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Έχει θεραπευτική αξία η εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή κατά την επέμβαςη  
παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομήσ για μικρά περιληκυθικά νεοπλάςματα?      
                                            Συγκριτική μελέτη από δύο κέντρα. 
 



 ΕΙΑΓΩΓΗ: Η παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομό (Whipple) παραμϋνει η θεραπευτικό 
παρϋμβαςη εκλογόσ για την αντιμετώπιςη των περιληκυθικών αλλοιώςεων 
περιλαμβανομϋνων των νεοπλαςμϊτων τησ κεφαλόσ του παγκρϋατοσ, του κατώτερου 
τριτημορύου του χοληδόχου πόρου και τησ 2ησ μούρασ του δωδεκαδακτύλου. Παρϊ τη 
βελτύωςη των χειρουργικών τεχνικών η νοςηρότητα τησ επϋμβαςησ παραμϋνει ςημαντικό. 
Παρϊλληλα αμφιςβητεύται ο ρόλοσ ςυγκεκριμϋνων προγνωςτικών παραμϋτρων 
περιλαμβανομϋνησ τησ εκτεταμϋνησ λεμφαδενεκτομόσ ςτη βελτύωςη τησ επιβύωςησ των 
αςθενών που υποβϊλλονται ςε Whipple.  Ο ςκοπόσ τησ μελϋτησ ϋγκειται ςτην εκτύμηςη τησ 
ϋκβαςησ τησ εκτεταμϋνησ λεμφαδενεκτομόσ ςε μύα υπο-ομϊδα αςθενών με πρώιμο 
περιληκυθικό καρκύνωμα που υπόκεινται ςε επϋμβαςη Whipple. 

 

 ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: τη μελϋτη ςυμμετεύχαν 152 αςθενεύσ με περιληκυθικό καρκύνωμα 
που υποβλόθηκαν ςε επϋμβαςη Whipple. το όμιςυ των αςθενών που αποτϋλεςε την ομϊδα 
ελϋγχου διενεργόθηκε η κλαςςικό εγχεύρηςη ενώ ςτουσ υπόλοιπουσ αρρώςτουσ η 
επϋμβαςη ολοκληρώθηκε με την ενδελεχό εκτομό του λεμφικού ιςτού περύ τον 
ηπατοδωδεκαδακτυλικό ςύνδεςμο και την ϋκφυςη τησ ϊνω μεςεντερύου αρτηρύασ και των 
παραορτικών λεμφαδϋνων ύπερθεν τησ νεφρικόσ αρτηρύασ μεταξύ αορτόσ και κϊτω κούλησ 
φλϋβασ.  ε κϊθε περύπτωςη η παγκρεατονηςτιδικό αναςτόμωςη αφορούςε τη ςυρραφό 
του παγκρεατικού πόρου με τον εντερικό βλεννογόνο με μεμονωμϋνεσ ραφϋσ ενώ ςτην 
πλειοψηφύα των αςθενών η επϋμβαςη περιλϊμβανε διατόρηςη του πυλωρού με ςυνοδό 
διϊταςη του πυλωρικού ςφιγκτόρα.  

 



 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Μεταξύ των δύο υπο-ομϊδων των αςθενών δεν πιςτοποιόθηκε ςτατιςτικώσ 
ςημαντικό διαφορϊ ςε ςχϋςη με την ηλικύα, το φύλο και το μϋγεθοσ του πρωτοπαθούσ όγκου. 
Αντιθϋτωσ ο εγχειρητικόσ χρόνοσ, η περι-εγχειρητικό απώλεια αύματοσ και η ςυνολικό παραμονό ςτο 
νοςοκομεύο όταν ςημαντικϊ μεγαλύτερη ςτην κατηγορύα τησ εκτεταμϋνησ λεμφαδενεκτομόσ 
(p=0.035, p=0.04 και p=0.02 αντύςτοιχα). Επιπρόςθετα, η μετεγχειρητικό νοςηρότητα όταν 44% 
ϋναντι 32% ςτην κλαςςικό επϋμβαςη Whipple (p=0.02).  

 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Η επιπρόςθετη ςτην κλαςικό επϋμβαςη Whipple εκτεταμϋνη λεμφαδενεκτομό 
ςυνδϋεται με ςημαντικϊ αυξημϋνη νοςηρότητα περιλαμβανομϋνων των ϊμεςων μετεγχειρητικών 
επιπλοκών χωρύσ να αναδεικνύεται όφελοσ ωσ προσ την ευνοώκότερη πρόγνωςη και ςυνολικό 
επιβύωςη των αςθενών. 

 


