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Torbiele trzustki czy nowotwory torbielowate trzustki? 
Analiza 145 przypadków
Pancreatic cysts or pancreatic cystic neoplasms? Analysis of 145 cases
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STRESZCZENIE:  Wstęp: W ostatnich latach wzrosła częstotliwość wykrywania zmian torbielowatych w trzustce. Większość z tych zmian 
stanowią torbiele rzekome (pozapalne), pozostałe to głównie nowotwory. Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory 
śluzowe (intraductal papillary mucinous neoplasms; IPMN) oraz nowotwory śluzowo torbielowate (mucinous cystic neo-
plasms; MCN) to zmiany o udowodnionym ryzyku złośliwości. 

  Celem pracy była analiza danych klinicznych pacjentów z torbielami lub guzami torbielowatymi trzustki operowanych w 
Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala im. Barlickiego w Łodzi.

  Materiał i metody: Materiał stanowiło 145 chorych operowanych w latach 2007–2016 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Trans-
plantacyjnej Szpitala im. Barlickiego w Łodzi z powodu zmiany torbielowatej trzustki. Przeanalizowano rodzaj operacji, roz-
poznanie histopatologiczne oraz dane demograficzne.

  Wyniki: Torbiel nienowotworową (rzekomą) stwierdzono u 66,9% pacjentów, nowotwory wykryto u 33,1% chorych. Średnia 
wieku była istotnie wyższa u pacjentów z nowotworem niż u tych bez nowotworu (57,06 lat vs 50,88 lat; p = 0,009). Torbiel 
nowotworowa występowała częściej u kobiet niż u mężczyzn (68,75% vs 31,25%; p = 0,001). Nowotwór złośliwy wykryto w 
14,58% przypadków nowotworów i w 4,83% przypadków wszystkich analizowanych zmian torbielowatych trzustki.

  Wnioski: Na podstawie analizowanego materiału stwierdzono, że istnieje istotne ryzyko obecności nowotworu złośliwego u 
pacjentów z torbielą trzustki. Torbiele nowotworowe trzustki występują częściej u kobiet. 

  Dyskusja: Leczenie guzów torbielowatych trzustki stanowią głównie operacje resekcyjne. W przypadku zmian łagodnych, o 
niskim ryzyku złośliwości, wykonuje się również operacje mniej rozległe, takie jak wyłuszczenie zmiany. Nie istnieją obecnie 
wytyczne, które w zadowalający sposób mogłyby być użyte do nadzoru pacjentów z torbielą trzustki.

SŁOWA KLUCZOWE:   trzustka, torbiel, nowotwór, chirurgia, rak

ABSTRACT:   Introduction: Detection of the frequency of pancreatic cystic lesions has increased in the recent years. The majority are pseu-
docysts, the remaining cysts are mainly neoplasms. Proven risk of malignancy affects  intraductal papillary mucinous neo-
plasms (IPMN) and mucinous cystic neoplasms (MCN). 

  The aim of this study was to analyze clinical data of patients with pancreatic cysts or pancreatic cystic  neoplasms on operated  
at Department of General and Transplant Surgery in the Barlicki Hospital in Lodz.

  Material and methods: In 2007–2016, there were 145 patients operated on at the Department of General and Transplant Sur-
gery in Barlicki Hospital in Lodz, due to pancreatic cystic lesion. The type of operation, histopathological diagnosis and basic 
demographic data were analyzed.

  Results: Non-neoplastic cyst (mainly pseudocysts) was found in 66.9% of patients, neoplasms were detected in 33.1%. The 
mean age was significantly higher in patients with neoplasm than without neoplasm (57.06 years vs. 50.88 years,  p = 0.009). 
Neoplastic cyst occurred more frequently in women (68.75% of women, 31.25% of men,  p = 0.001). Malignant tumor was 
found in 14.58% of neoplasms cases and in 4.83% of all  pancreatic cystic lesions.

  Conclusions: According to the analyzed material, there is a significant risk of malignancy in patients with pancreatic cyst. 
Neoplastic cysts are more common in women. 

  Discussion: Pancreatic cystic tumors are treated mainly by resections of pancreas. In case of benign lesions with low risk of 
malignancy, there are less extensive operations performed, such as enucleations of lesions. There are no guidelines that could 
be used satisfactorily in follow up of patients with pancreatic cysts. 
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oraz potencjalnie złośliwy charakter – są istotnym problemem kli-
nicznym. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba pacjentów z 
rozpoznaniem tego rodzaju zmian, co może być związane z coraz 
większą dostępnością do badań obrazowych, rozwojem technik ra-

WSTĘP

Zmiany torbielowate trzustki (pancreatic cystic lesions; PCLs) – ze 
względu na zróżnicowaną etiologię, częsty bezobjawowy przebieg 
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diologicznych oraz starzeniem się społeczeństwa. W jednym z badań 
autopsyjnych – przeprowadzonych na 300 pacjentach – zmiany tor-
bielowate w trzustce wykryto u 24,3% z nich [1]. Częstość występo-
wania tych zmian zwiększa się z wiekiem [2]. Z klinicznego punktu 
widzenia możemy wyodrębnić torbiele nowotworowe (prawdziwe) i 
nienowotworowe (pozapalne, rzekome) [1, 2]. Torbiele trzustki mogą 
współwystępować z torbielami w innych narządach [3]. U pacjentów 
z torbielą trzustki istnieje wyższe ryzyko rozwoju raka trzustki [4].

Około 75–80% wszystkich zmian torbielowatych trzustki stanowią 
torbiele rzekome, będące powikłaniem ostrego lub przewlekłego 
zapalenia trzustki [1, 5]. Są to zbiorniki płynowe w trzustce lub jej 
pobliżu, otoczone ścianą bez pokrywy nabłonkowej, nie zawiera-
jące składników litych w swoim obrębie. 

Występują częściej u mężczyzn. Rozwijają się najczęściej w czasie 
2–6 tygodni od rozpoznania ostrego zapalenia trzustki, około 33% 
z nich ulega samoistnej regresji. W pozostałych przypadkach – je-
śli występują objawy, takie jak: ból brzucha, nudności i wymioty, 
uczucie pełności lub powikłania w postaci żółtaczki mechanicz-
nej, krwawienia, zakażenia lub pęknięcia torbieli – konieczne jest 
leczenie operacyjne. Spośród metod zabiegowych stosuje się dre-
naże endoskopowe, drenaże wewnętrzne i zewnętrzne oraz ope-
racje resekcyjne trzustki [1, 6–8].

Coraz częściej zamiast określenia torbiel prawdziwa trzustki używa 
się nazwy nowotwór torbielowaty. Zaliczamy do nich potencjalnie 
złośliwe wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe 
(intraductal papillary mucinous neoplasms; IPMN) oraz nowotwory 
śluzowo torbielowate (mucinous cystic neoplasms; MCN) (ryc. 1). 
Najczęstszymi są łagodne nowotwory surowiczo torbielowate (se-
rous cystic neoplasms; SCN) (ryc. 2). Do grupy łagodnych nowo-
tworów torbielowatych trzustki zalicza się również lity nowotwór 
rzekomobrodawkowaty trzustki (solid pseudopapillary neoplasms; 
SPN) [9–15], którego przykładem jest lity guz rzekomobrodawko-
waty trzustki (solid pseudopapillary tumor; SPT), rzadki nowotwór 
trzustki (<2%), występujący głównie u młodych kobiet [16].

U kobiet częściej występują SCN, MCN i SPN, natomiast IPMN nie-
co częściej u mężczyzn [14]. IPMN i MCN są zmianami o udowod-
nionym dużym ryzyku złośliwości [4]. Ich cechą charakterystyczną 
jest produkowanie śluzowej wydzieliny. W badaniach obrazowych 
widoczne są, oprócz fragmentów torbielowatych, części lite pod po-
stacią przegród lub mas guzowatych [10–14]. Nowotwory śluzowo 
torbielowate (MCN) zazwyczaj zlokalizowane są w trzonie i ogo-
nie trzustki. Stanowią ok. 1/3 wszystkich torbieli nowotworowych 
trzustki i ok. 2% wszystkich nowotworów trzustki [13, 17].

Złośliwe wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory ślu-
zowe – IPMN, zlokalizowane najczęściej w głowie trzustki – 
możemy podzielić na postać inwazyjną (IPMN-associated with 
invasive carcinoma) i nieinwazyjną (z dysplazją różnego stopnia 
i rakiem in situ). IPMN może rozwijać się z przewodu trzustko-
wego głównego (main duct intraductal papillary mucinous neo-
plasm; MD-IPMN) lub z jego gałęzi (branch duct intraductal pa-
pillary mucinous neoplasm; BD-IPMN) [10]. Ryzyko złośliwości 
jest większe w przypadku zmian wywodzących się z przewodu 
trzustkowego głównego [15].

Leczenie chirurgiczne zmian nowotworowych obejmuje operacje 
resekcyjne trzustki (często połączone ze splenektomią) oraz wy-

łuszczenie zmiany (zazwyczaj zarezerwowane dla zmian o niskim 
potencjale złośliwości – SCN i SPN). Rodzaj resekcji zależy m.in. 
od lokalizacji zmiany. Z uwagi, że najczęstszą lokalizację torbieli 
nowotworowych stanowi głowa trzustki, najczęściej wykonywana 
jest pankreatoduodenektomia [18, 19].  

Celem pracy była analiza danych klinicznych pacjentów z torbie-
lami lub guzami torbielowatymi trzustki operowanych w Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego nr 1 w Łodzi w latach 2007–2016.

Ryc. 1.  Torbielogruczolak śluzowy. Przestrzenie torbielowate wysłane są wysokim 
nabłonkiem gruczołowym zawierającym śluz. Barwienie H+E, powiększenie: 
100x. Materiał własny.

Ryc. 2.  Torbielogruczolak surowiczy. Widoczne przestrzenie torbielowate wyścieła niski 
nabłonek gruczołowy. Barwienie H+E, powiększenie 100x. Materiał własny.
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ków resekcji trzustki (n = 14), resekcję głowy trzustki sposobem 
Begera u 5,41% pacjentów poddanych operacji resekcyjnej (n = 2). 
Resekcję centralną trzustki wykonano u jednego chorego, wycięcie 
wyrostka haczykowatego również u jednego chorego.

W przypadku zmian nowotworowych wyłuszczenie guza przepro-
wadzono u 12,5% chorych (n = 6). U niewielkiego odsetka pacjentów 
(6,25%; n=3), u których guz był nieresekcyjny, wykonano jedynie 
biopsję zmiany lub pobrano wycinek i wykonano zabieg paliatyw-
ny. Dokładny opis procedur chirurgicznych przedstawia tabela II.

W grupie pacjentów z torbielą nienowotworową najczęstszym po-
stępowaniem był drenaż wewnętrzny (47,42%; n = 46), w ramach 
którego najczęściej wykonywano zespolenie torbieli z pętlą jelita 
cienkiego sposobem Roux (97,83%; n = 45). W jednym przypadku 
było to zespolenie torbieli z żołądkiem. Drenaż zewnętrzny wyko-
nano u 32,99% pacjentów (n = 32). Operacje drenażowe wykonano 
łącznie u 80,41% chorych z grupy torbieli nienowotworowych (n = 
78). Wśród pozostałych najczęściej przeprowadzono resekcję trzust-
ki (11,34%; n = 11). Procedury operacyjne przedstawia tabela III. 

Guzy złośliwe stanowiły 14,58% nowotworów (n = 7), czyli 4,83%% 
wszystkich analizowanych zmian torbielowatych. Pozostałe 85,42% 
nowotworów było zmianami łagodnymi (n = 41). Spośród torbieli 
nienowotworowych, 94,85% stanowiły torbiele rzekome, a 5,15% 
inne. Tabela IV przedstawia wyniki histopatologiczne operowa-
nych torbieli nowotworowych

DYSKUSJA

Chorzy z guzem torbielowatym trzustki stanowią ok. 1/3 pacjentów 
poddanych analizie w niniejszej publikacji. Leczenie operacyjne 
tych zmian obejmuje operacje resekcyjne trzustki i jest uzależnione 
od lokalizacji guza torbielowatego. Najczęstsza z tych lokalizacji – 
głowa trzustki – jest wskazaniem do pankreatoduodenektomii w 
różnych modyfikacjach. Prezentowane w niniejszej pracy przypadki 
dotyczą pankreatoduodenektomii sposobem Whipple’a. Zmiany 
zlokalizowane w trzonie lub ogonie trzustki wymagają dystalnej 
resekcji trzustki lub centralnej resekcji trzustki. W przypadku guza 
torbielowatego położonego w ogonie, często wykonuje się również 
splenektomię. W przypadku objęcia przez guz torbielowaty całej 
trzustki wykonuje się pankreatektomię [18, 19].

Z uwagi na ryzyko złośliwości ważne jest wczesne rozpoczęcie 
leczenia operacyjnego. Większość guzów torbielowatych trzustki 
jest bezobjawowa lub powoduje objawy niespecyficzne, co może 
opóźniać leczenie operacyjne. Jedynie nieznaczna cześć nowo-

MATERIAŁ I METODY

Analizę retrospektywną przeprowadzono u 145 pacjentów le-
czonych chirurgicznie z powodu torbieli trzustki lub guza tor-
bielowatego trzustki. Operacje zostały przeprowadzone w latach 
2007–2016 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi. 

Analizie poddano następujące dane: rozpoznanie histopatologiczne, 
lokalizacja zmiany w trzustce, rodzaj leczenia operacyjnego oraz 
informacje demograficzne – wiek i płeć pacjenta. Chorzy zostali 
podzieleni na dwie grupy: pacjentów z torbielami nowotworowy-
mi i chorych z torbielami nienowotworowymi.

Analizę statystyczną istotności predylekcji obu rodzajów torbieli 
trzustki do płci przeprowadzono przy użyciu nieparametrycznego 
testu U Manna-Whitneya dla dwóch prób niezależnych. Do analizy 
istotności różnicy w średniej wieku użyto parametrycznego testu 
t-Studenta dla dwóch prób niezależnych. Istotność statystyczną 
stwierdzono w przypadku p ≤0,05. 

WYNIKI

Wśród 145 chorych operowanych w latach 2007–2016 z powodu 
torbieli lub guza torbielowatego, zmiany nowotworowe wykryto 
u 33,1% chorych (n = 48), natomiast nienowotworowe u 66,9% pa-
cjentów (n = 97). Średnia wieku u chorych z torbielami nowotwo-
rowymi była istotnie wyższa – wyniosła 57,06 roku, natomiast u 
chorych z torbielami nienowotworowymi – 50,88 roku (p = 0,009). 
Najczęstszą lokalizacją zmian nowotworowych była głowa trzust-
ki (39,58%), torbiele nienowotworowe najczęściej występowały w 
trzonie trzustki (39,18%) (tab. I).

Oba typy zmian torbielowatych występowały z różną częstotliwo-
ścią u obu płci. Nowotwory stwierdzano istotnie częściej u kobiet 
(68,75% kobiet vs 31,25% mężczyzn; p = 0,001), a torbiele nieno-
wotworowe częściej u mężczyzn (64,95% mężczyzn vs 35,05% 
kobiet; p = 0,001). Zależności te przedstawia tabela I. Najwyraź-
niejszą predylekcję do występowania u kobiet zaobserwowano w 
przypadkach SCN (81,25%) oraz MCN (71,43%). Podobną ten-
dencję zaobserwowano w przypadku guzów o charakterze IPMN 
– ich odsetek u kobiet wyniósł 57,14%.

U chorych z nowotworami wykonano 77,08% operacji resekcyjnych 
trzustki (n = 37), spośród których najczęściej wykonywana była 
dystalna resekcja trzustki – 51,35% przypadków resekcji trzustki 
(n = 19). Pankreatoduodenektomię wykonano w 37,84% przypad-

Tab. I.  Ogólna charakterystyka pacjentów operowanych z powodu zmiany torbielowatej trzustki.

TORBIELE NOWOTWOROWE TORBIELE NIENOWOTWOROWE P

Częstość n = 48, 33,1% n = 97, 66,9%

Średnia wieku (lata) 57,06 50,88 0,009

Płeć Mężczyźni – 31,25%
p = 0,001
Kobiety – 68,75%

Mężczyźni – 64,95% 
p = 0,001 
Kobiety – 35,05%

Lokalizacja Głowa trzustki – 39,58% 
Ogon trzustki – 31,25% 
Trzon trzustki – 25% 
Wyrostek haczykowaty trzustki – 4,17% 
Mnogie – 0%

Trzon trzustki – 39,18% 
Głowa trzustki – 29,9% 
Ogon trzustki – 18,56% 

Mnogie – 12,37%
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rurga z patomorfologiem (którego zadaniem jest dokładne opisy-
wanie i oznaczanie podwiązkami preparatów), ponieważ preparaty 
po resekcjach trzustki są trudne w ocenie histopatologicznej [28].

WNIOSKI

Na podstawie analizowanego materiału można stwierdzić, że ist-
nieje istotne ryzyko obecności nowotworu złośliwego u pacjen-
tów z torbielą trzustki.

•	 Większość nowotworów torbielowatych trzustki to zmiany 
łagodne.

•	 Nowotwory torbielowate trzustki występują częściej u 
kobiet, a torbiele nienowotworowe u mężczyzn.

•	 Średnia wieku pacjentów z guzami torbielowatymi trzustki 
jest wyższa w porównaniu do grupy chorych z torbielami 
nienowotworowymi.

tworów trzustki charakteryzuje się typowym obrazem klinicznym. 
Przykładem jest wyspiak (insulinoma), rzadki nowotwór trzustki 
(ok. 1–2% przypadków) [20]. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy 
nowotwory śluzowe torbielowate (MCN) i wewnątrzprzewodowe 
brodawkowate nowotwory śluzowe (IPMN) są grupą nowotworów 
o dużym potencjale złośliwości [4, 11]. Udowodniono przemianę 
gruczolaków z tych grup w raka (associated with invasive carci-
noma; IPMN oraz associated with invasive carcinoma; MCN – wg 
WHO) [19]. W przeciwieństwie do MCN i IPMN, nowotwory su-
rowiczo torbielowate trzustki (SCN) uznaje się za łagodne [5, 9, 13]. 
Ponieważ operacje resekcyjne trzustki są obarczone śmiertelno-
ścią wynoszącą ok. 3%, w przypadku istotnego podejrzenia SCN, 
szczególnie u pacjentów starszych i obciążonych, należy rozważyć 
wyłuszczenie zmiany. Autorzy, którzy analizowali wyniki ponad 
2600 operacji wnioskują, by operacje resekcyjne trzustki były prze-
prowadzone u chorych z niepewnym rozpoznaniem, współistnie-
jącymi objawami klinicznymi oraz podejrzeniem złośliwości [21].

W przypadku torbieli rzekomych trzustki, będących najczęściej 
powikłaniem ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, stosuje się 
kilka strategii postępowania terapeutycznego. Operacje drenażowe 
(otwarte i endoskopowe) wykonuje się głównie w przypadku dużych, 
objawowych torbieli. Operacje resekcyjne trzustki zarezerwowane są 
dla przypadków podejrzanych o nowotworzenie oraz zlokalizowa-
nych głównie w ogonie trzustki [6–8]. W analizowanym materiale 
resekcje trzustki stanowiły 11,34% operacji w grupie torbieli nieno-
wotworowych. W grupie nowotworów torbielowatych – w naszym 
badaniu – gruczolakoraka przewodowego (pancreatic ductal ade-
nocarcinoma; PDAC) stwierdzono w dwóch przypadkach (z uwagi 
na formę torbielowatą guza). Ten gruczolakorak nie jest klasycznie 
zaliczany do nowotworów torbielowatych. Charakteryzuje się bar-
dzo złym rokowaniem i jest najczęstszym nowotworem złośliwym 
trzustki [22]. Chociaż uważa się, że IPMN i PDAC są odrębnymi 
jednostkami chorobowymi, istnieje wiele doniesień o synchronicz-
nym lub metachronicznym rozwoju PDAC u chorych z IPMN [23]. 

Istotnym problemem jest nadzór pacjentów ze zmianą torbielowatą 
trzustki. W wytycznych zaprezentowanych przez AGA (American 
Gastroenterological Association) w 2015 roku, ryzyko nowotworu 
złośliwego zwiększają trzy cechy torbieli trzustki, które widoczne sa 
w badaniach obrazowych: 1. torbiele o średnicy >3 cm; 2. obecność 
struktur litych; 3. poszerzenie przewodu trzustkowego. Natomiast 
obecność dwóch cech dużego ryzyka, lub pojawienie się w trakcie 
obserwacji torbieli jednej z nich, jest wskazaniem do wykonania 
EUS z BAC. Czułość tego badania w wykrywaniu nowotworu zło-
śliwego wynosi ok. 60%, a swoistość ok. 90% [24, 25]. W jednym 
z wieloośrodkowych, retrospektywnych badań przeanalizowa-
no przypadki 300 pacjentów, którzy przebyli operację resekcyjną 
trzustki z powodu zmiany torbielowatej trzustki. Spośród grupy 
179 chorych, którzy powinni mieć prowadzony nadzór kliniczny 
zgodnie z wytycznymi AGA, raka stwierdzono w 9 przypadkach, 
co stanowiło ok. 5% pacjentów tej grupy [26].

Postępowanie w przypadku torbieli trzustki jest nadal przedmio-
tem wielu dyskusji. Problematyka ta znajduje się w kręgu zainte-
resowań kilku dziedzin medycyny, takich jak: chirurgia, gastro-
enterologia, radiologia, onkologia i patomorfologia. Podczas gdy 
radiologia odgrywa doniosłą rolę w diagnostyce przedoperacyjnej 
guzów torbielowatych trzustki [17, 27], dominującą rolą patomor-
fologa w diagnostyce jest pooperacyjna ocena histopatologiczna. 
Należy również wspomnieć o istotnym aspekcie współpracy chi-

Tab. II.  Rodzaj przeprowadzonej operacji w torbielach nowotworowych.

Operacje resekcyjne trzustki
Pankreatoduodenektomia
Dystalna resekcja trzustki
Wycięcie trzonu i ogona trzustki
Resekcja głowy trzustki sp. Begera
Resekcja centralna trzustki
Wycięcie wyrostka haczykowatego

37 (77,08%)
14 (37,84% operacji resekcyjnych)
13 (35,14% operacji resekcyjnych )
6 (16,22% operacji resekcyjnych)
2 (5,41% operacji resekcyjnych)
1 (2,7% operacji resekcyjnych)
1 (2,7% operacji resekcyjnych)

Wycięcie zmiany 6 (12,5%)

Biopsja 3 (6,25%)

Zespolenie torbieli z pętlą jelita 
cienkiego sp. Roux

2 (4,17%)

Tab. III.  Rodzaj przeprowadzonej operacji w torbielach nienowotworowych.

Drenaż wewnętrzny
Zespolenie torbieli z pętlą jelita 
cienkiego sp. Roux
Zespolenie torbieli z żołądkiem

46 (47,42%) 
45 (97,83% drenaży wewnętrznych) 

1 (2,17% drenaży wewnętrznych)

Drenaż zewnętrzny 32 (32,99%)

Operacje resekcyjne trzustki
Dystalna resekcja trzustki
Pankreatoduodenektomia

11 (11,34%)
9 (81,82% operacji resekcyjnych)
2 (18,18% operacji resekcyjnych)

Wyłuszczenie zmiany 6 (6,19%)

Biopsja 2 (2,06%)

Tab. IV.  Histopatologia operowanych nowotworów torbielowatych.

ZMIANY ŁAGODNE, N=41

Torbielogruczolak śluzowy (MCN) 17 (35,42%)

Torbielogruczolak surowiczy (SCN) 16 (33,33%)

Wewnątrzprzewodowy brodawkowaty gruczolak śluzowy 
(IPMN)

6 (14,58%)

Lity guz rzekomobrodawkowaty trzustki (SPT) 2 (4,17%)

ZMIANY ZŁOŚLIWE, N= 7

Torbielogruczolakorak śluzowy (MCN) 4 (8,33%)

Wewnątrzprzewodowy brodawkowaty grzuczolakorak 
śluzowy (IPMN)

1 (2,08%)

Gruczolakorak przewodowy trzustki (PDAC) 2 (4,17%)

SUMA 100%

MCN – Mucinous cystic neoplasms; SCN – Serous cystic neoplasms
IPMN – Intraductal papillary mucinous neoplasms; SPT – Solid pseudopapillary tumor
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