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Παραπομπή ασθενούς για διερεύνηση με EUS

• Θήλυ 39 ετών, έγκυος
• Διακοιλιακό U/S: συμπαγές μόρφωμα ουράς 

παγκρέατος
• Ασυμπτωματική, χωρίς ιστορικό παγκρεατίτιδας
• Ελεύθερο αναμνηστικό, δεν λαμβάνει φαρμ/κή αγωγή.
• Kλινική εξέταση: κφ 
• Εργαστηριακός έλεγχος: γενική αίματος, ΤΚΕ, ηπατική 

βιοχημεία, αμυλάση ορού, καρκινικοί δείκτες: κφ 

• EUS: μεικτής υφής (συμπαγής, με μικροκυστικά 
στοιχεία) υπόηχη βλάβη 2cm στην ουρά με σαφή όρια.  
- Κυστικό μόρφωμα στο όριο κεφαλής - ισθμού 

διαμέτρου ~ 2cm, επικοινωνία με τον κύριο 
παγκρεατικό πόρο (διατεταμένος δευτερεύων 
κλάδος), χωρίς εικόνα διαφραγμάτων ή 
τοιχωματικών προσεκβολών.



“Τυχαιώματα” παγκρέατος - ορισμός / γενικά

‣ Βλάβες οι οποίες ανακαλύπτονται τυχαία σε απεικονιστικό ή άλλο διαγνωστικό 
έλεγχο που διενεργείται για μη σχετιζόμενες με τη βλάβη ενδείξεις ή εκδηλώσεις.

• Πρώτη περιγραφή: Kostiuk TS, Klin Khir 2001: “Observation of pancreatic 
incidentaloma” 

• Συχνότητα - Κυστικές βλάβες: 
- 2.5% σε σειρά 2832 MDCTs για μη σχετιζόμενες ενδείξεις

Laffan TA et al, Am J Roentgenol 2008

- 13.5% σε σειρά 616 MRIs (ασυμπτωματικών, χωρίς ιστορικό παγκρεατικής νόσου) στο 
40%: > 1 κύστεις 

Lee KS et al, Am J Gastroenterol 2010

• Συμπαγείς βλάβες:

- 0.5% σε 2941 FDG-PETs για μη σχετιζόμενες ενδείξεις

Pitts A et al, Pancreas 2013

- Ποσοστό κακοήθειας < 0.001% σε 39.785 FDG-PETs για screening πληθυσμού
Ide M et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005



“Τυχαιώματα” παγκρέατος - γενικά

‣ Ασυμπτωματικές παγκρεατικές βλάβες: αποτελούν το 6-23% των ενδείξεων 
παγκρεατεκτομής

Karatzas T et al, JBUON 2013

‣ Ποσοστό κακοήθειας σε τυχαιώματα παγκρέατος: 32-34%

- Υψηλότερο από “τυχαιώματα” νεφρών, επινεφριδίων, ήπατος

- Ποσοστό κακοήθειας μικρότερο από ό,τι σε συμπτωματικές βλάβες (67-76%)

- Πρωιμότερο στάδιο νόσου - μεγαλύτερη επιβίωση

Winter JM et al, Ann Surg 2006: 1944 PDs / 118 PIs

Lahat G et al, J Am Coll Surg 2009: 475 PDs / 64 PIs



Διαφορική διάγνωση 
(Herrera MF et al in “Endocrine Surgery”, Springer 2009)



Διάγνωση
• Ιστορικό – κλινική εικόνα, δημογραφικά 

δεδομένα
- ηλικία, φύλο
- οικογενειακό ιστορικό? αλκοόλ?
- παγκρεατίτιδα? κοιλιακό τραύμα?
- απώλεια βάρους, διάρροιες, ΣΔ?
- προηγούμενες απεικονίσεις?

• CT: διάκριση συμπαγούς βλάβης από κύστη, 
πληροφορίες για μέγεθος, διάταση π.π, 
αποτιτανώσεις, διαφραγμάτια - όζους (σε κύστεις), 
διήθηση αγγείων, λεμφαδενοπάθεια, ευρήματα 
παγκρεατίτιδας

• MRI / MRCP: (+) λεπτομερής απεικόνιση δομής 
βλάβης (εσωτερική αρχιτεκτονική, παρουσία 
ενισχυόμενων τοιχ/κών όζων), επικοινωνία με 
κύριο π.π ή δευτερεύοντες κλάδους



• Μορφολογικές λεπτομέρειες: σχέση με 
κύριο ή δευτερεύοντες παγκρεατικούς 
πόρους, πάχος τοιχώματος - παρουσία 
όζων ή αποτιτανώσεων, διαφραγμάτια, 
συνολική εκτίμηση παγκρέατος για 
χρόνιες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις  

• EUS-FNA / FNB → Κυτταρολογική / 
Παθολογοαν/κή εξέταση, ανάλυση 
υγρού

• Νέες τεχνικές (contrast enhanced EUS, 
ελαστογραφία)

Διάγνωση - ρόλος EUS



Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος

‣ 90% κυστικών όγκων παγκρέατος

‣ 10-15% νεοπλασμάτων παγκρέατος



“851 resected cystic tumors of the pancreas: a 33-year experience at the 
Massachusetts General Hospital”

Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος

• IPMN: 38% 
• MCN: 23%  (63% πριν το 1990) 
• SCA: 16%    (27%    »       »)
• Cystic NETs: 7%
• SPT: 3.4%

‣ ↑↑ IPMN:  ≈ 2% πριν το 1990
49% μετά το 2005

‣ Μετά το 2000: ≈ 50% ασθενών 
ασυμπτωματικοί (τυχαίο εύρημα)

‣ x 3 αύξηση CNETS

Valsangkar NP et al, Surgery 2012



IPMN 
• Το συχνότερο κυστικό νεόπλασμα του παγκρέατος 

(τελευταία 10ετία ≈ 50%)

• Άντρες/γυναίκες: ≥ 1/1, 6η-7η 10ετία ζωής

• Συχνότερη εντόπιση: 
– md-IPMΝ: κεφαλή (2/3), 8% → διάχυτη κατανομή
– bd-IPMN: ισομερής, 21-41% → πολυεστιακά (> 2 

κύστεις)

• Συμπτώματα: κοιλιακό άλγος (55%), ↓ βάρους (45%), 
ίκτερος (17%), υποτροπιάζουσες παγκρεατίτιδες (15%)

• Παθογνωμονικό  ενδοσκοπικό εύρημα md-IPMN: φύμα 
Vater “δίκην στόματος ψαριού” 

Farrell J et al, Gastroenterology 2013



• Ιστολογικοί τύποι: 
– γαστρικός (bd-IPMN) 
– εντερικός (κυρίως σε md-IPMN → κολλοειδές Ca, καλή 

πρόγνωση) 
– παγκρέατος-χοληφόρων (→ πορογενές Ca, κακή πρόγνωση) 
– ογκοκυτταρικός (oncocytic)

• Κίνδυνος εξαλλαγής
– md-IPMN: διηθητικό Ca στο 45%, in situ Ca σε επιπλέον 20% 

(συνολικός κίνδυνος ως και 90%)
– bd-IPMN: μέση συχνότητα 25.5% (6-46%), διηθητικό Ca στο 

17.7%
– Σύγχρονη ή μετάχρονη ανάπτυξη πορογενούς αδενο-Ca  

(2.5-9%)
– »    » κακοήθεια σε άλλα όργανα πεπτικού: ΚΠΕ, 

στομάχου, χοληφόρων (23.6 – 32%)

IPMN 



Ορώδες κυσταδένωμα (SCA)

• Γυναίκες/άντρες = 3/1, μ.ό ηλικίας 60 έτη

• Ομότιμη κατανομή σε όλο το πάγκρεας (ελαφρώς ↑ σε HOP, UP)

• Χαρακτηριστική μικροκυστική δομή με πολλαπλά διαφράγματα
(honeycomb), ολιγο- ή/κ΄ μακρο-κυστική μορφή στο 10%

• Κυβοειδές επιθήλιο, κυτταρόπλασμα πλούσιο σε γλυκογόνο  
(PAS + χρώση). Στρώμα από αγγειοβριθή ινώδη συνδετικό ιστό, 
κεντρική ουλή. 

• Ασυμπτωματικό, συνήθως τυχαίο εύρημα.
Συμπτώματα μόνο επί μεγάλου μεγέθους → πιεστικά φαινόμενα  
(ίκτερος, απόφραξη γαστρικής εξόδου)

• Καλοήθης βλάβη, πιθανότητα εξαλλαγής < 1%

European Expert Cons Statement on CPLs, Dig Liver Dis 2013



Βλεννώδες κυσταδένωμα (MCN)
• Γυναίκες > 95%, 5η δεκαετία ζωής, ασυμπτωματικές (75%)

• Κύρια εντόπιση: σώμα – ουρά (> 75%)

• Μονήρης βλάβη, μακροκυστική υφή, διαφραγμάτια
Δεν επικοινωνεί με εκφορητικούς πόρους.

• Οργανωμένο τοίχωμα – αποτιτανώσεις (eggshell
calcification): παθογνωμονικό εύρημα (15%)

• Βλεννοπαραγωγό επιθήλιο - ωοθηκικού τύπου στρώμα

• Δυνητικά κακοήθης βλάβη, επίπτωση διηθητικού Ca: 6-20%

• Παράγοντες κινδύνου εξαλλαγής
– Μέγεθος > 4cm
– Τοιχωματικοί όζοι, ασύμμετρη πάχυνση, αποτιτανώσεις
– Προχωρημένη ηλικία
– Συμπτώματα: κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους, ίκτερος, 

εντερική απόφραξη

Crippa S et al, Ann Surg 2008



Συμπαγής ψευδοθηλώδης όγκος
(Solid Pseudopapilllary Tumor / όγκος Hamoudi ή Frantz)

• Γυναίκες (>80%), 3η 10ετία ζωής

• < 4% κυστικών όγκων παγκρέατος

• Ισομερής τοπογραφική κατανομή

• Σαφή όρια, ανομοιογενής υφή με μεικτά κυστικά κ΄ 
συμπαγή στοιχεία

• Ασυμπτωματικός ή άλγος, παγκρεατίτιδα, ίκτερος, 
ψηλαφητή μάζα

• Κίνδυνος κακοήθειας < 20%. Επί εξαλλαγής  → ηπιότερη 
πορεία σε σχέση με PDAC

• Θεραπεία: Χειρουργείο
R dd  S  l  J A  C ll S  2009



Κυστικοί νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος

• ≈ 8% κυστικών όγκων παγκρέατος

• Κυστική μορφολογία ως και στο 18% των PNETs

• Ίση κατανομή μεταξύ φύλων, ηλικιών

• Συχνά μέρος του συνδρόμου MEN-1

• Συνήθως ασυμπτωματικoί (τυχαίο εύρημα),
μη λειτουργικοί

• Απεικόνιση: σκιαγραφική ενίσχυση τοιχώματος 
(αυξημένη αγγείωση), ενίοτε παρουσία 
διαφραγμάτων ή συμπαγούς περιεχομένου

• EUS-FNA διαγνωστική στο 73%

Farrell J and Fernandez-del Castillo C, Gastroenterology 2013



Κυστικές βλάβες παγκρέατος - EUS 

SCA

IPMN-bdIPMN-md

MCA





Διαχείριση ασθενών με κύστεις παγκρέατος

“Medicine is not a perfect science. That is no truer than 
in the evaluation and management of the asymptomatic 

pancreatic cyst.”

McGrath K, Endoscopy Int Open 2017

Κατευθυντήριες Οδηγίες (~10ετίας…):

2005: ASGE guidelines
2006: International Consensus Guidelines (Sendai)
2007: ACG guidelines
2012: International Consensus Guidelines (Fukuoka)
2013: European Experts Consensus Statement 
2015: AGA guidelines
2017: Revision of the Fukuoka guidelines
2018: European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms



Στίγματα Υψηλού Κινδύνου (high-risk stigmata):

1. Αποφρακτικός ίκτερος σε ασθενή με κύστη κεφαλής παγκρέατος
2. Συμπαγής βλάβη - όζος που ενισχύεται κατά την χορήγηση σκιαγραφικού (ή μέσου αντ   
3. Διάταση κύριου παγκρεατικού πόρου > 10mm

“Ανησυχητικά” χαρακτηριστικά (worrisome features):

1. Μέγεθος κύστης > 3cm
2. Πεπαχυσμένο τοίχωμα - πρόσληψη σκιαγραφικού
3. Κύριος παγκρεατικός πόρος 5-9mm
4. Τοιχωματικός όζος που δεν προσλαμβάνει μέσο αντίθεσης
5. Απότομη αλλαγή στη διάμετρο του π.π με συνοδό περιφ/κή ατροφία παρεγχύματος
6. Λεμφαδενοπάθεια                        

Tanaka M et al, Pancreatology 2012



Tanaka M et al, 
Pancreatology 2017



American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Diagnosis and 

Management of Asymptomatic Neoplastic Pancreatic Cysts 

Κατευθυντήριες οδηγίες AGA, 2015

✓ Χαρακτηριστικά “υψηλού κινδύνου” (high risk features - HRF):
(a) Μέγεθος > 3 εκ
(b) Διάταση κύριου π.π
(c) Παρουσία συμπαγούς βλάβης - τοιχωματικού όζου

✓Ασθενείς χωρίς HRF: MRI μετά 1 έτος, κατόπιν ανά 2ετία για 5 έτη συνολικά

✓Ασθενείς με τουλάχιστον 2 HRF: EUS-FNA
• EUS-FNA αρνητική για κακοήθεια: επιτήρηση με MRI (έτη 1-3-5)
• EUS-FNA θετική ή ύποπτη για κακοήθεια ή/και σύγχρονη παρουσία (b) και (c)            
→ Xειρουργείο

✓Διακοπή επιτήρησης αν δεν υπάρχει αλλαγή στα χαρακτηριστικά μετά 5 έτη ή αν ο ασθενής 
ακατάλληλος για χ/ο

✓Επιτήρηση μετά από χειρουργείο:
• Κύστεις με δυσπλασία ή διηθητικό Ca: MRI ανά 2 έτη
• Κύστεις χωρίς >>            >>     : καμία επιτήρηση

Vege SS et al, Gastroenterology 2015



Συμπαγή “τυχαιώματα” παγκρέατος 
‣ Στοιχεία από αναδρομικές σειρές παγκρεατεκτομών 

• Ποσοστό συμπαγών βλαβών: 31-65% όλων των τυχαίων ευρημάτων

• Πιο συχνές διαγνώσεις: αδενοκαρκίνωμα (31-34%), ΝΕΤ (23-42%), συμπαγής ψευδοθηλώδης όγκος (3-
15%), εστιακή παγκρεατίτιδα (0-11%), μεταστάσεις (2-5.5%).

Santo E, Endosc Ultrasound 2017



Καρκίνος παγκρέατος 
(τυχαίο εύρημα vs συμπτωματικός)

• Βλάβες συνήθως μικρότερες σε σχέση με τις 
συμπτωματικές (2.5 vs 3.5cm) και καλής 
διαφοροποίησης (37% vs 14.8%).

Lahat G et al, J Am Coll Surg 2009

• Υψηλότερα ποσοστά εξαιρεσιμότητας (64% vs 36%) 
και καλύτερη διάμεση επιβίωση (16 μήνες vs 10 
μήνες).         

Takeda Y et al, J Gastrointest Surg 2017

• Μεγαλύτερες πιθανότητες διάγνωσης νόσου σταδίου 
I (34% vs 10%) και 5ετούς επιβίωσης (50% vs 14%).                      

Winter JM et al, Ann Surg 2006

• Η συχνότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων δεν 
διαφέρει σημαντικά (68% vs 77%), εκτός από τις 
περιπτώσεις βλαβών < 1.5εκ (14%).          

Takeda Y et al, J Gastrointest Surg 2017

vs



PNET 
(τυχαίο εύρημα vs συμπτωματικός)

• Υψηλότερα ποσοστά βλαβών 
μικρότερων από 2cm (65% vs 42%) 
και G1 (66% vs 33%)

• Μεγαλύτερη αναλογία επεμβάσεων 
“εκπυρήνισης” - διατήρησης του 
παγκρέατος (62% vs 30%)

• 5ετία ελεύθερη νόσου: 95% vs 65-
82%

Birnbaum DJ et al, Surgery 2014

vs



EUS: χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε μικρούς 
όγκους παγκρέατος 

• Συστηματική ανασκόπηση περιόδου 1986-2004:
– 11 μελέτες – 678 ασθενείς
– ↑ ευαισθησία EUS (93-100%) σε σχέση με την CT (50-89%), ιδίως για 

τον εντοπισμό όγκων < 3cm
De Witt et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2006

• Γυναίκα 72 ετών, ασυμπτωματική, ήπια διάταση εξωηπατικών χοληφόρων (CBD 8mm) σε U/S
• CT – MRI: στένωση ενδοπαγκρεατικής μοίρας CBD, χωρίς εμφανές αίτιο
• EUS: συμπαγής βλάβη με σαφή όρια διαμέτρου 14mm στην κεφαλή / FNA: NET



“Absence of a dilated duct predicts benign disease in suspected 
pancreas cancer: a simple clinical rule”

Rodriguez S et al, Dig Dis Sci. 2010

➢ Διάταση κύριου παγκρεατικού πόρου → αυξημένη πιθανότητα νεοπλάσματος 
(≈ 65%) σε σχέση με απουσία του ευρήματος (17%)*

* Επί απουσίας χρόνιων φλεγμονωδών αλλοιώσεων ή υποψίας IPMN

EUS: χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε μικρούς όγκους 
παγκρέατος 

• Γυναίκα 69 ετών, ασυμπτωματική ήπια διάταση κύριου παγκρεατικού πόρου στο σώμα
EUS: συμπαγής υπόηχη βλάβη 13mm που αποφράσσει τον πόρο / EUS-FNA: αδενο-Ca



EUS-FNA σε συμπαγείς όγκους παγκρέατος 

• Ευαισθησία: 90%, ειδικότητα: 100%, ακρίβεια: 94%
Eloubeidi et al, Cancer 2003

• Δειγματοληψία σε βλάβες < 1cm

• Λήψη υλικού από α΄ παθή βλάβη, LNs, ηπατικές 

εστίες
• Σε (-) βιοψία υπό CT: 84% διαγνωστική ακρίβεια

Harewood et al, AJG 2002

• Μειωμένος κίνδυνος “seeding” καρκινικών κ. σε σχέση 
με διαδερμική παρακέντηση

• ↓ ευαισθησίας σε έδαφος χρόνιας παγκρεατίτιδας 
(73.9% vs 91.3%)

Varadarajulu et al, GIE 2005

• Επιπλοκές: αιμορραγία, παγκρεατίτιδα (1-2%)



Νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος

✓ Συνήθως ομοιογενής, ισο- ή υπο-ηχογενής μορφολογία / πιθανή κυστική εκφύλιση
✓ Σφαιρικό σχήμα, ομαλά όρια
✓ EUS-FNA: ιδιαίτερα χρήσιμη σε μικρούς (0.5-1cm) ή μη εκκριτικούς όγκους

➢ Σε σειρά 56 ασθενών με παγκρεατικό ΝΕΤ:
Ευαισθησία EUS > MSCT (91.7% vs 63.3%), ιδίως σε όγκους < 2cm.

Khasab et al, GIE 2011



Διαχείριση ασθενών με συμπαγή “τυχαιώματα” παγκρέατος

Santo E et al, Endosc Ultrasound 2017



Πίσω στο περιστατικό…

• Κυτταρολογική διάγνωση: SPN

• Αμυλάση υγρού: 81960 U/l, CEA υγρού: 424 ng/ml
• Κυτταρολογική διάγνωση: IPMN



Συμπερασματικά
• Εξέλιξη απεικονιστικών τεχνικών (MDCT, 

MRI - MRCP, EUS) → αυξημένη προ-
συμπτωματική διάγνωση βλαβών στο 
πάγκρεας.

• Κυστικά “τυχαιώματα”: στην πλειοψηφία 
τους καλοήθη → συντηρητική αντιμετώπιση / 
παρακολούθηση.

• Συχνότερες κυστικές βλάβες = IPMN.
Νεώτερες οδηγίες τείνουν προς λιγότερο 
“επιθετική” αντιμετώπιση.

• Συμπαγή “τυχαιώματα”: συνήθως κακοήθη 
ή δυνητικά κακοήθη → χειρουργείο ή/κ΄ 
Ογκολογική θεραπεία.

• EUS: καθοριστική συμβολή στη διάγνωση -
ιστολογική ταυτοποίηση.

• Ορθή εξατομικευμένη διαχείριση, ιδίως σε 
σύνθετα περιστατικά, προκύπτει από τη 
συνεργασία πολλών Ειδικοτήτων.



Ευχαριστώ !
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