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Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS)
στη χρόνια παγκρεατίτιδα

Τ ο παγκρεατικό αστεροειδές κύτταρο (stellate 
cell) θεωρείται σήμερα υπεύθυνο για την πρό-
κληση ίνωσης, και ενεργοποιείται είτε κατευ-

θείαν από τοξικούς παράγοντες που σχετίζονται με 
την παγκρεατίτιδα (όπως η αιθανόλη, οι μεταβολίτες 
της ή το οξειδωτικό stress) είτε από τις κυτοκίνες που 
απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της νεκροφλεγ-
μονώδους διαδικασίας. Μεγάλη προσπάθεια έχει 
καταβληθεί και προς την κατεύθυνση των γενετικών 
ανωμαλιών που σχετίζονται με τη νόσο. Οι μεταλλάξεις 
σε αρκετά γονίδια που σχετίζονται με την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του θρυψινογόνου και του γονιδί-
ου της κυστικής ίνωσης (CFTR) έχουν αναγνωριστεί 
για το δυνητικό τροποιητικό τους ρόλο στην εξέλιξη 
αρκετών μορφών χρόνιας παγκρεατίτιδας, όπως στην 
αλκοολική, την τροπική και την ιδιοπαθή.

Σε άνω του 30% των περιπτώσεων χρόνιας παγκρεατίτιδας 
ή των υποτροπιαζόντων επεισοδίων οξείας παγκρεατίτιδας 
δεν είναι δυνατό να καθοριστεί το αίτιο της νόσου, παρά το 
λεπτομερές ιστορικό και τον εργαστηριακό και απεικονιστικό 
έλεγχο. Ακόμα και με βέβαιη τη διάγνωση της χρόνιας πα-
γκρεατίτιδας, παραμένει συχνά δύσκολος ο καθορισμός της 
ακριβούς φύσεως των κυστικών ή των συμπαγών βλαβών 
του παγκρέατος.

Αρκετές απεικονιστικές τεχνικές είναι διαθέσιμες σήμερα 
για την εκτίμηση της χρόνιας παγκρεατίτιδας. Ο διακοιλιακός 
υπέρηχος (US) και η αξονική τομογραφία (CT) αποτελούν 
τις πιο ευρέως διαδεδομένες τεχνικές, ενώ η ενδοσκοπική 
παλίνδρομος χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP), το ενδο-
σκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) και η μαγνητική παλίν-
δρομος χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) περιορίζονται 
σε εξειδικευμένα κέντρα.

Από τις τρέχουσες διαθέσιμες μελέτες φαίνεται ότι η ενδο-
σκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS) έχει την ίδια ευαισθησία 
με την ERCP στη διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας και θα 
πρέπει να την αντικαθιστά, όταν η ένδειξη για την εκτέλεση της 
εξέτασης είναι μόνο η διάγνωση και όχι κάποια θεραπευτική 
παρέμβαση. Όμως η φυσιολογική εμφάνιση του παγκρέ-
ατος στο EUS μπορεί να ποικίλει, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα 
άτομα. Επιπρόσθετα είναι εξαιρετικά δύσκολο ή ακόμα και 
αδύνατο να γίνει διάκριση ανάμεσα στις υπολειμματικές 
παρεγχυματικές αλλά και πορογενείς αλλαγές λόγω οξείας 
παγκρεατίτιδας, στην τοξική ίνωση λόγω λήψεως αλκοόλ 
και στη χρόνια παγκρεατίτιδα. Επίσης εάν το EUS εκτελείται 
σύντομα μετά από ένα επεισόδιο οξείας παγκρεατίτιδας (π.χ. 
εντός 4 εβδομάδων), δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσει ή να 
αποκλείσει αξιόπιστα τη χρόνια παγκρεατίτιδα.

Έτσι στον αριθμό των υπερηχογραφικών κριτηρίων που 
απαιτούνται για να θέσουν τη διάγνωση της χρόνιας παγκρε-
ατίτιδας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του ασθενούς 
και το ιστορικό χρήσεως ή όχι αλκοόλ, για να μειωθεί ο 
κίνδυνος υπερδιάγνωσης της νόσου. Τα υπερηχογραφικά 
αυτά κριτήρια διακρίνονται σε πέντε παρεγχυματικά και σε 
έξι των πόρων, σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Catalano 

(Milwaukee criteria) (πίνακας 1).
Η διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας μπορεί να γίνει 

με υψηλό βαθμό ακρίβειας, εάν πέντε ή παραπάνω από τα 
προαναφερθέντα κριτήρια εντοπισθούν. Σε μία πρόσφατη 
μελέτη διαπιστώθηκε ότι τρία ή παραπάνω από τα EUS 
κριτήρια σχετίζονται με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, με 
την ιστολογικά διαπιστωμένη παγκρεατική ίνωση, ενώ με το 
EUS εντοπίσθηκαν ασβεστώσεις στο πάγκρεας που διέφυγαν 
από τις υπόλοιπες απεικονιστικές μεθόδους. Έτσι, σε ασθενείς 
νεότερους των 60 ετών, χωρίς ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ, 
η ανίχνευση τριών μόνο ή παραπάνω υπερηχογραφικών 
χαρακτηριστικών, θέτουν με υψηλό βαθμό ακρίβειας τη 
διάγνωση της νόσου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, περαιτέρω 
διερεύνηση δεν είναι απαραίτητη και η ERCP ενδείκνυται 
μόνο για θεραπευτική παρέμβαση. Αντίστροφα, η προχω-
ρημένη χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να αποκλεισθεί, εάν 
εντοπισθούν μέχρι δύο υπερηχογραφικά κριτήρια. Η ERCP, 
τα παγκρεατικά λειτουργικά test, ή άλλες σύνθετες εξετάσεις 
πιθανότατα δε θα βοηθήσουν και δεν είναι απαραίτητες. Εάν 
τα κλινικά συμπτώματα του ασθενούς και το ιστορικό του 
θέτουν την υποψία χρόνιας παγκρεατίτιδας (τυπικός κοιλιακός 
πόνος, χρόνια κατάχρηση λήψεως αλκοόλ), τότε φαίνεται 
ότι η παρουσία μικρού αριθμού παρεγχυματικών υπερη-
χογραφικών κριτηρίων είναι ειδικά για τη διάγνωση ήπιας 
χρόνιας παγκρεατίτιδας, η οποία δεν μπορεί να διαγνωσθεί 
από την ERCP ή τα παγκρεατικά λειτουργικά test. Καθώς η 
διαφορά μεταξύ της οξείας υποτροπιάζουσας και της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας συνίσταται στην εξέλιξη των μορφολογικών 
και λειτουργικών χαρακτηριστικών της νόσου, η διάγνωση 
μπορεί εύκολα να γίνει με επαναλαμβανόμενο ενδοϋπερη-
χογραφικό follow up, παρά με επεμβατικές μεθόδους.

Καθώς οι ασθενείς με ιστορικό χρόνιας παγκρεατίτιδας έχουν 
αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου παγκρέατος 
(19 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με τον υγιή 
πληθυσμό), νέες συμπαγείς βλάβες θα πρέπει να αναζη-
τούνται σε αυτούς τους ασθενείς. Δεν υπάρχουν σήμερα 
συστάσεις, σχετικά με το ενδουπερηχογραφικό follow up 
ασθενών με μέτρια και βαριά χρόνια παγκρεατίτιδα. Καθώς 
ο αναμενόμενος χρόνος επιβίωσης αυτών των ασθενών 
είναι μειωμένος και καθώς τα χειρουργικά αποτελέσματα 
της θεραπείας του παγκρεατικού καρκίνου είναι φτωχά, δε 
φαίνεται ότι το ενδουπερηχογραφικό follow up σε ασθενείς 
με χρόνια παγκρεατίτιδα, θα έχει κάποια θετική επίδραση 
στην πρόγνωσή τους.

Με τη χρήση γραμμικών (linear) ηλεκτρονικών υπερηχο-
ενδοσκοπίων (τα τελευταία χρόνια και ακτινωτών - radial), 
θα πρέπει πάντα να γίνεται έλεγχος με Doppler και με χρήση 
υπερηχογραφικών σκιαγραφικών (μικροφυσαλίδες μεγέθους 
ερυθροκυττάρων 2-8μm με κατάλληλο περίβλημα), για τις 
πιθανές θρομβωτικές επιπλοκές της χρόνιας ή της οξείας 
υποτροπιάζουσας παγκρεατίτιδας, για τη διαφορική διά-
γνωση μεταξύ κυστικών βλαβών και ψευδοανευρύσματος, 
για την εντόπιση δικτύου παράκαμψης της πυλαίας φλέβας 
λόγω απόφραξής της (cavernoma) και για τη βελτίωση της 

αιτιολογικής διάγνωσης συμπαγών και κυστικών παγκρεα-
τικών βλαβών.

Εκσεσημασμένη διάταση του παγκρεατικού πόρου μπο-
ρεί να προκληθεί όχι μόνο από τη χρόνια παγκρεατίτιδα, 
αλλά και από ενδοπορικούς όγκους (IPMT), από αποφρα-
κτικούς όγκους του παγκρέατος ή του φύματος του Vater. 
Ενδοϋπερηχογραφικά θα πρέπει να ελέγχεται όλο το μήκος 
του παγκρεατικού πόρου από το φύμα μέχρι την ουρά, για 
καλοήθεις στενώσεις, συνοδές κυστικές ή συμπαγείς βλά-
βες καθώς και μικρούς πολυποειδείς όγκους ενδεικτικούς 
για IPMT.

Διογκωμένοι λεμφαδένες εμφανίζονται τόσο στη χρόνια, 
όσο και στην αυτοάνοση ή την οξεία υποροπιάζουσα παγκρε-
ατίτιδα. Όμως μπορεί να αντιπροσωπεύουν λεμφαδενικές 
μεταστάσεις από παγκρεατικό καρκίνωμα.

Σε έδαφος χρόνιας παγκρεατίτιδας, η διαγνωστική ακρίβεια 
της κατευθυνόμενης υπό ενδοϋπερηχογραφικό έλεγχο 
(real time) λήψης υλικού για κυτταρολογική εξέταση και 
ανοσοϊστοχημεία (EUS-FNA) από συμπαγείς υποηχογενείς 
μάζες ή από κυστικές παγκρεατικές βλάβες, είναι χαμηλή, 
ώστε να μπορεί να αποκλείσει από χειρουργική επέμβαση 
ασθενείς που κατά τα άλλα είναι κατάλληλοι υποψήφιοι 
για χειρουργική αντιμετώπιση. Έτσι, η υπάρχουσα σήμερα 
σύσταση για ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα και με εστιακή 
υποαγγειούμενη βλάβη είναι να οδηγούνται χωρίς καθυ-
στέρηση για χειρουργική αντιμετώπιση εάν η κλινική εικόνα 
και οι απεικονιστικές τεχνικές είναι ισχυρά δηλωτικές για την 
παρουσία εξαιρέσιμου παγκρεατικού καρκίνου.

Οι ενδείξεις για την εκτέλεση EUS-FNA σε έδαφος χρόνιας 
παγκρεατίτιδας είναι ο εξής:
1.  Για να αυξήσουμε την πιθανότητα αποκλεισμού του 

κακοήθους χαρακτήρα βλάβης, η οποία σύμφωνα με 
το EUS και τη χρήση Doppler έχει καλοήθεις χαρακτήρες 
(ορώδες κυσταδένωμα, εστιακή φλεγμονώδη βλάβη, 
αιμορραγική ψευδοκύστη).

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιμελητής Β΄ - Γαστρεντερολόγος, Γενικό Κρατικό Αθηνών  

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Η χρόνια παγκρεατίτιδα χαρακτηρίζεται ως εξελικτική και μη αναστρέψιμη παγκρεατική 
βλάβη, η οποία εκδηλώνεται κλινικά ως σύνδρομο δυσαπορρόφησης και ως σακχαρώδης 
διαβήτης. H επίπτωση της νόσου υπολογίζεται σε 3,5 με 10 περιπτώσεις ανά 100000 
πληθυσμό, ενώ η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί την πιο κοινή αιτία πρόκλησης χρόνιας 
παγκρεατίτιδας στις Δυτικές κοινωνίες. Σημαντικές εξελίξεις έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 
χρόνια στην κατανόηση της παθογένειας της νόσου, ιδιαίτερα των μηχανισμών που 
είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της ίνωσης (κύριο χαρακτηριστικό της χρόνιας 

παγκρεατίτιδας), μετά τα επαναλαμβανόμενα οξέα επεισόδια νεκροφλεγμονώδους 
παγκρεατίτιδας (η αλληλουχία νέκρωσης - ίνωσης).

Πίνακας 1. Ταξινόμηση κατά Catalano 
(Milwaukee criteria).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
1) Διάταση του κυρίου PD (>3 χιλ.)
2) Ανώμαλη πορεία του κυρίου PD
3) Ενδοπορικές υπερηχογενείς εστίες
4) Υπερηχογενές τοίχωμα PD
5) Διάταση παράπλευρων κλάδων

ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1) Ανομοιογενής απεικόνιση
2) Εστίες μειωμένης ηχογένειας
3) Εστίες αυξημένης ηχογένειας
4) Ενδολοβιακά διαφράγματα
5) Λοβίωση περιγράμματος αδένα
6) Άνηχες περιοχές (>5 χιλ.)



ΣΕΛΙΔΑ 28

2.  Σε ασθενείς με υψηλή κλινική και ενδοϋπερηχογραφική 
υποψία μη εξαιρέσιμου αδενοκαρκινώματος ή παγκρεα-
τικής μετάστασης, σε έδαφος χρόνιας παγκρεατίτιδας.

3.  Υποψία για οριακής κακοήθειας βλάβες (νευροενδοκρι-
νείς όγκοι, βλεννώδες κυσταδένωμα, λέμφωμα) πριν τη 
χειρουργική αντιμετώπισή τους.

4.  Σε ασθενείς με διατεταμένο παγκρεατικό πόρο άγνωστης 
αιτιολογίας (για τη διάγνωση του IPMT).

5.  Για τον αιτιολογικό καθορισμό διογκωμένων λεμφαδέ-
νων.

Σήμερα είναι γνωστό ότι η χρήση της ελαστογραφίας 
(elastography - τεχνική η οποία ανιχνεύει διαφορές στην 
ελαστικότητα των ιστών και η χρησιμότητά της προκύπτει 
από την παρατήρηση, ότι πολλοί καρκίνοι εμφανίζονται ως 
σκληρότεροι όζοι σε σχέση με το γειτονικό παρέγχυμα όπως 
π.χ. μαστός, προστάτης, ήπαρ) σε ασθενείς με φυσιολογικό 
παγκρεατικό παρέγχυμα, αυξάνει τόσο την ικανότητα της 
ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας στη διάκριση των καλοήθων 
από τις κακοήθεις παγκρεατικές βλάβες όσο και την ακρί-

βεια της FNA με μείωση του αριθμού των μη απαραίτητων 
περασμάτων. Σε ασθενείς όμως με αλλοιώσεις χρόνιας 
παγκρεατίτιδας, η ίνωση που χαρακτηρίζει τη νόσο εμφανίζει 
την ίδια εικόνα στην ελαστογραφία όπως και οι σκληρές σε 
σύσταση κακοήθεις βλάβες. Έτσι η ειδικότητα και η θετική 
προγνωστική αξία της ενδοϋπερηχογραφικής ελαστογραφίας 
στη διάγνωση παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος σε έδαφος 
χρόνιας παγκρεατίτιδας, είναι εξαιρετικά χαμηλή και δε φαί-
νεται να βελτιώνει ούτε την ακρίβεια της FNA.

Τέλος, η ενδοσκοπική υπερηχογραφία έχει προσθέσει 
αρκετές θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις στην αντιμε-
τώπιση των επιπλοκών της χρόνιας παγκρεατίτιδας. Υπάρχει 
ένας συνεχώς αυξανόμενος ρόλος του EUS στο σχεδιασμό 
και την εκτέλεση παροχέτευσης των παγκρεατικών ψευδοκύ-
στεων. Η απόφαση όμως του να εκτελεστεί η παροχέτευση 
μιας ψευδοκύστης ενδοσκοπικά ή υπό ενδοϋπερηχογραφική 
καθοδήγηση εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους. Κλινικά 
και ενδοϋπερηχογραφικά ευρήματα, καθώς και ευρήματα 
από άλλες απεικονιστικές τεχνικές επηρεάζουν το ποια 

επεμβατική μέθοδος και ειδική μεθοδολογία θα επιλεγεί 
(π.χ. η επεμβατική τεχνική διαφέρει εάν πρόκειται για απλή 
ψευδοκύστη, για επιπλεγμένη ψευδοκύστη ή για ψευδοκύστη 
με παρουσία νεκρωτικού ιστού). Άλλες ενδοϋπερηχογρα-
φικές τεχνικές περιλαμβάνουν την EUS καθοδηγούμενη 
διατοιχωματική εκτομή νεκρωτικού παγκρεατικού ιστού και 
παροχέτευση αποστήματος, την παροχέτευση παγκρεατικού 
πόρου με τη rendezvous τεχνική καθώς και την παροχέτευση 
του παγκρεατικού πόρου με παγκρεατικοδωδεκαδακτυλο 
ή παγκρεατικογαστροστομία.
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