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Π ΕΡIΛΗΨΗ 

 Το μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton (LEMS) είναι μια αυτοάνοση, προσυναπτική 

διαταραχή της νευρομυικής διαβίβασης που χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυϊκή αδυναμία 

και δυσλειτουργία του αυτονόμου και συχνά συνδέεται με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος 

(SCLC).  Ο επιπολασμός υπολογίζεται παγκοσμίως μεταξύ 3-4/1.000.000.  Η ηλικία έναρξης 

είναι συνήθως άνω των 40 ετών, αν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η LEMS 

χαρακτηρίζεται από την κλινική τριάδα της εγγύς μυϊκής αδυναμίας, της διαταραχής του 

αυτόνομου και της εξασθένισης των τενόντιων αντανακλαστικών. Οι όγκοι, κυρίως 

μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονος, είναι παρόντες στο πενήντα έως εξήντα τοις εκατό 

των ασθενών με LEMS (βλ. τον όρο αυτό). Μπορεί να εκδηλωθεί παρεγκεφαλιδική αταξία, και 

στην περίπτωση αυτή σχεδόν πάντα συνοδεύεται από SCLC. Περίπου το 90% των ασθενών με 

LEMS έχουν παθογόνα αντισώματα έναντι του προσυναπτικού διαύλου ασβεστίου τύπου P / Q 

(VGCC). Δυσλειτουργία ή μείωση του αριθμού των διαύλων αυτών αναστέλλει την 

απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης από την προσυναπτική τελική πλάκα, με αποτέλεσμα 

μειωμένη νευρομυϊκή  διαβίβαση και μυϊκή αδυναμία. Εκτός από την κλασική κλινική τριάδα (αν 

και δεν είναι πάντα παρόντα και τα τρία χαρακτηριστικά), η διάγνωση του LEMS βασίζεται στην 

ανίχνευση των αντισωμάτων VGCC χρησιμοποιώντας προσδιορισμούς 

ραδιοανοσοκατακρήμνισης και / ή τις τυπικές διαταραχές κατά την δοκιμασία των 

επαναληπτικών νευρικών διεγέρσεων (RNS): χαμηλό εύρος δυναμικού δράσης των μυών 

(CMAP), μειωμένη απάντηση σε χαμηλό ρυθμό διέγερσης, και μια σταδιακή απόκριση σε 

υψηλού βαθμού διέγερση ή μετά από σύντομη άσκηση (διευκόλυνση μετά την άσκηση). Το 

παθολογικό ΗΜΓ μεμονωμένης ίνας (SFEMG) μπορεί να επιβεβαιώσει την διαταραχή της 

νευρομυϊκής σύναψης, αλλά είναι μη ειδικό. Στο 60% των ασθενών με LEMS, μια διαφορετική 

διάγνωση είχε αρχικά διατυπωθεί, συμπεριλαμβανομένων της βαριάς μυασθένειας (MG), της 

μυοσίτιδας με έγκλειατα σωμάτια, του συνδρόμου Guillain-Barré (GBS), της αμυοτροφικής 

πλευρικής σκλήρυνσης (ALS) (δείτε αυτούς τους όρους), της οσφυϊκής σπονδυλικής στένωσης, 

της πρώιμης φάσης της νόσου του Πάρκινσον και του παρκινσονισμού του κάτω μέρους του 

σώματος. Δεν υπάρχει θεραπεία για το LEMS και η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική. 

Περιλαμβάνει τη 3, 4-φωσφορική διαμινοπυριδίνη η οποία είναι συνήθως καλά ανεκτή και 

αποτελεσματική. Σε μερικούς ασθενείς έχει προταθεί μία πρόσθετη επίδραση  της 

πυριδοστιγμίνης με την 3,4 DAP. Εάν η συμπτωματική θεραπεία είναι ανεπαρκής, η θεραπεία με 

ανοσοκατασταλτικά όπως η πρεδνιζόνη, μόνη ή σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη μπορεί να 

επιτύχει μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου. Η πλασμαφαίρεση και η χορήγηση υψηλών  

δόσεων ανοσοσφαιρινών ενδοφλεβίως  (IVIGs) έχουν μια σύντομη επίδραση. Είναι υποχρεωτική 

η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση του όγκου τόσο για τον έλεγχο του όγκου όσο και 

για την βελτιώση των κλινικών συμπτώματων της LEMS. Σε γενικές γραμμές, η LEMS 
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ανταποκρίνεται καλά στην συμπτωματική και ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Ωστόσο, η LEMS 

μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Το 

προσδόκιμο επιβίωσης εξαρτάται από την παρουσία του καρκίνου του πνεύμονος. Χωρίς τον 

καρκίνο, το προσδόκιμο επιβίωσης θεωρείται φυσιολογικό. Όμως το SCLC είναι μια πολύ 

επιθετική μορφή καρκίνου, και η  πρόγνωση των ασθενών με LEMS και SCLC είναι συχνά 

πτωχή. Η διάμεση επιβίωση είναι 17-24 μήνες, αν και το ποσοστό των ασθενών σε μακροχρόνια 

ύφεση ή ακόμη και αποθεραπευμένων  είναι περίπου 20% (σε σύγκριση με <2% των ασθενών 

με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος χωρίς LEMS). 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


