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Ειςαγωγι : Η ψευδοκφςτθ παγκρζατοσ μπορεί να ςυμβεί ςτο 5-15% των 
αςκενϊν που παρουςιάηουν περιπαγκρεατικζσ ςυλλογζσ μετά από οξεία 
παγκρεατίτιδα. Απαιτοφνται 4-8 εβδομάδεσ για να αναπτυχκοφν. Περιςςότεροι 
του 50% των αςκενϊν, κα παρουςιάςουν κλινικι ςυμπτωματολογία, όπωσ 
ςυνεχζσ κοιλιακό άλγοσ, πρόωρο κορεςμό, ναυτία και απϊλεια ςωματικοφ 
βάρουσ. Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ αναδεικνφει αμυλαςαιμία ςε ςυνδυαςμό με 
χαμθλζσ τιμζσ καρκινοεμβρυϊκοφ αντιγόνου. 

Η διάγνωςθ επιβεβαιϊνεται με αξονικι ι μαγνθτικι τομογραφία κοιλίασ. 
Χριςθ ενδοςκοπικισ υπερθχοτομογραφίασ με FNA ενδείκνυται ςε αςκενείσ 
των οποίων θ διάγνωςθ τθσ ψευδοκφςτθσ παγκρζατοσ δεν είναι βζβαιθ. 
Απαιτείται τακτικι παρακολοφκθςθ των αςυμπτωματικϊν αςκενϊν. 
Επεμβατικι κεραπεία πραγματοποιείται ςε ςυμπτωματικοφσ αςκενείσ ι όταν 
υπάρχει διαφοροδιαγνωςτικό πρόβλθμα μεταξφ κυςτικοφ νεοπλάςματοσ και 
ψευδοκφςτθσ. 

Η παροχζτευςθ τθσ ψευδοκφςτθσ είναι θ κφρια κεραπευτικι προςζγγιςθ και 
πραγματοποιείται είτε με διαγαςτρικι – διαδωδεκαδακτυλικι ενδοςκοπικι 
προςπζλαςθ, είτε με ανοικτι χειρουργικι παροχζτευςθ ςε αςκενείσ που ζχει 
αποτφχει ι δεν μποροφν να υποβλθκοφν ςε ενδοςκόπθςθ. Η χειρουργικι 
αντιμετϊπιςθ περιλαμβάνει τθν κυςτογαςτροςτομία, τθν 
κυςτοδωδεκαδακτυλοςτομία και τθν κυςτονθςτιδοςτομία κατά Roux-en-Y, ςε 
περίπτωςθ που θ ψευδοκφςτθ παγκρζατοσ εντοπίηεται ςε ςτενι επαφι με το 
ςτόμαχο, το δωδεκαδάκτυλο ι με κανζνα από τα δφο αντιςτοίχωσ. Η 
πικανότθτα υποτροπισ μετά τθν χειρουργικι παρζμβαςθ παρουςιάηεται ςε 
ποςοςτό άνω του 12% των αςκενϊν και εξαρτάται από τθν εντόπιςθ τθσ 
ψευδοκφςτθσ, κακϊσ και το υποκείμενο αίτιο τθσ νόςου. 

Σκοπόσ : Παρουςίαςθ ενδιαφερόντων κλινικϊν περιςτατικϊν. 

Υλικό – Μζκοδοσ : Λιψθ δεδομζνων από το αρχείο χειρουργικϊν επεμβάςεων 
τθσ κλινικισ μασ. Από το Σεπτζμβριο του 2011 ζωσ το Νοζμβριο του 2016, 6 
αςκενείσ (3 άνδρεσ – 3 γυναίκεσ) υποβλικθκαν ςε ανοικτι χειρουργικι 
παροχζτευςθ ψευδοκφςτθσ παγκρζατοσ. 

Αποτελζςματα : 

 Ο μζςοσ όροσ θλικίασ των αςκενϊν ιταν τα 62 ζτθ.       
 Επιλζχκθκε ςτο ςφνολο των αςκενϊν θ κυςτογαςτροςτομία, 
λόγω γειτνίαςθσ τθσ ψευδοκφςτθσ με το ςτόμαχο. Διενεργικθκε ανοικτι 
χειρουργικι μζκοδοσ, λόγω αδυναμίασ διεξαγωγισ ενδοςκοπικισ 
παροχζτευςθσ τθσ ψευδοκφςτθσ.                                                                                   
 Οι 4 από τουσ 6 αςκενείσ υποβλικθκαν και ςε ςφγχρονθ 
χολοκυςτεκτομι λόγω χολολικιάςθσ.                                                                             
 Η πακολογανατομικι εξζταςθ ιταν αρνθτικι για κακοικεια.       
 Ο μζςοσ χρόνοσ νοςθλείασ τουσ ιταν 8 θμζρεσ.                                 
 Η μετεγχειρθτικι τουσ πορεία ιταν ανεπίπλεκτθ. Δεν υπάρχει 
υποτροπι τθσ νόςου ςε κανζναν αςκενι μζχρι ςιμερα.                                         
 Το ςφνολο των περιςτατικϊν αφοροφςαν ευμεγζκεισ 
ψευδοκφςτεισ παγκρζατοσ ςε προεγχειρθτικό απεικονιςτικό ζλεγχο με αξονικι 
τομογραφία κοιλίασ και με αρνθτικοφσ καρκινικοφσ δείκτεσ CEA και CA 19-9.  

Συμπεράςματα : Παρά τον περιοριςμζνο αρικμό περιςτατικϊν με ψευδοκφςτθ 
παγκρζατοσ ςτθν κλινικι μασ, θ ανοικτι χειρουργικι παροχζτευςθ αποτελεί 
μια αςφαλι κεραπευτικι μζκοδο, ιδίωσ για ευμεγζκεισ ψευδοκφςτεισ με 
αδυναμία διεξαγωγισ ενδοςκοπικισ προςπζλαςθσ. 
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