
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 

Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 29-03-23 & ώρα 1μμ. 

 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθυντής: Μ. Βασλαματζής, Ογκολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Πρόεδρος: Κ. Αθανασιάδη,  
Χειρουργός Θώρακος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Μετάχρονα νεοπλάσματα σε ογκολογικούς ασθενείς» 

 
Παρουσίαση: Ωραιόπουλος Βάϊος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ογκολογικό Τμήμα 

Σχολιασμός: Τέγος Θεόδωρος, Ογκολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Βασλαματζής Μιχαήλ, 
Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογικό 
Τμήμα 

 
Ασθενής, καπνίστρια, με ιστορικό αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου pT3NOMO-MSS 
(2015) που αντιμετωπίστηκε με επικουρική χημειοθεραπεία, προσήλθε προς διερεύνηση 
πνευμονικών αλλοιώσεων στον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονα σε αξονική τομογραφία 
θώρακος με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό. 
• CT Θώρακος: Μικροοζώδης πυκνωτική αλλοίωση στο πρόσθιο τμήμα του ΔΕ άνω 

πνευμονικού λοβού σε CT θώρακος, ύποπτη απεικονιστικά ως δευτεροπαθής εντόπιση. 
 

Διενεργήθηκε PET-SCAN με ανάδειξη δύο όζων με διαφορετική πρόσληψη 
ραδιοφαρμάκου (SUV). 
• Παθολογική πρόσληψη σε -υποϋπεζωκοτικό όζο 9mm στο πρόσθιο τμήμα του ΔΑΛ 

SUVmax 9 και  
• υποϋπεζωκοτικό διήθημα στο οπίσθιο τμήμα ΔΑΛ SUVmax 2.3. 
 
Στο ογκολογικό συμβούλιο αποφασίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση και των δύο οζιδίων 
με ΔΕ άνω λοβεκτομή. Η βιοψία ανέδειξε αφενός δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα - 
δερματοϊνοσάρκωμα με εκτροπή - μετατροπή σε ινοσάρκωμα (DFSP) και αφετέρου τρίτο 
σύγχρονο πρωτοπαθές - πλακώδες καρκίνωμα πνεύμονος, τα οποία εξαιρέθηκαν σε υγιή 
όρια. 
 
 



• Ευρήματα προέχοντος δερματοϊνοσαρκώματος με εκτροπή - μετατροπή σε ινοσάρκωμα 
(DFSP) (η περιοχή του απεικονιζόμενου πνευμονικού διηθήματος). 

• Θετικό για την COL1A1/PDGFB γονιδιακή σύντηξη. 
•  Η μετατροπή του DSFP σε ινοσάρκωμα αντιπροσωπεύει μορφολογική εικόνα της 

προοδευτικής εξέλιξης σε νεόπλασμα/σάρκωμα υψηλού ιστολογικού βαθμού 
κακοήθειας. 

 
Το κλασικό DFSP NOS (ordinary DFSP), χαρακτηρίζεται συχνά από τοπικές υποτροπές σε 
περιπτώσεις μη ολικής εξαίρεσης (inadequate margins), ενώ οι περιπτώσεις με εκτροπή σε 
ινοσάρκωμα εμφανίζουν πλέον επιθετική συμπεριφορά και στο 10-15% των περιπτώσεων 
αναφέρεται μεταστατική νόσος συνήθως στους πνεύμονες. 
 
Τέθηκε σε παρακολούθηση έως το Μάρτιο του 2022 όπου και διαπιστώθηκαν νέες 
οζιδιακές βλάβες στον ΑΚΛ σε αξονική τομογραφία θώρακος. Η wedge-excision ανέδειξε 
τέταρτο πρωτοπαθές καρκίνωμα - μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος περιορισμένου 
σταδίου. Ακολούθησε επικουρική χημειοθεραπεία με σισπλατίνα - ετοποσίδη και 
συζητήθηκε η προοπτική προσθήκης ακτινοθεραπείας. 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 29-03-2023 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του e-πιστοποιητικού είναι η 
παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και η συμπλήρωση του 
Εντύπου Αξιολόγησης) 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-
epistimonikon-tmimaton/tetarti-2022-2023 

* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand 
παρακολούθηση. 
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