη σύγκριση νέων μεθόδων που θα αναπτυχθούν εξ 

αρχής σε ασθενείς με νεοπλασματικό νόσημα.  
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3.2. Summary  

Cancer cachexia syndrome frequently accompanies lung cancer and is 

related with increased morbidity and adverse prognosis. The syndrome is 

characterized by loss of muscle mass with or without loss of fat tissue as a 

consequence of an underline disease. Cytokines seem to play a major 

pathophysiologic role as they modify orexiogenic signals, they influence 

energy balance and they stimulate muscle degradation as well as fat loss.  

In its early stage, when the syndrome is theoretically reversible, 

usually it does not provoke clinical suspicion. On the other part of the 

spectrum, when the syndrome is fully established, any intervention might be 

not only ineffective but also futile. Sarcopenic obesity is another 

confounding factor which masks syndrome’s timely diagnosis as muscle loss 

occurs under a layer of fat. 

Till now, diagnosis of the syndrome is based solely on the 

quantification of weight loss. However, and besides the lack of agreement 

among physicians on the exact percentage of weight loss and the time 

period in which this should occur, this method of nutritional assessment 

represents a rather oversimplified approach. On the other hand, an in-depth 

nutritional evaluation performed by a registered dietitian is time 

consuming, costly, requires specialized equipment and, thus, could not 

applied routinely. Screening questionnaires like the Mini Nutritional 

Assessment (MNA), originally developed for elderly patients with non 

malignant diseases, have been proposed as a more accurate nutritional 

assessment.  
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In the present study MNA was validated and compared against the 

weight loss history in patients with metastatic lung cancer. MNA identifies 

more patients as candidates for nutritional support and outperforms weight 

loss in terms of its correlation with clinico-laboratory related with 

malnutrition, response to antineoplastic therapy and prognosis. Despite the 

fact that MNA is a geriatric protocol, its prognostic value was also 

demonstrated in the subgroup of non-elderly patients. Interestingly, 

according to MNA, more than 50% of the obese patients were at nutritional 

risk and, thus, they should be referred for nutritional support.  

In the present study MNA was validated in metastatic lung cancer 

patients, and based on our results could be used for the nutritional 

evaluation in this population. Moreover, it is possible to consider MNA as a 

new standard method against which any proposed nutritional assessment 

tool could be tested. 
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5. Πίνακες και Γραφήμματα 

 

Πίνακας 1: Βασικά δημογραφικά - επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και 

χαρακτηριστικά της νόσου 

 

 
 
 
 
 
 

 N % 

Εκτιμήθηκαν 182  

Αναλύθηκαν 173  

Άνδρες 144 83.2 

Ηλικία [μέση (±SD)] 67.5 (5.4) 

Ιστορικό καπνίσματος 

Ενεργείς καπνιστές 126 72.8 

Μη καπνιστές 47 27.2 

Πρώην καπνιστές 38 22.0 

Ασθενείς που δεν κάπνισαν ποτέ 9 5,2 

Ιστολογικός τύπος 

NSCLC 120 69.4 

Αδενοκαρκίνωμα 83 48.0 

Καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων 24 13.9 

Άλλο 13 7.5 

SCLC 53 30.6 

Μεταστατικές εντοπίσεις 

≤2 81 46.8 

>2 92 53.2 

                                                   Εγκεφαλικές μεταστάσεις   

Όχι 117 67.6 

Ναι 56 32.4 

PS 

0-1 103 59.5 

≤2 70 40.5 
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Πίνακας 2. Συσχετίσεις των δημογραφικών και των χαρακτηριστικών της νόσου 
κατά την πρώτη εκτίμηση με βάση το MNA και την απώλεια βάρους 
 

Ομάδες κατά MNA (N=173) 
(%) απώλεια βάρους 

 (N=162) † N (%) 

A [48 (28)] B [80 (46)] C [45(26)] 

p 

≤5 [89 (55)] >5 [73 (45)] 

p 

Ηλικία (μέση τιμή ±SD) 63.2 (±10.3) 65.3 (±10.6) 65.3 (±10.4) ns 63.4 (±10.6) 65.4 (±10.4) Ns 

Άνδρες 43 (90) 63 (79) 37 (82) ns 78 (88) 66 (91) Ns 

Ιστορικό καπνίσματος  

Μη / πρώην- καπνιστές 9 (19) 23 (29) 11 (24) 20 (22) 16 (22) 

Ενεργείς καπνιστές 39 (81) 57 (71) 34 (76) 
ns 

69 (78) 57 (78) 
Ns 

Ιστολογικοί τύποι 

NSCLC 36 (75) 45 (56) 35 (78) 65 (73) 53 (73) 

SCLC 12 (25) 35 (44) 10 (22) 
ns 

24 (27) 20 (27) 
Ns 

Μεταστάτικές εστίες 

≤2 30 (63) 32 (40) 13 (29) 50 (56) 31 (42) 

>2 18 (27) 48 (60) 32 (71) 
0.007** 

39 (44) 42 (58) 
0.15 

Παρουσία εγκεφαλικών μεταστάσεων 

No 39 (81)  56 (70)  22 (49) 68 (76) 49 (67) 

Yes 9 (19) 24 (30) 23 (51) 
0.022* 

21 (24) 24 (33) 
Ns 

PS 

0 23 (48) 16 (20)  3 (7)  26 (29) 15 (20) 

1 19 (40) 33 (41) 14 (31) 38 (43) 24 (33) 

2 5 (10) 24 (30) 12 (27) 17 (19) 19 (26) 

3 1 (2) 6 (8) 10 (22) 6 (7) 10 (14) 

4 0 (0) 1 (1) 6 (13) 

<0.001*

* 

2 (2) 5 (7) 

<0.001

**  

 
†Σε 11 ασθενείς το ποσοστό απώλειας βάρους ήταν άγνωστο 

Ns: Μη στατιστικά σημαντικό 
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Πίνακας 3. Σύγκριση των μέσων τιμών (±SD) των βασικών εργαστηριακών ανάλογα 
με το MNA και το ιστορικό απώλειας βάρους 
 

Ομάδα MNA % απώλειας βάρους 
Εργαστηριακές τιμές 

A B C 
p 

≤5 >5 
p 

Σχετιζόμενες με δυσμενή πρόγνωση 

Αρ. Λευκών 

αιμοσφαιρίων (/dl) 
10240 ± 3335 10250 ± 4959 11620 ± 3912 0.092 10013 ± 4238 1154 ± 4869 0.083 

Αιμοπετάλια x103 (/dl) 307 ± 87 334 ± 131 393 ± 185 ns 319 ± 115 373 ± 148 0.012 

Ασβέστιο (mg/dl) 9.0 ± 1.9 9.2 ± 1.7 9.8 ± 1.3 0.021 9.1 ± 1.9 9.5 ± 1.9 ns 

LDH (mg/dl) 279 ± 210 407 ± 335 496 ± 596 0.016 354 ± 415 477 ± 496 0.023 

Σχετιζόμενες με υποθρεψία 

Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) 13.7 ± 2.0 12.4 ± 1.7 12.2 ± 1.9 <0.001 12.9 ± 2.2 12.3 ± 1.7 0.012 

Λεμφοκύτταρα (/dl) 1720 ± 906 1537 ± 866 1505 ± 697 ns 1492 ± 796 1578 ± 732 ns 

Λευκωματίνη (gr/dl) 4.2 ± 0.4 3.6 ± 0.5 3.3 ± 0.5 <0.001 3.8 ± 0.6 3.5 ± 0.5 0.012 

κάθαρση κρεατινίνης 106 ± 35 96.8 ± 32.6 84 ± 31 0.005 97.7 ± 36.5 88.3 ± 32.2 0.084 

Σχετιζόμενες με φλεγμονή - καχεξία 

CRP (mg/dl) 3.0 ± 4.6 7.4 ± 9.0 7.5 ± 6.27 <0.001 4.6 ± 5.5 6.0 ± 5.6 0.058 

Τρανσφερρίνη (mg/dl) 234 ± 65 179 ± 46 181 ± 45 0.001 204 ± 68 186 ± 42 ns 

Φερριτίνη (mg/dl) 241 ± 373 313 ± 278 385 ± 478 0.057 273 ± 337 392 ± 431 0.080 

IL-6 (pg/dl) 19.6 ± 41.1 39.0 ± 103.3 21.4 ± 18.4 0.001 17.1 ± 19.1 16.9 ±14.7 ns 

TNF-α (pg/dl) 519 ± 1309 357 ± 1169 500 ± 1248 ns 346 ± 715 777 ±1758 ns 

IL-8 (pg/dl) 19.8 ± 28.5 76.6 ± 146 102 ±159 <0.001 25.4 ± 35.5 72.7 ± 132.8 0.008 
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Πίνακας 4. Μονο- / Πολυπαραγοντική ανάλυση σχετιζόμενη με το TTP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παράγοντας Ομαδοποίηση HR (95% CI) p 

Μονοπαραγοντική ανάλυση 
PS ≤* vs >1 1.52 (1.00 - 2.31) 0.049 

Αριθμός 
μεταστατικών 
εντοπίσεων 

 
≤* vs >2 

 
1.64 (1.21 - 2.41) 

 
0.011 

Απώλεια βάρους ≤* vs >5% 1.58 (1.10 - 2.70) 0.019 
A* (ref) <0.001 
B 1.72 (1.10 - 2.70)  0.018 

Κατηγοριοποιημένες 
μεταβλητές 

MNA 

C 3.45 (1.97 - 6.04) <0.001 

Αιμοσφαιρίνη 0.89 (0.81 - 0.99) 0.042 

Αλβουμίνη  0.57 (0.39 - 0.84) 0.004 
Συνεχείς μεταβλητές 

CRP 1.03 (1.01 - 1.06) 0.022 
Πολυπαραγοντική ανάλυση 

A* (ref) <0.001 

B 1.67 (1.06 - 2.64) 0.028 

MNA 

C 3.32 (1.87 - 5.87) <0.001 

 

Αριθμός 
μεταστατικών 
εντοπίσεων 

≤* vs >2 1.60 (1.08 - 2.36) 0.018 
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Πίνακας 5. Μονο- / Πολυπαραγοντική ανάλυση σχετιζόμενη με την OS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παράγον Ομαδοποίηση  HR (95% CI) p 

Μονοπαραγοντική ανάλυση 
PS ≤* vs >1 2.94 (2.04 - 4.23) <0.001 

Αριθμός 
μεταστατικών 
εντοπίσεων 

≤* vs >2 1.60 (1.13 - 2.27) 0.007 

Απώλεια βάρους ≤* vs >5% 1.58 (1.10 - 2.70) 0.019 

A* (ref) <0.001 
B 2.91 (1.85 - 4.57)  0.018 

Κατηγοριοποιημένες 
μεταβλητές 

MNA 

C 7.01 (4.13 - 11.88) <0.001 

Αιμοσφαιρίνη 0.87 (0.80 - 0.95) 0.003 

Αλβουμίνη 0.40 (0.30 - 0.53) <0.001 

Continues variables 

CRP 1.04 (1.02 - 1.06) <0.001 

Πολυπαραγοντική ανάλυση 

PS ≤* vs >1 1.73 (1.12 - 2.68) 0.012 

A (ref) <0.001 

B 1.24 (1.34 - 3.75) 0.002 

MNA 

C 3.70 (1.89 - 7.27) <0.001 

 

Αλβουμίνη 0.63 (0.44 - 0.90) 0.011 



 - 125 - 

Πίνακας 6. Εργαστηριακές τιμές (μέση τιμή ± SD) και διαφορές μεταξύ των δύο 
ηλικιακών ομάδων 
 

Ηλικία 
Εργαστηριακή τιμή 

<65 ≥65 
p 

Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) 12.9 ± 1,9 12.7 ± 1.8 ns 

Αρ. Λευκών αιμοσφαιρίων (/dl) 10400 ± 4275 10850 ± 4540 ns 

Λεμφοκύτταρα (/dl) 1600 ± 810 1550 ± 780 ns 

Αιμοπετάλια x103 (/dl) 351 ± 150 336 ± 124 ns 

Λευκωματίνη (gr/dl) 3.9 ± 0.6  3.6 ± 0.6 0.006 

Ασβέστιο (mg/dl) 9.6 ± 0.7 9.4 ± 0.6 0.048 

LDH (mg/dl) 356 ± 245 490 ± 646 ns 

Kάθαρση κρεατινίνης 118 ± 36 80 ± 28 <0.001 

CRP (mg/dl) 5.5 ± 6.8 6.8 ± 9.0 ns 

Τρανσφερρίνη (mg/dl) 200 ± 53 194 ± 59 ns 

Φερριτίνη (mg/dl) 300 ± 350 336 ± 375 ns 

IL-6 (pg/dl) 25 ± 66 36 ± 129 ns 

TNF-α (pg/dl) 272 ± 767  973 ± 2101 0.006 

IL-8 (pg/dl) 34 ± 59 36 ± 129 0.026 
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Πίνακας 7. Κατανομή των ασθενών στις ομάδες του MΝΑ και συγκρίσεις των μέσων 

(±SD) τιμών μεταξύ των ομάδων.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομάδα MNA [Μέση τιμή (±SD)] 
Εργαστηριακή Παράμετρος 

A (N=27) B (N=59) C (N=29) 
p 

Hb (gr/dl) 13.8 (±1.7) 12.3 (±1.8) 11.0 (±1.6) <0.01 

Alb(gr/dl) 4.0 (±0.3) 3.6 (±0.5) 3.4 (±0.5) <0.01 

CRP (mg/dl) 3.4 (±4.7) 7.4 (±8.8) 7.9 (±6.5) 0.02 

Ghrelin (pg/dl) 761 (±809) 818 (±1081) 817 (±514) NS 

Leptin (pg/dl) 5.3 (±4.2) 3.6 (±3.2) 1.5 (±1.7) <0.01 

Adiponectin (pg/dl) 10.0 (±5.2) 12.9 (±6.9) 13.4 (±5.6) 0.06 

IGF-I (pg/dl) 146 (±48) 125 (±72) 124 (±64) 0.077 
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Πίνακας 8. Μονο-/πολυπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης  

 Παράγοντας Groups HR (95% CI) p value 

Μονοπαραγοντική ανάλυση 
PS ≤1* vs >1 2.10 (1.41-3.14) <0.001 
Ομάδες MNA A* vs B and C 1.96 (1.24-3.12) 0.004 Κατηγοριοποιημένες 

μεταβλητές  Αριθμός μεταστατικών 
εντοπίσεων ≤2* vs >2 2.11 (1.43-3.10) <0.001 

Ηλικία 1.02 (1.00-1.04) 0.034 
Λευκωματίνη 0.56 (0.40-0.79) 0.001 
CRP 1.03 (1.00-1.05) 0.058 

Συνεχείς 
μεταβλητές 

Λεπτίνη 

 

0.92 (0.87-0.98) 0.005 
Πολυπαραγοντική ανάλυση 

Αριθμός μεταστατικών 
εντοπίσεων ≤2* vs >2 2.25 (1.49-3.40) <0.001 Κατηγοριοποιημένες 

μεταβλητές Ομάδες MNA A* vs B and C 1.64 (1.01-2.64) 0.044 
Ηλικία 1.03 (1.01-1.05) 0.008 Συνεχείς 

μεταβλητές Λεπτίνη  
0.92 (0.87-0.97) 0.004 

* Ευνοϊκή ομάδα  
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Πίνακας 9. Κατανομή των ασθενών σε ομάδες ανάλογα με τα επίπεδα μεταβολής 
των  κυττοκινών IL-6, IL-8 και TNFα μετά από διέγερση των μονοκυττάρων με LPS.  
 

Ν (%) ≥1log <1 log 

IL-6 66 (48.2)  71 (51.8) 

IL-8 48 (33.6) 95 (66.4) 

TNFα 73 (51.4) 69 (48.6) 
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Πίνακας 10. Συσχετίσεις της ικανότητας ανοσοδιέγερσης μετά από επώαση 
μονοπύρηνων με την εμφάνιση λοιμώξεων και τις ημέρες  ενδονοσοκομειακής 
νοσηλείας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p 

 
IL-6 IL-8 TNFα 

ΜΝΑ ns 0.004 ns 

Εμφάνιση λοιμώξεων 0.002 0.017 ns 

Ημέρες ενδονοσοκομειακής 
νοσηλείας ns ns ns 

Nοσηλεία σχετιζόμενη με επιπλοκές 
της θεραπείας ns ns ns 

Nοσηλεία μη σχετιζόμενη με 
επιπλοκές της θεραπείας 0.001 0.022 ns 
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Γράφημα 1. Κατανομή των ασθενών με βάση το MNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανομή των ασθενών με βάση το MNA [Ν(%)]

Ομάδα Β [80 (42,2)]

Ομάδα Α [45 (26.0)]Ομάδα C [48 (27,8)]
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Γράφημα 2. Κατανομή των ασθενών με βάση την απώλεια βάρους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανομή των ασθενών με βάση την απώλεια βάρους [N (%)]

Απώλεια βάρους ≤5% (89 (54,9)]Απώλεια βάρους >5% [73 (45,1)]
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Γράφημα 3. Διάγραμμα error bars των επιπέδων της IL-8 στο πλάσμα 
ασθενών σε σχέση με τις ομάδες του MNA 
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Γράφημα 4. Καμπύλες επιβίωσης των ασθενών με βάση την απώλεια βάρους 
και το MNA.  
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Γράφημα 5. Κατανομή του MNA score μεταξύ των 2 ηλικιακών ομάδων. 
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Γράφημα 6. Καμπύλες επιβίωσης των ασθενών με βάση την ηλικία 
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Γράφημα 7. Καμπύλες επιβίωσης μη ηλικιωμένων και ηλικιωμένων ασθενών 
με βάση την ομαδοποίηση κατά το MNA.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 8. Κατανομή των ασθενών στις κατηγορίες του δείκτη μάζας 
σώματος (BMI) 
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Γράφημα 9. Καμπύλες επιβίωσης για τους παχύσαρκους ασθενείς (BMI>30) 
με βάση την ομαδοποίηση κατά το ΜΝΑ. 
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Γράφημα 10. Καθορισμός καλύτερου ορίου διαχωρισμού τιμών του ΜΝΑ με 
βάση την προγνωστική αξία.   
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Γράφημα 11. Καμπύλες επιβίωσης του συνολικού πληθυσμού με όριο 
διαχωρισμού του ΜΝΑ score το 19.  
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Γράφημα 12. Καμπύλες επιβίωσης με βάση την παραγωγή IL-8 σε επίπεδα 
>1log μετά από επώαση με LPS σε σχέση με τα βασικά.  
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Γράφημα 13. Καμπύλες επιβίωσης με βάση την παραγωγή IL-6 και TNFα σε 
επίπεδα >1log μετά από επώαση με LPS σε σχέση με τα βασικά.  
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6. Παραρτήματα  
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Παράρτημα 1. Η φόρμα καταγραφής του PG-SGA  
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Παράρτημα 2. Η φόρμα καταγραφής του MNA 
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Παράρτημα 3. Το MNA στην Ελληνική γλώσσα.  
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Παράρτημα 4. Το NRS 2002 
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Παράρτημα 5. Η φάρμα καταγραφής MUST.  
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Παράρτημα 6. Η φόρμα καταγραφής Malnutrition Screening Tool. 
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7. Βιογραφικό σημείωμα 

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο:  Γκιουλμπασάνης Ιωάννης 

Όνομα Πατρός: Γεώργιος 

Όνομα Μητρος: Φιλίτσα 

Ημ. Γέννησης: 2 Αυγούστου 1973 

Υπηκοότητα:  Ελληνική 

Οικ. Κατάσταση:  Έγγαμος με δύο παιδιά  

Διεύθ. Κατοικίας:  Παρθενίου Βαρδάκα 8, 60100 Κατερίνη 

Τόπος εργασίας:  Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Λάρισας 

Διεύθ. Εργασίας: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Παθολογική – 

Ογκολογική Κλινική 

Λάρισα, Μεζούρλο, 411 10, ΤΘ-1425 

Τηλέφωνα:  23510-25779, 210-6915538  

(κινητό)  6981172775 

(εργασίας)  2413-502030, 2413-502969 

e-mail:  rodopatis@gmail.com   

 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά 

 

Computers:   ECDL (European Computer Driving License®) 

Δίπλωμα σε “automatism and organization of medical office” 

και σε “recording, administration and analysis of scientific 

data with MS ACCESS and MS EXCEL” 
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ΙΙ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Ιούλιος 1998: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης με βαθμό 7 (6.62) «Λίαν Καλώς». 

 

 

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Οκτώβριος 2007 – σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: “Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης σε ασθενείς με 

καρκίνο του πνεύμονα με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Mini Nutritional 

Assessment (MNA) – score. Συσχέτιση με κλινικό-εργαστηριακές παραμέτρους 

υποθρεψίας – καχεξίας και την επιβίωση”. 

 

Μάρτιος 2009: Απόκτηση του τίτλου Ειδικότητας της “Παθολογικής Ογκολογίας” 
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IV. ΚΛΙΝΙΚΟ ΈΡΓΟ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 

17/8/1998 – 16/11/1998 

Ειδικευόμενος ιατρός στο παθολογικό, καρδιολογικό,  χειρουργικό τμήμα καθώς 

και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Κατερίνης. 

 

17/11/1998 -16/11/1999  

Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου. Κέντρο Υγείας Αιγινίου, Νομός Πιερίας, με 6μηνη 

απόσπαση για εφημερίες στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νομαρχιακού 

Νοσοκομείου Κατερίνης. 

     

1/2000 – 7/2001 

Στρατιωτική θητεία – Ιατρός μονάδων 26ης ΕΜΑ και  Δ’ ΕΑΝ. 

 

12/11/2001 - 11/2/2004 

Ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογική στο Γ’  Παθολογικό τμήμα του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών « Η Ελπίς ».     

Στο τμήμα αυτό, υπό τη Διεύθυνση των Κων Β. Αρτίκη και E. Ευδαίμων: 

• ασχολήθηκα με την διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών, τόσο στο τμήμα 

νοσηλείας, όσο και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 

• εργάστηκα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στα Τακτικά Παθολογικά Εξωτερικά 

Ιατρεία 

• ασχολήθηκα με την εκπόνηση εργασιών κλινικού και επιστημονικού περιεχομένου 

• συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος της Νοσηλευτικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

• ήμουν υπεύθυνος για την οργάνωση, τη σύνταξη και μηχανογράφηση των 

επιστημονικών εγγράφων της κλινικής 
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• συμμετείχα στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις του τμήματος με παρουσιάσεις 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

 

12/2/2004 - 11/8/2004 

Ειδίκευση στην Αιματολογία στο Τμήμα Αιματολογίας του Νοσοκομείου “O Άγιος 

Σάββας”. 

Στο τμήμα αυτό, υπό τη Διεύθυνση υπό τη Διεύθυνση της Κας Σταματέλου, 

εργάστηκα και εκπαιδεύτηκα στη διάγνωση και αντιμετώπιση αιματολογικών 

κακοηθειών, καθώς και στη Μονάδα Αυτόλογης και Αλλογενούς Μεταμόσχευσης 

Μυελού των Οστών για αντιμετώπιση αιματολογικών νοσημάτων. 

 

1/9/2004 - 31/12/2004 

Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Γενετικής του Νοσοκομείου “O Άγιος Σάββας” 

όπου, υπό τη διεύθυνση του Κου Πανδή, παρακολούθησα τις εργασίες του τμήματος 

και επιμορφώθηκα στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Μοριακής Γενετικής και 

κυρίως στην Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR).  

Παράλληλα συμμετείχα στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος με στόχο τη 

μελέτη της έκφρασης του γονιδίου CRD-BP στα καρκινώματα του παχέως εντέρου.  

 

8/1/2005 - 16/12/2005 

Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.  

 

17/12/2005 – 16/12/2008  

Ειδίκευση στην Παθολογική Ογκολογία στο Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στο Τμήμα αυτό, υπό τη Διεύθυνση του 

Καθηγητή Β. Γεωργούλια, ασχολήθηκα με: 
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• τη νοσηλεία ασθενών προς διάγνωση και αντιμετώπιση συμπαγών όγκων 

• την υποστηρικτική αγωγή καρκινοπαθών 

• την θεραπευτική αντιμετώπιση καρκινοπαθών στα πλαίσια λειτουργίας του 

τμήματος ημερήσιας νοσηλείας 

• την παρακολούθηση ασθενών στο τμήμα τακτικών εξωτερικών ιατρείων  

•την εφαρμογή διεθνών κλινικών πολυκεντρικών μελετών σε νέα 

αντινεοπλασματικά φάρμακα 

• το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα της κλινικής και του Παθολογικού 

Τομέα του  Νοσοκομείου, καθ’ όλη της διάρκεια της εκπαίδευσής μου 

 

(4/2008-6/2008) 

2μηνη απόσπαση στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου. Στο Τμήμα αυτό, υπό τη Διεύθυνση της Κας Μισαηλίδου 

εκπαιδεύτηκα στις βασικές αρχές ακτινοθεραπείας και συμμετείχα στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των ασθενών. Παράλληλα συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του τμήματος.  

 

(6/2008 – 11/2008) 

6μηνη απόσπαση στο τμήμα Υποστηρικτικής Αγωγής του Νοσοκομείου Cross Cancer 

Institute, Edmonton, Καναδάς για εξειδίκευση σε θέματα διατροφής – καρκινικής 

καχεξίας. Στο τμήμα αυτό υπό τη Διεύθυνση της Κας Baracos, συμμετείχα στο 

εκπαιδευτικά προγράμματα των ειδικευομένων της Παθολογικής-Ογκολογίας 

(εκπαιδευτικά μαθήματα, διαλέξεις, academic half-day) καθώς και στην 

αντιμετώπιση ασθενών στο Τμήμα Υποστηρικτικής Αγωγής (Supportive Care Unite) 

υπό την επίβλεψη ειδικευμένων ιατρών Υποστηρικτικής Αγωγής.  

Συμμετείχα και εξακολουθώ να συμμετέχω στα εξής ερευνητικά προγράμματα του 

τμήματος: 
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• Εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα 

• Διεθνής σύγκριση κατάστασης της θρέψης ασθενών με συμπαγής όγκους και 

ανάπτυξη νέας διαβαθμισμένης κλίμακας απώλειας βάρους. 

• Κλινική συσχέτιση απώλειας μυϊκής μάζας (σαρκοπενία) σε ασθενείς με καρκίνο 

του πνεύμονα. 

• Πρόγνωση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. 

 

Από 27/3/2009 έως 18/5/2009: 

Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Παθολογική-Ογκολογική Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Στην κλινική, υπό τη διεύθυνση του Αν. 

Καθηγητή Ν. Παπανδρέου, συμμετείχα στο σύνολο των κλινικών, εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

 

Από 19/5/2009 – τώρα:  

Επικουρικός Ιατρός στην Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Λάρισας. Στην κλινική, υπό τη διεύθυνση του Αν. Καθηγητή Ν. 

Παπανδρέου, συμμετείχα στο σύνολο των κλινικών, εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
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V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Υποτροφία 

Λήψη υποτροφίας από την “Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας” για την 

παραμονή και εκπαίδευση στο Νοσοκομείο Cross Cancer Institute του 

Πανεπιστημίου της Alberta στον Καναδά, από τον Ιούνιο το 2008 και για 6 μήνες. 

 

Επιμόρφωση - Παρακολούθηση του εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

• 1-6/3/2008. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 7th Masterclass in 

Clinical Oncology που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του European School of 

Oncology στη Σόφια. 

• 9-12/2004. Επιμόρφωση στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Μοριακής 

Βιολογίας και κυρίως στην Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) στο τμήμα 

Γενετικής του Νοσοκομείου «Ο Άγιος  Σάββας».  

• 4-6/9/2003. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου: Principles and 

Practices in Medical Oncology, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της European 

Society for Medical Oncology στη Βαρσοβία. 
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VI. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

1. Nutritional status, systemic inflammation and psychological distress in 

patients with metastatic lung cancer: interrelations and associations with 

prognosis. I. Gioulbasanis, Z. Giannousi, A. Xyrafas, M. Makridou, M. 

Tzereme, D. Daliani, P.J. Vlachostergios, K. Kamposioras, A. Pallis, K. 

Kalbakis, A. Zafeiriou, C.N. Papandreou, V Georgoulias. Submitted for 

pulication 

2. Baseline plasma levels of interleukin - 8 in stage IV non-small cell lung 

cancerpatients: relationship with nutritional status and prognosis. 

Gioulbasanis I., Patrikidou A, Kitikidou K, Papadimitriou K, Vlachostergiosa 

PJ, Tsatsanis C, Margioris A, Papandreou CN, Mavroudis D, Georgoulias V. 

Submitted for publication 

3. Baseline nutritional evaluation in metastatic lung cancer patients: Mini 

Nutritional Assessment (MNA) versus weight loss history.  I. Gioulbasanis, V. 

E. Baracos, Z. Giannousi, A. Xyrafas,  L.  Martin, V. Georgoulias, D. 

Mavroudis. Ann Oncol. 2010 Oct 11. [Epub ahead of print] 

4. Α Multicenter Phase II Study of Pegylated Liposomal Doxorubicin in 

Combination with Irinotecan as Second-Line Treatment of Patients with 

Refractory Small-Cell Lung Cancer. N Xenidis,  N Vardakis,  I Varthalitis, S 

Giassas, E Kontopodis, N Ziras, I Gioulbasanis, G Samonis, K Kalbakis, V 

Georgoulias. Cancer Chemotherapy and Pharmacology Cancer Chemother 

Pharmacol. 2010 Sep 10. [Epub ahead of print] 
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5. Cancer cachexia syndrome: a review. I. Gioulbasanis, P Vlachostergios, A 

Zafeiriou, C. Papandreou. Forum of Clinical Oncology,2010;1(1):34-41. 

6. Non-platinum-based first-line followed by platinum-based second-line 

chemotherapy or the reverse sequence in patients with advanced non-small 

cell lung cancer: a retrospective analysis by the lung cancer group of the 

Hellenic Oncology Research Group. Agelaki S, Hatzidaki D, Kotsakis A, 

Papakotoulas P, Polyzos A, Ziras N, Gioulbasanis I, Karampeazis A, Agelidou 

A, Tsiafaki X, Chandrinos V, Lerikou M, Georgoulias V. Oncology. 2010;78(3-

4):229-36.  

7. Body composition in patients with non-small cell lung cancer: a 

contemporary view of cancer cachexia with the use of computed 

tomography image analysis. Baracos VE, Reiman T, Mourtzakis M, 

Gioulbasanis I, Antoun S. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):1133S-1137S. 

(Αναφορές*: 2) 

8. Gefitinib in combination with gemcitabine and vinorelbine in patients with 

metastatic breast cancer pre-treated with taxane and anthracycline 

chemotherapy: a phase I/II trial. Gioulbasanis I, Saridaki Z, Kalykaki A, 

Vamvakas L, Kalbakis K, Ignatiadis M, Amarantidis K, Kakolyris S, 

Georgoulias V, Mavroudis D. Anticancer Res. 2008 Sep-Oct;28(5B):3019-25 

(Αναφορές:1) 

9. Dose escalating clinical study of high dose infusional 5-fluorouracil and 

leukovorin (AIO regimen) plus alternate weekly administration of oxaliplatin 

and irinotecan in patients with advanced tumors of the gastrointestinal 

tract. Gkioulbasanis I, Souglakos J, Vardakis N, Kotsakis A, Saridaki Z, 

Kentepozidis N, Polyzos A, Giassas S, Ignatiadis M, Bozionelou V, 

Christophylakis C, Georgoulias V. J BUON. 2007 Apr-Jun;12(2):197-202 
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10. Expression of oncofetal RNA-binding protein CRD-BP/IMP1 predicts clinical 

outcome in colon cancer. Dimitriadis E, Trangas T, Milatos S, Foukas PG, 

Gioulbasanis I, Courtis N, Nielsen FC, Pandis N, Dafni U, Bardi G, Ioannidis 

P. Int J Cancer. 2007; 21(3): 486 – 494 (Αναφορές: 12) 

11. Phase II trial of capecitabine and oxaliplatin (CAPOX) plus cetuximab in 

patients with metastatic colorectal cancer who progressed after oxaliplatin-

based chemotherapy. Souglakos J, Kalykaki A, Vamvakas L, Androulakis N, 

Kalbakis K, Agelaki S, Vardakis N, Tzardi M, Kotsakis AP, Gioulbasanis I, 

Tsetis D, Sfakiotaki G, Chatzidaki D, Mavroudis D, Georgoulias V. Ann Oncol. 

2007; 18(2): 305-10 (Αναφορές: 45) 

12. A Dose Escalation Study of the Biweekly Administration of Paclitaxel, 

Oxaliplatin and Capecitabine in Patients with Advanced Solid Tumors. 

Saridaki Z, Bozionelou V, Kentepozidis N, Kotsakis A, Vardakis N, Kalykaki A, 

Gioulbasanis I, Karabeazis A, Vamvakas L, Georgoulias V, Mavroudis D. 

Oncology. 2007 Nov 12;72(1-2):45-50 

13. A dose escalation study of biweekly oral vinorelbine and gemcitabine in 

patients with solid tumors. Karampeazis A, Vamvakas L, Agelaki S, 

Kentepozidis N, Papadimitraki E, Gioulbasanis I, Vardakis N, Ignatiadis M, 

Mavroudis D, Georgoulias V. Oncology. 2006;71(5-6):347-53 

14. Sequential gemcitabine and cisplatin followed by Docetaxel as first-line 

treatment of advanced urothelial carcinoma: a multicenter phase II study of 

the Hellenic Oncology Research Group. Boukovinas I, Androulakis N, 

Vamvakas L, Papakotoulas P, Ziras N, Polyzos A, Kalykaki A, Kotsakis A, 

Xenidis N, Gioulmbasanis I, Mavroudis D, Georgoulias V. Ann Oncol. 2006 

Nov;17(11):1687-92 (Αναφορές: 2) 

* πηγή αναφορών: “http:scholar.goggle.com” 
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Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα: 

1. Καρκίνος παχέος εντέρου σε έδαφος ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του 

εντέρου: ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ι. 

Καλλιακμάνης,  Β. Παπαλιμναίου,  Ε. Μάινας, Ι. Γκιουλμπασάνης,  Χ. 

Λιάππης,  Κ. Παπαδημητρίου, Β. Αρτίκης. Ιατρικά Χρονικά , Vol 28΄, Jan. 

2005, Σελ. 19-22 

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 
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22. Επίδραση της μεγάλης ηλικίας στη θρέψη και άμυνα των ηλικιωμένων 

πασχόντων. Μιχαηλίδου Μ., Παναγιώτου Ειρ., Γκιουλμπασάνης Ι., και συν. 8ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ, 22-24/1/2004 

23. Βιοχημικές και αιματολογικές διαταραχές σε ασθενείς με καρκίνο τελικού 

σταδίου. Γκιουλμπασάνης Ι., Λατούφης Χρ., Κακουρή Ελ., και συν. 12ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 27-30/11/2003 

24. Ολικά επίπεδα ομοκυστεΐνης ορού σε ασθενείς με καρκίνο. Μάινας Ε., Λατούφης 

Χρ., Κακουρή Ελ.  12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 27-30/11/2003 

25. Γεροντική άνοια και πρωτεϊνο-θερμιδική επάρκεια. Σύγκριση με ηλικιωμένους 

ασθενείς χωρίς νευροψυχιατρικο νόσημα. Επιβαρυντικοί παράγοντες. 

Γκιουλμπασάνης Ι., Παπαδημητρίου Κ., Παναγιώτου Ειρ., και συν. 9ο  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 6-11/10/2003 

26. Επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών σε ηλικιωμένους ασθενείς. Συσχέτιση με 

βιοχημικές παραμέτρους – πρόγνωση. Παναγιώτου Ειρ., Παπαδημητρίου Κ., 

Γκιουλμπασάνης Ι., και συν. 9ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 6-

11/10/2003 

27. Το κοιλιακό άλγος και η αντιμετώπιση του σε τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

Γκιουλμπασάνης Ι., Σκορδά Λ., Φερεντίνου Ελ., και συν. 29ο ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 20-24/5/2003 

28. Η πρόβλεψη παρουσίας μεγάλων κιρσών οισοφάγου με τη χρήση κλινικών 

παραμέτρων. Καραταπάνης ΣΤ., Κετίκογλου Ι., Σκορδά Λ., και συν. 8ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8-11/5/2003 

29. Τα ογκολογικά περιστατικά στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία ενός γενικού 

νοσοκομείου. Λατούφης Χρ., Γκιουλμπασάνης Ι., Κακουρή Ελ., και συν.  1o 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 20-23/3/2003 



 - 170 - 

30. Αύξηση τιμών CK-MB σε δυο περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών. Κακουρή Ελ., 

Γκιουλμπασάνης Ι., Λατούφης Χρ., και συν. 1o ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 20-23/3/2003 

31. Πρωτοπαθές λειομυοσάρκωμα ήπατος σε ασθενή με κίρρωση ήπατος επί 

εδάφους ηπατίτιδας C. Γκιουλμπασάνης Ι., Λατούφης Χρ., Κακουρή Ελ., και 

συν. 1o ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 20-23/3/2003 

32. Απόλυτος κίνδυνος στεφανιαίας νόσου (με βάση το μοντέλο UKPDS) και 

αθηρωμάτωση καρωτίδων σε διαβητικούς ασθενείς. Μάινας Ε., Κοπανάκης Δ., 

Γκιουλμπασάνης Ι., και συν.  8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 13-

16/3/2003 

33. Η επίδραση της κατανομής του λίπους στην αθηρωμάτωση των καρωτίδων των 

διαβητικών και στα δυο φύλα. Παναγιώτου Ειρ., Μάινας Ε., Σκορδά Λ., και συν. 

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 13-16/3/2003 

34. Η μικροβιαιμία σε νοσηλευόμενους ασθενείς παθολογικών κλινικών. Μάινας Ε., 

Γκιουλμπασάνης Ι., Σκορδά Λ., και συν.  6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 25-26/1/2003 

35. Επίπτωση της γαστρικής καρδίτιδος σε ασθενείς με συμπτώματα γαστρο-

οισοφαγικής παλινδρόμησης. Καραταπάνης Στ., Κετίκογλου Ι., Γεωργόπουλος 

Σ., και συν.  22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, 21-24/11/2002 

36. Εκρίζωση του ελικοβακτιριδίου του πυλωρού σε ηλικιωμένα άτομα.. 

Καραταπάνης Στ., Γεωργόπουλος Σ., Κετίκογλου Ι., και συν. 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, 21-24/11/2002 

37. Επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος σε ασθ. με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του 

εντέρου-συσχέτιση με τη δραστηριότητα της νόσου. Καραταπάνης ΣΤ., 

Ρομποτής Ι., Κούκου Ε., και συν.  22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, 21-24/11/2002 
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38. Μεταβολισμός του σιδήρου και σακχαρώδης διαβήτης. Γκιουλμπασάνης Ι., 

Μάινας Ε., Κοπανάκης Δ., και συν. 19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΕΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 7-10/11/2002 

39. Οι διαταραχές λιπιδίων στον σακχαρώδη διαβήτη. Κοπανάκης Δ., Μάινας Ε., 

Γκιουλμπασάνης Ι., και συν. 19 ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 7-

10/11/2002 

40. Όψιμη διάγνωση αλκαπτονουρίας σε υπερήλικα γυναίκα ασθενή. 

Γκιουλμπασάνης Ι., Σκορδά Λ., Κοπανάκης Δ., και συν.8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 1-5/10/2002 

41. Μεταβολές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των νοσηλευόντων ασθενών 

της τελευταίας 30ετίας. Κοπανάκης Δ., Γκιουλμπασάνης Ι., Μάινας Ε., και συν. 

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 1-5/10/2002 

42. Εκρίζωση του ελικοβακτιριδίου του πυλωρού σε ηλικιωμένα άτομα. 

Κάραταπάνης Σ., Σκορδά Λ., Κετίκογλου Ι., και συν. 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 1-5/10/2002 

43. Επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος σε ασθ. με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του 

εντέρου-συσχέτιση με τη δραστηριότητα της νόσου. Καραταπάνης Στ., Ρομποτής 

Ι., Κούκου Ε., και συν. 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 1-5/10/2002 

44. Η επίπτωση της λοίμωξης από το H. Pylori σε ενήλικες διαβητικούς ασθενείς. 

Σκορδά Λ., Καραταπάνης Στ., Γκιουλμπασάνης Ι., και συν. 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 1-5/10/2002 

45. Η αντίδραση οξείας φάσης στις λοιμώξεις των διαβητικών. Φωτεινού Σ., Κωτσής 

Θ., Γκιουλμπασάνης Ι., και συν. 28ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 

21-25/5/2002 

46. Σύγχρονη χορήγηση ΧΜΘ - Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με τοπικά 

προχωρημένο CA κεφαλής – τραχήλου. Λατούφης Χ., Κατσιλιέρης Ι., Κακουρή 

Ε., και συν. 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 4-6/4/2002 



 - 172 - 

47. Β' γραμμής θεραπεία με Docetaxel & Vinorelbine σε ασθενείς με μεταστατικό CA 

μαστού. Λατούφης Χ., Κακουρή Ε., Ευδαίμων Ε., και συν. 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 4-6/4/2002 

48. Εισαγωγική ΧΜΘ σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 

Λατούφης Χ., Κακουρή Ε., Ευδαίμων Ε.,  και συν. 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 4-6/4/2002 

 

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα (πολυκεντρικές μελέτες) 

1. COU-AA-302. A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Study 

of Abiraterone Acetate (CB7630) Plus Prednisone in Asymptomatic or Mildly 

Symptomatic Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. 

(12-oct-2009-today). 

2. DIREG_L_03294. Συνεργασία Ογκολόγων και Ουρολόγων στη θεραπεια του 

ορμονοάντοχου καρκίνου του προστάτη. (01-03-2009-today). SANOFI-AVENTIS 

3. A4021018. Randomized, Open-Label, Phase 3 trial of Erlotinib alone or in 

combination with CP-751,871 in patients with Advanced Non-small Cell Lung 

Cancer of Non-adrenocarcinoma histology (10-04-2004-today). PFIZER 

4. NX0802-GIDEON. Global Investagation of therapeutic Decisions In 

hepatocellular carcinoma and of its treatment with Sorafenib. BAYER 

5. STORM. A Phase 3 rendomized, double-blind, placebo-controlled study of 

Sorafenib as adjuvant treatment for hepatocellular carcinoma after surgical 

resection or local ablation (20-05-2009). BAYER 

6.3144A2-3004-WW. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό 

φάρμακο κλινική μελέτη της νερατινίμπης (HKI-272) μετά από τραστουζουμάμπη 
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σε γυναίκες με καρκίνο μαστού πρώιμου σταδίου με υπερέκφραση/γονιδιακή 

ενίσχυση του HER-2/neu. WYETH 

7. 3144A2-3005-WW. Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη δύο σκελών θεραπείας, 

Φάσης 3 της νερατινίμπης και πακλιταξέλης έναντι τραστουζουμάμπης και 

πακλιταξέλης ως θεραπείας πρώτης γραμμής για Erb-2 θετικό υποτροπιάζοντα ή 

μεταστατικό καρκίνο μαστού. WYETH 

8. ΒΟ21990. A Study of Avastin (Bevacizumab) in Combination With 

Temozolomide and Radiotherapy in Patients With Newly Diagnosed 

Glioblastoma (20-05-2009-today). ROCHE 

9. GSK1203486A. Recombinant MAGE-A3 protein (recMAGE-A3) combined with the 

AS01B adjuvant (22-04-2009-today). GLAXO-SMITHKLINE 

10.26866138 PCR 2002. A Phase II, Open-Label, Study of Velcade (Bortezomib) for 

patients with Androgen-Independent Prostate Carcinoma who Progressed on or 

after prior chemotherapy (20-04-2009-today).   

11. MO21609- BEVLIN. Open-label, single-arm, phase II study of bevacizumab 

(AVASTIN) in combination with low-dose interferon as first-line treatment of 

patients with metastatic clear cell renal carcinoma (28-04-2009-today). ROCHE 

12. He 2D/07 DOPERLO. Συνδιασμός δοσεταξέλης με ερλοτινίμπη (tarceva) σε 

ώσεις σε ασθενείς με μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 

(20-05-2009- today). HECOG 
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VII. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

1. Baracos VE, Prado CMM, Antoun S, Gioulbasanis I.  Assessment of 

Nutritional Status, in Nutrition and the Cancer Patient,  E Del Fabbro, V 

Baracos, W Demark-Wahnefried, T bowling, J Hopkinson, E Bruera Editors,  

Oxford University Press, Oxford UK, 2010, pp 19-36 

2.  «Κακοήθη Νεοπλάσματα Θώρακος – Θυρεοειδούς: Από τη βασική έρευνα 

στη θεραπεία». Θεραπεία του χειρουργήσιμου ΜΜΚΠ (στάδια Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ) Κεφ. 

11 σελ.155-169. Ι. Γκιουλμπασάνης, Αθ. Πάλλης, Σ. Αγγελάκη 

3. «Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην 

Γεροντολογία και Γηριατρική». Κεφ. 3.12. «Η υποθρεψία στους 

ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια». Ι. Καλλιακμάνης, Ι. Γκιουλμπασάνης, Ε. 

Παναγιώτου, Κ. Παπαδημητρίου, Ε. Μάινας, Μ. Μιχαηλίδου, Λ. Σκορδά, Μ. 

Χριστοφορίδου, Ε. Ευδαίμων 



 - 175 - 

 

VIII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα «Παθολογία Ι» του ακαδημαϊκού έτους 2002-

2003.  

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα «Παθολογία ΙI» του ακαδημαϊκού έτους 

2002-2003.  

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών της Παθολογικής-

Ογκολογίας του Πανεπιστημίου της Λάρισας για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 

και 2009-2010. 

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Ιατρικής σχολής του 

Πανεπιστημίου της Λάρισας στο μάθημα επιλογής της Παθολογικής-Ογκολογίας 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010. 

• Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κλινικές 

Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής».  

 

Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων 

Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή συνεδρίων-ημερίδων: 

• Συνάντηση Ομάδος Νέων Ελλήνων Ογκολόγων: Διατροφή και Καρκίνος. 

Αθήνα 3/10/2009 

• 16ο Πανελλήνιο συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα, 22-25/4/2010 
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IX. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

• Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων (E.S.M.O.) 

• Μέλος της Ομάδος Νέων Ογκολόγων (Ο.Ν.Ε.Ο.) 

• Μέλος της Εταιρίας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.) 

• Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης 

 

 

X. ΆΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 

 

• Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας (Ταμίας του 

Συλλόγου) για την περίοδο 25/4/1999 - 19/9/2000. 

 

• Μέλος της μη κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης “Médecins du 

Monde” για αρκετά χρόνια. 

 


