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ΕΘρΑΓΧΓΗ- ρΚΟΠΟρ 

•Υπεξηξηγιπθεξηδαηκία: ζπάληα αηηία παγθξεαηίηηδαο 

•Μνξθέο ππεξηξηγιπθεξηδαηκηθήο παγθξεαηίηηδαο  

•Aπ’ ηελ άιιε ε ςεπδνθύζηε είλαη ζπιινγή παγθξεαηηθνύ πγξνύ πνπ πεξηβάιιεηαη 
από ηλώδε θάςα 

•Σηελ πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη ζηείξεο 

•Φξεηάδεηαη 4-6 εβδνκάδεο γηα λα σξηκάζεη 

•Σπκβαίλεη ζε 15% ησλ αζζελώλ κε νμεία παγθξεαηίηηδα 

•Η ξήμε ηνπ παγθξεαηηθνύ πόξνπ είλαη ζπρλή 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1/500: Αηκνξξαγία από ην πάγθξεαο: Μόληκε επηθνηλσλία πνπ πξνθαιείηαη από 

δηάβξσζε παγθξεαηηθήο ή πεξηπαγθξεαηηθήο αξηεξίαο. 

 

• 1ε αλαθνξά από ηνλ Lower (1930) 

 

• O όξνο Hemosuccus pancreaticus πξνηάζεθε από ηνλ Sandblom (1970) θαη 

αηκνπνξηθή παγθξεαηίηηο από ηνπο Longmire θαη Rose (1973) 

• Αζζελήο 42 εηώλ κε ηζηνξηθό ρξόληαο ππνηξνπηάδνπζαο 
ππεξηξηγιπθεξηδαηκηθήο παγθξεαηίηηδαο κε από 4κελνπ εκθάληζεο 
ςεπδνθύζηεο 3cm. 
 

• Κνηιηαθόο κεηεσξηζκόο-έκεηνη-αλνξεμία 
 

• Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: 
Ht:32,5,Λ:10,300,SGOT:24,SGPT:51,γGT:101,ALP:118, 

•     Σάθραξν:91,Οι.ρνιεξπζξίλε:0,4,Ακπιάζε:268. 
 

• Ιζηνξηθό από 6κήλνπ 2 επεηζνδίσλ παγθξεαηίηηδαο κε ηηκέο 
   ηξηγιπθεξηδίσλ >1200.  

 
• CT-MRI-MRA (Εηθόλεο 1-3):Παγθξεαηηθή ςεπδνθύζηε 10,8 cm, 
 πίεζε-παξεθηόπηζε ηεο ζπιεληθήο θιέβαο ρσξίο εκθαλή επηθνηλσλία. 

    ΠΑΡΟΤρΘΑρΗ ΠΕΡΘρΣΑΣΘΚΟΤ 



Εικόνερ 1-3: Απεικόνιζη ηηρ παγκπεαηικήρ 

τεςδοκύζηηρ με CT, MRI και MRA.  



ΠΑΡΟΤρΘΑρΗ ΠΕΡΘρΣΑΣΘΚΟΤ (2) 

• 1o Φεηξνπξγείν: Κπζηνλεζηηδηθή αλαζηόκσζε θαηά Roux-en Y. 

Κακία εηθόλα εκθαλνύο αηκνξξαγίαο ζην εζσηεξηθό ηεο 

ςεπδνθύζηεο. 

• 6ε ΜΤΦ εκέξα: Μηθξό επεηζόδην αηκνξξαγίαο κε απηόκαηε 

ύθεζε. Εμήιζε ηελ 10ε Μηρ. 

• 5 εκέξεο κεηά: Σεκαληηθνύ βαζκνύ  

αηκνξξαγία-Μεηάγγηζε-CT έιεγρνο (Εηθόλεο 4-6)- Γαζηξνζθόπεζε. 

 
• Μεηά ηελ γαζηξνζθόπεζε ν αζζελήο παξνπζίαζε καδηθή αηκνξξαγία (αηκαηνρεζία) θαη νδεγήζεθε επεηγόλησο ζην ρεηξνπξγείν. 

   (Ηt:18,Hb:6). 

• 2o Xεηξνπξγείν: Δηεγρεηξεηηθή εληεξνζθόπεζε, δηάλνημε θπζηνλεζηηδηθήο αλαζηόκσζεο, πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε αηκνζηαηηθώλ 
ζπόγγσλ ζην εζσηεξηθό ηεο θύζηεο θαη απνιίλσζε ηεο ζπιεληθήο ζην ύςνο ηνπ αιιεξείνπ. Αθαίξεζε ησλ ζπόγγσλ θαη έιεγρνο 
ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θύζηεο κε ζπλέρηζε ηεο αηκνξξαγίαο ρακειόηεξεο ξνήο. Πεξηθεξηθή παγθξεαηεθηνκή, ζπιελεθηνκή 

(Εηθόλεο 7-8). 

• Oκαιή κηρ πνξεία θαη ζεακαηηθή βειηίσζε 

 



Εικόνερ 4-6: CT έλεγσορ αιμοππαγείζαρ 

παγκπεαηικήρ τεςδοκύζηηρ 

Εικόνερ 7-8: CT κοιλίαρ μεηά ηο 2ο σειποςπγείο για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ αιμοππαγίαρ ηηρ παγκπεαηικήρ 

τεςδοκύζηηρ, πεπιθεπική παγκπεαηεκηομή, ζπληνεκηομή.  

Παθολογοαναηομική εξέηαζη (παπακάηυ εικόνερ):  Θνώδερ 

ηοίσυμα κύζηηρ συπίρ επιθηλιακή επικάλςτη, με αιμοππαγικό 

πεπιεσόμενο 



   ρΤΜΠΕΡΑρΜΑΣΑ • Υπεξηξηγιπθεξηδαηκηθή παγθξεαηίηηδα: 
Τξηγιπθεξίδηα:>1000mg/dl 

• Αιθννιηθή:   ηξηγιπθεξηδίσλ. 

• Δηάβξσζε παγθξεαηηθήο ή πεξηπαγθξεαηηθήο αξηεξίαο ζε 
ςεπδνθύζηε: Χεπδναλεύξπζκα.΄Άιινη κεραληζκνί: αγγεηαθή 
ειθσηηθή θαηάζηαζε ιόγσ ιίζνπ ζηνλ θύξην παγθξεαηηθό πόξν, 
πξνϋπάξρνλ αλεύξπζκα ή ςεπδναλεύξπζκα αξηεξηαθό 10% 
ζηελ ρξόληα παγθξεαηίηηδα.    

• 1999-2005 33 πεξηπηώζεηο ζε ζύλνιν 745 αζζελώλ κε ρξόληα 
παγθξεαηίηηδα (World J Surg 2007 Udd et al)  

• Αηκνξξαγία 4%-17% ζε ρεηξνπξγεκέλε ςεπδνθύζηε (Surgery 
1992/Vitas et al). 

• Aξηεξίεο νη νπνίεο ζπρλόηεξα ελέρνληαη ζε ζρεκαηηζκό 
ςεπδναλεπξπζκάησλ: 

    Σπιεληθή, γαζηξνδσδ/θή,παγθξεαηνδσδ/θή,επαηηθή. 

• Θλεηόηεηα: Αγγίδεη ην 80% αλ κείλεη ρσξίο ζεξαπεία. 

1.Packing ηεο ςεπδνθύζηεο κε ζπόγγνπο δειαηίλεο θαη απνιίλσζε ηεο ζπιεληθήο 

θεληξηθά  

 

2.Clamping ηεο ανξηήο θάησ από ην δηάθξαγκα, νθηνεηδήο αηκνζηαηηθή ξαθή ζην 

εζσηεξηθό ηεο ςεπδνθύζηεο θαη απνιίλσζε ηεο ζπιεληθήο θεληξηθά 

 

3.Πεξηθεξηθή παγθξεαηεθηνκή, απνιίλσζε ζπιεληθήο ζην ύςνο ηνπ Αιιεξείνπ 

Η αηκνξξαγία από ςεπδνθύζηε παγθξέαηνο απνηειεί κία απεηιεηηθή γηα ηε δσή επηπινθή ηεο 

παγθξεαηίηηδαο. Έγθαηξε δηάγλσζε κε CT, αγγεηνγξαθία  θαη νξηζηηθή ζεξαπεία ηίζεληαη κε 

αγγεηνεκβνιηζκό ε κε δηεγρεηξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηθεξηθή παγθξεαηεθηνκή  

Υειποςπγική θεπαπεία τεςδοκύζηηρ: 


