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DILEMA ???? 

 …Řešení cystických lézí slinivky je 

nejkontroverznější a nejrychleji se   

rozvíjející oblastí pankreatologie......

 .... Optimální léčba = balancování mezi 

morbiditou a mortalitou.....



Riziko operace:

M&M

Riziko FU:

Vznik CaP



National Ambulatory Care 

Survey – USA 2009

„OPD“- hospital outpatinet department 

ambulatory visits with MRI/ CT/ PET scans



Prevalence 

 2-38% na MRI s celkovou prevalencí 15% 

(95% CI, 7-24%) *)

 Japanese autopsy study: 19% (70-79y) a 

30% (80-89y) **)

 *)Ip IK, et al. Radiology 2011;259:136–141.
 **) Kimura W, et al. Int J Pancreatol 1995;18:197–

206.



Cystická 
léze 

pankreatu

(50%= pseudocysty *) ≈ pancreatitis; 
nemá výstelku...)

*) Kloppel G, et al. Panctreatology 2001



Zánětlivé- nenádorové cysty

pseudocysty pankreatu

 Incidence ≈ 50%

 Souvislost s AP/ CHP

 Nemají výstelku;  AMS; CEA- norma

 Chirurgické řešení 

 Nemožnost intervenčního řešení

 Jeho selhání

 Infekce

 Pseudocysto (-gastro; - jejunoanastomosa)

 Adsay N, et al. Semin Diagn Pathol 2000;17:1–6.



Case report

 52y 

 ETOH anamnéza s opakovanými atakami 

a hospitalizacemi

 Při jedné nález cysty

 dDg:

 Pseudocysta?

 IPMN 45mm



Středně dif. invazivní IPMCa –intraduktální papilárně mucinozní Ca

prorůstající do okolního tuku  15 neg LU pT3N0M0 G2 St IIA

FU: 6/2015 bez známek recidivy



Cysticky změněné nádory

 PNET

 Lymfom

 Cystické meta renálního Ca

 Dermoidní cysty

 Endometriální cysty

 Duplikatury duodena

 Parazitární cysty

 aj....

 Th: dle etiologie: chir. řešení ± celková onkologická Th

SCA???



Serózní cystické adenomy 

(SCA) 

Indikací k resekci  nejistota o biolog.povaze, symptomy.....



Solid pseudopapilar neoplasm



MCN

¼ pts.má v době Dg CaP

Riziko mlg.transformace je značné

chir.resekce !!!

 LAPARO dist.PE s/ bez splenektomie

Výsledky: 

 výborné, pokud není CaP- nevyžadují FU

 5ySurv 50% u pts.s CaP- FU!!

 Crippa S, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010
 Zamboni G, et al. Am J Surg Pathol 1999
 Yoon WJ, et al. Gastroenterol Clin North Am 2012



IPMN (MD-)...(BD-)

Přítomnost mlg. změn

v souboru 111 studii na

10 812 pts:

25% (95% CI, 23%–27%)

 Schierman JM , et al Gastroenterology 2015



Sendai guidelines 2006

 Cyst follow-up  < 3 cm

 Surgical resection > 3cm

 „zbytečné chir. intervenci &  ≤ 20% pts. s 

HGD nebo již CaP nebylo indikováno“

 Palaez-Luna et al., Am J Gastroenterol 2007



International consensus

guidelines 2012

 Cysty < 1cm (FU každé 2-3 roky)

 Cysty < 3cm + worrisome features

(nástěné uzly uvnitř cyst, zesílená stěna, 

dilatace MPD 5-9mm, časová změna ve 

velikosti MPD s dist. atrofií a 
lymphadenopatií) EUS+ FNA

 Cysty > 3cm selektivně chir. řešení

 Tanaka M, et al. Pancreatology 2012



Doporučení 

AGA 

o 3500 studií k posouzení

o Studie:

o retrospektivní

o nerandomizované 

o doporučení vycházela ze znalostí histologie 
o EMB  (very low grade recommendation !!!)



Indikace k chir. intervenci-

velikost cysty

 Velikost cysty: 644 pts (6 studií) po resekci 
pro cystu

 Cysta > 3cm [381 pts z 644≈ 59%]

mlg. bylo 163/ 381≈ 43%

 Cysta < 3cm byla u 263 

mlg.57/263 ≈ 22% 

 RR of malignancy increased with cyst 
>3cm 

 [OR= 2.97; 95% CI, 1,82-4.85]



Indikace k chir. intervenci-

solidní komponenta cysty (SKC)

 Solidní komponenta cysty: 816 pts (7studií)

 SKC 186pts/816 ≈ 23%

mlg.136 z 186 ≈ 73%

 Bez SKC 630 pts

mlg. 147 pts≈ 23%

 RR of mlg. increased with cysts with SKC 

 [OR 7.73; 95%CI, 3.38-17.67]



Indikace k chir. intervenci-

velikost cysty

 Dilatace DW: 609 pts (4studie)

 Dilatovaný DW 148 pts/609 ≈ 24% 

 Mlg. 69 z 148 ≈ 47%

 Nedilatovaný DW 461pts

mlg. 150/ 461≈ 33%

 RR of mlg. was not increased with DW+ 

[OR, 2.38; 95% CI 0.71-8.00]



Indikace a věk ?

1. Mladší nemocný je zdravější lépe snese 

chir. intervenci

2. Nutnost dlouhodobého FU (zátěž 

ekonomická i zdravotní)

3. Riziko mlg. v čase může narůstat ?

versus

Pravděpodobnost mlg. je v mladším věku 

malá



EBM rozhodování v indikaci k 

chir. intervenci
= kontroverzní!!!!!!

 „NE“- mucinózní léze by měly být chir.řešeny
nejsou EBM data!!!!

 Schopnost zobrazovacích vyš. Dg mlg. změny je 
malá!!!

 Samotná velikost není indikací k resekci (léze >3cm 
jsou premalignitou)

 Indikace > jak jedna známka (velikost>3cm; 
dilatace DW; solidní komponenta cysty) ALE málo 
EBM pro synergický efekt více faktorů!!!

 INDIKACE: EUS-FNA +mlg. bb. (48% !!!)

 Del Chiaro M, et al. Dig Liver Dis 2013;45:703–711.
 Tanaka M, et al. Pancreatology 2012;12:183–197.
 Thosani N, et al. Dig Dis Sci 2010;55:2756–2766.



Požadavky na chir.léčbu

 Bezpečnost

 Nízká M&M

 International Study Group Consensus Guidelines

 Pancreatic phistula

 Delyed gastric emptying

 Postop. haemorrhage; transfusion

 Clavien-Dindo complications

 QoL

 DFS, OAS

 Bassi C, et al. Surgery 2005
 Wente MN, et al. Surgery 2007
 DeOliviera ML, et al. Ann Surg 2006



Chirurgická léčba cystických 

lézí pankreatu.

 HPD; centr. resekce; dist.resekce slezina 

+/-; enukleace nádorů

 Laparo. dist. PE (1990)
Soper NJ, et al. Surg Endosc. 1994

 L-HPD (11 případů) 

Garner M, et al. J Gastrointest Surg 1997

 Ro-HPD
Buchs NC, et al World J Surg 2011



Riziko M&M v 

pankreatochirurgii.

o risk of morbidity (approximately 20%–40%) 

o mortality (<1% in high-volume centers)

o 33% morbidita 

o 2%- 6,6% mortalita





Přežívání po 

resekci mlg. cyst. 

o Potenciální benefit prevence mlg???

(benefit pouze u HGD- obtížně Dg kdo?)

o Nejsou data: ...natural history.....

o Včasné odstranění ohraničené mlg. je 

prevencí generalizace

5y Surv ve studiích 3- 68%

o 5ySurv ≈Σ 28%

o SEER databáze dtto

 Worni M, et al. Ann Surg Oncol 2012;19:1316–1323.



„........as clinicians, we always want to do the

best for our patients, usually in the face of

imperfect information........“

PAUL MOAYYEDI
McMaster University Hamilton, Ontario, Canada



„........ modern medicine is littered with

examples of well-meaning practices that

harm patients......“

Davey Smith G, Ebrahim S. Data dredging, bias, or

confounding. BMJ 2002;325:1437–1438.


