ΑΝΔΡΑΣ 65 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ
& ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Β΄ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ
•

65 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Αθηνών

•

Ενεργός καπνιστής

• Κατάχρηση οινοπνεύματος με διακοπή
προ 4μηνου
• Καταθλιπτική συνδρομή υπό μιρταζαπίνη
30mg x 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΝΟΣΟΥ
• Προ 4μηνου εμφάνιση αιφνίδιας αστάθειας
βάδισης μετά από επεισόδιο οξείας μέθης
• Έκτοτε προοδευτική επιδείνωση της αστάθειας
βάδισης
• Νοσηλεία προ 15ημέρου λόγω υπονατριαιμίας
• Από 24ωρου αδυναμία ορθοστάτησης και
πτώση εξ΄ ιδίου ύψους

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• Όψη πάσχοντος
• Βράγχος φωνής

• Νωθρά ΟΤΑ σε άνω και κάτω άκρα
• Αδυναμία κάτω άκρων (κεντρομελικά
3/5,περιφερικά 4/5) αιφνίδιας εγκατάστασης
με προοδευτική επιδείνωση
• Εγκεφαλικές συζυγίες κφ
• Αισθητικότητα κφ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Πλήρης αιματολογικός έλεγχος και ανάλυση
ούρων (υπότονη υπονατριαιμία)
• Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου & ΝΜ
• ΗΝΓ/ΗΜΓ
• Αξονική τομογραφία εγκεφάλου, θώρακος, άνω
& κάτω κοιλίας
• Γαστροσκόπηση
• Αέρια αίματος και σπιρομέτρηση (περιοριστική
πνευμονοπάθεια)
• ΗΕΓ
• ΟΝΠ (λευκωματοκυτταρικός διχασμός)

ΣΥΝΟΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

• Βράγχος φωνής

• Νωθρά ΟΤΑ σε άνω και κάτω άκρα
• Αδυναμία κάτω άκρων (κεντρομελικά
3/5,περιφερικά 4/5) αιφνίδιας εγκατάστασης
με προοδευτική επιδείνωση
• Περιοριστική πνευμονοπάθεια
• Υπότονη υπονατριαιμία
• Λευκωματοκυτταρικός διχασμός

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke (WE)
• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια
• Σύνδρομο Lambert - Eaton
• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια
• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια

ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ WERNICKE (WE)
Η πρώτη “πονηρή” διαγνωστική σκέψη που πρέπει να
αποκλειστεί σε
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ & ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

•

•

Οφείλεται στην έλλειψη θειαμίνης (Β1)

•

Κλασική τριάδα = σύγχυση & αταξία & οφθαλμοπληγία
(σπάνια πληρούται – 10%)

•

80% μπορεί να υπάρχει πολυνευροπάθεια

•

Αναστρέψιμη με θεραπεία αναπλήρωσης
Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A, Hillbom M, Tanasescu R, Leone MA, et al. EFNS guidelines for diagnosis,
therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol. 2010. 17:1408–1418.

WE – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
WE

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΑΣ

•

Διαταραχές
οφθαλμοκινητικότητας

•

Εγκεφαλικές συζυγίες κφ

•

Σύγχυση, λήθαργος, κώμα

•

Όψη πάσχοντος, με καλό
προσανατολισμό ωστόσο

•

Κορμική αταξία (συνδυασμός
παρεγκ/λιδικής δ/χ, αιθουσαίας
δ/χ & δ/χ εν τω βάθει
αισθητικότητας από τη

•

Δυσχέρεια στη βάδιση με
παρεγκεφαλιδικές δοκιμασίες
κφ, χωρίς δ/χ από το
αιθουσαίο σύστημα και από
την εξέταση του ΠΝΣ μυϊκή
αδυναμία περισσότερο
κεντρομελική και νωθρά ΟΤΑ
(πολυνευροπάθεια?)

συνύπαρξη πολυνευροπάθειας)

DRY BERI-BERI
•
•
•

•
•
•

Beri-beri = νευροπάθεια εξαιτίας έλλειψης
θειαμίνης
Dry = όταν δε συνοδεύεται από καρδιακή
ανεπάρκεια
Σταδιακή ανάπτυξη συμπτωμάτων εντός
εβδομάδων, αναφορές και για οξεία εμφάνιση (GBS
mimics)
Αξονική αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια,
μηκοεξαρτώμενη
Δ/χη αισθητικότητας & μυϊκή αδυναμία
περιφερικότερα
Προσβολή λαρυγγικού νεύρου: βράγχος φωνής
Σταμπουλής, Ελ. (2016). Νευρολογία. Παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος. Αθήνα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Ανεύρεση υπότονης υπονατριαιμίας (μέτριας &
έκδηλης)
• Τυχαίο?
• Σχετίζεται με λήψη μιρταζαπίνης?
• Cooles PE, Borthwick LJ. Inappropriate
antidiuretic hormone secretion in Wernicke’s
encephalopathy. Postgraduate Medical Journal.
1982;58(677):173-174.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΗΕΓ = διάχυτες βραδυρρυθμίες στη χρόνια WE
• Στον ασθενή καταγράφηκε βασικός ρυθμός α
και ορισμένα βραδέα στοιχεία θ κατά τα
διαστήματα υπνηλίας
• ΗΝΓ-ΗΜΓ = υπέρ αξονικής αισθητικοκινητικής
πολυνευροπάθειας στη Beri – Beri
• Στον ασθενή καταγράφεται φυσιολογικό
• Ποιος το έκανε?
• Ποια νεύρα & μυς ελέγχθησαν?
• Έγινε πολυ νωρίς η εξέταση?

WE – MRI BRAIN
This MRI shows typical high signal intensities (SIs) in the medial thalamus (A), periaqueductal gray (B), mamillary
bodies (C), cerebellar vermis (B, C, D), and paravermian superior cerebellum (D). All the lesions represent high SIs
on the DWI (E–H). The ADC images of the cerebellar vermis (K, L) and paravermian superior cerebellum (L) show
low SIs (arrowheads), whereas other described areas (I, J) show iso-SIs (arrows)..

Neurology. 2008;70(15):e48

IF IN DOUBT, TREAT
•
•
•
•
•

•
•

Αναστρέψιμη σε ένα μεγάλο βαθμό, αν δοθεί
υποκατάσταση ήδη από την οξεία φάση
Παρεντερική χορήγηση
Χωρίς τοξικότητα
Αγωγή πριν ή ταυτόχρονα με τη χορήγηση γλυκόζης.
Όχι πρώτα η γλυκόζη, καθώς καταναλώνει θειαμίνη!
Άμεση αποκατάσταση της αταξίας και της
οφθαλμοκινητικότητας, ακολουθεί η βελτίωση του
επιπέδου συνείδησης
Συνέχιση παρεντερικής αγωγής για 2 εβδομάδες
Ο ασθενής δεν ανταποκρίθηκε στην αγωγή, αντίθετα
επιδεινώθηκε η μυϊκή αδυναμία....
Day E, Bentham PW, Callaghan R, Kuruvilla T, George S. Thiamine for prevention and treatment of WernickeKorsakoff Syndrome in people who abuse alcohol (Cochrane Review ). The Cochrane Library. 2013. 7:1-20.

EFNS GUIDELINES
•

•

•
•
•

•
•
•
•

The clinical diagnosis of WE should take into account the different presentations of
clinical signs between alcoholics and non alcoholics (Recommendation Level C);
although prevalence is higher in alcoholics, WE should be suspected in all clinical
conditions which could lead to thiamine deficiency.
The clinical diagnosis of WE in alcoholics requires two of the following four signs;
(i) dietary deficiencies (ii) eye signs, (iii) cerebellar dysfunction, and (iv) either an
altered mental state or mild memory impairment (Level B).
Total thiamine in blood sample should be measured immediately before its
administration.
MRI should be used to support the diagnosis of acute WE both in alcoholics and
non alcoholics (Level B).
Thiamine is indicated for the treatment of suspected or manifest WE. It should be
given, before any carbohydrate, 200 mg thrice daily, preferably intravenously
(Level C).
The overall safety of thiamine is very good (Level B).
After bariatric surgery we recommend follow-up of thiamine status for at least 6
months (Level B) and parenteral thiamine supplementation.
Parenteral thiamine should be given to all at-risk subjects admitted to the
Emergency Room.
Patients dying from symptoms suggesting WE should have an autopsy.
Galvin R, Bråthen G, Ivashynka A, Hillbom M, Tanasescu R, Leone MA, et al. EFNS guidelines for diagnosis,
therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol. 2010. 17:1408–1418.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke (WE)
• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια
• Σύνδρομο Lambert - Eaton
• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια
• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΙΚΗ ΜΥΕΛΙΝΟΛΥΣΗ - CPM
•
•

•

Πρέπει να αποκλειστεί σε κάθε περίπτωση ιστορικού
διόρθωσης υπονατριαιμίας
Είναι η κλασική έκφραση του Οσμωτικού
Απομυελινωτικού Συνδρόμου (ODS), με την ανάπτυξη
μη φλεγμονώδους απομυελίνωσης κεντρικά στο
επίπεδο της γέφυρας, άλλοτε άλλης έκτασης
Μπορεί να υπάρξει απομυελίνωση και σε άλλες περιοχές
εκτός από τη γέφυρα (extrapontine myelinolysis –
EPM): μεσεγκέφαλο, θάλαμο, βασικά γάγγλια,
παρεγκεφαλίδα

Singh TD, Fugate JE, Rabinstein AA. Central pontine and extrapontine
myelinolysis: a systematic review. Eur J Neurol. 2014 Dec. 21 (12):1443-50

ΑΙΤΙΑ CPM
Σχετίζεται με:
• Ταχεία διόρθωση υπονατριαιμίας (πάνω από 10 mEq/L
εντός του πρώτου 24ωρου)
• Αλκοολισμό
• Μεταμόσχευση ήπατος
• Άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποφωσφαταιμία,
υποκαλιαιμία)
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Νεφρική αναπάρκεια και αιμοκάθαρση
• Υπερεμεσία της κύησης
• Νευρική ανορεξία
• Νόσος Wilson
• Σοβαρά εγκαύματα
• ΣΕΛ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ CPM
•
•
•
•

•
•
•

Σύγχυση, στένωση επιπέδου συνείδησης
Περιορισμός ή κατάργηση των οριζόντιων οφθαλμικών
κινήσεων
Σπαστική τετραπληγία: αυξημένα ΟΤΑ, Babinski (+),
κλόνος
Προσοχή στην οξεία εγκατάσταση μπορεί ακόμα να μην
έχει ολοκληρωθεί η σπαστικότητα ή η εικόνα της να
αλλοιώνεται από συνοδό ύπαρξη πολυνευροπάθειας
στους αλκοολικούς
Ψευδοπρομηκική παράλυση: δυσφαγία, δυσκαταποσία,
βράγχος φωνής, δυσαρθρία
Έως και locked – in syndrome
Δεν προσβάλλονται η αισθητική οδός και οι κάθετες
οφθαλμικές κινήσεις

MRI CPM

Trident sign
Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 2598
Case courtesy of Dr Brendon Friesen, Radiopaedia.org, rID: 41818

MRI CPM

ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Πρόσφατη διόρθωση υπονατριαιμίας σε ασθενή με ιστορικού
αλκοολισμού: πρέπει να αποκλειστεί η CPM
H διόρθωση της υπονατριαιμίας έγινε μόνο με στέρηση ύδατος,
χωρίς χορήγηση υπέρτονου φυσιολογικού ορού, σε χρονικό
διάστημα μίας εβδομάδας
Το επεισόδιο της αδυναμίας (κυρίως κεντρομελικής στα κάτω
άκρα) εμφανίστηκε οξέος 1 εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της
διόρθωσης
Η παραπάρεση ήταν χαλαρή, χωρίς σημείο Babinski
Χωρίς άλλα σημεία ψευδοπρομηκικής παράλυσης, πλην βράγχους
φωνής
Χωρίς διαταραχή οφθαλμοκινητικότητας
Χωρίς διαταραχή επιπέδου συνείδησης
Αρκετά απομακρυσμένη η διάγνωση CPM
MRI εγκεφάλου γνωματεύτηκε ως φυσιολογική,
πραγματοποιήθηκε όμως πριν τη διόρθωση υπονατριαιμίας και το
νεό επεισόδιο αδυναμίας
CT εγκεφάλου μετά τη διόρθωση υπονατριαιμίας (-)
Συσταση για νέα MRI εγκεφάλου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke (WE)
• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια
• Σύνδρομο Lambert - Eaton
• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια
• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια

ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ
•
•
•
•

Συχνότερη σκελετική μυϊκή διαταραχή στο δυτικό
ημισφαίριο
Συχνά προσβολή και του καρδιακού μυός
50% των αλκοολικών
Η αιθανόλη δρα τοξικά άμεσα στο ραβδωτό μυ με
δοσοεξαρτώμενο τρόπο, χωρίς την ανάγκη παρουσίας
τροφικής ή βιταμινικής ανεπάρκειας

Σταμπουλής, Ελ. (2016). Νευρολογία. Παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος. Αθήνα

ΟΞΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ
•
•
•

•

•

1% των αλκοολικών, ηλικίας 40-60 ετών, συχνότερα
στους άνδρες
Εκδηλώνεται μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλης
Οιδηματώδεις επώδυνοι μύες, μυοσφαιρινουρία,
CPKαιμία, μυαλγία κυρίως στις κεντρομελικές ζώνες ή
στους γαστροκνημίους
Ειδικές κλινικές μορφές: «παραλυτική» στην οποία
υπάρχει αδυναμία κυρίως στην πυελική ζώνη ή είναι
γενικευμένη και «οξεία διάχυτη νεκρωτική μυοπάθεια»
με διάχυτη προσβολή και των φαρυγγικών,
αναπνευστικών, θωρακικών μυών και πολύ αυξημενή
CK
Βελτίωση με διακοπή αλκοόλης εντός 10 ημερών

ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ
•
•

•
•
•

35-67% των αλκοολικών, ηλικίας 40-60 ετών, με
μακρά διάρκεια κατάχρησης αιθανόλης (>10 έτη)
Εκδηλώνεται με κεντρομελική αδυναμία και
προοδευτική ατροφία, χωρίς απαραίτητα αύξηση της
CK
Επίσης αστάθεια βάδισης, συχνές πτώσεις, οστεοπενία,
μυϊκές κράμπες, μυαλγία, μειωμένη ποιότητα ζωής
Μυοπαθητικά ευρήματα στο ΗΜΓ στο 10-15%
Αναστρέψιμη μετά από 6-12 μήνες αποχής

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
•
•
•

•
•
•
•
•

Σαφές ιστορικό κατάχρησης αλκοόλης
2 επεισόδια οξείας εμφάνισης αδυναμίας σε έδαφος
όμως μιας προοδευτικής μυϊκής προσβολής
Προσβολή των κεντρομελικών κυρίως μυών των κάτω
άκρων, με συνοδό βράγχος φωνής και προσβολή και
των αναπνευστικών μυών
Όμως η μυϊκή αδυναμία είναι ανώδυνη και δεν
καταγράφεται αύξηση της CK
Το φυσιολογικό ΗΜΓ δεν αποκλείει τη διάγνωση (δεν
έχουμε σε όλους μυοπαθητικά διαγράμματα)
Αυξημένη πρωτεΐνη στο ΕΝΥ έχει παρατηρηθεί σε οξεία
κατάχρηση αλκοόλης
Τυχαία συνύπαρξη υπονατριαιμίας?
Θεραπεία ούτως ή αλλως: αποχή από το αλκοόλ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke (WE)
• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια

?

• Σύνδρομο Lambert - Eaton
• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια
• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια

ΣΥΝΔΡΟΜΟ LAMBERT – EATON (LEMS)
•

•
•
•
•

Προσυναπτική διαταραχή της νευρομυϊκής σύναψης, με
μειωμένη απελευθέρωση Ach από την προσυναπτική
μεμβράνη
2/3 είναι παρανεοπλασματικό (μικροκυτταρικό Ca
πνεύμονα, περιστασιακά λέμφωμα κ.α.)
To σύνδρομο μπορεί να προηγείται της εμφάνισης του
καρκίνου κατά 2 έτη (οριακά κατά 4 έτη)
Ειδάλλως μπορεί να συνδυάζεται με υποθυρεοειδισμό,
κοιλιοκάκη, δερματίτιδα, ψωρίαση ή να είναι ιδιοπαθές
Στο 70-85% υπάρχουν αντισώματα έναντι των
τασεοελεγχόμενων διαύλων ασβεστίου του τύπου P/Q
1.Σταμπουλής, Ελ. (2016). Νευρολογία. Παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος. Αθήνα
2. Newsom-Davis J. Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Rev Neurol. 2004;160:177-80.
3. Tarr TB, Wipf P, Meriney SD. Synaptic Pathophysiology and Treatment of Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome.
Mol Neurobiol. 2014 Sep 9.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ LEMS
•
•
•

•
•
•

Κεντρομελική αδυναμία των κάτω άκρων, προοδευτικά
επιδεινούμενη
Μπορεί να επεκταθεί και στους αναπνευστικούς μυς και
στις κατώτερες κρανιακές συζυγίες
Παροδική βελτίωση της μυϊκής ισχύος μετά από
σύντομης διάρκειας άσκηση, αλλά μετά εμφάνιση
έυκολης κόπωσης
Τα ΟΤΑ μπορεί να είναι ελαττωμένα ή κατηργημένα
Προσβολή και των ινών ΑΝΣ
Συνυπάρχουν και άλλες παρανεοπλασματικές
εκδηλώσεις, όπως SIADH (υπότονη υπονατριαιμία)

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ LEMS
•
•

Μεγάλη μείωση του ύψους CMAP (>10% του
φυσιολογικού)
Το ύψος CMAP μετά από μέγιστη εκούσια σύσπαση
διάρκειας 10 δευτερολέπτων παρουσιάζει όδωση,
συνήθως άνω του 100%.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ LEMS
Characteristic responses to repetitive nerve stimulation in patient with Lambert-Eaton myasthenic
syndrome. (A) Responses elicited from hand muscle by stimulation of nerve at 3 Hz. Amplitude of
initial response is less than normal, and response is decremental. (B) Responses as in A,
immediately after voluntary activation of muscle for 10 seconds. Amplitude has increased. (C)
Responses in hand muscle elicited by 20-Hz stimulation of nerve for 10 seconds. Response
amplitude is less than normal initially, falls further during first few stimuli, then increases and
ultimately becomes more than twice initial value.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ LEMS
•
•
•
•
•
•
•
•

Θεραπεία υποκείμενου Ca (αφαίρεση, χημειοθεραπεία,
ακτινοθεραπεία)
Πρεδνιζόνη μόνη ή σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη ή
κυκλοσπορίνη
Πλασμαφαίρεση – IVIg
3,4 διαμινοπυριδίνη
Αμιφαμπριδίνη (FIRDAPSE, EMEA APPROVED)
Πυριδοστιγμίνη
Υδροχλωρική γουανιδίνη
Εφεδρίνη

1.Σταμπουλής, Ελ. (2016). Νευρολογία. Παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος. Αθήνα
2. Keogh M, Sedehizadeh S, Maddison P. Treatment for Lambert-Eaton myasthenic
syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16. 2:CD003279.

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
•
•

•

•
•

Το ΗΜΓ αναφέρεται ως φυσιολογικό, ωστόσο θα πρέπει
να ζητηθεί η εξέταση με τη συγκεκριμένη ένδειξη
Υπέρ του LEMS μπορεί να θεωρηθεί η
συμπτωματολογία του ασθενούς με την έλλειψη
διαταραχής της αισθητικότητας αλλά και η συνύπαρξη
υπονατριαιμίας, πιθανά στα πλαίσια SIADH
O ασθενής υποβλήθηκε σε ολοσωματική CT χωρίς
ανεύρεση καρκίνου, κρίνεται ωστόσο σκόπιμος ο
έλεγχος με PET
Απαραίτητος ο έλεγχος επίσης αντισωμάτων VGCC.
Ως ατυπία για τη διάγνωση θεωρείται ο
λευκωματοκυτταρικός διχασμός στο ΕΝΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke (WE)
• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια

?

• Σύνδρομο Lambert - Eaton

√√

• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια
• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
•
•

Η νευροπάθεια μπορεί να προηγείται της αρχικής
διάγνωσης ή της υποτροπής του καρκίνου
Προσοχή: νευροπάθεια μπορεί επίσης να προκληθεί από
τη χημειοθεραπεία, τις διαταραχές θρέψης, τις
ευκαιριακές λοιμώξεις, αλλά και από απευθείας διήθηση
του περιφερικού νευρικού συστήματος από τα
καρκινικά κύτταρα

Σταμπουλής, Ελ. (2016). Νευρολογία. Παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος. Αθήνα

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΟΓΚΟΙ (ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κινητική

SCLC (anti-Hu), Λέμφωμα

Σύνδρομο περιφερικού νευρώνα. Είναι
σπάνιο.

Αισθητική

SCLC (anti-Hu), Λέμφωμα, Αδενοκαρκίνωμα

Οροαρνητικοί μέχρι 16%

Αυτόνομη

SCLC (anti-Hu), Λέμφωμα, Αδενοκαρκίνωμα,
Θύμωμα

Αντισώματα έναντι των γαγγλιονικών AchR
στο 10-20% των ασθενών

Αξονική

Αδενοκαρκίνωμα (συνήθως
οροαρνητικοί), SCLC (anti-CV2, anti-Hu)

Περισσότερο τυπική σε αδενοκαρκίνωμα
& SCLC

Απομυελινωτική

Λέμφωμα, αδενοκαρκίνωμα, SCLC (antiCV2)

Η νευρολεμφωμάτωση μπορεί να μιμείται
παρανεοπλασματική νευροπάθεια

Παραπρωτεϊναιμική

Waldenstrom (anti-MAG σε <50%), μυέλωμα,
POEMS

O VEGF είναι πολύ ειδικός δείκτης
δραστηριότητας στο POEMS

Αγγειϊτιδική

Πνεύμονος, ουρογεννητικός, λέμφωμα

Εκδηλώνεται σπάνια σαν πολλαπλή
μονονευρίτιδα

Α. ΝΕΥΡΩΝΟΠΑΘΕΙΑ

Β. ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΝΕΥΡΩΝΟΠΑΘΕΙΑ

•

•
•
•
•

Πολύ σπάνια νόσος του κινητικού νευρώνα έχει
αναφερθεί σε συνδυασμό με αδενοCa ωοθήκης,
μαστού, νεφρού, πνεύμονος και λέμφωμα
Στις περιπτώσεις αυτές περιορίζεται στον κατώτερο
κινητικό νευρώνα
Τείνει να είναι ασύμμετρη
Χαλαρή μυϊκή αδυναμία κυρίως στα κάτω άκρα με
κατάργηση των τενοντίων αντανακλάσεων
Σπάνια ανευρίσκονται αυτοαντισώματα (anti-Yo, antiRi, αντι-β4 σπεκτρίνης)

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
•
•
•

•

•

Μικτή αισθητικο-κινητική μηκοεξαρτώμενη
πολυνευροπάθεια
Ταχεία έναρξη και εξέλιξη εντός εβδομάδων ή μηνών
Στο ΕΝΥ μπορεί να παρατηρείται αύξηση της πρωτεΐνης
και των λεμφοκυττάρων (λευκωματοκυτταρικός
διχασμός)
Συνδεόνται με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος,
αδενοκαρκίνωμα, μελάνωμα, σεμίνωμα, λέμφωμα,
πολλαπλό και σκληρωτικό μυέλωμα
Ογκονευρωνικά αντισώματα: anti – Hu, anti –
CV2(CRMPS)

ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Εκδήλωση ως :
• Guillain – Barre syndrome
• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια
• Miller – Fisher syndrome
• MMN
• Παραπρωτεϊναιμική πολυνεροπάθεια
• Αγγειϊτιδική νευροπάθεια
• Ριζοπλεγματοπάθεια (βραχιόνια πλεξίτιδα)

Diagnostic criteria for
paraneoplastic neurological syndromes

With regard to paraneoplastic neuropathy, only subacute sensory neuronopathy and
chronic intestinal pseudo-obstruction are classified as “classic”

Graus F, Delattre J, Antoine J, et al. Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological
syndromes. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2004;75(8):1135-1140.
doi:10.1136/jnnp.2003.034447.

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
•

•

•

Προοδευτική εξέλιξη χαλάρης μυϊκής αδυναμίας κάτω
άκρων + κατηργημένα ΟΤΑ + λεύκωμα στο ΕΝΥ +
SIADH εγείρει την ανάγκη αποκλεισμού μιας
παρανεοπλασματικής νευροπάθειας
Εντύπωση προκαλεί η παντελής έλλεψη αισθητικών
συμπτωμάτων και το αναφερόμενο ως φυσιολογικό
ΗΜΓ, κάνοντας τη διάγνωση απομακρυσμένη
Σκόπιμος ωστόσο κρίνεται ο έλεγχος ογκο-νευρωνικών
αντισωμάτων

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke (WE)
• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια

?

• Σύνδρομο Lambert - Eaton

√√

• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια

?

• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
•
•
•
•

Εγκατάσταση κεντρομελικής μυϊκής αδυναμίας με
μείωση των οστεοτενόντιων αντανακλαστικών
Λευκωματοκυτταρικός διχασμός
Συνύπαρξη ή μη αισθητικών συμπτωμάτων και
διαταραχών από το αυτόνομο
Καθοριστικής σημασίας είναι το χρονικό διάστημα
εγκατάστασης της αδυναμίας και η πορεία της νόσου
για τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ Guillain Barre
syndrome (GBS) και χρόνιας φλεγμονώδους
απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας (CIDP)

Σταμπουλής, Ελ. (2016). Νευρολογία. Παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος. Αθήνα

GBS
•

•
•
•
•

•
•

Μεταλοιμώδης, μονοφασική, κυρίως κινητική πολυνευροπάθεια,
που χαρακτηρίζεται από ταχέως εξελισσόμενη αδυναμία, μετά την
οποία ακολουθεί βραδεία κλινική αποκατάσταση
H ανάπτυξη SIADH έχει περιγραφεί σαφώς στο GBS και είναι
συχνή και σημαντική αιτία πρόκλησης υπότονης υπονατριαιμίας
Για το GBS η μέγιστη αδυναμία πρέπει να έχει εγκατασταθεί εντός
4 εβδομάδων ή εντός 6 εβδομάδων για την υποξεία μορφή GBS
Ακολουθεί η φάση σταθεροποίησης και η φάση αποκατάστασης
(μήνες)
10-15% των ασθενών κατά τη φάση αποκατάστασης μπορεί να
έχουν μια δευτεροπαθή επιδείνωση των συμπτωμάτων που
σχετίζεται με τη θεραπεία
Δυσκολία διάκρισης από την SIDP (υποξεία CIDP, εγκατάσταση
εντός 4 – 8 εβδομάδων)
3 ή περισσότερες φάσεις υποτροπών αποκλείουν το GBS

CIDP
•

•

•
•

•

Κλινικά ετερογενής ομάδα αισθητικοκινητικής νευροπάθειας με
ευρύ φάσμα κλινικών φαινοτύπων, που εκδηλώνεται ως
μονοφασική, υποτροπιάζουσα ή προοδευτική διαταραχή.
Η τυπική CIDP εκδηλώνεται με τη μορφή αισθητικοκινητικής,
κυρίως κεντρομελικής, διάχυτης πολυνευροπάθειας, που
εγκαθίσταται σε χρονικό διάστημα άνω των 2 μηνών.
Περιγράφεται όμως και οξεία εγκατάσταση CIDP, με εικόνα
παρόμοια με GBS.
Μπορεί να διακριθεί, γιατί συνήθως έχει α) λιγότερο βαριά μυϊκή
αδυναμία (διατηρείται η ικανότητα για βάδιση, μη αναγκαία
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής), β) επικράτηση των
αισθητικών συμπτωμάτων, γ) λιγότερο συχνή προσβολή των
κρανιακών νεύρων και του ΑΝΣ και δ) απουσία προηγηθείσας
λοίμωξης.
CIDP + SIADH έχουν περιγραφεί μόνο σε κάποια περιστατικά, σε
συνδυασμό με αυξημένη πρωτεΐνη στο ΕΝΥ και αυξημένη τιμή
ενδοκράνιας πίεσης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ CIDP
•

•

•
•

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε ασθενή με προοδευτική
συμμετρική ή ασύμμετρη πολυριζονευροπάθεια, της οποίας η
κλινική πορεία είναι υποτροπιάζουσα ή προοδευτική για
περισσότερο από 2 μήνες
Ιδίως σε: θετικά αισθητικά συμπτώματα, κεντρομελική αδυναμία,
κατάργηση των τενόντιων αντανακλαστικών, χωρίς ατροφία,
κατάργηση της αίσθησης της παλλαισθησίας ή της θέσης των
μελών στο χώρο
Συνδυασμός κλινικών, ηλεκτροδιαγνωστικών και εργαστηριακών
ευρημάτων, με παράλληλο αποκλεισμό άλλων διαταραχών
Σκόπιμη η γρήγορη διάγνωση, καθότι θεραπεύσιμη νευροπάθεια,
πριν την ανάπτυξη μόνιμης αναπηρίας λόγω αξονικής
καταστροφής.

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
•

•
•

•
•

Προοδευτική κεντρομελική αδυναμία + κατάργηση
ΟΤΑ, με εμφάνιση 2 σαφών υποτροπών σε
μεσοδιάστημα 4 μηνών
Λευκωματοκυττατικός διχασμός στο ΕΝΥ
ΗΜΓ μη διαγνωστικό, καθώς δεν περιγράφεται η
εξέταση F κυμάτων και επιπλέον μπορεί να έγινε
αρκετά νωρίς στην πορεία της νόσου
Κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη ΗΜΓ
Βοηθητική μπορεί να είναι η MRI οσφυοϊερού
πλέγματος ή ριζών (παρουσιάζουν σκιαγραφική
ενίσχυση)

ELECTRODIAGNOSTIC CRITERIA EFNS/PNS

Van den Bergh, P. Y. K., Hadden, R. D. M., Bouche, P., et.al. (2010), European Federation of Neurological
Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy: Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the
Peripheral Nerve Society — First Revision. European Journal of Neurology, 17: 356–363. doi:10.1111/j.14681331.2009.02930.x

ΤΟ ΗΜΓ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
• Ο ασθενής έχει προεξάρχοντα
συμπτώματα από τα κάτω άκρα,
παρόλα αυτά δεν έχει ελεχθεί
καμία αισθητική ταχύτητα
αγωγής στα κάτω άκρα.
• Προς αποκλεισμό
πολυνευροπάθειας θα έπρεπε
να είχε ελεχθεί η κινητική
ταχύτητα αγωγής τουλάχιστον
σε ακόμα ένα νεύρο άνω άκρου,
εκτός από το μέσο νεύρο, που
ορθώς ελέχθηκε
• Η δοκιμασία Desmedt δε
γράφεται καν σωστά. Ούτε
αναφέρεται ποιο νεύρο
ερεθίστηκε κατά τη δοκιμασία.
• Έλεγχος F-κυμάτων δεν
αναφέρεται. Δεν έγινε??

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
• Κακής ποιότητας
καταγραφή με
παράσιτα από τη
γείωση, αλλά και
μεγάλα μυϊκά
παράσιτα
• Αναξιόπιστες
καταγραφές που
χρήζουν επανάληψης.

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
• Καταγραφή κινητικών
ταχυτήτων αγωγής, με
μικρότερο CMAP στον
περιφερικό σε σχέση
με τον κεντρικό.
• Σε όλες τις
καταγραφές,
περιφερικές ή
κεντρικές, πολύ
χαμηλό το ύψος του
δυναμικού.

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
• Πτώση του
CMAP >50%
στον κεντρικό
ερεθισμό σε
σχέση με τον
περιφερικό
ερεθισμό (χωρίς
αύξηση της
χρονοδιασποράς
>20%)
• Εάν ισχύει η εν
λόγω
καταγραφή, τότε
πρόκεται για ένα
block αγωγής, το
οποίο δεν
αναφέρεται στο
πόρισμα.

ΤΟ ΗΜΓ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
• Εντύπωση προκαλεί ο έλεγχος
τόσο πολλών μυών των άνω και
κάτω άκρων, στον περιορισμένο
χρόνο που συνήθως διαθέτουν
οι εξεταστές.
• Η τοποθέτηση βελονών σε κάθε
έναν από αυτούς του μυς είναι
εξαιρετικά επώδυνη για τον
ασθενή. Τίθεται λοιπόν το
ερώτημα εάν ο ασθενής
μπόρεσε να συνεργαστεί
σωστά, ειδικά για την επίτευξη
της μέγιστης προσπάθειας
• Μήπως η εξέταση έγινε με
επιφανειακά ηλεκτρόδια ?

High resolution neurography of the lumbosacral
plexus on 3T magnetic resonance imaging

Cejas C, Escobar I, Serra M, . High resolution neurography of the lumbosacral plexus on 3T magneteic
resonance imaging. Radiologia 2015; 57: 22–34.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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• Κεντρική γεφυρική μυελινόλυση
• Αλκοολική μυοπάθεια
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• Σύνδρομο Lambert - Eaton

• Παρανεοπλασματική νευροπάθεια
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• Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυνευροπάθεια SOS: NEW EMG

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Νέος ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος
(ΗΝΓ/ΗΜΓ/RNS/Δοκιμασία μέγιστης
εκούσιας σύσπασης 10 δευτερολέπτων )
• Αντισώματα VGCC
• Ολοσωματικό FDG-PET
• Ογκονευρωνικά Αντισώματα στα πλαίσια
παρανεοπλασματικής πολυνευροπάθειας
• Νέα MRI εγκεφάλου

