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Limfedema

§ Definició:	  Augment	  del	  perimetre del	  braç	  homolateral	  al
tumor	  consequència del	  bloqueig	  linfàtic secundari	  a	  cicatrius	  
i	  fibrosis	  axilar



Limfedema

§ Indicència:	  Important	  Reducció	  tras la	  implantació	  de	  
l’estudi	  del	  Gangli	  Sentinel.la

Buidament ganglionar	  axilar Biopsia selectiva	  Gangli Sentinel.la

11-‐57% 0-‐23%



Limfedema

§ No	  aixecar	  pes

§ Evitar	  esforços	  continuats	  i	  importants	  amb	  el	  braç

Consells	  per	  la	  seva	  prevenció
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Astenia

§ Definició:	  Sensació	  angoixant	  de	  cansament	  relacionada	  
amb	  el	  càncer	  o	  el	  seu	  tractament	  que	  no	  és	  proporcional	  a	  
l’esforç	  fet	  i	  interfereix	  amb	  les	  activitats	  habituals

§ Incidència:	  Present	  en	  el	  95%	  de	  les	  pacients	  durant	  la	  
quimioteràpia	  i	  persisteixen	  en	  un	  17-‐20%	  de	  les	  supervivents	  
(SEOM)



Astenia

Astènia

*AlteracionesRitme	  
Circadià

*Alteraciones en	  la	  
regulación del	  
metabolisme	  
Muscular/ATP

*Alteracions	  en	  la	  
regulació	  de	  la	  Serotonina

*Disfunció	  de	  l’Eix	  
Hipotàlam-‐Hipofisàri-‐

Adrenal

*Activació	  de	  vies	  
Vagals	  Aferents
*Disregulació de	  

Citoquines

*Anèmia
*Depresió

*Trastorns	  de	  la	  sòn

Adartat deMonografia SEOM	  Largos	  Supervivientes
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Neurotoxicitat

§ Definició: lesió	  al	  sistema	  nerviòs perifèric,	  només	  parcialment	  
reversible,	  que	  afecta	  sobretot	  la	  sensibilitat	  a	  mans	  i	  peus	  

§ Efecte	  directe	  dels	  Taxans
i	  dels	  vehicles	  utilitzats	  com	  
l’oli	  de	  càstor	  o	  el	  Tween 20



Normal Tras 6	  mesos de	  Quimioteràpia

Neuropatia per	  Quimioterapia
més enllà de	  6	  mesos

Neuropatia per	  quimioteràpia
més enllà d’1	  any

Cedida por: Marisol López Moreno, Rubén Torres Torres, Pablo Villoslada, Bernardo Sánchez Dalmau, 
Estudio de Neuropatia por Quimioterapia con Microscopia confocal cornial.
Servei d’Ofatlmologiai Neurologia de l’Hospital Clínic de Barcelona



Neurotoxicitat

§ Pot	  dificultar	  petits	  moviments	  a	  la	  mà	  i	  inclús	  molèsties	  o
dificultats	  en	  la	  deambulació

§ Persistència	  després	  d’anys	  de	  finalitzar	  la	  quimioteràpia
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Deteriore Cognitiu

§ Els dominis cognitiusmés a	  sovint afectats són la	  memoria	  
verbal,	  la	  funció executiva	  i	  la	  velocitat de	  procesament,	  però
també	  l’atenció	  o	  la	  concentració

§ Incidència:	  Segons	  tests	  psicotècnics	  afecta	  a	  un	  20-‐30%	  
de	  pacients	  tractades	  amb	  quimioteràpia.	  Però	  fins	  un	  70%	  de	  
pacients	  refereixen	  un	  deteriore cognitiu.	  Probablement	  un	  
dels	  efectes	  secundaris	  més	  infravalorats.

§ Definició:	  Pèrdua	  de	  capacitats	  cognitives	  en	  relació	  amb	  
l’administració	  de	  Quimioteràpia	  i	  també	  d’Hormonoteràpia



Monografia	  SEOM	  Largos	  Supervivientes
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Impacte	  Psicològic

§ Consequència del	  diagnòstic	  del	  pronòsic i	  dels	  tractaments
§ Preocupació	  en	  relació	  a	  la	  malaltia	  “Espasa	  de	  Damocles”
§ Dificultats	  en	  la	  reinserció	  laboral
§ Canvis	  en	  la	  dinàmica	  familiar	  i	  de	  parella
§ Alteracions	  en	  la	  sexualitat
§ Dificultats	  en	  les	  relacions	  socials
§ Pèrdua	  de	  l’autoestima
§ Canvis	  en	  l’estil	  de	  vida	  i	  recuperació	  de	  la	  quotidianitat
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Recuperació	  de	  la	  Quotidianitat

• Realització	  de	  Probes	  i	  Visites	  de	  control

• Cirurgia	  de	  Reconstrucció



Recuperació	  de	  la	  Quotidianitat

• Realització	  de	  Probes	  i	  Visites	  de	  control

• Cirurgia	  de	  Reconstrucció

• Tractament	  de	  l’Esterilitat

• Estudi	  mutacions	  genètiques	  que	  predisposen	  al
Càncer	  de	  Mama



REINSERCIÓ

Linfedema

Astenia

Neuro-‐
Toxicitat

Deteriore
Cognitiu

Impacte
Psicològic

Vida
Quotidiana

Esterilitat

Augment	  
incidència	  
mialgies

?Artralgies

Insomni

Re-‐
construcció

Càncer	  
Hereditari

Efectes	  
Secundari

HT

Menopausa
precoç

Alteració	  
sexualitat

Depresió
Problemes	  
amb	  els	  
fills

Alteració
Nucli	  

Familiar

Augment	  
de	  pes

Baixa	  
autoestimaAnsiedad



En	  Resum:

• La	  reinserció	  laboral,	  social	  i	  familiar	  és	  un	  objectiu
del	  tractament	  de	  les	  pacients	  amb	  càncer	  de	  mama

• Són	  múltiples	  factors	  els	  que	  poden	  posar-‐la	  en	  perill

• Augmentar	  l’eficàcia	  dels	  tractament	  sense	  atendre	  a
aquesta	  situació	  és	  un	  greu	  error

• La	  Salut	  és	  el	  benestar	  global	  de	  la	  pacient	  i	  l’objectiu	  
dels	  nostres	  tractaments	  és	  aconseguir	  que	  la	  pacient
gaudeixi	  d’ella	  de	  manera	  completa



Gràcies	  per	  la	  seva	  atenció


