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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο δεσμοπλαστικός μικροστρογγυλοκυτταρικός όγκος  (DSRCT) είναι μια επιθετική μορφή 

καρκίνου των μαλακών ιστών που συνήθως παρουσιάζεται στις ορολογονικές επιφάνειες του 

κοιλιακού ή πυελικού περιτοναίου, και εξαπλώνεται στο επίπλουν, τους ειδικούς λεμφαδένες και 

μέσω του αίματος διασπείρεται κυρίως στο ήπαρ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχει αναφερθεί 

πρωτοπαθής εστία εκτός των ορογονικών επιφανειών. Τα DSRCT είναι εξαιρετικά σπάνια. Από 

την πρώτη περιγραφή, το 1989, έχουν αναφερθεί σε όλο τον κόσμο μόνο μερικές εκατοντάδες 

περιπτώσεις. Προσβάλλει συνήθως τους άνδρες, κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή την αρχή της 

ενηλικίωσης, με αναλογία άνδρων:γυναίκων  4:1. Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα του  

DSRCT είναι μη ειδικά. Ο DSRCT εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος, διάταση κοιλίας, δυσπεψία, ή 

/ και εμετό και απώλεια βάρους, ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Μπορεί να παρατηρηθούν και 

άλλα συμπτώματα όπως ψηλαφητή κοιλιακή μάζα, γαστρεντερική απόφραξη, ασκίτης, και 

ηπατομεγαλία. Μερικές φορές, ο DSRCT μπορεί να προέρχεται από άλλες πρωτοπαθείς εστίες 

όπως ο εγκέφαλος, ο θώρακας, οι πνεύμονες, η παραοσχεϊκή περιοχή, οι ωοθήκες, ή και η 

ρινική κοιλότητα, χωρίς χαρακτηριστικές κλινικές ενδείξεις. Ο DSRCT φαίνεται να προέρχονται 

από το μεσοθήλιο. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις διαπιστώνεται μια συγκεκριμένη 

χρωμοσωματική μετάθεση t(11;22) (p13;q12) η οποία αντιπαραθέτει το γονίδιο <i> EWSR1 </ i> 

στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο <i> WT1 </ i>. Ωστόσο, ο υποκείμενος μοριακός μηχανισμός 

παραμένει άγνωστος. Έχουν περιγραφεί αρκετές άλλες συναφείς χρωμοσωματικές μεταθέσεις 

(t(5;19), t(Χ;16) και t(4;10)). Η διάγνωση είναι δύσκολη λόγω της σπανιότητας του όγκου και των 

ομοιοτήτων με άλλους μικροστρογγυλοκυτταρικους όγκους. Η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά 

συμπτώματα, την ενδοσκοπική εξέταση (λαπαροσκόπηση) και / ή στις απεικόνιστικές τεχνικές 

(ακτινογραφία, αξονική τομογραφία θώρακος-κοιλίας (CT-CAP)). Η βιοψία της μάζας δείχνει 

εστίες ελάχιστα διαφοροποιημένων μικρών στρογγυλών κυττάρων με μικρή ποσότητα 

κυτταροπλάσματος και υπερχρωματικό πυρήνα που περιβάλλεται από δεσμοπλαστικό στρώμα. 

Τα κύτταρα μπορεί να εμφανίζουν επιθηλιακή, μεσεγχυματική, ή νευρωνική διαφοροποίηση. Η 

διάγνωση επιβεβαιώνεται από την παρουσία ενός πολυ-φαινοτυπικού ανοσολογικού προφίλ (τα 

καρκινικά κύτταρα εκφράζουν αρκετές κυτοκερατίνες (KL1, AE1/AE3), δεσμίνη και νευρονοειδική 

ενολάση), και με την μοριακή ταυτοποίηση (FISH, RT-PCR) της μετατόπισης EWSR1/WT1. Η 

διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει όλους τους μικροστρογγυλοκυταρικούς όγκους: το σάρκωμα 

Ewing και άλλους περιφερικούς νευροεξωδερμικούς όγκους (PNET), τον όγκο του Wilms, το 

ραβδομυοσάρκωμα και το αδιαφοροποίητο καρκίνωμα (δείτε αυτούς τους όρους). Η 

αντιμετώπιση είναι διεπιστημονική και πρέπει να συζητηθεί από μια ομάδα γιατρών σε ένα 

εξειδικευμένο κέντρο. Έως και στο 30% των περιπτώσεων DSRCT δίνεται λάθος διάγνωση, κάτι 

που οδηγεί σε λανθασμένη αντιμετώπιση. Δεν υπάρχουν επικυρωμένες οδηγίες για την κλινική 

αντιμετώπιση και δεν έχει χορηγηθεί ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας (MA) κυτταροτοξικών 

παραγόντων με αυτή την ένδειξη. Μερικές ομάδες έχουν προτείνει την αντιμετώπιση με βάση 

την επιθετική χημειοθεραπεία πολλαπλών παραγόντων (χρήση εκτός ένδειξης), ακολουθούμενη 
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από τη βέλτιστη κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία στην κοιλιακή χώρα. 

Προοπτικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αξιολογηθεί η επίδραση της υπερθερμικής 

ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπεία (HIPEC), χημειοθεραπείας συντήρησης και στοχευμένης 

θεραπεία. Η πρόγνωση είναι κακή. Η μέση συνολική επιβίωση είναι 17 μήνες και λιγότερο από 

το 20% των ασθενών ζουν περισσότερο από 5 χρόνια μετά τη διάγνωση. 
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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. 

 

 

 


