
Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα

Αλέξανδρος Ν. Κωφοκώτσιος MRCP(UK), FEBG 
Γαστρεντερολόγος



• Κ.Π. 32♂ 

• 08/2009 οσφυαλγία 

• 01/2010 Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα. IgG4*2, 
Αµυλάση ++, CT guided biopsy, EUS + FNA 
αρνητικές για κακοήθεια







• IV methylprednisolone 

• Medrol 32 mg 

• Χωρίς ανταπόκριση (κλινική - πόνος, 
απεικονιστική - CT) 

• Εργαστηριακή ανταπόκριση- IgG4, αµυλάση



• Έναρξη αζαθειοπρίνης 2,5mg/Kgr Β.Σ. 
01/03/2010 

• Επανέλεγχος σε 6 εβδοµάδες 

• Χωρίς απεικονιστική ανταπόκριση CT 

• Kλινική και εργαστηριακή ανταπόκριση - 
(πόνος, IgG4, αµυλάση)



• Επανεπιβεβαίωση της 
διάγνωσης 

• CT guided trucut 
biopsy + 
κυτταρολογική 

• Κυτταρολογική 
αρνητική για 
κακοήθεια, ιστολογική  
- χρονία 
παγκρεατίτιδα



• Mycophenolate Mofetil φόρτιση µε 2gr/ηµέρα 
για 1 εβδοµάδα και συντήρηση 1gr/ηµέρα 

• Κλινική (ύφεση του πόνου) και εργαστηριακή 
(αµυλάση + IgG4) βελτίωση, όχι όµως 
απεικονιστική (CT)



• 26/04/2010 Αποφρακτικός 
ίκτερος





01/06/2010 οξεία 
χολαγγειίτιδα. ERCP υπό 
ΓΑ, αφαίρεση του stent και 
αποστολή προς καλλιέργεια, 

νέα διαστολή  της 
στένωσης στα 8mm, 

τοποθέτηση 2*10Fr stent



• Διακοπή Mycophenolate, Medrol λόγω χολαγγγειίτιδας 

• Μεταγευµατική επιγαστραλγία και διαρροικές κενώσεις, 
έµετοι 

• Υπολευκωµατιναιµία (Αλβουµίνη 2,6gr/dl, CRP 11) 

• CT - αύξηση του περιπαγκρεατικού οιδήµατος 

• Έναρξη TPN µε στόχο την επανέναρξη της 
ανοσοκαταστολής



•  Επανειληµένα επεισόδια οξείας χολαγγειίτιδας 
(Klebsiella Pneumoniae) 

• 3 νέες  ERCP µε αλλαγές stent - τοποθέτηση 
πλήρως επικαλυµένου SEMS χοληφόρων 
19/07/2010 

• Πιθανή απόφραξη της εξόδου του 
παγκρεατικού πόρου απο το SEMS - 
τοποθέτηση παγκρεατικού stent µέσα από τα 
strands του SEMS 30/07/2010





• Δυσανεξία στην  TPN 
(αλλοιώσεις στεάτωσης 
του ήπατος) 

• Τοποθέτηση  PEG και 
γαστρονηστιδικού 
σωλήνα σίτισης



• Επί αποτυχίας των ενδοσκοπικών 
παρεµβάσεων προς αποκλεισµό νεοπλασίας και 
παρά την ενεργότητα της νόσου αποφασίζεται 
χειρουργική παρέµβαση (διπλό bypass)



Ερευνητική λαπαροτοµία 23/08/2010

Omental cake Περιτοναική καρκινωµάτωση



• Λόγω ρίκνωσης του µεσεντερίου αδύνατη η 
δηµιουργία παροχετευτικών ελίκων Roux. 

• Χολοκυστοστοµία 
• Γαστροστοµία

Ερευνητική λαπαροτοµία 23/08/2010



Ιστολογική εξέταση

• Αδενοκαρκίνωµα µέτριας διαφοροποίησης 

• Ανοσοιστοχηµικά τα νεοπλασµατικά κύτταρα 
εκφράζουν IgG4



Απεβίωσε 16/09/2010


