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Εισαγωγή
Ο βαθμός ανίχνευσης των μη φλεγμονωδών κυστικών βλαβών 

του παγκρέατος ακολουθεί αυξητική τάση . Από σχετική νεκρο-
τομική μελέτη του 19951, μικρές κυστικές βλάβες ανευρέθηκαν 
στο ήμισυ των ασθενών που ελέγχθηκαν, ενώ η συχνότητά 
τους φάνηκε να αυξάνει προϊούσης της ηλικίας . Αν και στην 
εν λόγω μελέτη οι περισσότερες ανευρεθείσες κύστεις δεν 
ήταν νεοπλάσματα, εντούτοις ποσοστό 3,4% των ασθενών 
παρουσίαζαν επιθηλιακή ατυπία1 . Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση 
απεικονιστικών τεχνικών υψηλής ευκρίνειας έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της συχνότητας ανεύρεσής τους, συχνά μάλιστα ως 
τυχαίο εύρημα2 .

Η από του 1996 ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO) των βλεννοπαραγωγών κυστικών νεοπλασμά-
των του παγκρέατος, σε Ενδοπορικούς Θηλώδεις Βλεννώδεις 
Όγκους (ΙΡΜΤ) και Βλεννώδεις Κυστικούς Όγκους3, τροπο-
ποιήθηκε το 2000 . Έτσι, οι ως άνω όγκοι μετονομάστηκαν 
σε Ενδοπορικά Θηλώδη Βλεννώδη Νεοπλάσματα (ΙΡΜΝ) και 
Βλεννώδη Κυστικά Νεοπλάσματα (ΜCN), αντίστοιχα .

Έκτοτε, πληθώρα πληροφοριών έχει εμπλουτίσει τη γνώση 
αναφορικά με τα κλινικά, ακτινολογικά και ιστολογικά χαρακτη-
ριστικά αυτών των νεοπλασμάτων, όπως για παράδειγμα, η 
παρουσία του επιθηλίου τύπου ωοθήκης, η οποία έχει προταθεί 
και ως ένα χαρακτηριστικό διάκρισης των MCN από τα ΙΡΜΝ . 
Πέραν αυτών όμως, ακόμη υφίστανται αρκετά κενά αναφορικά 
με τη φυσική ιστορία των εν λόγω νεοπλασμάτων .

Ορισμός και ταξινόμηση
Τα ΙΡΜΝ, βάσει απεικονιστικών μελετών ή/και ιστολογι-

κών δεδομένων, δύνανται να ταξινομηθούν: α) σε αυτά του 
μείζονος παγκρεατικού πόρου και β) σε αυτά των κλάδων 
του5 . Απεικονιστικά ευρήματα σε αξονική τομογραφία (CT) 
ή μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP), συμβατά 
με διάταση του μείζονος παγκρεατικού πόρου μεγαλύτερη 
του 1 cm, υποδηλώνουν ΙΡΜΝ αυτού, ενώ η παρουσία μιας 
βλεννώδους παγκρεατικής κύστης που επικοινωνεί με τον 
παγκρεατικό πόρο, χωρίς όμως διάτασή του, υποδηλώνει 
ΙΡΜΝ των κλάδων6-8 . Η παρουσία θηλώδους ιστού στους κλά-
δους ή στον κύριο πόρο δύναται να διερευνηθεί περαιτέρω 
με τη χρήση επεμβατικών απεικονιστικών τεχνικών, όπως το 
ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS)9,10, η ενδοσκοπική παλίν-
δρομη χολαγγειοπαγκρατογραφία (ERCP) με ή χωρίς τη χρήση 
καθετήρα με μπαλόνι, το ενδοπορικό υπερηχογράφημα11,12 και 
η δια του στόματος παγκρεατοσκόπηση13,14 ή με συνδυασμό 
υπερηχογραφήματος του πόρου και εκ του στόματος παγκρε-
ατοσκόπησης15 . Δεδομένων όμως, αφενός της περιορισμένης 
διαθεσιμότητας και αφετέρου της περιορισμένης εμπειρίας, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ταξινόμηση των ΙΡΜΝ 
βασίζεται ακόμη σε ιστολογικά κριτήρια .

Τα ΙΡΜΝ αναλόγως της προέλευσής τους εμφανίζουν σημα-
ντική διαφοροποίηση όσον αφορά στη συχνότητα ανάπτυξης 
καρκίνου . Έτσι, ΙΡΜΝ που εξωρμούνται από το μείζονα παγκρε-
ατικό πόρο δύνανται να εξελιχθούν σε κακοήθεις όγκους με 
συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 57% και 92%16-24, ενώ ΙΡΜΝ 
με προέλευση από τους κλάδους του μείζονος παγκρεατικού 
πόρου, εξελίσσονται σε καρκίνο με συχνότητα που κυμαίνε-
ται μεταξύ 6% και 46%16-23 . Βάσει αυτού, λοιπόν, η εν λόγω 
ταξινόμηση αποκτά και προγνωστική αξία . Στην πράξη όμως, 
ασθενείς που θεωρούνται πάσχοντες από ΙΡΜΝ των κλάδων 
με βάση τον προεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο, συχνά 
παρουσιάζουν μικροσκοπική εμπλοκή του κύριου πόρου, μη 
ανιχνεύσιμη προεγχειρητικά . Δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές, 
αν οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα α-
νάπτυξης κακοήθειας, συγκριτικά με αυτούς που εμφανίζουν 
δυσπλασία περιορισμένη αυστηρά και μόνο στους κλάδους 
του πόρου .

Η κατηγοριοποίηση των ΙΡΜΝ, σύμφωνα με το βαθμό εμπλοκής 
των επιμέρους κλάδων σε σχέση με τον κύριο πόρο, βασίζεται 
κυρίως σε απεικονιστικά ευρήματα, τα οποία και θεωρούνται 
ουσιώδους σημασίας για την κατάρτιση προεγχειρητικών αλγο-
ρίθμων . Βέβαια, η εν λόγω ταξινόμηση θα αναιρεθεί αυτόματα 
από τη στιγμή που θα εκταμεί το νεόπλασμα και ως εκ τούτου 
θα απαιτηθεί επανεκτίμηση βάσει των ιστολογικών δεδομένων 
και κατά συνέπεια εκ νέου ταξινόμηση με παθολογοανατομι-
κούς όρους όπως αδένωμα, υψηλής δυσπλασίας αδένωμα, 
καρκίνωμα in situ ή διηθητικό καρκίνωμα . Εκ παραλλήλου, 
υφίστανται σημαντικές ιστολογικές συσχετίσεις στην ταξινόμηση 
αυτή: τα ΙΡΜΝ, που έχουν ταξινομηθεί ως ΙΡΜΝ των κλάδων 

με ακτινολογικές μεθόδους, τυπικά ανευρίσκονται μικρότερα 
σε μέγεθος, με μικρότερο αριθμό θηλωδών κυττάρων και μη 
κακοήθη (κατά κανόνα πρόκειται για αδενώματα με γαστρικού/
βοθριωτού τύπου επιθήλιο), γεγονός που εξηγεί γιατί πολλά 
εξ αυτών έχουν επιτυχημένα διευθετηθεί με συντηρητική 
θεραπεία ή και με παρακολούθηση μόνο .

Δυνητικό μειονέκτημα του ως άνω σχήματος ταξινόμησης 
αποτελεί το γεγονός ότι για πολλά από τα ΙΡΜΝ των κλάδων, 
μικροσκοπικά αποδεικνύεται ότι συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
ανάμειξη του κύριου πόρου . Για το λόγο αυτό θα ήταν περισ-
σότερο ακριβής η διάκριση αυτών α) σε αυτά που υπερέχει 
ο κύριος παγκρεατικός πόρος και β) σε αυτά με υπεροχή των 
κλάδων . Κατά βάση τα ΙΡΜΝ με περιορισμό στους κλάδους 
συγκριτικά με τα ΙΡΜΝ πέραν των κλάδων, δύνανται να ταξινο-
μηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια . Στην ταξινόμηση όμως αυτή 
υπεισέρχεται πληθώρα ουσιαστικών και πρακτικών προβλη-
μάτων . Κατ’ αρχήν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο βαθμός 
ανάμειξης του κύριου πόρου που απαιτείται ώστε η βλάβη 
να ταυτοποιηθεί ως ΙΡΜΝ μείζονος παγκρεατικού πόρου . Για 
να καταστεί εφικτό αυτό απαιτούνται περισσότερα δεδομένα 
κλινικών επανελέγχων . Επί του παρόντος, τα κριτήρια κατηγο-
ριοποίησης των ΙΡΜΝ, βάσει της συναινετικής διάσκεψης του 
200525, δύνανται να εφαρμόζονται μόνο για πρακτικούς λόγους . 
Ακόμα όμως κι όταν αυτά τα κριτήρια εφαρμόζονται, πολλά 
είναι τα ΙΡΜΝ που ανήκουν σε μια ενδιάμεση κατηγορία . Έτσι 
έχει κριθεί αναγκαίο να διατηρηθεί αυτή η ενδιάμεση κατηγορία, 
μέχρις ότου βιβλιογραφικά συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια 
διάκρισης των δύο αυτών ομάδων ΙΡΜΝ .

Από τότε που η κλινικο-ιστολογική συσχέτιση θεωρήθηκε 
επιτακτική τόσο για τη διαχείριση των ΙΡΜΝ όσο και για την 
κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς των διαφόρων 
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A΄ ΜΕΡΟΣ

 Χαρακτηριστικό MCNs  IPMNs των κλάδων
1 Φύλο (% γυναικείο) >95% ~30%
2 Ηλικία (δεκαετίες) 4η και 5η  6η και 7η
3 Θέση (% σώμα/ουρά) 95% ~30%
4 Κοινή κάψα Ναι Όχι
5 Ασβεστώσεις Ναι, καμπυλόγραμμες  Όχι
  στο τοίχωμα της κύστης
6 Γενική εμφάνιση Πορτοκαλιού Σταφυλιού
7 Εσωτερική δομή Κύστη στην κύστη Κύστη κοντά σε κύστη
8 Επικοινωνία με το μείζονα παγκρεατικό πόρο Σπάνια Ναι (αν και μη αποδεδειγμένη πάντα)
9 Μείζονας παγκρεατικός πόρος Φυσιολογικός ή με απόκλιση  Φυσιολογικός ή αν διατεταμένος, 
   υποδηλώνει μεικτό τύπο

Πίνακας 1. Τυπικά χαρακτηριστικά MCNs και ΙPMNs των κλάδων

Οι μη φλεγμονώδεις κυστικές αλλοιώσεις του παγκρέατος αναγνωρίζονται όλο και συχνότερα σήμερα. Δύο διαφορετικές οντότητες έχουν 

προσδιοριστεί: Τα βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα (mucinous cystic neoplasms - MCN) και τα ενδοπορικά θηλώδη βλεννώδη νεοπλάσματα 

(intraductal papillary mucinous neoplasms - IPMNs). Ένα ιστικό υπόστρωμα τύπου ωοθήκης έχει προταθεί ως απαραίτητο μέσο διάκρισης 

των IPMN από τα MCN. Ο ρόλος κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, τα οποία προτείνονται για τη διάκρισή τους ως νοσολογικών οντοτήτων 

δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη πλήρως.
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υποομάδων αυτού του τύπου νεοπλασμάτων, συνιστάται 
παθολογοανατομικά να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
για σαφή προσδιορισμό είτε των ΙΡΜΝ των κλάδων, είτε αυτών 
του μείζονος παγκρεατικού πόρου, ώστε να επικυρώνεται κατά 
το δυνατόν περισσότερο η κλινική ταξινόμηση .

Το πλέον χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρημα των MCN είναι η 
παρουσία του επιθηλίου τύπου ωοθήκης26, το οποίο δεν ανευ-
ρίσκεται σε άλλα παγκρεατικά νεοπλάσματα . Αυτός ο ινώδης 
υμένας τύπου ωοθήκης σχηματίζει ένα στρώμα άλλοτε άλλου 
πάχους, στην εσωτερική επιφάνεια του επιθηλίου . Τα κύτταρα 
του στρώματος έχουν ωοειδείς πυρήνες και ατρακτοειδές κυτ-
ταρόπλασμα και είναι διατεταγμένα σε επιμήκεις δεσμίδες . Η 
ομοιότητα με το επιθήλιο της ωοθήκης ενδυναμώνεται από την 
παρουσία περιστασιακών ωχρινικών-επιθηλιοειδών κυττάρων 
με άφθονο καθαρό κυτταρόπλασμα . Έχει καταδειχθεί ότι το 
επιθήλιο τύπου ωοθήκης τόσο στα παγκρεατικά MCN όσο και 
στις ωοθήκες παρουσιάζει την αυτή ανοσοϊστοχημεία και τα 
αυτά ιστολογικά χαρακτηριστικά27 .

Ιστολογικό υλικό των παγκρεατικών MCN που έχει υποβληθεί 
σε χρώσεις για υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης 
κατέδειξε σε ποσοστό 61,8% των περιπτώσεων και την πα-
ρουσία ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροφίνης, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και για το αντίστοιχο υλικό των ωοθηκών .

Στην προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος κατά πόσο 
η παρουσία του στρώματος τύπου ωοθήκης συμβάλλει στη 
διαφοροδιάγνωση των MCN από τα IΡMN των κλάδων, έχει 
καταδειχθεί ότι τα πρώτα απαντώνται σχεδόν αποκλειστικά 
σε γυναίκες και σχεδόν πάντα ανιχνεύονται στην περιοχή του 
σώματος ή της ουράς του παγκρέατος28-30 . Βάσει αυτού, θεω-
ρητικά, θα πρέπει γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση καθώς και 
άντρες με MCN να μην παρουσιάζουν στρώμα τύπου ωοθήκης . 
Παρά ταύτα, σε μελέτη 56 περιπτώσεων με MCN που προσδι-
ορίστηκαν αυστηρά από την παρουσία στρώματος ωοθήκης, 
9 γυναίκες ασθενείς (ποσοστό 16%) ήταν μεγαλύτερες των 60 
ετών28 . Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις αντρών ασθενών 
με βλεννώδες κυσταδένωμα που παρουσιάζουν στρώμα 
τύπου ωοθήκης28,31 .

Η περιστασιακή ανεύρεση κυστικών βλεννοπαραγωγών 
βλαβών του παγκρέατος, τα οποία δεν παρουσιάζουν στρώμα 
τύπου ωοθήκης ούτε και τα τυπικά ιστολογικά χαρακτηριστικά 
των ΙΡΜΝ των κλάδων (λεπτό τοίχωμα, κοκκιώδη εμφάνιση, 
επικοινωνία με το μείζονα παγκρεατικό πόρο) σε άντρες ή 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, οδήγησε στη χρήση του όρου 
«απροσδιόριστα βλεννοπαραγωγά κυστικά νεοπλάσματα του 
παγκρέατος» .

Βάσει αυτών λοιπόν, τίθεται το ερώτημα εάν η σαφής διά-
κριση μεταξύ ΙΡΜΝ και MCN είναι απλά και μόνο ακαδημαϊκής 
σημασίας ή αν δύναται να έχει κάποιο ουσιαστικό ρόλο στην 
επιλογή των θεραπευτικών χειρισμών .

Η ευρέως εφαρμοζόμενη τακτική της χειρουργικής εκτομής 
όλων των νεοπλασμάτων του παγκρέατος που παράγουν 
βλέννη, λόγω της δυνητικής κακοήθους εξαλλαγής τους, 
εγείρει το ζήτημα της μια προσεκτικής διαφοροποίησής τους, 
μεταξύ MCN και ΙΡΜΝ30,32-34 . Επιπλέον, υφίστανται σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ MCN και ΙΡΜΝ όσον αφορά στην πα-
θογένεση, την πολυεστιακότητα, την ανάγκη για επανεκτίμηση 
και τη συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου, οι οποίες σχετίζονται 
άμεσα με την κλινική διαχείριση αυτών των νεοπλασμάτων .

Εξαιτίας της ιστολογικής και της ανοσοϊστοχημικής ομοιό-
τητάς τους με τα βλεννώδη κυσταδενώματα της ωοθήκης, 
θεωρείται δεδομένο ότι τα MCN αναπτύσσονται από έκτοπο 
ιστό ωοθήκης στο πάγκρεας, ενώ τα ΙΡΜΝ αναπτύσσονται από 
τον κύριο παγκρεατικό πόρο .

Επιπλέον, τα MCN και ΙΡΜΝ εμφανίζουν σημαντικές κλινικές 
διαφοροποιήσεις . Τα μεν πρώτα είναι συνήθως μονήρη και 
δεν υποτροπιάζουν μετά από πλήρη εκτομή35,36, ενώ τα ΙΡΜΝ 
των κλάδων είναι σε ποσοστό άνω του 30% των περιπτώσε-
ων πολυεστιακά, ανευρίσκονται σε παγκρεατικές ζώνες που 
απέχουν μεταξύ τους και υφίσταται ποσοστό υποτροπής της 
τάξης του 10% σε ασθενείς με μη διηθητικό ΙΡΜΝ, οι οποίοι 
έχουν υποβληθεί σε μερική παγκρεατεκτομή επί υγιών ορίων40 . 
Βάσει αυτού, ενώ δε φαίνεται να απαιτείται επανέλεγχος μετά 
εκτομή σε μη διηθητικό MCN, για ασθενείς με ΙΡΜΝ απαιτείται 
παρακολούθηση, ειδικά αν συνυπάρχουν ταυτόχρονα και άλλες 
βλάβες που δεν έχουν εκταμεί .

Η συχνότητα του διηθητικού καρκινώματος για τα MCN ποικίλ-
λει από 6% έως 36%28-30 . Όμως, τα δεδομένα που αναφέρονται 
στη συχνότητα ανάπτυξης διηθητικού καρκινώματος στην 
περίπτωση των MCN, είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, επειδή 
μόνο σε μικρό αριθμό μελετών έχει χρησιμοποιηθεί ως απα-
ραίτητο κριτήριο για τη διάγνωσή τους η ύπαρξη στρώματος 
τύπου ωοθήκης . Αλλά και από τις μελέτες που αναφέρονται 
αυστηρά σε νεοπλάσματα με ανάπτυξη επιθηλίου τύπου ωο-
θήκης, η συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου ποικίλλει μεταξύ 6% 
και 27%28,29 . Για τα ΙΡΜΝ, η συχνότητα ανάπτυξης διηθητικού 

καρκινώματος κατά τη διάγνωση, αναφέρεται να είναι υψηλό-
τερη εάν αφορούν το μείζονα παγκρεατικό πόρο (23-57%) και 
χαμηλότερη εάν αφορούν τους κλάδους (0-31%) .

Προεγχειρητική εκτίμηση
Οι διαφορές των κλινικοπαθολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ 

IPMNs και MCNs με στρώμα τύπου ωοθήκης, αναγράφονται 
στον πίνακα 128-30,41-47 . Η κατανόηση των διαφορών αυτών και 
τα επιμέρους χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη χρήση 
διαφόρων απεικονιστικών τεχνικών, δύνανται να οδηγήσουν σε 
σαφή διαφοροποίηση των δύο ως άνω νοσολογικών οντοτήτων 
στις περισσότερες των περιπτώσεων . Έτσι, κυστικές βλάβες 
σε άντρες όπως και βλάβες της κεφαλής του παγκρέατος 
είναι απίθανο να είναι ΜCΝs . Η μαγνητική τομογραφία (MRI) σε 
συνδυασμό με την MRCP, θεωρούνται σήμερα ως εξετάσεις 
εκλογής για αδρή περιγραφή της βλάβης . Πιθανή επικοινωνία 
με το μείζονα παγκρεατικό πόρο που δύναται να διαπιστωθεί 
με απεικονιστικές μεθόδους, όπως η ERCP (η πλέον αξιόπιστη), 
MRCP και ΕUS, θέτει σοβαρή υπόνοια για IPMN των κλάδων . 
Όμως, όσον αφορά στην τελευταία περίπτωση, ακόμα και η 
ERCP δυνατόν να αστοχήσει να καταδείξει το κυστικό τμήμα 
των κλάδων, εξαιτίας της βλέννης η οποία μπορεί να εμπο-
δίζει την επικοινωνία . Εκ παραλλήλου, υπάρχουν αναφορές 
ιστολογικά αποδεδειγμένων ΜCN, όπου υφίσταται επικοινωνία 
με τους παγκρεατικούς κλάδους47 . Κατά συνέπεια, σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να διαφοροδιαγνωσθούν προ-
εγχειρητικά οι δύο αυτές νοσολογικές οντότητες .

Η Ιαπωνική Παγκρεατολογική Εταιρεία ορίζει ως μη-διηθητικό 
τύπο του ενδοπορικού θηλώδους-βλεννώδους καρκινώματος 
αυτόν που περιορίζεται στον παγκρεατικό πόρο, ενώ ως διηθη-
τικό τύπο αυτόν που διηθεί πέραν του τοιχώματος του πόρου48 . 
Ο εν λόγω ορισμός όμως εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το 
κατά πόσο μικροσκοπικές καρκινικές διηθήσεις του παγκρεατικού 
παρεγχύματος δύνανται να πιστοποιηθούν προεπεμβατικά με 
βάση την τεχνολογική υποδομή του σήμερα .

Ενδείξεις εκτομής
Η συχνότητα ανίχνευσης κακοήθειας (in situ και διηθητικής) 

σε IPMNs του κύριου πόρου, βάσει πρόσφατων μελετών, 
κυμαίνεται μεταξύ 60% και 92%16-24 και τα 2/3 των κακόηθων 
αυτών νεοπλασμάτων, είναι διηθητικού τύπου . Σε παλαιότερες 
προσπάθειες ταυτοποιήσεως ακτινολογικών ή κλινικών χαρα-
κτηριστικών, προγνωστικών για κακοήθεια, κατά κανόνα δε 
λαμβάνονταν υπόψη ο διαχωρισμός μεταξύ IPMNs των κλάδων 
και του κύριου πόρου . Παρά ταύτα, κατεδείχθη ότι η παρουσία 
συμπτωμάτων, η διάμετρος του κύριου παγκρεατικού πόρου 
>15 mm και η παρουσία τοιχωματικών οζιδίων, αποτελούν 
δείκτες κακοήθειας για τα IPMNs του μείζονος πόρου ή τα 
μεικτού τύπου IPMNs22 . Έτερη μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς 
με κακοήθη νεοπλάσματα, εμφανίζουν στατιστικώς σημαντικά 
μεγαλύτερη ηλικία (κατά 6,4 χρόνια), καθώς και υψηλότερη 
πιθανότητα να παρουσιαστούν με ίκτερο και/ή απορρύθμιση 
του διαβήτη τους, όπως επίσης και ότι το 29% των ασθενών 
με κακοήθη IPMNs του κύριου πόρου ήταν ασυμπτωματικοί24 . 
Βάσει αυτών καθίσταται προφανές ότι οι διάφοροι συνδυασμοί 
κλινικών και ακτινολογικών παραμέτρων, επί του παρόντος, 
αδυνατούν να διαφοροδιαγνώσουν με ακρίβεια τα κακοήθη 
από τα μη-κακοήθη ΙPMNs του κύριου πόρου . Η απόδειξη 
της «κλωνικής εξέλιξης» των εν λόγω νεοπλασμάτων50 και η 
διαφορά ηλικίας μεταξύ ασθενών με κακοήθεις και καλοήθεις 
βλάβες24,30, έδειξαν ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, εκ των 
κακοήθων IPMNs του κύριου πόρου, δύνανται να εξελιχθούν 
σε διηθητικά καρκινώματα, ο μακρόχρονος δε επανέλεγχος 
των χειρουργημένων ασθενών κατέδειξε εξαιρετική επιβίωση 
για τα καλοήθη και μη-διηθητικά νεοπλάσματα καθώς και 5ετή 
επιβίωση της τάξης του 36-60% για τα διηθητικά καρκινώμα-
τα21,23,24,40 . Έτσι καθίσταται σαφές ότι η χειρουργική εκτομή 
των ΙPMN’s του κύριου πόρου και των ΙPMN’s μεικτού τύπου 
αποτελεί τη βάση της θεραπείας των όγκων αυτών .

Αναφορικά με τα IPMN’s των κλάδων, η συχνότητα κακο-
ήθειάς τους κυμαίνεται μεταξύ 6% και 46% και η συχνότητα 
ανίχνευσης διηθητικού καρκινώματος μεταξύ 0% και 31%16-23 . 
Δύο μελέτες από την Ιαπωνία ερεύνησαν τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των IPMN´s των κλάδων και τον κίνδυνο 
ανάπτυξης κακοήθειας19 . Δεν ανευρέθη κακοήθεια (είτε 
“in situ” είτε διηθητική) σε νεοπλάσματα <30 mm που δεν 
παρουσίαζαν τοιχωματικούς όζους, ενώ η πλειοψηφία των 
ασθενών που δεν αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά παρέμειναν 
ασυμπτωματικοί και δεν παρουσίασαν απεικονιστική εξέλιξη 
των νεοπλασμάτων τους κατά τη διάρκεια της περιόδου 
παρακολούθησης (33 μήνες)19 . Μέγεθος άνω των 30 mm και 
παρουσία τοιχωματικών όζων, αποτελούν τους ισχυρότερους 
δείκτες κακοήθειας για τα IPMNs των κλάδων22 . Έτσι, για 
μικρά IPMNs των κλάδων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς συ-
νιστάται παρακολούθηση, ενώ για συμπτωματικούς ασθενείς 

χειρουργική εξαίρεση . Όσον αφορά στα IPMNs των κλάδων 
μεγέθους άνω των 30 mm, ακόμη και αν δεν υφίσταται δι-
άταση του παγκρεατικού πόρου ή παρουσία τοιχωματικών 
όζων, η χειρουργική επέμβαση επιβάλλεται .

Αναφορικά με τα MCNs, η χειρουργική επέμβαση αποτε-
λεί τη θεραπευτική προσέγγιση εκλογής . Συνήθως η θέση 
τους είναι στο σώμα ή στην ουρά του παγκρέατος και κα-
τά κανόνα προσβάλλουν γυναίκες μέσης ηλικίας29,35,36 . Η 
επικρατούσα άποψη για τα νεοπλάσματα αυτά είναι ότι 
δύνανται να εξελιχθούν σε κακοήθεια και ότι το προσδόκιμο 
επιβίωσης των περισσότερων ασθενών θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη βλεννώδους κυσταδενοκαρκινώματος, το οποίο 
παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό δείκτη εξαιρεσιμότητας και 
χείριστη πρόγνωση35,36 . Συνήθως προτιμάται η αριστερή 
παγκρεατεκτομή, η οποία παρουσιάζει χαμηλή νοσηρότητα 
και πρακτικά μηδενική θνητότητα51 . Η παρουσία δεικτών 
κακοήθειας όπως το μεγάλο μέγεθος, οι τοιχωματικοί όζοι 
και οι «ως κέλυφος αυγού» ασβεστώσεις32, υποδηλώνουν 
μόνο ότι οι τεχνικές διατήρησης του σπληνός θα πρέπει να 
αποφευχθούν, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ογκολογικά ορθή 
λεμφαδενική εκτομή52-55 .
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