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Συχνότητα ανεύρεσης κυστικών βλαβών   
                        παγκρέατος 

 
Ανασκόπηση 2803 διαδοχικών μαγνητικών 
τομογραφιών 
Τμήμα προγράμματος ελέγχου (screening) 
66 διαγνωσθέντες με κύστη παγκρέατος (2,4%) 
Συχνότητα αυξανόμενη προϊούσης της ηλικίας 
 
 
                                              De Jong  CGH 2010                            

Αριθμός % Ασθενείς με 
κυστική βλάβη  

Συχνότητα 

Σύνολο ασθενών 2832 CT 73 2,6% 

ΗΛΙΚΙΑ 
20-39 332 0 0 
40-49 439 6 1,4% 
50-59 711 (25,1%) 11 1,5% 
60-69 626 (22,1%) 18 2,9% 
70-79 528 (18,6%) 22 4,0% 
80-89 183 (6,5%) 16 

 
    

8,7% 
 
Laffan TA et al; AJR 2008 

 
 



Κυστικές βλάβες παγκρέατος 
 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 

 ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΙΣ:   80% 
 

 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ή ΑΠΛΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ:   10% 
    (απλές κύστεις, πολυκυστική νόσος, κυστική ίνωση, νon Hippel-Lindau) 

 
 ΚΥΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ:  10% 
        ΟΡΩΔΗ ΚΥΣΤΑΔΕΝΩΜΑΤΑ (32%) 
          ΒΛΕΝΝΩΔΗ ΚΥΣΤΑΔΕΝΩΜΑΤΑ (ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ)        
          (45%) 
          IPMN (ενδοπορικά θηλώδη-βλεννώδη νεοπλάσματα) (18%) 
      ΣΥΜΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΘΗΛΩΔΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (3%) 
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Σπανιότερα αίτια κυστικών νεοπλασμάτων     
                          παγκρέατος 

 
 Κυστικού τύπου αδενοκαρκινώματα 
 Κυσταδενώματα εκ των αδενοκυψελικών 

κυττάρων  
 Κυστικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι 
 Μεσεγχυματογενούς προέλευσης όγκοι 

(τεράτωμα, λεμφαγγείωμα, παραγαγγλοίωμα) 
 Συμπαγείς όγκοι με κυστική εκφύλιση 

(λέμφωμα) 



Aνεύρεση κύστεων: διαγνωστική προσέγγιση  

 
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  
   (U/S, CT, MRI-MRCP, EUS) 

 
 EUS-FNA ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  



                    ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 Κύστη επί εδάφους παγκρεατίτιδας? 
 

 Κύστη επί φυσιολογικού παγκρεατικού παρεγχύματος ως 
τυχαίο εύρημα? 
 

 Αναδρομική μελέτη  (N=212 κυστικές βλάβες παγκρέατος)  
 63%  παρουσία συμπτωμάτων παγκρεατίτιδας 
 37%  τυχαία ευρήματα     17% in situ ή διηθητικό Ca  

                            42% κακόηθες δυναμικό 
 
 

Fernandez-del Castillo. Arch Surg 03 



Κακοήθης     Δυνητικά Κακοήθης    Καλοήθης 

Ψευδοκύστη Κυστικό αδενοCa    

Βλεννώδες κυστικό 
νεόπλασμα 

IPMN (Main Duct) 

IPMN (Side branch) 

Συμπαγής ψευδοθηλώδης 
όγκος  

Ορώδες κυσταδένωμα 

Βλεννώδες 
κυσταδενο-Ca    

Βλεννώδες 
κυσταδένωμα 

---------------------------------------------------------------------------------- Συχνότητα    



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (Ι) 
Χαρακτηριστικά των κύστεων  

 Μέγεθος 
 Εντόπιση / συσχέτιση με αγγεία - MPD 
 Πάχος  τοιχώματος 
 Ανεύρεση συμπαγούς μάζας παράλληλα με την 

κυστική αλλοίωση   
 Θηλώδεις προσεκβολές ή εστιακά ανώμαλη 

διαμόρφωση του τοιχώματος 
 Συνύπαρξη διαφραγματίων 
 Παχύρρευστο περιεχόμενο  



Ορώδες κυσταδένωμα  

 Συχνότερη εμφάνιση στο γυναικείο φύλο 
 Ισότιμη εντόπιση σε κεφαλή-σώμα-ουρά 

παγκρέατος 
 Μικροκυστική εμφάνιση νεοπλάσματος 
 Ορώδες περιεχόμενο πλούσιο σε γλυκαγόνο   
 Παρουσία αποτιτανώσεων περί τον κεντρικό 

πυρήνα του όγκου 
 Συνύπαρξη διαφραγματίων 
 Σπάνια εξαλλαγή σε κυσταδενοκαρκίνωμα  



Βλεννώδες κυστικό νεόπλασμα  

 Συχνότερη εμφάνιση στο γυναικείο φύλο 
 Κύρια εντόπιση σε σώμα-ουρά παγκρέατος 

(85%) 
 Μακροκυστική εμφάνιση νεοπλάσματος 
 Βλεννώδες περιεχόμενο    
 Παρουσία πεπαχυσμένου τοιχώματος με 

κυλινδρικό επιθήλιο 
 Απουσία επικοινωνίας με MPD  
 Δυνητική εξαλλαγή σε κυσταδενοκαρκίνωμα  



 Βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα (MCN)  
 

 Ενδεχομένως κακοήθη: 
 Πεπαχυσμένο τοίχωμα > 3mm 
 Ενδοκυστικά διαφραγμάτια > 10mm 
 Συμπαγή ενδοκυστικά στοιχεία 
 Κυστική διάταση των παγκρεατικών 

πόρων 
      

Κακόηθες δυναμικό 
(91% ευαισθησία - 60% ειδικότητα) 

                                   Ahmad GIE 03 



 Βλεννώδες κυσταδένωμα παγκρέατος 
  
163 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά 

 72% αδένωμα 

 10,5% borderline 

 5,5% Ca in situ  

 12% διηθητικό Ca:  
 διάμετρος > 4 cm 
 Παρουσία τοιχωματικών όζων 

                                                                                                                    Crippa S Ann Surg 08 

Bλάβες με διάμετρο <4 cm - χωρίς  όζους  
χαμηλού κινδύνου  
  τοπική εκτομή ή παρακολούθηση  



 Βλεννώδες κυσταδένωμα παγκρέατος 
  



 Βλεννώδες κυσταδένωμα παγκρέατος 
  



        Ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες    
         νεόπλασμα παγκρέατος (IPMN) 

 
 Συχνότερη εμφάνιση σε άρρενες (3:1) 
 Κύρια εντόπιση η κεφαλή του παγκρέατος  
 Ανάπτυξη στον PD εστιακή (36%) ή διάχυτη 

(64%)  
 Παραμόρφωση MPD 
 Εμφανής εκροή βλέννης από το φύμα του 

Vater 
 
 
                                                                          



       Branch-duct IPMN παγκρέατος 

 145 ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
χειρουργικά 

 Απουσία κακοήθειας σε ασθενείς με:  
 βλάβες < 30mm 
 ασυμπτωματικούς 
 χωρίς τοιχωματικούς οζώδεις σχηματισμούς 
 θηλώδεις προσεκβολες < 6mm 
 Φυσιολογική διάμετρο MPD                                                       

                                                  
Rodriguez. Gastroenterology 07 



  Συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα    
                        παγκρέατος 

 
 Τυχαίο εύρημα σε νέες γυναίκες 
 Ενίοτε ευμεγέθης όγκος 
 Ενδοκυστική αιμορραγία  
 Συνύπαρξη ψευδοθηλωδών, κυστικών και 

συμπαγών στοιχείων 
 Κεντρική αιμορραγική κυστική εκφύλιση 
 Ινώδης κάψα με ασβεστώσεις 
 Άριστη πρόγνωση μετεγχειρητικά 
 
 
                                                                          



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ»  

CT 

MRCP 

MRI 

MRCP 



 



Βλεννώδες κυστικό 
νεόπλασμα 

Ορώδες κυσταδένωμα 



 

Ψευδοκύστη 
Απουσία διαφραγμάτων  94% 
ευαισθησία, 85% ειδικότητα 

Song GIE 03 



Ορώδες 
κυσταδένωμα 
(μικροκυστική εμφάνιση <3mm) 
92-96% ακρίβεια 

Koito, GIE 97 



Βλεννώδες κυστικό 
νεόπλασμα (κυσταδένωμα) 



Βλεννώδες κυστικό 
νεόπλασμα (κυσταδενο-Ca) 



Κυστικό αδενοCa 
υπόηχη μάζα και κύστικά στοιχεία  
83% ευαισθησία, 95% ειδικότητα 

Brandwein, GIE 01 



IPMN (κυρίου πόρου) 
υπόηχη μάζα και κύστικά στοιχεία, με 
διάταση του π.π.  47% ευαισθησία, 
78% ειδικότητα 

Brandwein, GIE 01 

 



 



EUS-FNA????? 

 
 Κυτταρολογική ± ιστολογική (εμπειρία εξεταστή) 

 

 Βιοχημική ανάλυση (Αμυλάση, λιπάση) 

 

 Καρκινικοί δείκτες: CEA , CA 19-9 (και CA125, CA 72-4, CA 
15-3) 

  

  CEA  > 192 ng/ml (ευαισθησία 75%, ειδικότητα 84% στη 
ΔΔ βλεννωδών νεοπλασμάτων)  

Brugge et al Gastroenterology 04 

  CEA <5 ng/mL: 7% βλεννωδών και 100% ορωδών 
κυσταδενωμάτων 

   

  

                                 



ΔΔ ΒΛΕΝΝΩΔΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΒΛΕΝΝΩΔΕΙΣ 
ΒΛΑΒΕΣ 

 
 
 

• Μορφολογία (μάζα – διαφραγμάτια) 
• Κυτταρολογική εξέταση 
• CEA > 192 ng/ml  

 
 ευαισθ.  91%  
 ειδικ.     31% 

Brugge et al Gastroenterology 04 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Ι) 
  

• Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος 
  - 10% των κυστικών βλαβών 

 - 1% των παγκρεατικών νεοπλασιών 
 - τα 2/3 είναι κακοήθη ή δυνητικά  κακοήθη 

 
• Ανάγκη έγκαιρης:        ΔΔ ψευδοκύστεων από κυστικά  

    νεοπλάσματα   
    ανίχνευσης κακοήθειας 
 
• Διάγνωση μέσω:  ιστορικού, απεικόνισης (EUS),  

         ανάλυσης κυστικού υγρού 
(EUS-FNA) 

 
• Υποπτα σημεία κακοήθειας: - συμπτώματα 
     - συμπαγη στοιχεία εσωτερικού 
     - διάμετρος > ~3 cm 
     - καρκινικοί δείκτες  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΙΙ) 
 

• Προεγχειρητική ΔΔ καλοήθους από κακοήθη βλάβη συχνά  
αμφίβολη ή επισφαλής  

 

• Οι αρνητικές επιπτώσεις μη έγκαιρης χειρουργικής 
παρέμβασης μπορεί να αποβούν μοιραίες... ενώ η πρόγνωση 
των χειρουργηθέντων ασθενών είναι δυνητικά άριστη 

 

 

 

 

Δεν είναι πάντα προαπαιτούμενη η ακριβής προεγχειρητική 
κατάταξη μιας κυστικής αλλοίωσης του παγκρέατος          

(επί αμφιβολίας προτιμάται η χειρουργική αφαίρεση) 
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