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Αιτία εισόδου

● Άνδρας ασθενής 63 ετών, ελληνικής καταγωγής, συναξιούχος αρτεργάτης
προσεκομίσθη στο ΤΕΠ Παθολογικού λόγω επιγαστραλγίας και εμέτων.



Παρούσα νόσος

● Άρχεται από 4ώρου με την εμφάνιση οξέος, έντονου και συνεχούς, μη
υφιόμενου με αναλγητικά κοιλιακού άλγους εντοπιζόμενου στο επιγάστριο με
αντανάκλαση ζωστηροειδώς στη ράχη και συνοδά πολλαπλά επεισόδια εμέτων

● Είχε προηγηθεί βρώση σπανακόριζου



Ατομικό αναμνηστικό

● Ετερόζυγη β-μεσογειακή αναιμία

● Αρτηριακή υπέρταση υπό αμλοδιπίνη/ βαλσαρτάνη/ υδροχλωροθειαζίδη

● ΣΔ ΙΙ υπό dpp4 i(σιταγλιπτίνη)/ μετφορμίνη

● Δυσλιπιδαιμία υπό πραβαστατίνη/ φενοφιμπράτη (προ 20ημέρου
υπερτριγλυκεριδαιμία=495m g/ d l)

● Διαταραχές διάθεσης-διπολική διαταραχή υπό τοπιραμάτη από 4ετίας

● Δεν είναι καπνιστής, δεν καταναλώνει αλκοόλ

● Χωρίς γνωστές αλλεργίες



Οικογενειακό ιστορικό

● Πατέρας απεβίωσε σε νεαρή ηλικία σε τροχαίο δυστύχημα

● Έχει 5 αδερφές: οι 2 έχουν ΣΔ ΙΙ, 1  έχει σχιζοφρένεια, 1  έχει καταθλιπτική
διαταραχή

● Έχει 2 γιούς ο ένας εκ των οποίων έχει μείζονα καταθλιπτική διαταραχή



Ανασκόπηση συστημάτων

● ουδέν πέραν των όσων αναφέρθηκαν στην παρούσα νόσο



Κλινική εξέταση

● Ζωτικά σημεία: ΑΠ=1 00/ 50 m m Hg, spO2= 96% , HR=80/ m in , 

ταχυπνοϊκός RR=22/ m in , απύρετος

● Όψη: πάσχοντος-ωχρότητα

● Καρωτίδες: χωρίς φυσήματα, σφαγίτιδες χωρίς διάταση

● Αναπνευστικό: ομότιμη έκπτυξη ημιθωρακίων, αναπνευστικό ψυθίρισμα
ομότιμο αμφω, χωρίς πρόσθετους ήχους

● Καρδιαγγειακό: s 1 s2 ρυθμικοί-ευκρινείς, χωρίς φυσήματα ούτε
πρόσθετους τόνους, ψηλαφητές ομότιμα περιφερικές σφύξεις άκρων και
μηριαίες αρτηρίες



Κλινική εξέταση (συνέχεια)

● Κοιλία: εντερικοί ήχοι μειωμένοι σε ένταση και συχνότητα, ευαισθησία, 
μυϊκή αντίσταση (gu ard ing +), παλίνδρομη ευαισθησία σε ψηλάφηση
επιγαστρίου, ήπαρ οριακά ψηλαφητό, σπλην αψηλάφητος, σημ.  Mu rph y 

(-), gio rd an o (-), Mc Bu rn e y (-)

● Λεμφαδένες: μη ψηλαφητή λεμφαδενοπάθεια

● Νευρολογική εξέταση: χωρίς παθολογικά ευρήματα

● Μυοσκελετικό σύστημα: χωρίς σημεία ενεργού αρθρίτιδος



Σκέψεις?



Αίτια επιγαστραλγίας (συχνότερα)

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
μπορεί να σχετίζεται με
δύσπνοια, ιδίως στην

προσπάθεια

Οξεία παγκρεατίτιδα
οξεία έναρξη, συνεχής, συνήθως

αντανάκλαση στη ράχη

Χρόνια παγκρεατίτιδα
επιγαστρικό άλγος με
αντανάκλαση στη ράχη, 

δυσαπορρόφηση

Πεπτικό έλκος σχέση με λήψη τροφής

ΓΟΠ καύσος, αναγωγές, δυσφαγία

Γαστρίτιδα
ναυτία, έμετος, καύσος, ΜΣΑΦ, 

αλκοόλ

Γαστροπληγία
έμετοι, ναυτία, παφλασμός, 
ιδιοπαθής, ΣΔ, μετεγχειρητικά



Αίτια σοβαρού κοιλιακού άλγους

!! Ιδίως σε βαριά κλινική εικόνα δεν ξεχνάμε και άλλα αίτια κοιλακού άλγους με
συνήθως περισσότερο διάχυτη εντόπιση !!

● εντερική απόφραξη (ειλεός)

● διάτρηση εντέρου-κοίλου σπλάγχνου

● μεσεντέριος ισχαιμία

● διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής ή ρήξη
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

● ρήξη εκτόπου κυήσεως

● χολοκυστίτιδα-χολαγγειίτιδα



Εξωκοιλιακά αίτια άλγους επιγαστρίου

● έρπης ζωστήρ

● περικαρδίτιδα

● πλευρίτιδα

● πνευμονία βάσης

● πνευμονική εμβολή

● κρίση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας

● διαβητική κετοξέωση

● υπερπαραθυρεοειδισμός

● οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια

● πορφυρία

● μεσογειακός πυρετός

● μολυβδίαση

● ουραιμία



Εργαστηρικές εξετάσεις εισόδου

ΤΚΕ/ CRP 30 / 0,5

Hb/Hct 1 3 ,8 /  41

Wbc 17.420 (πολυ)

Plt 374.000

Glu 237

urea /cr 67 / 1 ,73

Na+ 140

K+ 4,6

Ca2+ 9,6

Tp r/ alb 7,41/4,94

INR 1,03

ΟΝΒ

Tbil 0,33

ALP/γGT 49/19

SGOT/SGPT 29/18

AMS/ lipase 3.209/ 12.224

LDH 333

CK 101

TG 179

Tchol 163

Γεν.ούρων Κ.φ.



Εργαστηριακές εξετάσεις εισόδου (συνέχεια)

● α/ α θώρακος: χωρίς ενεργό πνευμονική νόσο

● ΗΚΓ: χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσιες, φλεβοκομβικός ρυθμός, κ.φ.

● Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: παρουσία χολικής λάπσης, χωρίς
σημεία φλεγμονής χοληδόχου κύστεως, χωρίς διάταση ενδοηπατικών
χοληφόρων

● Αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας χωρίς iv  σκαγραφικό: χωρίς
ελεύθερο αέρα, χωρίς ειλεό.  Θολερότητα περιπαγκρεατικού λίπους,
πάγκρεας φυσιολογικών διαστάσεων με ήπια λιπώδη διήθηση, μικρή
γραμμοειδής συλλογή στο ΔΕ πρόσθιο παρανεφρικό χώρο



Αίτια αυξημένης αμυλάσης

● η αμυλάση αυξάνεται μέσα στις πρώτες 6-1 2 

ώρες από την έναρξη

● Ωστόσο έχει μικρό χρονο ημιζωής και
ομαλοποιείται μέσα σε 3 -5 ημέρες
(ευαισθησία 67-83% , ειδικότητα 85-98%  για
τη διάγνωση)

● η αμυλάση ούρων παραμένει αυξημένη για
μεγαλύτερο διάστημα

● σε 20%  οξείας αλκοολικής παγκρεατίτιδας
δεν αυξάνεται

● σε 50%  οξείας παγκρεατίτιδας από
υπερτριγλυκεριδαιμία δεν αυξάνεται λόγ
παρεμβολής τριγλυκεριδίων στην ανίχνευση



Αίτια αυξημένης λιπάσης

● Η λιπάση περισσότερο ευαίσθητη και
ειδική για διάγνωση οξείας
παγκρεατίτιδας (82-1 00% )

● έχει μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής: 
αυξάνεται τις πρώτες 4-8ώρες, p e ak 

στις 24 ώρες και ομαλοποιείται μέσα σε
8-1 4 ημέρες



Διάγνωση

● Οξεία παγκρεατίτιδα

Ποιάς αιτιολογίας?



Οξεία παγκρεατίτιδα

Επιδημιολογία

● Αποτελεί οξεία φλεγμονή του παγκρεατικού παρεγχύματος

● ετήσια επίπτωση UK 56 case s p e r 1 00,000 p e o p le  

● αυξητική τάση λόγω αυξανόμενης παχυσαρκίας και επίπτωσης
χολολιθίασης

● οι περισσότερες έχουν αυτοπεριοριζόμενη πορεία μέσα σε λίγες
ημέρες, ωστόσο 25%  θα εξελιχθεί σε σοβαρή μορφή με οργανική
ανεπάρκεια και μακρά νοσηλεία

● θνητότητα περίπου 5% (από 3%  στην ήπια οιδηματώδη μέχρι
1 7%  στην νεκρωτική- η οποία σε ειδικά κέντρα μειώνεται σε 6-

9% )



Οξεία παγκρεατίτιδα

Παθοφυσιολογία



Οξεία παγκρεατίτιδα

Αιτιολογία



Οξεία παγκρεατίτιδα

Αιτιολογία (2)

όμως μόνο το 3 -7%  ατόμων με χολόλιθους εμφανίζουν παγκρεατίτιδα

ειδικά λίθοι <5χιλ





Διάγνωση

● Οξεία παγκρεατίτιδα

● Σύμφωνα με IAP/ APA gu id e lin e s 201 3 η διάγνωση τίθεται όταν πληρούνται
τουλάχιστον 2 από τα 3 :

1 . κλινικά (άλγος επιγαστρίου, συχνά με αντανάκλαση στη ράχη)

2. εργαστηριακά: λιπάση ή/ και αμυλάση > 3 x φορές το ανώτερο όριο

3 . απεικονιστικά: ευρήματα συμβατά στην CT ή MRI ή u / s

Ποιάς αιτιολογίας?

• λιθιασικής? (ύπαρξη χολικής λάσπης σε υπερηχογράφημα)

• φαρμακευτικής? (φενοφιμπράτη, τοπιραμάτη, d pp4 i)



Διάγνωση (2)

● Σύμφωνα με τις IAP/ APA  gu id e lin e s 201 3 :

• στην εισαγωγή πρέπει να καθορίζεται η αιτία μέσω του ατομικού ιστορικού
(υποτροπή, γνωστή χολολιθίαση, κατανάλωση αλκοόλ, φάρμακα
ενοχοποιούμενα, γνωστή υπερτριγλυκεριδαιμία, τραύμα, ERCP), οικογενειακού
ιστορικού παγκρεατικής νόσου, εργαστηριακών ευρημάτων (υπερασβεστιαιμία, 
υπρετριγλυκεριδαιμία, ηπατική βιοχημεία) ή απεικονίσεων (πχ.  
υπερηχογράφημα ΗΧΠΣ) (grad e  1 B)

• σε ασθενείς με ιδιοπαθή παγκρεατίτιδα μετά από αρνητικό διαγνωστικό
έλεγχο ρουτίνας για αιτία από τα χοληφόρα, προτείνεται ενδοσκοπικός
υπέρηχος (EUS) για λανθάνουσα μικρολιθίαση, νεοπλάσματα και χρόνια
παγκρεατίτιδα.  Αν EUS είναι αρνητικό, η MRCP ως 2ο βήμα για σπάνιες
μορφολογικές ανωμαλίες.  Πρέπει να διενεργείται και CT κοιλίας.  

• αν η αιτιολογία παραμένει άγνωστη, ειδικά μετά από υποτροπή, προτείνεται
γενετική συμβουλευτική (grad e  2C )



Οξεία παγκρεατίτιδα

Κλινική εικόνα

Cullen’s 
sign



Οξεία παγκρεατίτιδα

Ταξινόμηση-Πρόγνωση

● Ταξινόμηση σύμφωνα με τα re v is e d  A tlan ta crite ria 

201 3 :

• οξεία οιδηματώδη παγκρεατίτιδα = φλεγμονή του
παγκρεατικού παρεγχύματος και των
περιπαγκρεατικών ιστών, χωρίς εμφανή ιστική
νέκρωση ( CT: σκιαγραφική ενίσχυση του
παρεγχύματος, χωρίς περιπαγκρεατική νέκρωση)

• νεκρωτική παγκρεατίτιδα= φλεγμονή με
παγκρεατική παρεγχυματική ή/ και περιπαγκρεατική
νέκρωση (CT: απουσία σκιαγραφικής ενίσχυσης
παρεγχύματος ή/ και περιπαγκρεατική νέκρωση)



Οξεία παγκρεατίτιδα

Ταξινόμηση-Πρόγνωση (2)

Βαρύτητα σύμφωνα με τα re v is e d  A tlan ta crite ria 201 3 :

• Ήπια οξεία παγκρεατίτιδα: απουσία οργανικής ανεπάρκειας και τοπικών ή
συστηματικών επιπλοκών

• Μετρίως σοβαρή: παροδική οργανική ανεπάρκεια (αποκαθίσταται σε 48ώρες) ή/ και
τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές χωρίς παρατεινόμενη οργανική ανεπάρκεια
(>48ώρες)

• Σοβαρή: παρατεινόμενη οργανική ανεπάρκεια (>48ωρών) σε 1  ή περισσότερα όργανα

● Τοπικές επιπλοκές: οξεία περιπαγκρεατική συλλογή, ψευδοκύστη, νεκρωτική συλλογή, 
περιχαρακωμένη νεκρωτική συλλογή

● Οργανική ανεπάρκεια: καθορίζεται ως σκορ 2 ή περισσότερο σε οποιοδήποτε από τα 3 

οργανικά συστήματα (αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, νεφρικό) σύμφωνα με το
Marsh all sco re





Οξεία παγκρεατίτιδα

Πρόγνωση

● Σημαντικά για έγκαιρη διαλογή ασθενών υψηλού κινδύνου που θα χρειαστούν
εντατική παρακολούθηση και επιθετική ενυδάτωση

● Ωστόσο έχουν χαμηλή ειδικότητα (δηλ.  αυξημένα ψευδώς θετικά
αποτελέσματα)



Οξεία παγκρεατίτιδα

Προγνωστικά Σκορ

• κριτήρια Ran so n (από μετανάλυση 1 1 0 

μελετών φτωχό προγνωστικό βαρύτητας) ,
• >3 : σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα

• >5: θνητότητα >50%



Οξεία παγκρεατίτιδα

Προγνωστικά Σκορ

• APACHE II: αρχικά

αναπτύχθηκαν ως
προγνωστικό για
βαρέως πάσχοντες σε

ΜΕΘ

• σοβαρή : ≥ 8 στην

εισαγωγή ή στις 72ώρες



Οξεία παγκρεατίτιδα

Προγνωστικά Σκορ

• SIRS: αρχικό ≥2 καθώς και
εμμένον ≥2 είναι
προγνωστικό σοβαρής
παγκρεατίτιδας

• εύχρηστο, μπορεί να
υπολογίζεται καθημερινά
παρά την κλίνη



Οξεία παγκρεατίτιδα

Προγνωστικά Σκορ

• BISHAP :

3 to  5 Po in ts :

High e r m o rtality (>1 5 

p e rce n t)

Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP) score 

in adults

BUN >25 mg/dL (8.9 mmol/L) (1 point)

Abnormal mental status with a Glasgow coma score 

<15 (1 point)

Evidence of SIRS (systemic inflammatory response 

syndrome) (1 point)

Patient age >60 years old (1 point)

Imaging study reveals pleural effusion (1 point)



Οξεία παγκρεατίτιδα

Προγνωστικά Σκορ

● CT  κριτήρια - Baltazar:

≥6 σοβαρή νόσος



Οξεία παγκρεατίτιδα

Προγνωστικά Σκορ

● Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τις οδηγίες Am e rican  Co lle ge  o f G astro e n te ro lo gy 

(A CG ) 201 3 τα ακόλουθα ευρήματα σχετίζονται με σοβαρή πορεία:

1 . παράγοντες κινδύνου ασθενούς (ηλικία >55έτη, παχυσαρκία, συννοσηρότητες, 
σύγχυση)

2. SIRS ( ≥2 ) στην εισαγωγή και εμμένον SIRS παρά την θεραπεία

3 . εργαστηριακά ευρήματα: (BUN) >20 m g/ d l, αυξανόμενο παρά την θεραπεία BUN, 

HCT>44% , αυξανόμενος παρά την θεραπεία HCT, αυξημένη κρεατινίνη

4. απεικονιστικά ευρήματα: -πλευριτικές συλλογές, πνευμονικά διηθήματα, 
πολλαπλές ή εκτεταμένες εξωπαγκρεατικές συλλογές

● Η ύπαρξη οργανικής ανεπάρκειας και/ ή η νέκρωση στην CT εξ ορισμού
καθορίζουν σοβαρή παγκρεατίτιδα

● Επίσης σημαντικό προγνωστικό βαρύτητας με αυξημένη ειδικότητα η CRP>1 50m g/ d l

στην εισαγωγή ή στις πρώτες 72ώρες και APACHE Sco re  ≥ 8 στην εισαγωγή ή στις
πρώτες 72ώρες



Περιστατικό: πρόγνωση ασθενούς

● Στην εισαγωγή:

• ηλικία >55ετών, παχυσαρκία, ΣΔ ΙΙ

• SIRS (ταχύπνοια, λευκοκυττάρωση)

• BISHAP =3 (BUN>25m g/ d l, ηλικία>60, SIRS)

• OXI : CRP (0,5m g/ d l), οργανική ανεπάρκεια, απεικονιστικά

● Άρα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα



Πορεία νόσου (1)

● Ετέθη σε:  ουδέν p . o s , γαστροπροστασία, συστηματική αναλγητική αγωγή με πεθδίνη, 
επιθετική ενυδάτωση με 4λίτρα κρυσταλλοειδών (3 lt N/ S 0,9% , 1 lt R/ L ) το πρώτο
24ώρο και προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή με ενοξαπαρίνη

● 1ο 24ωρο: αεριομετρική επιδείνωση και ετέθη MV=50% , χωρίς κλινική βελτίωση
κοιλιακής χώρας, παραμονή gu ard ing επιγαστρίου, μειωμένοι εντερικοί ήχοι

● 48ώρες: επαναληπτική CT θώρακος-ΑΚΚ: 

1 . πυκνώσεις με αεροβρογχόγραμμα, συνοδές ατελεκτασίες και μικρές συλλογές
πνευμονικών βάσεων

2. επιδείνωση της παγκρεατίτιδος με αύξηση θολερότητας περιπαγκρεατικού λίπους, 
αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των περιπαγκρεατικών συλλογών
(μεγαλύτερη οπισθογαστρικά δ-1 1εκ με τάση περιχαράκωσης), πάγκρεας με
ομοιογενή σκιαγράφηση





Πορεία νόσου (2)

● Στις 48ώρες : -A PACHE=1 1 (>8) (1 2,9%  m o rtality)

● Ran so n= 6 (40%  m o rtality)

● CRP= 300m g/ d l (από 0,5 εισαγωγής)

● εμμένον SIRS

● αναπνευστική ανεπάρκεια (p o 2/ fio 2<300)

● ΣΟΒΑΡΗ ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ με τοπικές και συστηματικές επιπλοκές



Πορεία νόσου (3)

● Στις 72 ώρες: περαιτέρω αεριομετρική επιδείνωση, ταχύπνοια, δύσπνοια, 
κοιλιακή αναπνοή

● Έλαβε διουρητική αγωγή και νιτρώδη ως επί ΟΠΟ χωρίς βελτίωση: έγινε
trip le x καρδιάς: καλή συσπαστικότητα, χωρίς σημεία υπερφόρτωσης όγκου

● Έγινε αξονική θώρακος με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής: χωρίς π.ε. , 
εκτεταμένα βρογχοκυψελιδικά διηθήματα συμμετρικά, αμφοτερόπλευρα-
εικόνα ARDS







Πορεία νόσου (4)

● Ο ασθενής διασωληνώθηκε και διεκομίσθη στηΜΕΘ του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ όπου
παρέμεινε 1 4ημέρες

● Από την 2ημέρα νοσηλείας ΜΕΘ παρουσίασε εμπύρετο ως 39 καθημερινό
χωρίς απομόνωση παθογόνου από κ/ ες βιολογικών υγρών έλαβε αγωγή με
μεροπενέμη αρχικά, χωρίς ανταπόκριση

● Νέα αξονική τομογραφία θώρακος-κοιλίας:

1 . σαφής βελτίωση πνευμόνων με υποχώρηση των αμφω διηθημάτων, 
παραμονή πυκνο-ατελεκτασιών και μικρών συλλογών βάσεων αμφω

2. αύξηση των περιπαγκρεατικών συλλογών και της θολερότητας του περιξ
λίπους, αύξηση της μεγαλύτερης συλλογής με τάση περιχαράκωσης
(δ=1 2,7εκ), παρουσία μικρής περιοχής σώματος παγκρέατος που δεν
εμπλουτίζεται μετά το σκιαγραφικό (περιοχή νέκρωσης)



Πορεία νόσου (5)

● Αλλαγή αντιμικροβιακής αγωγής σε τιγεκυκλίνη και ανιδαλαφουγκίνη, 

απυρέτησε το επόμενο 48ωρο, αποσωληνώθηκε ανεπίπλεκτα, σιτίσθηκε
ανεπίπλεκτα και επέστρεψε στην κλινική αιμοδυναμικά σταθερός

● Κατά τη νοσηλεία είχε ένα επεισόδιο υποξυγοναιμίας χωρίς ιδαίτερα
υποκειμενικά συμπτώματα

● Σε νέα αξονική θώρακος-κοιλίας διαπιστώθηκαν: 

• αύξηση της συλλογής στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο, ελλείμματα
σκιαγράφησης ως επί θρόμβωσης στις κοινές λαγόνιες, ΑΡ έσω λαγόνιο και
κοινές μηριαίες φλέβες

• πολλαπλά ελλείμματα σκιαγράφησης στην ΔΕ πνευμονική αρτηρία και σε
κύριους κλάδους για τον άνω, μέσο και κάτω λοβό καθώς και σε
υποτμηματικούς κλάδους αυτών, έλλειμμα σκαιγράφησης και σε τμηματικό
κλάδο για τον ΑΡ άνω λοβό





Πορεία νόσου (5)

● Έγινε αύξηση της ΗΧΜΒ σε θεραπευτική δόση

● Έγινε νέο trip le x καρδιάς: χωρίς σημεία πνευμονικής υπέρτασης

● Έγινε χειρουργική εκτίμηση λόγω νεκρωτικής λιθιασικής παγκρεατίτιδας -

αρχόμενης ψευδοκύστης: 

1 . σύσταση για παρακολούθηση εφόσον ο ασθενής παραμένει
ασυμπτωματικός, επανεκτίμηση σε 2μήνες από αρχικό επεισόδιο με νέα
αξονική τομογραφία προκειμένου να έχει σχηματιστεί το τοίχωμα πλήρως

2. λόγω διάτασης κοινού χοληδόχου στην τελευταία CT που δεν προϋπήρχε, 
σύσταση για MRCP 

● για ενδεχόμενο χολοκυστεκτομής: επανεκτίμηση μετά από πάροδο 2 μηνών
από το αρχικό επεισόδιο

● Ο ασθενής εξήλθε κλινικο-εργασητριακά βελτιωμένος με οδηγίες



A . Ο ρόλος της CT στην οξεία παγκρεατίτιδα:

• στην εισαγωγή όταν υπάρχει διαγνωστική αμφιβολία για αποκλεισμό
άλλων αιτιών οξείας κοιλίας

• σε μετρίως σοβαρή και σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα με βάση τους
προγνωστικούς δείκτες για αξιολόγηση τοπικών επιπλοκών

• σε αποτυχία κλινικής βελτίωσης παρά τη συντηριτική αντιμετώπιση και σε
επιδείνωση τις πρώτες 48-72ώρες.  Το καλύτερο διάστημα συνήθως μετά
τις 72ώρες ώστε να αποικονιστούν καλύτερα οι νεκρώσεις

• fo llow -u p  CT ή MRI : όταν υπάρχει αποτυχία κλινικής βελτίωσης, επιδείνωση
ή σκέψη για παρεμβατική αντιμετώπιση

Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

Β.  Αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση:

1 . Αναπλήρωση όγκου

2. Αναλγησία

3 . Μo n ito ring-παρακολούθηση

4. Σίτιση

5. Θεραπεία τοπικών και συστηματικών επιπλοκών

6. Θεραπεία υποκείμενων προδιαθεσικών παραγόντων



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

1 .  Αναπλήρωση όγκου

● χρήση ισότονων κρυσταλλοειδών (n / s 0,9%  ή Ringe rs lactate d ) -

προτεινόμενο το R/ L εκτός από περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας, 
υπερκαλιαιμίας και ηπατικής ανεπάρκειας

● με ρυθμό 5-1 0 m l/ kg/ h o u r (εκτός αν υπάρχουν καρδιαγγειακές, 
νεφρικές ή άλλες καταστάσεις που αποκλείουν την επιθετική
αναπλήρωση όγκου) ή σε μεγάλο έλλειμμα όγκου (υπόταση-
ταχυκαρδία) ως και 20m l/ kg για 30m in  και μετά 3m l/ kg/ h o u r για 8-

1 2ώρες, μέχρι να επιτεχθούν οι στόχοι ανάνηψης

● στους περισσότερους ασθενείς συνολικά 2,5-4lt το 1ο 24ωρο αρκούν
για να επιτεχθούν οι στόχοι ανάνηψης

● το μεγαλύτερο όφελος από την αναπλήρωση παρατηρείται τις
πρώτες 1 2-24ώρες

● τακτική επαναξιολόγηση αναγκών σε όγκο στις πρώτες 6 ώρες
και για τις επόμενες 24-48ώρες



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

1 .  Αναπλήρωση όγκου

Στόχοι αναπλήρωσης όγκου:

A . μη επεμβατικοί-κλινικοί στόχοι:

• σφύξεις <1 20/ λεπτό

• ΜΑΠ=65-85 m m Hg όπου ΜΑΠ= (2 Χ ΣΑΠ +ΔΑΠ)/ 3

• διατήρηση ικανοποιήτικης διούρησης >0,5cc/ kg/ h o u r

B. επεμβατικοί στόχοι (ΜΕΘ):

• προσδιορισμός όγκου παλμού

• Η ΚΦΠ δεν θεωρείται από μόνη της αξιόπιστος δείκτης της αναπλήρωσης όγκου

C . βιοχημικοί δείκτες:

• αιματοκρίτης 35-44%

• μείωση BUN



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

2.  Αναλγησία

● Απαραίτητη διότι το συνεχές άλγος μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω
αιμοδυναμική αστάθεια και αναπνευστική επιδείνωση (ατελεκτασίες λόγω
περιορισμένης έκπτυξης θωρακικού κλωβού)

● Οπιοειδή φάρμακα εκλογής.  Προτεινόμενη η φαιντανύλη λόγω
ασφαλέστερου προφίλ ειδικά σε νεφρική ανεπαάρκεια.  Συνεχής έγχυση με
αντλία ή bo lu s δόση (20-50m cg)

● Μεπεριδίνη (πεθιδίνη) συνήθως προτιμάται σε σχέση με μορφίνη.  Ωστόσο
λόγω μικρού χρόνου ημιζωής ανάγκη τακτικής χορήγησης με απρόβλεπτη
συγκέντρωση μεταβολίτη της που μπορεί να προκαλέσει νευρομυϊκές α. ε.  και
σπάνια σπασμούς

● Μoρφίνη: από μελέτες φάνηκε να προκαλεί αύξηση πίεσης σε σφυγκτήρα του
Odd i ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επιδεινώσει ή να προκαλέσει
παγκρεατίτιδα ούτε χολοκυστίτιδα



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

3 .  Mo n ito ring-Παρακολούθηση:

● χρειάζεται στενή παρακολούθηση τις πρώτες 24-48ώρες με:

• ζωτικά σημεία

• έλεγχος διούρησης (ώστε >0,5-1m l/ kg/ h r)

• έλεγχος ηλεκτρολυτών τις πρώτες 72ώρες

• έλεγχος γλυκόζης και διόρθωση σε περίπτωση υπεργλυκαιμίας (ανά 1  ώρα, για
αποφυγή επιμόλυνσης νεκρωτικών συλλογών)

• έλεγχος συνδρόμου κοιλιακού διαμερίσματος (σε ΜΕΘ) με έλεγχο ενδοκυστικής
πίεσης



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

3 .  Mo n ito ring-Παρακολούθηση:

● Ενδείξεις μεταφοράς σε ΜΑΦ-ΜΕΘ:

A . Σε σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα (οργανική ανεπάρκεια>48ώρες) (A tlan ta 

crite ria 201 3 )

B. Σε ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα και 1  ή περισσότερα:

• Σφύξεις <40 or >150 beats/minute
• ΣΑΠ<80 mmHg or ΜΑΠ<60 mmHg or ΔΑΠ>120 mmHg
• Respiratory rate >35 breaths/minute
• Νάτριο <110 mmol/L or >170 mmol/L
• Κάλιο<2.0 mmol/L or >7.0 mmol/L
• PaO2 <50 mmHg
• pH <7.1 or >7.7
• Γλυκόζη >800 mg/dL
• Ασβέστιο >15 mg/dL
• Ανουρία
• Κώμα



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

4.Σίτιση:

● Στην ήπια οξεία παγκρεατίτιδα προτείνεται η έγκαιρη έναρξη σίτισης με άλιπο
δίαιτα, ακόμα και μετά τις 24ώρες εφόσον βελτιώνεται το κοιλιακό άλγος, υποχωρούν
οι έμετοι, η ναυτία και οι δείκτες φλεγμονής

● Στην σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα που χρειάζεται διατροφική υποστήριξη
συνιστάται η εντερική παρά η παρεντερική σίτιση με ρινο-νηστιδικό ή ρινο-
γαστρικό σωλήνα.  Έχει φανεί ότι η εντερική σίτιση βοηθά στην πρόληψη λοιμωδών
επιπλοκών

● Η παρεντερική σίτιση είναι 2ης γραμμής σε περίπτωση αποτυχίας της εντερικής και σε
ύπαρξη αυξημένων ενεργειακών αναγκών



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

Ο ρόλος των αντιμικροβιακών στην οξεία παγκρεατίτιδα:

● Πρέπει να δίνονται για εξω-παγκρεατικές λοιμώξεις (πχ.  χολαγγειίτιδα, μικροβιαιμία, 
λοίμωξη ουροποιητικού, πνευμονία) (stro ng re com m e nd atio n , h igh  qu ality o f e v id e n ce ).

● Δεν συνιστάται ως ρουτίνα η προφυλακτική χρήση αντιμικροβιακών στην σοβαρή οξεία
παγκρεατίτιδα (stro ng re com m e nd atio n , m o d e rate  q u ality o f e v id e n ce )

● Δεν συνιστάται η χρήση τους σε άσηπτες νεκρώσεις για πρόληψη επιμόλυνσης (stro ng 

re com m end atio n , m o d e rate  q u ality o f e v id e n ce )

● Υποψία επιμολυσμένης νέκρωσης σε ασθενείς με νεκρώσεις που επιδεινώνονται ή
αποτυγχάνουν να βελτιωθούν μετά από 7-1 0 ημέρες νοσηλείας.  Σε αυτούς:

A . είτε FNA  καθοδηγούμενη υπό CT για λήψη καλλιέργειας και στοχευμένη θεραπεία

B. είτε εμπειρική αντιμικροβιακή με αντιμικροβιακά που διεισδύουν σε νεκρωτικούς ιστούς
(καρβαπενέμες, κινολόνες ή μετρονιδαζόλη)

● Δεν συνιστάται η χορήγηση αντιμυκητιασικών ως ρουτίνα (co nd itio n al 

re com m end atio n , low  qu ality o f e v id e n ce )



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

5.  Θεραπεία τοπικών επιπλοκών:

● Τοπικές επιπλοκές:

• οξεία περιπαγκρεατική συλλογή υγρού

• ψευδοκύστη (συνήθως >4εβδ.  για σχηματισμό
τοιχώματος)

• οξεία νεκρωτική συλλογή (άσηπτη ή επιμολυσμένη)

• περιχαρακωμένη νέκρωση (άσηπτη ή επιμολυσμένη, 
>4εβδ. )



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

Τοπικές επιπλοκές (συνέχεια):

● Αγγειακές επιπλοκές

• Σπλαγχνικές φλεβικές θρομβώσεις (σπληνικής, πυλαίας, άνω μεσεντερίου) : 
αντιπηκτική αγωγή

• ψευδοανεύρυσμα: σπάνια αλλά σοβαρή, υποψία σε ανεξήγητη αιμορραγία
γαστρεντερικού, ανεξήγητη πτώση αιματοκρίτη, αιφνίδια αύξηση
παγκρεατικής συλλογής υγρού



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

6.  Θεραπεία υποκείμενων προδιαθεσικών παραγόντων

• διακοπή αλκοόλ και θεραπεία συμπτωμάτων απόσυρσης

• θεραπεία υπερτριγλυκεριδαιμίας

• διακοπή υπευθύνων φαρμάκων

• θεραπεία υπερασβεστιαιμίας

• αντιμετώπιση χολολιθίασης και χοληδοχολιθίασης



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

Ο ρόλος της ERCP στην οξεία παγκρεατίτιδα

• Επείγουσα (σε <24ώρες) ERCP σε ασθενείς με οξεία παγκεατίτιδα και
ταυτόχρονη οξεία χολαγγειίτιδα

• Δεν χρειάζεται στους περισσότερους ασθενείς με λιθιασική παγκρεατίτιδα που δεν
έχουν κλινικο-εργαστηριακά στοιχεία υπερ συνεχιζόμενης απόφραξης χοληφόρων

• Σε υψηλή υποψία χοληδοχολιθίασης με απουσία ικτέρου και χολαγγειίτιδας
συνιστάται το EUS ή MRCP αντί της ERCP για διάγνωση ( EUS έχει μεγαλύτερη
ευαισθησία από MRCP στη διάγνωση λίθων <5χιλ)

• Σύσταση για χρήση ste n t του παγκρεατικού πόρου και ΜΣΑΦ υπόθετα για μείωση
κινδύνου σοβαρής παγκρεατίτιδας μετά από ERCP



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

Ο ρόλος των επεμβατικών παρεμβάσεων στην οξεία παγκρεατίτιδα:

• Μπορεί να είναι με μεθόδους: α) επεμβατικής ακτινολογίας, β) ενδοσκοπικές ή γ) 
χειρουργικές (λαπαροσκοπικές ή ανοικτές): ΓΕΝΙΚΑ προτιμάται η ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

• Σε ασυμπτωματικές ψευδοκύστεις και νεκρωτικές συλλογές δεν συνιστάται
παρέμβαση, ανξερτήτως μεγέθους, θέσης και επέκτασης

• Η καθοδηγούμενη FNA  περιπαγκρεατικών συλλογών και νεκρώσεων για
μικροβιολογικό δεδομένο δεν συνιστάται ως ρουτίνα, καθώς κλινικές ενδείξεις
(εμμένον εμπύρετο, αυξανόμενοι δείκτες φλεγμονής) και απεικονιστικές (αέρας σε
περιπαγκρεατικές περιοχές) έχουν ακρίβεια στην πρόβλεψη επιμόλυνσης στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων



Ο ρόλος των επεμβατικών παρεμβάσεων στην
οξεία παγκρεατίτιδα (συνέχεια):

• Ενδείξη παρέμβασης στην οξεία νεκρωτική
παγκρεατίτιδα:

1 ) κλινική υποψία ή επιβεβαιωμένη επιμολυσμένη
νέκρωση με κλινική επιδείνωση, κατά προτίμηση
όταν έχει περιχαρακωθεί πλήρως (συνήθως >4 

εβδομάδες από την έναρξη)

• Ενδείξεις παρέμβασης σε άσηπτη νεκρωτική
παγκρεατίτιδα:

1 ) γαστρική, εντερική απόφραξη ή απόφραξη
χοληφόρων λόγω πιεστικών φαινομένων (καλύτερα
> 4-8 εβδομάδες από έναρξη)

2) εμμένοντα συμπτώματα : κοιλιακό άλγος, 
δυσφορία χωρίς ενδείξεις επιμόλυνσης (καλύτερα >8 

εβδομάδες από έναρξη)



Έγιναν σωστά οι παρεμβάσεις?

Οδηγίες IAP/ACA  και ACG 2013 για τη διαχείριση της οξείας
παγκρεατίτιδας

Ο χρόνος της χολοκυστεκτομής στην οξεία λιθιασική
παγκρεατίτιτδα

• Σε ήπια οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί μέσα σε 7 ημέρες από την πάροδο των
συμπτωμάτων, στην ίδια νοσηλεία (προτείνεται λόγω κινδύνου στο 25-30%  

υποτροπής οξείας παγκρεατίτιδας, χολοκυστίτιδας ή χολαγγειίτιδας μέσα σε 6-1 8 

εβδομάδες από το αρχικό επεισόδιο)

• Σε σοβαρή νεκρωτική παγκρεατίτιδα καθυστέρηση μέχρι ύφεσης της ενεργού
φλεγμονής και απορρόφηση ή περιχαράκωση των συλλογών (συνήθως >6 εβδομάδες
από την έναρξη)

• Χολοκυστεκτομή προτείνεται και σε ύπαρξη χολικής λάσπης χωρίς άλλο εμφανές
αίτιο παγκρεατίτιδας



Συνοψίζοντας..

● Η οξεία παγκρεατίτιδα αποτελεί συχνό αίτιο οξείας κοιλίας

● Απαιτεί συχνά διαφορική διάγνωση από άλλα αίτια οξείας
χειρουργικής κοιλίας

● Χρειάζεται έγκαιρη συντηρητική παρέμβαση με ενυδάτωση και
αναλγησία καθώς και στενή παρακολούθηση

● το 1 / 4 περίπου θα εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με τοπικές επιπλοκές ή/  

και πολυοργανική ανεπάρκεια



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


