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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η διάχυτη περιτοναϊκή λειομυωμάτωση (DPL) χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό 

πολλαπλών καλοήθων κυττάρων λείων μυών που περιέχουν οζίδια, στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία λιγότερες από 150 περιπτώσεις. Η DPL 

εκδηλώνεται κατά την ενήλικη ζωή και, κατά κύριο λόγο, στις γυναίκες. Οι περισσότεροι ασθενείς 

είναι ασυμπτωματικοί, αλλά έχουν αναφερθεί κλινικά χαρακτηριστικά, όπως κοιλιακό και πυελικό 

άλγος, πρωκτική ή κολπική αιμορραγία και, πιο σπάνια, γαστρεντερικές διαταραχές. Ο κακοήθης 

μετασχηματισμός είναι σπάνιος και σε λίγες περιπτώσεις, έχουν βρεθεί μεταστάσεις στο ήπαρ 

και τους πνεύμονες. Η αιτιολογία είναι άγνωστη, αλλά η DPL φαίνεται να είναι μια 

πολυπαραγοντική νόσος με γενετική ή ορμονική συνιστώσα (υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και 

προγεστερόνης) που οδηγεί σε μεταπλασία των περιτοναϊκών μεσεγχυματικών κυττάρων. Σε 

μερικές γυναίκες, η DPL φαίνεται να προέρχεται από τον πολλαπλασιασμό των θραυσμάτων 

λειομυώματος της μήτρας στην κοιλιακή κοιλότητα μετά από λαπαροσκοπική χειρουργική 

επέμβαση. Οι τεχνικές απεικόνισης, όπως η υπερηχογραφική εξέταση είναι απαραίτητες για την 

ανίχνευση της DPL. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία των όζων που αποκαλύπτει την 

παρουσία των λείων μυϊκών κυττάρων χωρίς ατυπία ή νέκρωση, ινοβλάστες και μυοϊνοβλάστες. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το παρασιτικό λειομύωμα, την ενδοφλέβια λειομυωμάτωση 

και άλλα πρωτοπαθή ή δευτερογενή περιτοναϊκά καρκινώματα. Ανάλογα με την έκταση της 

ασθένειας, η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η χειρουργική εκτομή ή κυτταρομειωτική 

χειρουργική επέμβαση. Η χορήγηση ορμονών (π.χ. αντισυλληπτικά από του στόματος), θα 

πρέπει να διακόπτεται. Η συστηματική χημειοθεραπεία (χρήση εκτός -ένδειξης) έχει προταθεί ως 

μια θεραπευτική επιλογή για τις σπάνιες περιπτώσεις ανεγχείρητου ή μεταστατικού όγκου. Η 

πρόγνωση είναι συνήθως καλή. Ωστόσο, έχει σημειωθεί θάνατος σε ορισμένες περιπτώσεις που 

παρουσιάζουν ανεγχείρητο ή μεταστατικό όγκο. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


