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Οι κυστικές βλάβες του παγκρέατος περιγράφη-
καν για πρώτη φορά το 1824 και μπορεί να είναι 
είτε φλεγμονώδεις είτε νεοπλασματικές.

Η φυσική πορεία αυτών των κύστεων άρχισε να γίνεται 
πλήρως κατανοητή μόλις τα τελευταία 20 έτη. Λόγω της 
αβεβαιότητας στη διάγνωση αυτών των βλαβών, είχε 
προταθεί η αφαίρεση όλων των παγκρεατικών κύστεων 
ως ρουτίνα. Η λογική εξήγηση για τη θέση αυτή ήταν ότι η 
διαφοροποίηση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων κύστεων 
είναι δύσκολη, καθώς και ότι οι συνέπειες της καθυστέρησης 
για τη θεραπευτική αφαίρεση, σε ασθενείς που είναι σε θέση 
να ανεχτούν μια τέτοια επέμβαση, είναι σημαντικές. 

Αυτή η προσέγγιση οδήγησε αναπόφευκτα στο να εκτεθούν 
στη δυνητική νοσηρότητα και θνητότητα της παγκρεατικής 
εκτομής ασθενείς με καλοήθη νόσο και έγινε αβάσιμη 
μετά τον αυξανόμενο αριθμό των παγκρεατικών κύστεων 
που ανιχνεύονται ως τυχαίο εύρημα στις απεικονιστικές 
τομογραφίες. Παρ’ ότι ο κίνδυνος κακοήθειας είναι με-
γαλύτερος στις συμπτωματικές κύστεις, έως και 47% των 
ανευρισκομένων κύστεων μπορεί να είναι καρκινωματώδεις 
ή προκαρκινωματώδεις.

Οι πρόσφατες μελέτες οδήγησαν στην άποψη που υ-
ποστηρίζει ότι λόγω της βελτίωσης των απεικονιστικών 
τεχνικών, είναι δυνατή η ανεύρεση της ομάδας των ασθε-
νών με εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο κακοήθειας οι οποίοι 
θα τεθούν σε παρακολούθηση χωρίς να αντιμετωπιστούν 
επεμβατικά.
Συχνότητα

Η συχνότητα των παγκρεατικών κυστικών βλαβών είναι 
αξιοσημείωτη. Σε νεκροτομές, 73 στις 300 περιπτώσεις 
(24,3%) έχουν ευρήματα νεοπλασματικής κυστικής βλά-
βης. Η συχνότητα των κύστεων αυξάνει με την ηλικία. 
Επιπρόσθετες μελέτες ανέδειξαν ότι ο πρώιμος καρκίνος του 
παγκρέατος ξεκινά από κυστική νεοπλασία. Η συχνότητα 
των παγκρεατικών κύστεων στις ΗΠΑ έχει υπολογιστεί σε 
ασθενείς που έκαναν MRI για μη παγκρεατικές παθήσεις. 
Περίπου 20% από 1444 ασθενείς είχαν τουλάχιστον μία 
παγκρεατική κύστη. Περίπου 1,2% του συνόλου των ασθε-
νών έχουν μια παγκρεατική κυστική βλάβη που χρειάζεται 
απεικονιστικό επανέλεγχο.

Ταξινόμηση (πίνακας 1)
Οι φλεγμονώδεις ψευδοκύστεις αποτελούν την πλειο-

νότητα των κυστικών βλαβών του παγκρέατος, ενώ τα 
κυστικά νεοπλάσματα αποτελούν λιγότερο από 10% των 
παγκρεατικών όγκων. Οι παγκρεατικοί κυστικοί όγκοι πε-
ρικλείουν ένα φάσμα καλοήθων, κακοήθων και οριακών 
(borderline) νεοπλασμάτων, τα οποία είτε είναι πρωτο-
γενώς κυστικά ή προκύπτουν από την κυστική εκφύλιση 
συμπαγών όγκων. Μεταξύ αυτών των νεοπλασμάτων, τα 
ορώδη κυσταδενώματα (32-39%), τα βλεννώδη κυστικά 
νεοπλάσματα (10-45%) και τα ενδοπορικά θηλο-βλεννώδη 
νεοπλάσματα (21-33%) αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα 
των περιπτώσεων που συναντώνται στην πράξη. Τα συμπαγή 
ψευδοθηλώδη νεοπλάσματα αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από 10%, παρατηρούνται κυρίως σε νεαρές γυναίκες και 
είναι σημαντικά γιατί χαρακτηρίζονται από χαμηλού βαθμού 
δυνατότητα εξαλλαγής και όταν περιορίζονται στο πάγκρεας 
έχουν υψηλή πιθανότητα θεραπείας.

Τα ορώδη κυσταδενώματα (serous cystadenoma) επεν-
δύονται από ένα απλό, πλούσιο σε γλυκογόνο κυβοειδές 
επιθήλιο και έχουν εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό κακοήθους 
εξαλλαγής. Είναι συνήθως μικρά και μικροκυστικά, αλλά 
μπορεί να γίνουν αρκετά μεγάλα. Συμπαγείς και ολιγο-
κυστικές μορφές των ορωδών κυσταδενωμάτων έχουν 
επίσης αναφερθεί. Είναι ενδιαφέρον ότι χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες που σχετίζονται με τη νόσο von Hippel-Lindau 
έχουν ανιχνευθεί στο DNA που απομονώθηκε από ορώδη 
κυσταδενώματα.

Τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των βλεννωδών κυ-
στικών νεοπλασμάτων (Mucinous cystic neoplasm) και των 
Ενδοπορικών θηλο-βλεννωδών όγκων (Intraductal papillary 

mucinous tumour - IPMT) είναι σχεδόν ταυτόσημα, εκτός 
από ένα πυκνό, μεσεγχυματικό, τύπου - ωοθήκης στρώμα, 
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση 
των βλεννωδών κυστικών όγκων. Χαρακτηριστικά, τα 
βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα δεν έχουν επικοινωνία 
με το σύστημα των παγκρεατικών πόρων, ενώ η επικοι-
νωνία αυτή είναι ένα στοιχείο - κλειδί στα ενδοπορικά 
θηλο-βλεννώδη νεοπλάσματα (IPMT). Η ταξινόμηση του 
ΠΟΥ περιλαμβάνει τρία στάδια των νεοπλασμάτων αυτών: 
καλοήθη (αδενωματώδη), χαμηλού βαθμού κακοήθειας 
(οριακά) και κακοήθη (καρκίνωμα in situ και διηθητικός 
καρκίνος). Σε μια μελέτη 61 ασθενών με βλεννώδη κυστικά 
νεοπλάσματα, 44% ήταν αδενωματώδη, 8% οριακά και 
15% καρκίνωμα in situ. Το υπόλοιπο 33% ήταν διηθη-
τικά αδενοκαρκινώματα. Σε άλλες μελέτες προέκυψε ότι 
περίπου 8% των βλεννωδών κυστικών όγκων περιέχουν 
διηθητικό καρκίνωμα. Η ασυμφωνία μεταξύ των μελετών 
πιθανόν οφείλεται σε διαφορές του ιστολογικού δείγματος. 
Το καρκίνωμα in situ ανευρίσκεται σε 5-27% των ΙΡΜΤ και 
το διηθητικό καρκίνωμα στο 15-40%. Η ύπαρξη κοινών 
γενετικών αλλαγών με τα αδενοκαρκινώματα του παγκρεα-
τικού πόρου είναι επίσης γνωστή, με σημειακές μεταλλάξεις 
του Κ-ras γονιδίου να έχουν αναφερθεί σε αντιστοιχία με 
το βαθμό της κυτταρικής ατυπίας.

Η κατανόηση της φυσικής πορείας αυτών των όγκων, 
ειδικά όσον αφορά τον κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής, 
είναι σημαντική για το χειρισμό τους. Τα βλεννώδη κυστικά 
νεοπλάσματα που έχουν αποδεδειγμένα αλλαγές από την 
καλοήθη κατάσταση σε καρκίνωμα in situ, είναι συνήθως 
θεραπεύσιμα με πλήρη χειρουργική εκτομή. Τα ενδοπορικά 
θηλο-βλεννώδη νεοπλάσματα (IPMT) με τεκμηριωμένες 
αλλαγές σε αδενωματώδη ή χαμηλού βαθμού κακοήθειας 
στάδιο, έχουν επίσης εξαιρετική πρόγνωση, μολονότι η 
παρουσία καρκινώματος in situ μπορεί να την επιδεινώσει. 
Κατά την αφαίρεση των ΙΡΜΤ είναι σημαντικό να επιτευχθεί 
ένα όριο «ελεύθερο νόσου» στον πόρο, ακόμα και επί 
απουσίας διηθητικού αδενοκαρκινώματος, έτσι ώστε να 
προληφθεί η επανεμφάνιση του όγκου. Μερικές μελέτες 
αναφέρουν ότι ο τύπος «κλάδος πόρου» (branch - duct) 
του ΙΡΜΤ, όταν αυτός ο τύπος μπορεί ξεκάθαρα να διαγνω-
στεί, αποτελεί μια διακριτή ομάδα με σχετικά χαμηλότερο 
ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής, που πιθανόν να μην 
απαιτεί επιθετική χειρουργική αντιμετώπιση όπως τα άλλα 
θηλο-βλεννώδη νεοπλάσματα.

Κλινική εικόνα
Πολλοί ασθενείς με μία παγκρεατική κυστική βλάβη δεν 

αναφέρουν σχετικά σημεία ή συμπτώματα. Συνήθως, η 
βλάβη ανιχνεύεται τυχαία με υπερηχογράφημα κοιλίας 
ή απεικονιστική τομογραφία, στα πλαίσια διερεύνησης 
κάποιας άλλης κατάστασης. Όταν η βλάβη είναι συμπτω-
ματική, ο ασθενής μπορεί να παρουσιαστεί με υποτροπι-

άζουσα παγκρεατίτιδα, χρόνιο κοιλιακό άλγος ή ίκτερο. 
Τα συμπτώματα αυτά συχνά υποδεικνύουν είτε μία βλάβη 
που αποφράσσει τον παγκρεατικό πόρο ή τα χοληφόρα, 
είτε μία επικοινωνία μεταξύ μιας κυστικής βλάβης και του 
συστήματος του παγκρεατικού πόρου. 

Οι ασθενείς με προχωρημένο κυστικό νεόπλασμα προ-
σέρχονται με συμπτώματα όμοια εκείνων με καρκίνωμα του 
παγκρεατικού πόρου (άλγος, απώλεια βάρους, ίκτερος).

Οι αληθείς κυστικές βλάβες του παγκρέατος είναι πιθανό 
να συγχέονται με ψευδοκύστεις, λόγω των ομοιοτήτων 
στην κλινική εικόνα και στα ευρήματα των απεικονιστικών 
εξετάσεων. Οι ψευδοκύστεις μπορεί να δημιουργηθούν 
μετά από ένα επεισόδιο οξείας παγκρεατίτιδας ή κατά την 
πορεία της χρόνιας παγκρεατίτιδας και είναι συχνά, αλλά 
όχι μονίμως, σχετιζόμενες με άλγος. 

Οι ευμεγέθεις ψευδοκύστεις μπορεί να πιέζουν το στόμαχο, 
το δωδεκαδάκτυλο ή τα χοληφόρα, οδηγώντας σε πρώιμο 
κορεσμό, έμετο ή ίκτερο.

Διαφορική διάγνωση (πίνακας 2)
Οι κυστικές βλάβες του παγκρέατος ανευρίσκονται με 

αυξανόμενη συχνότητα λόγω της ευρείας χρήσης του 
διακοιλιακού υπερηχογραφήματος, της αξονικής και της 
μαγνητικής τομογραφίας για τη διερεύνηση ποικίλων κα-
ταστάσεων. 

Η αξονική τομογραφία είναι άριστη εξέταση για τις κυστικές 
βλάβες του παγκρέατος, όχι μόνο για την αρχική ανίχνευση 
αλλά και για το χαρακτηρισμό τέτοιων βλαβών, μέσω της 
απεικόνισης επασβέστωσης του τοιχώματος της κύστης, 
διαφραγμάτων, τοιχωματικών οζιδίων και ευρημάτων που 
υποδεικνύουν παγκρεατίτιδα. 

Η MRI πλεονεκτεί στην καλύτερη αξιολόγηση των μορ-
φολογικών στοιχείων της κύστης και πιθανόν την ανάδειξη 
επικοινωνίας μεταξύ κύστης και παγκρεατικού πόρου. Το 
διακοιλιακό υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει στη 
διαφορική διάγνωση συμπαγών και κυστικών βλαβών, 
αλλά η πλήρης εκτίμηση του παγκρέατος είναι συχνά 
δύσκολη λόγω της ύπαρξης αέρα στο υπερκείμενο τμήμα 
του εντέρου.

Τα ορώδη κυσταδενώματα τυπικά αποτελούνται από 
μικροκύστεις δίκην μελισσοκηρύθρας, αλλά στην αξονική 
τομογραφία μπορεί να εμφανίζονται συμπαγή ή με μία 
ευμεγέθη κοιλότητα (στοιχεία που μπορεί να τα συγχέουν 
με τα βλεννώδη κυσταδενώματα). Η απεικόνιση μιας κυ-
στικής βλάβης με κεντρική υπέρπυκνη περιοχή σε CT ή 
MRI, είναι υψηλό διαγνωστικό σημείο που ανευρίσκεται σε 
περίπου 20% των ορωδών κυσταδενωμάτων. Τα βλεννώδη 
κυστικά νεοπλάσματα είναι τυπικά μονόχωρες κοιλότητες 
ή πολύχωρες με μικρό αριθμό διακριτών τμημάτων. Το 
ασυνήθιστο εύρημα της περιφερικής επασβέστωσης δί-
κην «κελύφους αυγού» στην αξονική τομογραφία είναι 
ειδικό του βλεννώδους κυστικού όγκου και υψηλής πι-
θανότητας για καρκίνο. Το ενδοπορικό θηλο-βλεννώδες 
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Πίνακας 1. Επιδημιολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των Παγκρεατικών Κυστικών Νεοπλασμάτων

Τύπος Προτίμηση φύλου Δεκαετία % των κυστικών νεοπλασμάτων Ενδεχόμενο κακοήθειας και φυσική πορεία

Ορώδες κυσταδένωμα Θήλυ 7η 32-39 Η εκτομή είναι θεραπευτική. Το ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα είναι εξαιρετικά 
σπάνιο

Βλεννώδες κυστικό νεόπλασμα Θήλυ 5η 10-45 Η εκτομή είναι θεραπευτική, ανεξαρτήτως του βαθμού επιθηλιακής δυσπλασίας. 
Φτωχή πρόγνωση όταν υπάρχει διηθητικό αδενοκαρκίνωμα

Ενδοπορικό θηλο-βλεννώδες νεόπλασμα Όμοια κατανομή 6η-7η 21-33 Εξαιρετική πρόγνωση για βλάβες που δείχνουν μόνο αδενωματώδη ή οριακή 
κυτταρική ατυπία. Φτωχή πρόγνωση όταν υπάρχει διηθητικό καρκίνωμα

Συμπαγές ψευδοθηλώδες νεόπλασμα Θήλυ 4η <10 Νεόπλασμα με αργή εξέλιξη, με σπάνιες λεμφαδενικές και εξωλεμφαδενικές 
μεταστάσεις. Εξαιρετική πρόγνωση με την πλήρη εκτομή

Κυστικό ενδοκρινικό νεόπλασμα Όμοια κατανομή 5η-6η <10 Όμοιο του συμπαγούς νευροενδοκρινικού νεοπλάσματος

Αδενοκαρκίνωμα του πόρου με κυστική 
εκφύλιση

Μικρή υπεροχή 
του άρρενος

6η-7η <1 Δυσμενής πρόγνωση, όμοια του συμπαγούς αδενοκαρκινώματος

Κυσταδενοκαρκίνωμα των κυψελιδικών 
κυττάρων

Άρρεν 6η-7η <1 Όμοιο του συμπαγούς τύπου. Επιθετικό νεόπλασμα με λίγο καλύτερη πρόγνωση 
από το αδενοκαρκίνωμα του πόρου

Πίνακας 2. Διαγνωστικά χαρακτηριστικά των παγκρεατικών κυστικών βλαβών

Διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά

Ορώδες 
κυσταδένωμα

Βλεννώδες 
κυστικό 
νεόπλασμα

Ενδοπορικό 
θηλο-βλεννώδες 
νεόπλασμα

Συμπαγές 
ψευδοθηλώδες 
νεόπλασμα

Κυστικό 
ενδοκρινικό 
νεόπλασμα

Αδενοκαρκίνωμα 
του πόρου με 
κυστική εκφύλιση

Κυσταδενο-καρκίνωμα 
των κυψελιδικών 
κυττάρων

Ψευδοκύστη

Μορφολογικά 
χαρακτηριστικά σε 
U/S και CT

Μικροκυστική 
βλάβη ή εικόνα 
μελισσοκηρύθρας. 
Το 20% είναι 
μακροκυστικά

Μακροκυστικό. 
Κακοήθεις 
βλάβες πιθανόν 
έχουν παχυμένο 
τοίχωμα ή 
διαφράγματα

Μικτά 
χαρακτηριστικά 
μακροκυστικής 
και μικροκυστικής 
βλάβης. 
Διατεταμένος πόρος 
μπορεί να υπάρχει

Μικτά 
χαρακτηριστικά 
συμπαγούς μάζας 
με υγρό και 
αιμορραγία

Ποικίλη 
εμφάνιση

Μάζα με εντοπισμένη 
παρακείμενη 
συλλογή υγρού

Μικροκυστικές και 
μακροκυστικές βλάβες

Μονόχωρη με 
παχύ τοίχωμα, 
διαφράγματα 
ασυνήθη, ευρήματα 
παγκρεατίτιδας 
απαραίτητα

Εμφάνιση του 
υγρού

Αραιό, διαυγές, 
μη βλεννώδες, 
αιματηρό

Παχύρευστο, 
διαυγές, 
βλεννώδες

Παχύρευστο, 
διαυγές, βλεννώδες

Νεκρωτικά 
συγκρίμματα

Μη βλεννώδες Αραιό, αιματηρό Αραιό, διαυγές Αραιό, σκούρο, 
αδιαφανές, μη 
βλεννώδες

Κυτταρολογικά 
χαρακτηριστικά

Μονόμορφα 
κυβοειδή κύτταρα 
με διαυγές 
κυτταρόπλασμα, 
πλούσιο σε 
γλυκογόνο 
(PAS - θετικό) 
κυτταρόπλασμα

Υγρό πλούσιο 
σε βλέννη με 
ποικίλλουσα 
κυτταροβρίθεια 
και κυλινδρικά 
βλεννώδη 
κύτταρα με 
διαφορετικού 
βαθμού ατυπία

Όμοια με το 
βλεννώδες κυστικό 
νεόπλασμα

Αναρρόφηση 
κυττάρων με 
θηλώδεις δομές, 
στρογγυλό 
πυρήνα, μπορεί 
να περιέχουν 
PAS-θετικά κοκκία. 
Μυξοειδείς 
στρωματικές 
αθροίσεις, εμφανή 
μακροφάγα

Μικρά κύτταρα 
με λιγοστό 
κυτόπλασμα, 
μονομορφικοί 
πυρήνες 
με εικόνα 
χρωματίνης 
δίκην 
«αλατοπίπερου»

Ποικιλομορφία 
κυττάρων με 
στοιχεία κυττάρων 
αδενοκαρκινώματος

Κυλινδρικά ή κυβοειδή 
κύτταρα με ζυμογόνα 
κοκκία, εμφανή στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Φλεγμονώδη κύτταρα 
(πολυμορφοπύρηνα 
ή μακροφάγα) 
χωρίς βλεννώδη ή 
επιθηλιακά κύτταρα

νεόπλασμα (IPMT) μπορεί να εκτείνεται 
αποκλειστικά στον κύριο παγκρεατικό πό-
ρο, σε έναν κλάδο του ή και στους δύο. 
Η MRCP μπορεί επαρκώς να αναδείξει το 
βαθμό της διάτασης του πόρου, το μέγεθος 
των τοιχωματικών οζιδίων και την ύπαρξη 
επικοινωνίας μεταξύ του πόρου και της 
κύστης. Οι σύγχρονες τεχνικές της αξονικής 
τομογραφίας - υψηλής ευκρίνειας ελικοειδής 
τομογραφία, αναδιαμόρφωση της εικόνας 
μετά την εξέταση - παρέχουν λεπτομέρειες 
στη μελέτη του ΙΡΜΤ (π.χ. επικοινωνία με τον 
πόρο) παρόμοιες με την MRCP. Η παρουσία 
τοιχωματικών οζιδίων και η τμηματική ή 
διάχυτη διάταση του κύριου παγκρεατικού 
πόρου (διαμέτρου >15mm), έχει αναφερθεί 
ως ένδειξη ανάπτυξης κακοήθειας. Ο ρόλος 

του ΡΕΤ με 18F-φλουοροδεοξυγλυκόζη 
στην εκτίμηση των κυστικών όγκων δεν 
έχει τεκμηριωθεί.

Η διάγνωση μιας παγκρεατικής ψευδοκύ-
στης εξαρτάται από το ιστορικό και τα σχετικά 
ευρήματα στο πάγκρεας, όπως ατροφία του 
αδένα, διάταση του πόρου, επασβέστωση 
του παρεγχύματος και συγκρίμματα στον 
παγκρεατικό πόρο. Στη CT η ψευδοκύστη 
εμφανίζεται ως μονόχωρη κύστη χαμηλής 
πυκνότητας με συνοδά σημεία οξείας ή 
χρόνιας παγκρεατίτιδας. 

Η πυκνότητα του υγρού σε μία επιπλεγμένη 
ψευδοκύστη μπορεί να είναι υψηλότερη 
απ’ ότι σε μία ανεπίπλεκτη, λόγω αιμορ-
ραγίας ή αέρα ως αποτέλεσμα βακτηριακής 
λοίμωξης. 

Στην ταξινόμηση των μονόχωρων κυστικών 
βλαβών, οι μη επεμβατικές απεικονιστικές 
τεχνικές έχουν περιορισμούς όταν δεν υ-
πάρχουν προφανή κλινικά και μορφολογικά 
γνωρίσματα παγκρεατίτιδας και δεν υπάρ-
χει επίσης επικοινωνία με τον παγκρεατικό 
πόρο.

Συμπεράσματα
Οι φλεγμονώδεις ψευδοκύστεις αποτελούν 

την πλειονότητα των κυστικών βλαβών του 
παγκρέατος.

Μεταξύ των παγκρεατικών κυστικών 
όγκων, τα ορώδη κυσταδενώματα, τα 
βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα και τα 
ενδοπορικά θηλο-βλεννώδη νεοπλάσματα 
ανευρίσκονται συχνότερα. Οι ασθενείς είναι 

ασυμπτωματικοί ή παρουσιάζουν υποτρο-
πιάζουσα παγκρεατίτιδα, χρόνιο κοιλιακό 
άλγος ή ίκτερο. Η δυνατότητα της CT και της 
MRI στη διάγνωση με ακρίβεια μιας ειδικής 
κυστικής βλάβης και στον καθορισμό της 
ύπαρξης κακοήθειας, παραμένει αμφίβολη, 
καθώς υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυ-
ψη στους απεικονιστικούς χαρακτήρες των 
κυστικών όγκων.
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