
ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: CT ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

• Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική,

• Αργυροπούλου Ι. Μαρία

• Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

• Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 



Σκοπός της Μελέτης

• Η παρουσία Mεσοθηλιώματος στην περιτοναική κοιλότητα είναι σπάνια, 
αποτελεί δε όγκο υψηλής κακοήθειας με εξαιρετικά χαμηλό προσδόκιμο 
επιβίωσης. 

• Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα με ιστορικό χειρουργηθέντος νεφρικού 
καρκινώματος, στον οποίο ο έλεγχος ανέδειξε εικόνα περιτοναικού 
μεσοθηλιώματος, το οποίο επιβεβαιώθηκε ιστολογικά.

• CT ευρήματα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 



Υλικό και μέθοδοι

• Ανδρας 68 ετών προσήλθε με υψηλό πυρετό και αίσθημα καταβολής. Ο 
εξεταζόμενος ανέφερε δεξιά νεφρεκτομή από 15ετίας λόγω νεφρικού 
καρκινώματος. Μέχρι τον χρόνο εξέτασης ο ασθενής ήταν ελεύθερος 
μεταστατικής νόσου.

• Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος- άνω και κάτω κοιλίας 
πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. (Αρτηριακή, 
πυλαία φάση).



Αποτελέσματα Ι
• Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε την απουσία του ΔΕ νεφρού.

• Ανέδειξε ικανή περιτοναική πάχυνση, ολίγες επασβεστώσεις, μέτρια ποσότητα 
ασκιτικού υγρού, ευρήματα πλέον έκδηλα στη ΔΕ κοιλιακή και υφηπατική χώρα, 
καθώς και εκτεταμένες μάζες σύστασης μαλακών μορίων σύστοιχα, με 
εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. (Πυλαία φάση)

• Η CT θώρακος ανέδειξε υπεζωτική συλλογή δεξιά, χωρίς ωστόσο εμφανή 
παρουσία υπεζωκοτικών παχύνσεων ή τιτανωμένων πλακών. Δεν 
απεικονίσθηκαν ιδιαίτερες αλλοιώσεις στο πνευμονικό παρέγχυμα.



Αποτελέσματα ΙΙ

Λόγω της αρχικής άρνησης του ασθενούς να υποβληθεί σε βιοψία πραγματοποιήθηκε follow-up CT εξέταση. Η επιδείνωση των 
προαναφερόμενων ευρημάτων ήταν αξιοσημείωτη, με αύξηση του ελεύθερου υγρού και διήθηση του περιτοναικού λίπους από ιστό 
με ηλεκτρονικές αναγνώσεις Hounsfield  μαλακών μορίων ( πρότυπο omental cake). 

Επακόλουθα, η -ct κατευθυνόμενη- βιοψία έθεσε την τελική διάγνωση περιγράφοντας διήθηση από μεσοθηλιακά, νεοπλασματικά 
κύτταρα χωρίς εμφανείς μιτώσεις.



Aποτελέσματα ΙΙΙ

ΔΕΞΙΑ: Αναδεικνύεται η πάχυνση του 
περιτοναίου (κόκκινο και κίτρινο βέλος).

Παρατηρείται απουσία περισταλτισμού του 
εντέρου, πλέον έκδηλη στο σιγμοειδές.

ΔΕΞΙΑ: Εκτεταμένες μάζες σύστασης 
μαλακών μορίων (άσπρο βέλος) με 
παθολογικό εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση 
σκιαγραφικού μέσου. ( Πυλαία φάση).



Συζήτηση

 Το Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου αποτελεί σπάνιο όγκο, ιδιαίτερα επιθετικό.

 Το 20- 33% των μεσοθηλιωμάτων έχει περιτοναική προέλευση, με συνηθέστερη 
εντόπιση τον υπεζωκότα ( 65- 70%), σπανιότερα δε τον όρχι και το περικάρδιο.

 Τα CT ευρήματα είναι μη ειδικά. Ωστόσο, η Πολυτομική αξονική τομογραφία αποτελεί 
ευαίσθητη μέθοδο συσχέτισης της κλινικής εικόνας του μεσοθηλιώματος με τα 
απεικονιστικά του ευρήματα, παίζοντας πρωταρχικό ρόλο στην εντόπιση, χαρακτηρισμό 
και σταδιοποίηση του, ιδιαίτερα δε στην ct- κατευθυνόμενη βιοψία, από την οποία 
προκύπτει η ακριβής διάγνωση.

 Στη συνήθη του μορφή, το μεσοθηλίωμα εμφανίζεται ως συμπαγής, ετερογενής μάζα-
ες σύστασης μαλακών μορίων με εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαγραφικού ( πυλαία φάση) και πρότυπο επιθετικής επέκτασης.Η αιματογενής ή 
λεμφογενής διασπορά δεν αποτελεί συχνό εύρημα.

 Η παρουσία υπεζωκοτικών πλακών είναι ενδεικτική έκθεσης σε άσβεστο.



Συζήτηση

 CT πρότυπα απεικόνισης σε συσχέτιση με την κλινική εικόνα.

Dry τύπος: O πιο συχνός. Χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος, την εμφάνιση 
μάζας ( ή μαζών) σε ένα περιτοναικό τεταρτημόριο και απουσία ασκίτη.

Wet τύπος: Εντερική διάταση, διάσπαρτη οζώδης απεικόνιση με πιθανές συνοδές 
αποτιτανώσεις, ασκιτικό υγρό και απουσία συμπαγούς μάζας.

Μικτός τύπος: Συνύπαρξη κοιλιακού άλγους και ασκίτη.

 Στη διαφορική διάγνωση του μεσοθηλιώματος πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται κάθε αίτιο omental cake προτύπου σε αξονική τομογραφία.

Οmental cake: Διήθηση του περιτοναικού λίπους από μάζα σύστασης μαλακών 
μορίων. Δίδεται η εντύπωση ‘κορυφής ενός κέικ’. Συνηθέστερη αιτία είναι οι 
μεταστάσεις από Ca ωοθηκών, εντέρου και στομάχου.

 Διαφορική διάγνωση: Περιτοναική καρκινωμάτωση, προσβολή του περιτοναίου 
από φυματίωση, λέμφωμα.  Ψευδομύξωμα του περιτοναίου, σκληρυντική 
μεσεντερίτιδα (panniculitis).

Η ct- κατευθυνόμενη βιοψία παραμένει μέθοδος εκλογής διάγνωσης των 
περιτοναικών μαζών.



Συζήτηση 

Εικόνα επιδείνωσης/ επέκτασης των περιτοναικών μαζών του 
ασθενούς μας σε επανέλεγχο μετά από 4 εβδομάδες. 

Συγκριτική απεικόνιση

 Ιστολογικοί τύποι: Eπιθηλιοειδής ( πιο συχνός), σαρκωματώδης, 
διφασικός.

 To σαρκωματώδες μεσοθηλίωμα εμφανίζει δραματική πρόγνωση 
(μ.ο 4 μήνες).

 H πολυκυστική μορφή και το καλά διαφοροποιημένο περιτοναικό 
μεσοθηλίωμα που προσβάλλει τις γυναίκες, έχει συνήθη εντόπιση 
την πύελο και παρουσιάζει ηπιότερη βιολογική συμπεριφορά.

 Παρά τις επικαιροποιημένες μεθόδους χειρουργικής εκτομής και 
κυτταρομείωσης, το προσδόκιμο επιβίωσης παραμένει εξαιρετικά 
φτωχό (μ.ο 11 μήνες). Η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 
καταδεικνύει μείωση της εμφάνισης των μεσοθηλιωμάτων χάρη στη 
σημαντική ελάττωση της έκθεσης σε αμίαντο.



Βιβλιογραφία

1.Bridda Al, Padoan Il. Mencarelli R, Frego M. MedGenMed. 2007; 9(2): 32. PMCID: PMC1994863 Peritoneal mesothelioma: A review

2.Raptopoulos V. Crit Rev Diagn Imaging. 1985;24:293–328: Peritoneal Mesothelioma

3.Antman K, Hassan R, Eisner M, Ries LA, Edwards BK. Update on malignant mesothelioma. Oncology (Williston Park) 2005;19:1301–1309. 
discussion 1309-1310, 1313-1316

4.Kerrigan SA, Cagle P, Churg A. Malignant mesothelioma of the peritoneum presenting as an inflammatory lesion: a report of four cases. 
Am J Surg Pathol. 2003;27:248–253


