
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 07-12-22 & ώρα 1μμ. 

 
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,        
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Συντονιστής Διευθυντής: Σ. Τσαγκαράκης, Ενδοκρινολόγος 

Προεδρείο: Γ. Μαρακομιχελάκης, Παθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Δ’ Παθολογικού Τμήματος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Γυναίκα 69 ετών με καχεξία, βαρειά καρδιακή ανεπάρκεια,  
δερματικό εξάνθημα και όγκο του παγκρέατος» 

 
Παρουσίαση: Αντωνοπούλου Βασιλική, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Ενδοκρινολογικό 
Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων 

Διαφορική Διάγνωση: Θεοδώσης Σπυρίδων, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Δ’ Παθολογικό 
Τμήμα 

Σχολιασμός: 
1. Πρίγκουρης Παναγιώτης, Χειρουργός, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Δ’ Χειρουργικό Τμήμα, 

2. Kυριακόπουλος Γεώργιος, Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Β’ E.Σ.Υ., 
Παθολογοανατομικό Τμήμα, 

3. Βασιλειάδη Δήμητρα-Αργυρώ, Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων 

 
Πρόκειται για γυναίκα 69 ετών με από έτους έντονη αδυναμία, απώλεια βάρους ~30 kg, 
επεισόδια εμέτων και υδαρείς κενώσεις σχεδόν καθημερινά. Λόγω των ανωτέρω 
συμπτωμάτων υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, όπου 
διαπιστώθηκε λοβωτή διόγκωση στο σώμα του παγκρέατος μεγίστης διαμέτρου ~4 εκ. 
Ακολούθησε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και έγινε λήψη υλικού FNA με ευρήματα 
συμβατά με παρουσία νευροενδοκρινούς όγκου παγκρέατος. Ακολούθως υποβλήθηκε σε 
68-Ga-DOTATOCPET/CT, όπου παρατηρήθηκε παθολογική πρόσληψη στη μάζα του 



σώματος του παγκρέατος, καθώς και σε επιχώριο λεμφαδένα. Η ασθενής υποβλήθηκε σε 
προεγχειρητικό έλεγχο προς χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, όπου διαπιστώθηκε 
σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης 25% και εικόνα διατατικής 
μυοκαρδιοπάθειας, μη ισχαιμικής αιτιολογίας. Λόγω του υψηλού καρδιαγγειακού 
κινδύνου ζητήθηκε ενδοκρινολογική εκτίμηση ως προς τη δυνατότητα συντηρητικής 
αντιμετώπισης. 
 
Από το ατομικό αναμνηστικό η ασθενής πάσχει από μετεγχειρητικό 
υποπαραθυρεοειδισμό κατόπιν θυρεοειδεκτομής προ 14ετίας, νεφρολιθίαση και ΧΝΑ στα 
πλαίσια αποφρακτικής ουροπάθειας (φέρει αμφοτερόπλευρα pigtail). Αναφέρεται εν των 
βάθει φλεβοθρόμβωση προ 2ετίας, ενώ από το ίδιο διάστημα έχει διαγνωσθεί με 
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια, κατάθλιψη και ορθόχρωμη ορθοκυτταρική 
αναιμία. Η αγωγή η οποία ελάμβανε γι’ αυτά τα νοσήματα ήταν απιξαμπάνη, μετφορμίνη, 
επλερενόνη, βισοπρολόλη, σερτραλίνη, ντουλοξετίνη και σίδηρο. Η ασθενής κλινικά ήταν 
σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη γενική κατάσταση, παρουσίαζε καχεξία με BMI: 18.7kg/m2, 
ξηρό δέρμα, χειλίτιδα, γλωσσίτιδα και διαπιστώθηκε εξάνθημα στην ιεροκοκκυγική χώρα. 
 
Διενεργήθηκε διαγνωστική εξέταση. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 07-12-2022 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. 

   

 

mailto:sseh.evaggelismos@gmail.com

