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Η ιαπαξνζθνπηθή πεξηθεξηθή παγθξεαηεθηνκή είλαη κία ζύλζεηε θαη ηετληθά 

απαηηεηηθή επέκβαζε, πνπ πξνϋπνζέηεη αθελόο ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ προεγκέλε 

ιαπαροζθοπηθή τεηροσργηθή θαη αθεηέξνπ εμνηθείωζε κε ηε ιαπαξνζθνπηθή αλαηνκία 

ηεο άλω θνηιίαο. θνπόο ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο θαη ηωλ 

βαζηθώλ ρεηξνπξγηθώλ ρξόλωλ ηεο επέκβαζεο. 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

ΤΛΙΚΟ 
Θήιπ αζζελήο 54 εηώλ, κε ειεύζεξν αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, εηζήρζε ζηελ 

θιηληθή καο πξνο δηερεύλεζε άησπες επηγαζηραιγίας από 6κήλνπ. Ο έιεγρνο κε 

αμνληθή ηνκνγξαθία αλέδεημε θπζηηθό κόξθωκα κεγίζηεο δηακέηξνπ 2,9cm ζην όξην 

ζώκαηνο-νπξάο παγθξέαηνο, κε απεηθνληζηηθνύο ραξαθηήξεο ζπκβαηνύο κε 

ελδοπορηθό ζειώδες βιελλώδες λεόπιαζκα (IPMN) κείδολος παγθρεαηηθού 

πόροσ. Η αζζελήο αθνινύζωο ππεβιήζε ζε πιήξε έιεγρν ζηαδηνπνίεζεο, ρωξίο 

επξήκαηα πεξηνρηθήο ή κεηαζηαηηθήο λόζνπ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Πξνζθέξνληαο όια ηα πιεολεθηήκαηα ηες ειάτηζηα επεκβαηηθής τεηροσργηθής 

(ειάρηζηε απώιεηα αίκαηνο, κηθξόηεξα επίπεδα κεηεγρεηξεηηθνύ άιγνπο, 

ζπληνκόηεξε δηάξθεηα λνζειείαο, ηαρύηεξε επάλνδνο ζηε θπζηνινγηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ εξγαζία, θαιύηεξν θνζκεηηθό απνηέιεζκα), ε ιαπαξνζθνπηθή 

πεξηθεξηθή παγθξεαηεθηνκή ηείλεη λα θαζηεξωζεί ωο επέκβαζε εθινγήο ζε 

θαιοήζεης λόζοσς θαη ορηαθής θαθοεζείας λεοπιάζκαηα ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο 

νπξάο ηνπ παγθξέαηνο. 
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ΜΔΘΟΓΟ 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πλεπκνπεξηηνλαίνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε 4 trocars, 

δηαηέκλεηαη ο γαζηροθοιηθός ζύλδεζκος (Φωην 1) θαη πξνζπειαύλεηαη ν 

ειάζζωλ επηπινϊθόο ζύιαθνο. Κηλεηνπνηείηαη ην κείδνλ επίπινπλ από ην κείδνλ ηόμν 

ηνπ ζηνκάρνπ θαη δηαηέκλοληαη ηα βρατέα γαζηρηθά αγγεία. Αθνινύζωο 

αλαγλωξίδεηαη θαη παραζθεσάδεηαη ε ζπιεληθή αρηερία (Φωην 2) ζην άλω ρείινο 

ηνπ ζώκαηνο ηνπ παγθξέαηνο, θαη απνιηλώλεηαη κε endoGIA. Αθνινπζεί 

θηλεηοποίεζε ηοσ αστέλα ηοσ παγθρέαηος (Φωτο 3,4), αλαγλώξηζε θαη 

παραζθεσή ηες ζπιεληθής θιέβας (Φωην 5) θαη απνιίλωζε απηήο κε endoGIA. 

Οινθιεξώλεηαη θαηόπηλ ε θηλεηοποίεζε ηοσ ζώκαηος θαη ηες οσράς (Φωην 6) 

κέρξη ηελ πύιε ηνπ ζπιελόο θαη δηαηέκλεηαη ηο πάγθρεας αληίζηοητα προς ηολ 

αστέλα (Φωην 7) κε endoGIA. Μεηά από δηαηνκή ηωλ ζπλδέζκωλ ηνπ 

(ζπιελνλεθξηθνύ, ζπιελνθξεληθνύ θαη ζπιελνθνιηθνύ), θηλεηοποηείηαη πιήρως θαη 

ο ζπιήλας (Φωτο 8) θαη απνκαθξύλεηαη ην παξαζθεύζκα κε endobasket.  

Η αζζελήο είρε αλεπίπιεθηε κεηεγρεηξεηηθή λνζειεία θαη έιαβε εμηηήξην ηελ 4ε 

κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. Η ηζηνινγηθή εμέηαζε επηβεβαίωζε ηελ πξνεγρεηξεηηθή 

δηάγλωζε ηνπ IPMN, κε κεηρίοσ βαζκού δσζπιαζηηθές αιιοηώζεης, τωρίς 

δηεζεηηθό ζηοητείο. 1 2 
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