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1ο Πανελλήνιο υνζδριο Ελληνικής Εταιρείας  
Ήπατος Παγκρζατος και Χοληφόρων 

υμπαγείς ψευδοθηλϊδεις όγκοι παγκρζατος: 

• ςπάνια οντότθτα που δεν υπερβαίνει το 1-2% όλων των 

όγκων τθσ εξωκρινοφσ μοίρασ του παγκρζατοσ 

• πλιττουν κυρίωσ νεαρζσ γυναίκεσ, ςτθ δεφτερθ ι τρίτθ 

δεκαετία τθσ ηωισ τουσ 

• χαμθλοφ κακόθκουσ δυναμικοφ, με αςαφι πακογζνεια 

• αυξάνονται ςταδιακά και γίνονται αρκετά μεγάλοι ςε 

μζγεκοσ 

• Χωρίσ ςυμπτωματολογία  

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

• ςυχνά εντοπίηονται ςτθν κεφαλι ι τθν ουρά του παγκρζατοσ 
• οι μεταςτάςεισ είναι ςπάνιεσ, αλλά όταν υπάρχουν αυτζσ 

αφοροφν κυρίωσ το ιπαρ 



ΣΚΟΠΟΣ 
 Παρουςίαςη τησ εμπειρίασ μασ μζςα από μια ςειρά πζντε περιπτώςεων ςε 
γυναίκεσ αςθενείσ 

ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ 

 πζντε γυναίκεσ αςκενείσ θλικίασ 13-47 ετϊν, που χειρουργικθκαν ςτθν 
κλινικι μασ από το 2003 ζωσ το 2015. Παρουςιάςκθκαν με κοιλιακό 
άλγοσ και με ψθλαφθτι μάηα κατά τθν κλινικι εξζταςθ. Δφο από τουσ 
πζντε αςκενείσ ανζφεραν επίςθσ ζμετο, ναυτία και ανορεξία ωσ 
ςυνυπάρχουςεσ εκδθλϊςεισ. Μόνο μια αςκενισ ιταν άνευ 
ςυμπτωμάτων. Η εντόπιςθ και διαςτάςεισ των όγκων ποικίλουν. Μία 
μόνο αςκενισ υπεβλικθ ςε επζμβαςθ Whipple. 

Οι υπόλοιπεσ αςκενείσ ςε περιφερικι παγκρεατεκτομι με ταυτόχρονθ 
ςπλθνεκτομι. 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Περιεγχειρητική νοςηρότητα και θνηςιμότητα: μηδενική. 
Και οι πζντε αςθενείσ είναι ελεφθερεσ νόςου ςε παρακολοφθηςη από 15 
μήνεσ ζωσ 14 χρόνια μετεγχειρητικά.  
Μεταςτατική νόςοσ δεν υπήρχε ςε καμία από τισ αςθενείσ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η ςυνολικι πρόγνωςθ του ςυμπαγοφσ ψευδοκθλϊδουσ όγκου 
παγκρζατοσ είναι εξαιρετικι λόγω των βιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του, ακόμθ παρουςία μετάςταςθσ. Αν και θ χειρουργικι εκτομι είναι 
ςυνικωσ κεραπευτικι, μια ςτενι παρακολοφκθςθ ςυνιςτάται 
προκειμζνου να διαγνϊςει μια πικανι τοπικι υποτροπι ι μετάςταςθ. 
Δεν υπάρχει ζνδειξθ για ςυμπλθρωματικι χθμειοκεραπεία. 

 


