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Περίληψη

Η νεοπλασματική πλεγματοπάθεια του βραχιονίου πλέγματος αποτελεί εκδήλωση κυρίως του 
καρκίνου του μαστού και του πνεύμονος. Χαρακτηρίζεται αρχικά από αμείωτο και οξύ πόνο ο 
οποίος ακολουθείται από την ανάπτυξη μυϊκής αδυναμίας και αισθητικών διαταραχών. Ασθε-
νείς με καρκίνο οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία της περιοχής του θώρακος, της 
μασχάλης ή του αυχένα, μπορεί να αναπτύξουν μετακτινική βραχιόνιο πλεγματοπάθεια. Η δια-
φορική διάγνωση μεταξύ μεταστατικής και μετακτινικής πλεγματοπάθειας συνήθως είναι δύ-
σκολη και βασίζεται στις διαφορές των κλινικών εκδηλώσεων και των νευροαπεικονιστικών 
και ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η περιγραφή των 
διαφορετικών ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων πάνω στα οποία θα βασισθεί η διαφοροδιά-
γνωση μεταξύ μεταστατικής και μετακτινικής πλεγματοπάθειας.
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Summary

Neoplastic plexopathy of the brachial plexus is mainly a manifestation of breast and 
lung cancer. It is characterized initially by sever and unrelenting pain which is followed by 
the development of muscle weakness and sensory disorders. Cancer patients undergoing 
radiotherapy in the chest, armpit or neck area may develop radiation-induced brachial 
plexopathy. Differential diagnosis between metastatic and radiation-induced plexopathy 
is usually difficult and is based on differences in clinical manifestations, neuroimaging 
and electrophysiological findings. The purpose of this review is to describe the different 
electrophysiological findings on which the differential diagnosis between metastatic and 
radiation-induced plexopathy will be based.

Εισαγωγή

Η θεραπεία των πλείστων νεοπλασματικών νό-
σων  που προσβάλλουν τον πνεύμονα και το μα-
στό περιλαμβάνει την εφαρμογή ακτινοθεραπείας 
των τμημάτων του σώματος που γειτνιάζουν ή 
περιβάλλουν το βραχιόνιο πλέγμα. Ένα σημαντικό 
πρόβλημα είναι να αποφασισθεί πότε ένας ασθενής 
που υπεβλήθη σε ακτινοθεραπεία στο παρελθόν 
για νεοπλασματική νόσο και τώρα εμφανίζεται με 
νευρολογικές εκδηλώσεις στο άνω άκρο, έχει μία 
υποτροπή  της νεοπλασματικής  νόσου  που επηρε-
άζει το βραχιόνιο πλέγμα ή  είναι αποτέλεσμα μιας 
μετακτινικής πλεγματοπάθειας.

Κλινικά η νεοπλασματική πλεγματοπάθεια εκδη-

λώνεται κυρίως με πρώιμο και οξύ πόνο, προσβάλ-
λει συνήθως το κατώτερο τμήμα του βραχιονίου 
πλέγματος που συνοδεύεται με σύνδρομο Horner, 
δεν προκαλεί ιστική νέκρωση ενώ σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από οίδημα. Αντί-
θετα, η μετακτινική πλεγματοπάθεια εκδηλώνεται 
κυρίως με παραισθησία και μυϊκή αδυναμία, μπορεί 
να έχει καθυστερημένη έναρξη, προσβάλλει συνή-
θως ολόκληρο το πλέγμα, προκαλεί τοπική ιστική 
νέκρωση και συνήθως συνοδεύεται από οίδημα.1 

Πλην του διαφορετικού προτύπου κλινικής κλινι-
κής εμφάνισης και της βοήθειας που προσφέρουν 
οι απεικονιστικές εξετάσεις (CT, MRI, PET scan)  στη 
διάγνωση της νεοπλασματικής πλεγματοπάθειας 
του βραχιονίου πλέγματος, η διαφορική διάγνωση 
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μεταξύ αυτής και της μετακτινικής πλεγματοπάθει-
ας θα βασισθεί σε μεγάλο βαθμό στο διαφορετικό 
πρότυπο ηλεκτροδιαγνωστικών ευρημάτων στις 
δύο ανωτέρω καταστάσεις.

 
Καρκινική διήθηση βραχιονίου πλέγματος
Οι νεοπλασματικές νόσοι που επηρεάζουν το 

βραχιόνιο πλέγμα είναι δύο κατηγοριών.2 οι πρω-
τοπαθείς όγκοι του βραχιονίου πλέγματος και (2) 
οι δευτεροπαθείς όγκοι αυτού.2,3 Οι πρωτοπαθείς 
είναι σπανιότεροι των δευτεροπαθών, συνήθως 
καλοήθεις και προέρχονται από τα κύτταρα του 
Schwann (σβάννωμα, νευριλειμμωμα)4,5,6 ή από το 
νευρικό έλυτρο (νευροϊνωμα).7,8 Στην πλειοψηφία 
τους εμφανίζονται ως μία μάζα στον υπερκλείδιο 
βόθρο ή στη μασχάλη, και εκδηλώνονται με πόνο 
και παραισθησίες λόγω πίεσης των νεύρων. Το κι-
νητικό και αισθητικό έλλειμμα συχνά σημειώνονται 
καθυστερημένα κατά τη διαδρομή της νόσου και 
δεν αποτελούν πρώιμα συμπτώματα. Ο βαθμός της 
νευρικής προσβολής και τα υπολειμματικά ελλείμ-
ματα εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο του όγκου.

Τα καλοήθη σβαννώματα είναι συνήθως καλώς 
περιχαρακωμένα, επηρεάζουν το ανώτερο τμήμα 
του πλέγματος, συνήθως εμφανίζονται σε ενήλικες 
και μπορούν να εκπυρηνωθούν επιτυχώς με ελάχι-
στη βλάβη των συμμετεχόντων νευρικών δομών.8,9 
Τα κακοήθη σβαννώματα συναντώνται σπανίως.10 
Τα καλοήθη μονήρη νευροϊνώματα είναι η πιο συ-
νήθης μορφή όγκων των νευρικών ελύτρων, εντο-
πίζονται κυρίως υπερκλείδια και επηρεάζουν τα 
πλέον εγγύς τμήματα του βραχιονίου πλέγματος. 
Δεν είναι ασύνηθες να παρατηρείται ένας αριθ-
μός τέτοιων όγκων σε συνδυασμό με νόσο του 
Recklinghausen.7,8 

Σε αυτή την περίπτωση οι όγκοι είναι πολλαπλοί 
και επηρεάζουν μεγαλύτερα τμήματα του βραχιο-
νίου πλέγματος. Η δυσκολία με τα νευροϊνώματα 
είναι ότι σχηματίζονται εντός των δεσμίδων και 
βλάπτουν τα νεύρα. Η αφαίρεσή τους αναπόφευ-
κτα προκαλεί κάποιου βαθμού νευρική βλάβη και 
λειτουργικό έλλειμμα ανάλογη του μεγέθους και 
της εντόπισης του όγκου. Είναι επίσης δυνατόν οι 
όγκοι αυτοί να μεταλλαχθούν σε κακοήθεις, ιδιαίτε-
ρα στη νόσο του Recklinghausen. 

Η δευτεροπαθής νεοπλασματική νόσος του βρα-
χιονίου πλέγματος είναι δυστυχώς η πιο συχνή 
μορφή και όλοι οι τύποι είναι κακοήθεις. Οι δύο 

κυριότερές πηγές αυτών των όγκων είναι οι πρω-
τοπαθείς και μεταστατικοί όγκοι του άνω λοβού του 
πνεύμονα (Pancoast) και οι όγκοι του μαστού.11,12,13 

Στο σύνδρομο Pancoast το βραχιόνιο πλέγμα προ-
σβάλλεται απευθείας από τη νεοπλασματική εξερ-
γασία στον άνω λοβό του πνεύμονα. Οι ασθενείς 
είναι συνήθως άνδρες και έχουν ιστορικό καπνί-
σματος. Εμφανίζουν έντονο πόνο στον ώμο που 
επεκτείνεται στην ωμοπλάτη, ατροφία και μυϊκή 
αδυναμία των αυτοχθόνων μυών της άκρας χει-
ρός ετερόπλευρα (κατανομής Α8/Θ1), παραισθησία 
κατά μήκος του έσω χείλους του αντιβραχίου και 
της άκρας χειρός και σύνδρομο Horner. 

Η ακτινολογική εκτίμηση του θώρακα αποκαλύ-
πτει μάζα στον άνω λοβό του πνεύμονα που συνο-
δεύεται από διάβρωση των ανώτερων θωρακικών 
σπονδύλων και επέκταση στις πλευρές. Από την 
άλλη πλευρά μετάσταση στο βραχιόνιο πλέγμα συ-
νήθως εμφανίζεται σε γυναίκες με καρκίνο μαστού 
ο οποίος έχει διασπαρθεί στο βραχιόνιο πλέγμα 
μέσω των λεμφαδένων της μασχαλιαίας περιοχής. 
Ο πόνος είναι το πιο συχνό σύμπτωμα και συνοδεύ-
εται από διάχυτες παραισθησίες. Ακολουθεί μυϊκή 
αδυναμία καθώς ο όγκος προοδευτικά καταστρέ-
φει περισσότερους νευρικούς ιστούς.

Ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα
Η ηλεκτροφυσιολογική εξέταση σε ασθενείς με 

πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή νεοπλασματική συμ-
μετοχή του βραχιονίου πλέγματος αντικατοπτρίζει 
τις δομές που έχουν προσβληθεί με αποτέλεσμα 
να έχουν υποστεί αξονική απώλεια, απομυελίνωση, 
ή μπλοκ αγωγής. Ανάλογα με το τμήμα του πλέγ-
ματος που έχει επηρεασθεί, μπορεί να καταγραφεί 
μειωμένο ύψος αισθητικού προκλητού δυναμικού 
σε ερεθισμό του μέσου, ωλένιου, κερκιδικού και 
μυοδερματικού νεύρου.14,15,16 Παρατηρείται επίσης 
μείωση του ύψους των σύμπλοκων μυϊκών δυνα-
μικών δράσης (CMAPs) όταν ο αριθμός των νευ-
ροαξόνων που έχει απωλεσθεί είναι επαρκής για 
να υπερισχύσει της διαδικασίας της παράπλευρης 
εκβλάστησης (sprouting). Μπορεί να καταγραφούν 
ανώμαλα F-waves του μέσου και ωλενίου νεύρου 
όταν έχουν επηρεασθεί το έσω δευτερεύον ή το 
κάτω πρωτεύον στέλεχος ή οι Α8/Θ1 νευρικές 
ίνες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθεί 
μπλοκ αγωγής όταν ερεθίζονται η υπερκλείδια ή η 
μασχαλιαία περιοχή, πλην όμως πρέπει να δίνεται 
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προσοχή σε αυτή τη διαδικασία διότι είναι δύσκο-
λο να εξασφαλισθεί πλήρης νευρική ενεργοποίηση 
λόγω του βάθους στο οποίο βρίσκονται οι νευρικές 
δομές. Μία πτώση του ύψους του προκλητού δυ-
ναμικού μπορεί να οφείλεται σε τεχνικό λάθος συ-
νεπεία της αδυναμίας να ενεργοποιηθούν πλήρως 
όλες οι νευρικές ίνες. Στο ηλεκτρομυογράφημα 
με βελονοειδή ηλεκτρόδια, συχνά ευρήματα είναι 
τα θετικά αιχμηρά κύματα και τα ινιδικά δυναμικά. 
Συχνά επίσης παρατηρούνται χρόνιες αλλαγές των 
δυναμικών των κινητικών μονάδων (MUAPs) που 
συνίστανται σε δυναμικά με μεγάλο ύψος, μεγάλη 
διάρκεια και περιορισμένο αριθμό MUAPs τα οποία 
πυροδοτούνται με  ταχύτερο ρυθμό. Αν και στους 
περισσότερους ασθενείς που εκτιμώνται ηλεκτρο-
φυσιολογικά δεν απαιτείται η μελέτη των ποσοτι-
κών αλλαγών των MUAPs λόγω της διάρκειας της 
νόσου και του ποσού της αξονικής απώλειας που 
παρατηρείται. Επιπροσθέτως, συχνά παρατηρού-
νται αυτόματα δυναμικά όπως δεσμιδικά δυναμικά, 
όπως επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μυοκυμικές 
εκφορτίσεις.    

Μετακτινική βραχιόνιος πλεγματοπάθεια
Η μετακτινική βραχιόνιος πλεγματοπάθεια είναι 

σοβαρή επιπλοκή της ακτινοθεραπείας των περιο-
χών του θώρακος, της μασχάλης, της θωρακικής 
εξόδου ή του αυχένα.17 Τα συμπτώματα σχετίζονται 
με τον όγκο της ακτινοβοληθείσας περιοχής και η 
σοβαρότητα τους με την ένταση της υποκείμενης 
ινωτικής εξεργασίας σε συνδυασμό με την τοξικό-
τητα της ακτινοθεραπείας επί του νευρικού ιστού.17 
Στην οξεία φάση, τα ακτινοβοληθέντα νεύρα εμ-
φανίζουν παροδικές ηλεκτροφυσιολογικές και βι-
οχημικές αλλαγές συνδυαζόμενες με αλλαγές στη 
διαπερατότητα των αγγείων. Τα καθυστερημένα 
αποτελέσματα ενισχύουν την αποδιοργάνωση των 
ακτινοβοληθέντων δομών, οδηγώντας σε αξονική 
βλάβη και απομυελίνωση, εκτεταμένη ίνωση εντός 
και εκτός των νευρικών κορμών και ισχαιμία λόγω 
βλάβης των τριχοειδών αγγείων που τροφοδοτούν 
τα νεύρα.18

 
Ηλεκτροφυσιολογική διαφοροδιάγνωση

Το πλέον χρήσιμο ηλεκτροδιαγνωστικό μέσο για 
τη διάκριση μεταξύ της μετακτινικής πλεγματοπά-
θειας και της πλεγματοπάθειας οφειλόμενης σε 
υποτροπιάζοντα όγκο, είναι το ηλεκτρομυογράφη-

μα με βελονοειδή ηλεκτρόδια. Η ανίχνευση μυοκυ-
μικών εκφορτίσεων σε ασθενείς με συμπτώματα 
σύμφυτα βραχιονίου πλεξοπάθειας μετά από ακτι-
νοβολία, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η πλεγματο-
πάθεια οφείλεται στην ακτινοβολία σε αντίθεση με 
τη διήθηση από όγκο.5,14,15,19,20 Ασθενείς με υποτρο-
πιάζοντα όγκο μπορεί ευκαιριακά να εμφανίζουν 
παρόμοια δυναμικά, όμως αυτό το εύρημα είναι 
συγκριτικά σπάνιο. Δεσμιδικά δυναμικά ανευρίσκο-
νται επίσης συχνά, σε μικρότερο όμως βαθμό από 
τις μυοκυμικές εκφορτίσεις. Τα ινιδικά δυναμικά εί-
ναι αρκετά συχνά και στους δύο τύπους των βλα-
βών και εκτός από την οριοθέτηση των τμημάτων 
του πλέγματος που έχουν επηρεασθεί, δε βοηθούν 
στη διάκριση μεταξύ ακτινοβολίας και βλάβης από 
τον όγκο. Είναι ενδιαφέρον ότι τα ινιδικά δυναμικά 
ανευρίσκονται πολύ πιο συχνά στους παρασπονδυ-
λικούς μυς στην μετακτινική πλεγματοπάθεια από 
ότι στη νεοπλασματική νόσο και μπορεί να οφεί-
λεται σε βλάβη του οπίσθιου πρωτεύοντος κλάδου 
μετά από ακτινοβολία.14 Όπως πάντα, κάποιος πρέ-
πει να εκτελεί πλήρη ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο 
σε όλους τους ασθενείς με πιθανή πλεγματοπάθεια, 
στον οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η παρα-
σπονδυλική περιοχή. Οι αλλαγές στα δυναμικά των 
κινητικών μονάδων είναι παρόμοιες και στις δύο 
βλάβες, υποδηλώνοντας χρόνια αξονική απώλεια 
με αναδιαμόρφωση των κινητικών μονάδων, δηλα-
δή μεγάλου ύψους, μακράς διάρκειας δυναμικά με 
μειωμένη επιστράτευση. Η ταχύτητα αγωγής των 
κινητικών νεύρων και οι περιφερικοί κινητικοί λαν-
θάνοντες χρόνοι είναι συνήθως φυσιολογικοί και 
δίνουν μικρή διαγνωστική βοήθεια. Υπάρχει η άπο-
ψη ότι το ύψος του σύμπλοκου μυϊκού δυναμικού 
δράσης μπορεί να επηρεάζεται πολύ πιο σοβαρά 
στις νεοπλασματικές πλεξοπάθειες, ενώ το μπλοκ 
αγωγής, όπως αυτό καταγράφεται με ερεθισμό επί 
και κάτωθεν του υπερκλείδιου βόθρου, είναι συ-
χνότερο στη μετακτινική πλεξοπάθεια, ιδίως στις 
ωλένιες νευρικές ίνες.14,15 Κάποιος θα πρέπει να εί-
ναι προσεκτικός όταν επιχειρεί να διαγνώσει μπλοκ 
αγωγής με ερεθισμό του πλέγματος στον υπερκλεί-
διο βόθρο μετά από ακτινοβολία, επειδή η ίνωση 
πέριξ των νεύρων εμποδίζει τον ιδεώδη ερεθισμό 
όλων των ινών και έτσι να διαγνωσθεί λανθασμένα 
μπλοκ αγωγής.21 Αλλαγές στο ύψος των αισθητι-
κών νευρικών δυναμικών δράσης του μέσου και 
του ωλένιου νεύρου χωρίς αλλαγές στο λανθάνο-
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ντα χρόνο και την ταχύτητα αγωγής ανιχνεύονται 
πολύ συχνά σε μετακτινική πλεγματοπάθεια. 

Υποστηρίζεται ότι το πιο πρώιμο εύρημα που 
μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει στη μετακτινική 
πλεγματοπάθεια, είναι η μείωση του ύψους των αι-
σθητικών δυναμικών δράσης, ιδιαίτερα του μέσου 
νεύρου, ενώ οι μελέτες των κινητικών νεύρων είναι 
ακόμη φυσιολογικές σε αυτό το στάδιο.22

 
Συμπέρασμα

Παρά τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες, 
ο καθορισμός για το πότε μία πλεξοπάθεια είναι 
αποτέλεσμα ακτινοβολίας ή υποτροπιάζοντος καρ-
κίνου μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος και σε 
κάποιες περιπτώσεις απλά αδύνατος.  
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