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:: Ψευδομύξωμα περιτοναίου 

 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA26790 

 

 

ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Το ψευδομύξωμα περιταναίου χαρακτηρίζεται από διάχυτους ενδο-περιτοναϊκούς βλεννώδεις 

όγκους και βλεννώδη ασκίτη στην κοιλιακή χώρα και τη λεκάνη. Η ετήσια επίπτωση υπολογίζεται 

σε 1/1.000.000 άτομα, κυρίως γυναίκες. Η νόσος διαγιγνώσκεται συνήθως μετά την ηλικία των 

40. Στο 30 έως 50% των περιπτώσεων, οι ασθενείς παρουσιάζουν προοδευτική διάταση της 

κοιλίας (η λεγόμενη ''jelly belly''). Η διάγνωση μπορεί να ακολουθήσει την ανακάλυψη μιας μάζας 

των ωοθηκών σε γυναίκες, την πρόσφατη εκδήλωση  βουβωνοκήλης, σκωληκοειδίτιδας ή 

εντερικής απόφραξης. Άλλα, λιγότερο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κοιλιακό άλγος, 

απώλεια βάρους, συμπτώματα από το ουροποιητικό, δυσκοιλιότητα, έμετο και δύσπνοια. Στο 

90% των περιπτώσεων, η πρωτοπαθής βλάβη είναι ένας βλεννώδης όγκος της σκωληκοειδούς 

απόφυσης, αλλά έχουν αναφερθεί (7%) βλεννώδεις όγκοι των ωοθηκών και, σπανιότερα, 

βλεννοπαραγωγικοί όγκοι του παχέος εντέρου, του στομάχου, του παγκρέατος, και του 

ουραχού. Η διάγνωση βασίζεται στα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας θώρακα-κοιλίας-

πυέλου (CAP-CT) (αποκαλύπτοντας τη χαρακτηριστική, διαμερισματοποιημένη κατανομή του 

βλεννώδους ασκίτη) και της παθολογοανατομικής εξέτασης (εκτελείται από δύο 

εμπειρογνώμονες), ενώ οι καρκινικοί δείκτες (καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο και CA19-9) είναι 

σχετικά μη ειδικοί. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τη δευτεροπαθή περιτοναϊκή 

καρκινωμάτωση και άλλους σπάνιους περιτοναϊκούς όγκους. Οι θεραπευτικές στρατηγικές 

απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση και πρέπει να συζητούνται από ομάδα γιατρών, σε 

εξειδικευμένο κέντρο. Δεν υπάρχουν επικυρωμένες οδηγίες για την κλινική διαχείριση και δεν 

έχει χορηγηθεί ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας (MA) κυτταροτοξικών παραγόντων για αυτή την 

ένδειξη. Παρ'όλα αυτά, η καλύτερη θεραπευτική επιλογή φαίνεται να είναι η πλήρης 

κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση (σπλαγχνικές εκτομές και διαδικασίες 

περιτοναιοεκτομής) σε συνδυασμό με υπερθερμική, ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC)( 

χρήση εκτός ένδειξης), η οποία μερικές φορές ακολουθείται από ενδοφλέβια χημειοθεραπεία 

(χρήση εκτός ένδειξης), η οποία μπορεί να γίνει σε νέους ασθενείς με καλή γενική κατάσταση. Το 

περιτοναϊκό ψευδομύξωμα είναι αργά εξελισσόμενο αλλά η υποτροπή μετά την πλήρη αφαίρεση 

του όγκου είναι πιθανή. Μετά από συνδυασμένη θεραπεία (πλήρης κυτταρομειωτική χειρουργική 

επέμβαση και HIPEC), το ποσοστό επιβίωσης στα 20 χρόνια φτάνει το 70% για τα μη επιθετικά 

περιτοναϊκά ψευδομυξώματα σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο. 
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o Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet  

 

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2011 

Μετάφραση: Αύγουστος 2013 

 

 

 

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. 

 

 

 


