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Διαγνωστική-Θεραπευτική προσέγγιση και πρόγνωση 
ψευδοθηλώδων όγκων του παγκρέατος. Εμπειρία μιας χειρουργική 

ομάδας.    

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι συμπαγείς ψευδοθηλώδεις όγκοι (ΨΟ) του παγκρέατος συνιστούν σπάνια 
χωροκατακτητική εξεργασία που αφορά περί το 1-2% των νεοπλασμάτων που προέρχονται από την 
εξωκρινή μοίρα του οργάνου. Πρόκειται για καλοήθεις στην πλειοψηφία τους αλλοιώσεις που δυνητικά 
υπόκεινται σε κακοήθη εξαλλαγή. Η διαγνωστική προσπέλαση του όγκου είναι ουσιώδους σημασίας ενώ 
η ριζική εκτομή συνιστά τη θεραπευτική παρέμβαση εκλογής. Ο σκοπός της μελέτης έγκειται στην 
αναλυτική καταγραφή, χειρουργική προσπέλαση και πρόγνωση των ΨΟ που διεκπεραιώθηκαν από 
συγκεκριμένη χειρουργική ομάδα. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη επί του συνόλου των παγκρεατεκτομών που 
διενεργήθηκαν από μία χειρουργική ομάδα την τελευταία δεκαετία. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 
δημογραφικά, κλινικά, απεικονιστικά, διεγχειρητικά και παθολογοανατομικά δεδομένα όπως και 
στοιχεία από τη μακροχρόνια παρακολούθηση (follow up) των ασθενών.    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ε χρονικό διάστημα 10 ετών συνολικά 4 γυναίκες ασθενείς καταχωρήθηκαν με τη 
διάγνωση του ΨΟ.  Σο ηλικιακό εύρος κυμαίνεται από 29 έως 54 έτη. Μία ασθενής υπεβλήθη σε 
περιφερική παγκρεατεκτομή και σπληνεκτομή, μία σε ολική παγκρεατεκτομή και οι υπόλοιπες δύο σε 
επέμβαση παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής (Whipple). την τελευταία ασθενή η πλήρης εκτομή του 
όγκου επέβαλε τη διενέργεια δεξιάς ημικολεκτομής. ε κάθε περίπτωση η προεγχειρητική διαγνωστική 
προσπέλαση ήταν ενδεικτική της ύπαρξης ΨΟ του παγκρέατος. Η πρώτη ασθενής παρουσίασε όψιμα 
δευτεροπαθείς ηπατικές εστίες για τις οποίες έλαβε συμπληρωματική χημειοθεραπευτική αγωγή. Οι 
υπόλοιπες ασθενείς παραμένουν ελεύθερες νόσου.  

 



Οι ΨΟ αποτελούν ασυνήθεις συχνά ασυμπτωματικές χωροκατακτητικές εξεργασίες που εντοπίζονται κυρίως στην ουρά 
του παγκρέατος. Απεικονιστικά φέρουν συμπαγή και κυστικά στοιχεία ενώ κατά περίσταση παρουσιάζουν αιμορραγική 
διάθεση. Ο διηθητικός χαρακτήρας της βλάβης αμφισβητείται. Η παθογένεση της νόσου σχετίζεται με αλλοιώσεις στο 
γενετικό μονοπάτι της Wnt/β-catenin. Επιπρόσθετοι διαγνωστικοί δείκτες είναι η υπερέκφραση των γονιδίων των E-
cadherin, LEF1, cyclin D1. Η χειρουργική στρατηγική επιβάλλει τη διαφύλαξη του υγιούς παγκρεατικού ιστού δεδομένης 
της ευνοϊκής βιολογικής συμπεριφοράς της νόσου ανεξάρτητα από το μέγεθος του όγκου.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Authors Number of patients Surgical techniques Results Risk factors for 

malignancy/Conclusions 

Tang X. et al. 100 Curative approach (organ-

preserving when possible) 

2 patients presented with liver 

metastases in follow-up 

Peripancreatic lymphadenopathy 

Exclusion of other factors: sex, age, location, 

tumor features or CA19-9 

Zhang C. et al. 62 Organ preserving techniques 0% mortality, recurrence or distant 

metastases 

Exclusion of routine lymphadenectomy in 

SPNP 

Li Z. et al. 34 Minimal surgery techniques 0% recurrence or distant metastases No significant differences between radical 

and minimal surgery techniques 

Hwang J. et al. 45 Curative complete resection Increased recurrence in patients with 

increased solid component 

Predominantly solid tumors demand a more 

radical surgical approach 

Park JK. et al. 100 77 patients underwent 

resection with 60 tumors 

positive for SPNP 

No statistically important difference 

based on internal tumor composition 

Internal tumor composition not a risk factor 

for malignancy 


