
Κατά τον έλεγχο με βιοψία δια βελόνης (Κατά τον έλεγχο με βιοψία δια βελόνης (FNB) FNB) θυρεοειδούς θυρεοειδούς 

διαπιστώθηκε  διήθηση θυρεοειδικού ιστού από υψηλής κακοήθειας διαπιστώθηκε  διήθηση θυρεοειδικού ιστού από υψηλής κακοήθειας 

ορώδες καρκίνωμα ωοθηκώνορώδες καρκίνωμα ωοθηκώνορώδες καρκίνωμα ωοθηκών.ορώδες καρκίνωμα ωοθηκών.

Όλοι οι δείκτες θυρεοειδικής διαφοροποίησης  (Όλοι οι δείκτες θυρεοειδικής διαφοροποίησης  (TTFTTF--1, CK 19, 1, CK 19, 

GalectinGalectin--3, Vimentin, CD44, p63 3, Vimentin, CD44, p63 και και Thyreoglobulin)Thyreoglobulin) ήταν αρνητικοί.ήταν αρνητικοί.

Σε συγκριτικό έλεγχο με τα καρκινώματα των προηγούμενωνΣε συγκριτικό έλεγχο με τα καρκινώματα των προηγούμενωνΣε συγκριτικό έλεγχο με τα καρκινώματα των προηγούμενων  Σε συγκριτικό έλεγχο με τα καρκινώματα των προηγούμενων  

βιοψιών μορφολογικά και ανοσοϊστοχημικά τα νεοπλάσματα βιοψιών μορφολογικά και ανοσοϊστοχημικά τα νεοπλάσματα 

ά ό ί όά ό ί όεκτιμάται ότι είναι πανομοιότυπα.εκτιμάται ότι είναι πανομοιότυπα.



Ανοσολογική διέγερση απόΑνοσολογική διέγερση από CaCa ωοθηκώνωοθηκώνΑνοσολογική διέγερση από Ανοσολογική διέγερση από Ca Ca ωοθηκώνωοθηκών

Έχει μελετηθεί η διήθηση του όγκου απόΈχει μελετηθεί η διήθηση του όγκου από CD3+CD3+ Τ λεμφοκύτταραΤ λεμφοκύτταραΈχει μελετηθεί η διήθηση του όγκου από Έχει μελετηθεί η διήθηση του όγκου από CD3+ CD3+ Τ λεμφοκύτταραΤ λεμφοκύτταρα

Έχει βρεθεί ότι είναι ευνοϊκός προγνωστικός παράγονταςΈχει βρεθεί ότι είναι ευνοϊκός προγνωστικός παράγοντας όσον όσον 

αφορά την ελεύθερη προόδου νόσου αλλά και την ολική επιβίωση αφορά την ελεύθερη προόδου νόσου αλλά και την ολική επιβίωση φ ρ η ρη ρ η ή β ηφ ρ η ρη ρ η ή β η

των ασθενών.των ασθενών.
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Με ανάλυση έκφρασης Με ανάλυση έκφρασης μικροσυστοιχιώνμικροσυστοιχιών γίνεται κατηγοριοποίηση γίνεται κατηγοριοποίηση 
των όγκων σετων όγκων σε ανοσογονικούςανοσογονικούς αγγειογενετικούςαγγειογενετικούς καικαιτων όγκων σε των όγκων σε ανοσογονικούςανοσογονικούς , , αγγειογενετικούςαγγειογενετικούς και και 
ανοσοαγγειογενετικούςανοσοαγγειογενετικούς

Αρχικά ερευνήθηκε η επίδραση της μοριακής υπογραφής στην Αρχικά ερευνήθηκε η επίδραση της μοριακής υπογραφής στην 
πρόγνωση των ασθενών της μελέτης πρόγνωση των ασθενών της μελέτης ICON 7.ICON 7.
Διαπιστώθηκε καλύτερη πρόγνωση όσον αφορά την ελεύθερη Διαπιστώθηκε καλύτερη πρόγνωση όσον αφορά την ελεύθερη 
προόδου νόσου αλλά και την ολική επιβίωση των ασθενών με προόδου νόσου αλλά και την ολική επιβίωση των ασθενών με 
ανοσογονικούςανοσογονικούς όγκουςόγκουςανοσογονικούςανοσογονικούς όγκους.όγκους.

Ακολούθως αναλύθηκε η ανταπόκριση τους στη χορήγησηΑκολούθως αναλύθηκε η ανταπόκριση τους στη χορήγησηΑκολούθως αναλύθηκε η ανταπόκριση τους στη χορήγηση Ακολούθως αναλύθηκε η ανταπόκριση τους στη χορήγηση 
Bevacizumab Bevacizumab αναλόγως της μοριακής υπογραφής τους .αναλόγως της μοριακής υπογραφής τους .
Διαπιστώθηκε δυσμενής επίδραση της χορήγησης του  Διαπιστώθηκε δυσμενής επίδραση της χορήγησης του  bevacizumab bevacizumab η μ ής ρ η ης χ ρήγη ηςη μ ής ρ η ης χ ρήγη ης
στην  ομάδα των ασθενών με τους στην  ομάδα των ασθενών με τους ανοσογονικούςανοσογονικούς όγκουςόγκους!!



Edinburgh dataset; unsupervised hierarchical 
clusteringclustering
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Επιβεβαίωση των ανωτέρω ευρημάτων σε προοπτική μελέτη θαΕπιβεβαίωση των ανωτέρω ευρημάτων σε προοπτική μελέτη θαΕπιβεβαίωση των ανωτέρω ευρημάτων σε προοπτική μελέτη θα Επιβεβαίωση των ανωτέρω ευρημάτων σε προοπτική μελέτη θα 

οδηγήσει στον καθορισμό νέων προβλεπτικών οδηγήσει στον καθορισμό νέων προβλεπτικών βιοδεικτώνβιοδεικτών που θα που θα 

δ ύ ξ έ ήδ ύ ξ έ ή b i bb i b όόοδηγούν στην εξατομικευμένη χορήγηση του οδηγούν στην εξατομικευμένη χορήγηση του bevacizumab bevacizumab μόνο μόνο 

στις ασθενείς που ωφελούνται, και θα αλλάξει την καθημερινή μας στις ασθενείς που ωφελούνται, και θα αλλάξει την καθημερινή μας 

πρακτική.πρακτική.

Παράλληλα ερευνάται και ηΠαράλληλα ερευνάται και η ανοσοδιεγερτικήανοσοδιεγερτική θεραπείαθεραπείαΠαράλληλα ερευνάται και η Παράλληλα ερευνάται και η ανοσοδιεγερτικήανοσοδιεγερτική θεραπεία.θεραπεία.



Η  ασθενής  μας,Η  ασθενής  μας,

Μετά την τεκμηρίωση της υποτροπής του αρχικού Μετά την τεκμηρίωση της υποτροπής του αρχικού Ca Ca ωοθηκών ωοθηκών η μηρ η ης ρ ής ρχη μηρ η ης ρ ής ρχ ηη

έλαβε χημειοθεραπεία 3έλαβε χημειοθεραπεία 3ηςης γραμμής.γραμμής.

ό ύ ό έ ή έ όό ύ ό έ ή έ όΛόγω του μακρού χρόνου μέχρι την υποτροπή (>1 έτος) η νόσος Λόγω του μακρού χρόνου μέχρι την υποτροπή (>1 έτος) η νόσος 

χαρακτηρίστηκε χαρακτηρίστηκε πλατινοευαίσθητηπλατινοευαίσθητη και η ασθενής έλαβε συνδυασμό και η ασθενής έλαβε συνδυασμό 

DocetaxelDocetaxel με με CisCis--PlatinPlatin



ΠρινΠριν τοτο 44οο ΧημειοθεραπευτικόΧημειοθεραπευτικό σχήμασχήμα ηη ασθενήςασθενής είχεείχε αποκαταστήσειαποκαταστήσειΠρινΠριν τοτο 44 ΧημειοθεραπευτικόΧημειοθεραπευτικό σχήμασχήμα ηη ασθενήςασθενής είχεείχε αποκαταστήσειαποκαταστήσει

τηντην τιμήτιμή τουτου CACA 125125 στοστο φυσιολογικόφυσιολογικό..

ΛόγωΛόγω θετικήςθετικής δερματικήςδερματικής αντίδρασηςαντίδρασης MantouxMantoux ηη ασθενήςασθενής έλαβεέλαβε

χημειοπροφύλαξηχημειοπροφύλαξη μεμε ισονιαζίδηισονιαζίδη..

ΘαΘα λάβειλάβει συνολικάσυνολικά 66 χημειοθεραπευτικάχημειοθεραπευτικά σχήματασχήματα καικαι ακολούθωςακολούθως θαθα

επανεκτιμηθείεπανεκτιμηθεί μεμε PET/CTPET/CTεπανεκτιμηθείεπανεκτιμηθεί μεμε PET/CTPET/CT..
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