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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το κακόηθες περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα είναι μια πρωτογενής περιτοναϊκή κακοήθεια των 

κυττάρων που επενδύουν την περιτοναϊκή κοιλότητα (μεσοθήλιο). Το περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα 

αποτελεί το 10 έως 30% όλων των κακοηθών μεσοθηλιωμάτων. Η ετήσια συχνότητα εμφάνισης 

είναι περίπου 1/500.000 άτομα στη Γαλλία, αλλά φθάνει το 1/200.000 άτομα σε ορισμένα μέρη 

της Ευρώπης (Ιταλία). Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στους άρρενες. Οι όγκοι συνήθως 

διαγιγνώσκονται προς το τέλος της ενήλικης ζωής (μέση ηλικία: 55 έτη). Τα τυπικά συμπτώματα 

της αρχικής εκδήλωσης είναι η κοιλιακή διάταση, ο κοιλιακός πόνος, η παρουσία κοιλιακής 

μάζας, η εξασθένηση, η απώλεια βάρους, και ο ασκίτης. Παρατηρούνται επίσης δύσπνοια, 

διαταραχές της πήξης, οίδημα των κάτω άκρων και εντερική απόφραξη. Η σχέση μεταξύ 

περιτοναϊκού μεσοθηλιώματος και έκθεσης σε αμίαντο είναι ασαφής, ιδίως στις γυναίκες, και δεν 

έχει τεκμηριωθεί, σε αντίθεση με το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα. Έχουν αναφερθεί 

και άλλες αιτίες όπως έκθεση σε εριονίτη, ιογενής λοίμωξη και προϊόντα εμβολιασμού και / ή 

γενετικοί παράγοντες. Η διάγνωση βασίζεται σε τεχνικές απεικόνισης, όπως οι υπέρηχοι και η 

θωρακική -κοιλιακή-πυελική αξονική τομογραφία (CT-CAP). Η διάγνωση επιβεβαιώνεται 

ιστολογικά με βιοψία και αντίστοιχα αποτελέσματα ανοσόχρωσης (θετικά για καλρετινίνη και 

αρνητικά για καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)), και θα πρέπει να διενεργείται ανεξάρτητα από 

δύο εμπειρογνώμονες. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την δευτερογενή περιτοναϊκή 

καρκινωμάτωση από καρκίνο του παχέος εντέρου ή του στομάχου και το πρωτοπαθές 

περιτοναϊκό καρκίνωμα (βλ. τον όρο αυτό). Οι θεραπευτικές στρατηγικές πρέπει να 

προσεγγίζονται διεπιστημονικά και πρέπει να συζητούνται από ομάδα ιατρών, σε εξειδικευμένο 

κέντρο. Δεν υπάρχουν επικυρωμένες συστάσεις για την κλινική αντιμετώπιση και δεν έχει 

χορηγηθεί ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας (MA) για κυτταροτοξικούς παράγοντες με αυτή την 

ένδειξη. Επί του παρόντος προτείνεται η αντιμετώπιση με έναν συνδυασμό κυτταρομειωτικής 

χειρουργικής επέμβασης (εκτομές εσωτερικών οργάνων και διαδικασίες εκτομής του 

περιτόναιου) με υπερ-θερμική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) (χρήση εκτός-ένδειξης) 

σε ειδικές ομάδες ασθενών (νέοι, καλή γενική κατάσταση, όγκος μικρών διαστάσεων). Η 

συστηματική χημειοθεραπεία (χρήση εκτός-ένδειξης) χρησιμοποιείται μερικές φορές στην 

παρηγορητική θεραπεία. Με την τελευταία (συστηματική χημειοθεραπεία), η μέση επιβίωση δεν 

ξεπερνά τα 1 έως 2 έτη. Μετά από χειρουργική επέμβαση και κυτταρομειωτική HIPEC μπορεί να 

επιτευχθεί μέση επιβίωση άνω των 50 μηνών, και 5-ετής επιβίωση άνω του 50%. 
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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. 

 

 

 


