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Στοιχεία Ασθενούς

• ♀

• 65 ετών

• Αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή 

(Irbesartan+Chlorothiazide)

• Δυσλιπιδαιμία (atorvastatin)

• Καπνιστής: 30 pack years

• Ελεύθερο ογκολογικό οικογενειακό ιστορικό



Αρχική Διάγνωση

• 22/6/2012

• Εισαγωγή για διερεύνηση ασκιτικής συλλογής

• TVUS προ 24ώρου: ικανή ποσότητα

ελεύθερου υγρού στην κάτω κοιλία και στο

δουγλάσειο χώρο



Φυσική Εξέταση

• Απύρετη

• Κοιλιά μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη

• Εντερικοί ήχοι: παρόντες, φυσιολογικοί

• ΑΨ: ομότιμο, κ.φ, χωρίς παθολογικούς 
ρόγχους

• S1, S2 ευκρινείς, χωρίς φυσήματα

• σ. Giordano: (-)

• σ. Murphy: (-)



Εργαστηριακός Έλεγχος

• WBC: 8200/μl

• NEUT: 5300/μl

• HGB: 10.6 gr/dl

• HCT: 31.5%

• MCV: 85 fl

• MCH: 28 pg

• RBC: 3.79 M/μl

• PLT: 242 K/μl

• INR: 1.10

• PTT: 36 sec

• ΤΚΕ: 22 mm

• CRP: 46.8 mg/l

• Ur: 28 mg/dl

• Cr: 0.9 mg/dl

• AST: 29 IU/l

• ALT: 21 IU/l

• ALP: 41 IU/l

• γ-GT: 26 IU/l

• BILT: 0.54 mg/dl

• BILD: 0.22 mg/dl

• LDH: 219 IU/l (100-230)

• K: 3.7 mEq/l

• Na: 136 mEq/l

• Albumin: 3.2 g/dl



Εργαστηριακός Έλεγχος

– Γενική Ούρων

• Πυοσφαίρια: 7-9 κοπ

• Ερυθρά: 3-5 κοπ

• CEA: 0.91 ng/ml

• Ca 19-9: 9.75 U/ml

• Ca 15-3: 26.0 U/ml

• Ca 125: 1006.4 U/ml



Απεικονιστικός Έλεγχος

– US άνω κοιλίας
• Υποδιαφραγματικές συλλογές άμφω καθώς και περιηπατικά

και περισπληνικά

• Ολιγάριθμα υποδιαφραγματικά οζώδη μορφώματα
(περιτοναϊκές εντοπίσεις;)

• Χωρίς να απεικονίζονται ευκρινώς η μήτρα και τα
εξαρτήματα

• TVUS: μόρφωμα (ΔΕ) ωοθήκης (34x28mm)



Απεικονιστικός Έλεγχος

– CT άνω κάτω κοιλίας και θώρακος
• Μικρή διαφραγματοκήλη

• Πολλαπλά οζώδη μορφώματα στην άνω και κυρίως στην κάτω
κοιλία ως επί περιτοναϊκών εμφυτεύσεων τα οποία συρρέουν
πέριξ της μήτρας με ασαφοποίηση των ορίων αυτής

• Πιθανή διόγκωση του (ΑΡ) εξαρτήματος



Διαγνωστική παρακέντηση ασκιτικού υγρού

• Κυτταρολογική εξέταση

Θετική για κακοήθεια.

Εικόνα συνηγορητική (μορφολογικά και 

ανοσοκυτταροχημικά)με προέλευση εκ της 

ωοθήκης



Ογκολογικό Συμβούλιο

• Epithelial Ovarian Cancer – IIIC

• Induction CMT: 

Paclitaxel+Carboplatin+Bevacizumab

• Επανεκτίμηση μετά από 3 κύκλους



Μετά από 3 κύκλους ΧΜΘ

• Ca 125: 24.9 U/ml (1006.4)

• CTs: Σημαντική απεικονιστική βελτίωση με πλήρη 

υποχώρηση του ασκίτη και σημαντική υποχώρηση 

των περιτοναϊκών εμφυτεύσεων

• 24/9/2012: TAH-BSO+Omentectomy

• High grade serous carcinoma

• 10/12/2012: 6th cycle PCL+Carbo+Bev

• …-08/2013: maintenance Bevacizumab



Relapse: 20/5/2015

• Ca 125: 55.3 U/ml

• CTs

– Οζώδης αλλοίωση της ηπατικής κάψας (7χιλ)

και μικροοζώδεις εστίες (15χιλ) του

περιτοναϊκού λίπους σε επαφή με έλικες του

λεπτού εντέρου, ευρήματα συμβατά με καψική

και περιτοναϊκές δευτεροπαθείς εναποθέσεις

• PFI: 28 months – Platinum sensitive



06/2015-11/2015

• Paclitaxel+Carboplatin: Σ.Α.Α στην Paclitaxel

• Carboplatin+Gemcitabine x 6 cycles

• BRCA1

– χωρίς γνωστή παθογόνο μετάλλαξη ή αναδιάταξη

• BRCA2

– χωρίς γνωστή παθογόνο μετάλλαξη ή αναδιάταξη

• CHEK2

– Χωρίς την παθογόνο μετάλλαξη c.1100delC



11/2015

• CTs: Partial Response

– Επανέλεγχος της υποκάψιας ηπατικής αλλοίωσης

– Πλήρης υποχώρηση των περιτοναϊκών οζωδών 

αλλοιώσεων

• Ca 125: 12.1 U/ml (55.3)



Secondary cytoreduction

• 14/12/2015

• Στρογγύλος & δρεπανοειδής σύνδεσμοι ήπατος

• Επιγαστρικό λίπος

• Επιπλοϊκές αποφύσεις

• Δεξιό πλάγιο τοιχωματικό περιτόναιο

• Αρχικό τμήμα νήστιδας

• Υπόλειμμα μείζονος επιπλόου

• Έλασσον επίπλουν

High Grade Serous Carcinoma



Secondary cytoreduction

• 14/12/2015

• Διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή 

χημειοθεραπεία

(CDDP, Doxorubicin)



Relapse: 01/2017

• CTs:

– Υποκάψια ηπατική αλλοίωση (22 χιλ)

– Δίδεται η εντύπωση παρουσίας και άλλων 

μικρότερων υποκάψιων ηπατικών αλλοιώσεων στο 

τμήμα VI

– Οζώδης αλλοίωση σε επαφή με το δωδεκαδάκτυλο 

(62x60 χιλ) με συνοδές μικρότερες δορυφόρες

οζώδεις αλλοιώσεις

– Οζώδης αλλοίωση σε επαφή με το στόμαχο (αρ) 

(37χιλ) και έτερη στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα 

(12χιλ)

• Ca 125: 67.5 U/ml



Relapse: 01/2017

• “secondary” PFI: 14 months

Trabectedin 1.1 mg/m2

Pegylated Liposomal Doxorubicin 30 mg/m2   q21d



Trabectedin+Caelyx

• 6 cycles (12/1/2017 – 16/5/2017)

• PS:0

• Άριστη ανοχή

• Ca 125: 28.6 U/ml (67.5)

• CTs (after 3 & 6 cycles): SD




