
ΟΞΔΙΑ ΠΑΓΚΡΔΑΣΙΣΙΓΑ 

ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ 



ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 Ληζίαζε ησλ ρνιεθόξσλ. 

 Μεγάιε θαηαλάισζε αιθννι 

 Τπεξιηπηδαηκία 

 Ιδηνπαζήο Παγθξεαηίηηηηο 

 Ινγελήο Παγθξεαηίηηο 

 Γηάθνξα ( κεηά από ERCP, 

κεηεγρεηξεηηθή, θάξκαθα, pancreas 

Divisum ) 

 



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ 

 Γελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε ζεσξία γηα ηνπο αθξηβήο 

κεραληζκνύο πνπ πξνθαινύλ ηελ Ο.Π. 

 

 Μέρξη θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη εηδηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή κε θιηληθή 

εθαξκνγή πνπ λα κπνξεί λα αλαζηείιεη ή λα 

αλαζηξέςεη ηελ θπζηθή πνξεία ηεο λόζνπ. 



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ 

 Πιήξεο νκνθσλία ππάξρεη κόλν ζην όηη ε έλαξμε 

ηεο λόζνπ ηαπηίδεηαη κε ελδνπαγθξεαηηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ παγθξεαηηθώλ ελδύκσλ θαη 

ζξπςίλεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απηνπεςία ηνπ 

παγθξεάηνο. 

 

 Σν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

θιεγκνλώδνπο « θαηαξξάθηε » ηεο Ο.Ν.Π. 



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ 

 Έθιπζε θσζθνιηπάζεο Α2           λέθξσζε, 

ARDS. 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο ειαζηάζεο- αηκνξξαγηθή 

δηάζεζε. 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο θαιιηθξείλεο          εκθάληζε 

νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο θαη ζπζηεκαηηθήο 

θαηαπιεμίαο. 

 Θξνκβνπιαζηίλε        ζξνκβίλε         δηαηαξαρέο 

πήμεσο         ΓΙ. 

 



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ 

 ύζηεκα κνλνθπηηάξσλ/ καθξνθάγσλ- TNF, IL-

6, IL-8, IL-10. 

 Απειεπζέξσζε ηνπ παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο 

ησλ αηκνπεηαιίσλ-αηκνξξαγηθή δηάζεζε. 

 Μνλνμείδην ηνπ αδώηνπ. 

 Ομεηδσηηθό stress. 

 Bacterial translocation. 

 



Γπλεηηθά ζαλαηεθόξνο πάζεζε 

 πλνιηθή ζλεηόηεηα  10% 

 

 Ήπηα Ο.Π.                   0 % 

 

 Βαξηά Ο.Π. από 10%-50/70% 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 Δπηγαζηξηθό άιγνο                              92% 

 Ναπηία έκεηνο                                      80% 

 Ππξεηόο                                               76% 

 Πεξηηνλαηζκόο                                     68% 

 Μεηεσξηζκόο                                       65% 

 Σαρπθαξδία                                          65% 

 Ιθηεξνο                                                 28% 

 Γύζπλνηα                                             10% 

 Shock                                                   10% 

 Αηκαηέκεζε-κέιαηλεο θελώζεηο              5% 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 Κιηληθή εηθόλα 

 Ακπιάζε νξνύ > 1000 

 Ακπιάζε νύξσλ  

 Ληπάζε νξνύ 

 Θξπςηλή, ειαζηάζε θ.α. 



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη: 

        

   Dynamic 

   CT άλσ θνηιίαο κε 

ρνξήγεζε 

ζθηαγξαθηθνύ πιηθνύ 

per os, per rectum, IV. 

        



ΓΙΑΓΝΩΗ 

 

 U/S άλσ θνηιίαο 

 

 MRI 



ΣΑΓΙΟΠΟΙΗΗ 

 Ήπηα νηδεκαηώδεο                               Βαξηά λεθξσηηθή 

        ζλεη. 0%                                                     ζλεη. 20-70% 

                                        

                               ίδηα θιηληθή εηθόλα πξώηεο 

                                     24-48 ώξεο 

 

                          δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε 

            Ranson, Imre, APACHE II, ή ΙΙΙ, SARS, 

CRP,BALTAZAR CT SCORE, BISAP θαη αξθεηά άιια 

                          



 

                   

      Κπιηήπια βαπύηηηαρ οξείαρ  παγκπεαηίηιδαρ- BALTAZAR CT SCORE 

                   

                         Βαζκόο νμείαο παγθξεαηίηηδαο  

                  Α. Φπζηνινγηθό πάγθξεαο 0  

                  Β. Αύμεζε κεγέζνπο νξγάλνπ 1  

                  Γ. Φιεγκνλή ζην πάγθξεαο θαη πεξηπαγθξεαηηθά 2  

                  Γ. Μία πεξηπαγθξεαηηθή ζπιινγή 3  

                  Δ. Γύν ή πεξηζζόηεξεο ζπιινγέο 4  

                         Βαζκόο λέθξσζεο             

                  Νέθξσζε ηνπ ελόο ηξίηνπ ηνπ νξγάλνπ 2  

                  Νέθξσζε ηνπ κηζνύ παγθξέαηνο 4  

                  Νέθξσζε πιένλ ηνπ κηζνύ 6 



Πξνγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ Ranson 

Καηά ηελ εηζαγσγή ή δηάγλσζε : 

                               αιθννιηθή                ρνινιηζηαζηθή 

Ηιηθία                         > 55                                >70 

Αξηζκόο  WBC       >16.000/mm               >18.000/mm 

άθραξν αίκαηνο      >200mg/dl                 >220mg/dl 

Γαιαθηηθή αθπδξ.     >350 u/l                     >400u/l 

SGOT                       >250 u/l                     >250u/l 

 



Πξνγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ Ranson κέζα ζηηο 

πξώηεο 48 ώξεο. 

                             αιθννιηθή           ρνινιηζηαζηθή 

Πηώζε αηκαηνθξίηε        >10%                     >10% 

Αύμεζε νπξίαο αηκ.        >5mg/dl                 >2mg/dl 

Δπίπεδν Ca+2 oξνύ        <8mg/dl                <8mg/dl 

Αξηεξηαθό PO2              <60mmHg 

Έιιεηκκα βάζεσο           >4mEq/l                >5mEq/l 

Δθηηκώκελε απώιεηα 

Τγξώλ                              >6 l                         > 4 l 



 

                        ςγκπίζειρ ζςζηημάηων Head to  head  

         

              Σν APACHE II ππεξηεξεί ηνπ Ranson θαη Glasgow,  

               ελώ ε πξνζζήθε ηνπ Balthazar βειηηώλεη ηελ  

            πξνγλσζηηθή ηνπ αμία  

              Robert JH et al Word J Surg 2002;26:612  

 

             Σν APACHE II ππεξηεξεί ηνπ Balthazar Gurleyik G et al  

              JOP 2005;6:562-7(θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα έρνπλ  

               δεκνζηεπζεί) De Sanctis JT et al Clin Radiol 1997;52:842-8  

          

                To Balthazar CT ππεξηεξεί ηνπ Ranson θαη ησλ  

            APACHE II /III ζηε πξόγλσζε ηεο λέθξσζεο, αιιά  

              ην APACHE II /III ππεξηεξεί ζηε πξόγλσζε  

            αλεπάξθεηαο νξγάλσλ Chatzicostas C et al J Clin Gastroenterol  

            2003;36:253-60 





EΠΙΠΛΟΚΔ 

 πζηεκαηηθέο: 
            - shock, νξγαληθή αλεπάξθεηα. 

            - Νεθξηθή αλεπάξθεηα. 

            - Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. 

            - Καξδηαθέο επηπινθέο. 

            - Απόθξαμε θνηλνύ ρνιεδόρνπ πόξνπ. 

            - Αηκνξξαγία από ην Γ.Δ.. 

            - ηέλσζε θνίισλ ζπιάγρλσλ. 

            - Δηιεόο ιεπηνύ εληέξνπ. 

            - Νέθξσζε ιίπνπο. 

            - Παγθξεαηηθή εγθεθαινπάζεηα. 

            - Γεξκαηηθέο εθδήιώζεηο. 

            - Οθζαικνινγηθέο εθδειώζεηο 
             



EΠΙΠΛΟΚΔ 

 Σνπηθέο: 

           -Ομεία ζπιινγή πγξνύ 

            -Παγθξεαηηθή λέθξσζε 

             άζεπηε (ζλεηόηεηα 15-50%) 

             ζεπηηθή (ζλεηόηεηα 40-80% κε 

αληηκεηώπηζε) 

            -Ομεία ςεπδνθύζηε 

            -Παγθξεαηηθό απόζηεκα (ζλεηόηεηα 

100%ρσξίο αληηκεηώπηζε, 70-90% κε 

αληηκεηώπηζε) 

             

              



Οδνί επηκόιπλζεο 

 Αηκαηνγελώο από ηελ θπθινθνξία. 

 Αληόλησο από ην δσδεθαδάθηπιν κέζσ ηνπ 

παγθξεαηηθνύ πγξνύ. 

 Καηηόλησο από ηελ ππιαία θαη ην ρνιεθόξν 

ζύζηεκα. 

 Από ηελ κεηαθίλεζε βαθηεξηδίσλ από ην παρύ 

έληεξν κέζσ ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο, 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 ΠΑΝΣΑ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ!!!! 

 Υεηξνπξγηθή κόλν ζηελ αβεβαηόηεηα δηάγλσζεο θαη 

ζηηο ζεπηηθέο επηπινθέο ηεο Β.Ο.Π. 

 Ήπηα νηδεκαηηθή : απιή ππνζηήξημε 

 ηελ ρνινιηζηαζηθή Ο.Π., ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

βηβιηνγξαθία ζπληζηάηαη ε ρνινθπζηεθηνκή ζηελ ίδηα 

λνζειεία, όρη γηα ηελ ζεξαπεία ηεο λόζνπ αιιά γηα ηελ 

πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο. 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
H κεγαιύηεξε πξόνδνο ζηελ αληηκεηώπηζε  

    ηεο νμείαο παγθξεαηίηηδαο  ήηαλ ε αλαγλώξηζε ηεο  

     ζπνπδαηόηεηαο ηεο πξώηκεο έληνλεο ελπδάησζεο 
 

 Η αύμεζε ηνπ Ht ζπλδέεηαη κε απμεκέλε λνζεξόηεηα, παγθξεαηηθή λέθξσζε  

       Baillargeon et al. Am J Gastroent 1998  

  

 Αύμεζε ηνπ Ht = αηκνζπκπύθλσζε ,Αύμεζε ηνπ Ht ην πξώην 24σξν  

πξνδηαζέηεη γηα αλάπηπμε λέθξσζεο ή/θαη αλεπάξθεηα νξγάλσλ  

Brown A et al.Pancreas 2000 , Tenner S. Am J Gastroent 2004 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
                                            

Δμαγγείσζε πγξώλ ζην πεξηηόλαην, κείσζε ελδναγγεηαθνύ όγθνπ, αύμεζε Ht,  

νπξίαο   Διαη       Διαηησκέλε παγθξεαηηθή αηκάησζε               Αύμεζε 

εμαγγείσζεο πγξώλ, αύμεζε TNF, IL, ελεξγνπνίεζε ελδύκσλ  

Δμαγγείσζε πγξώλ ζην πεξηηόλαην, κείσζε ελδναγγεηαθνύ όγθνπ, αύμεζε Ht,  

νπξίαο                  

 

                         

                      Γηαθνπή θύθινπ κε έληνλε  ελπδάησζε 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
                                                   ΔΝΤΓΑΣΩΗ 

 

• IV κεγάιεο πνζόηεηεο (4-6lt θαη πεξηζζνηεξα αλ ρξεηάδεηαη))  

• θαηακέηξεζε νύξσλ(>0.5ml/kg β.ζ/h)  

• θξπζηαιινεηδή πγξά  

• ζπκππθλσκέλα εξπζξά όηαλ Ht<25  

• αιβνπκίλε όηαλ alb νξνύ<2g/dl  

                   AGA guidelines. Gastroenterology 2007  

  

ΠΡΟΟΥΗ  

 ζε αζζελείο κε ΚΑ, ΥΝΑ ρνξήγεζε πγξώλ κε  

κέηξεζε ηεο ΚΦΠ  

 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 Βαπιά νεκπωηική Ο.Π.: πξνηηκόηεξε ε λνζειεία ζηελ 

ΜΔΘ. 

 Δπηζεηηθή ζεξαπεία κε : πγξά, αληηβηώζεηο, ζξέςε*, 

πιαζκαθαίξεζε, δηαζσιήλσζε, αηκνθάζαξζε, 

δειαδή κέγηζηε εληαηηθή. 

 CT θάζε 7 εκέξεο. 

                                         εληεξηθή           πξώηκε 

 * Αλνζνδηαηξνθή :  

                                   παξεληεξηθή 



Αιγόξηζκνο αληηκεηώπηζεο ηεο Ο.Π 

                              Ομεία Παγθξεαηίηηδα 

           νηδεκαηώδεο 

 

        Διαθξνύ βαζκνύ 

 

   Τπνζηεξηθηηθή αγσγή, ρνξήγεζε πγξώλ 

  -ειεθηξνιπηώλ, Αλαιγεηηθά, Αληηεθθξηηηθά 

 

  Αληηβηνηηθά ζηελ ιηζηαζηθή ΟΠ κε ρνι/δα 

 

  Κιηληθή βειηίσζε  

  πληεξεηηθή αγσγή 

 

   ρνινθπζηεθηνκή ζε ιηζηαζηθή Παγθξεαηίηηδα 

 



Αιγόξηζκνο αληηκεηώπηζεο ηεο Ο.Π 

                            νμεία παγθξεαηίηηδα 

    Νεθξσηηθή                                       

 

  Μέζνπ ή βαξέσο βαζκνύ         πζηεκαηηθέο επηπινθέο, SIRS 

 

           Αληηκεηώπηζε ζε ΜΔΘ, ππνζηεξηθηηθή   

αγσγή,Οθηξενηηδή????, 

             Αλαιγεηηθά, αληηκεηώπηζε ζπζηεκαηηθώλ επηπινθώλ 

 

Πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ,νιηθή  παξεληεξηθή Γηα/θε 

 

                                 Απνπζία βειηίσζεο 

   



 

               δηάγλσζε ινίκσμεο κε θαηεπζπλόκελε                                     

           αλαξξόθεζε παγθξεαηηθνύ πιηθνύ θαη ρξώζε gram 

 

Άζεπηε λέθξσζε                                     επηηθή λέθξσζε 

 

                       πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε  

                       ( Ικηπελέκε, Κηλνιόλεο)           

         

                                                        ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

 παξαθνινύζήζε γηα                  ( αθαίξεζε λεθξσηηθνύ ηζηνύ 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε            παξνρέηεπζε,πεξηηνλαηθή 

                                                       πιύζε ) 



Δλδείμεηο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ζηελ 

βαξηά Ο.Π. 

 επηηθή λέθξσζε. 

 Παγθξεαηηθό απόζηεκα. 

 Δπηπινθέο ςεπδνθύζηεο 

( αηκνξξαγία, ινίκσμε, 

απόθξαμε ) 

 Απνπζία βειηίσζεο κεηά 

από λνζειεία 72 σξώλ 

ζε ΜΔΘ ( ινίκσμε, 

ζήςε) 

 Ληζηαζηθή 

Παγθξεαηίηηδα.-ήπηα 

 



Δλδείμεηο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ζηελ 

βαξηά Ο.Π. 

 Γελ ππάξρεη έλδεημε γηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε 

αξξώζηνπο κε νμεία άζεπηε 

λεθξσηηθή παγθξεαηίηηδα. Οη 

άξξσζηνη απηνί 

αληηκεησπίδνληαη 

απνηειεζκαηηθόηεξα ζε ΜΔΘ 

κε ζπληεξεηηθή ππνζηήξημε ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ησλ δηαθόξσλ 

νξγάλσλ  



Δλδείμεηο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ζηελ 

βαξηά  Ο.Π 

 Η θαζπζηέξεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο κέρξη 

ηελ 3ε εβδνκάδα δεκηνπξγεί θαιύηεξεο ζπλζήθεο 

αθαίξεζεο ησλ λεθξσκάησλ αθνύ ειαηηώλεηαη ν 

θίλδπλνο αηκνξξαγηώλ. 

 

 Ο κόλνο ιόγνο πξώηκεο παξέκβαζεο παξακέλεη ε 

αζαθήο δηάγλσζε , ηδηαίηεξα όηαλ δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκνο αμνληθόο ηνκνγξαθόο. 



ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ  

Ο.Π. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ THN ETAIΡΔΙΑ 

ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔVIDENCE BASED MEDICINE 



 

ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ  

Ο.Π. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΔVIDENCE BASED 

MEDICINE 

 Η ήπηαο κνξθήο παγθξεαηίηηδα δελ απνηειεί έλδεημε 

γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Βαζκόο ζύζηαζεο Β 

 Η ρξήζε αληηβηνηηθώλ επξέσο θάζκαηνο κεηώλεη ηελ 

πηζαλόηεηα κεηάπησζεο ηεο λεθξσηηθήο 

Παγθξεαηίηηδαο ζε ζεπηηθή κνξθή αιιά κπνξεί λα 

κε βειηηώλεη ηελ επηβίσζε. ( Α ) 

 ε αζζελείο κε ζπκηώκαηα ζήςεο πξέπεη λα γίλεηαη 

ιήςε πιηθνύ γηα θαιιηέξγεηα από ην λεθξσκέλν 

πάγθξεαο κε ιεπηή βειόλε γηα λα γίλεη δηαθνξηθή 

δηάγλσζε κεηαμύ ζηείξαο θαη κνιπζκέλεο 

παγθξεαηηθήο λέθξσζεο.  ( Β ) 



ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ  

Ο.Π. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΔVIDENCE BASED 

MEDICINE 

 Η κνιπζκέλε παγθξεαηηθή λέθξσζε ζε αζζελείο κε 

ζπκπηώκαηα θαη θιηληθά ζεκεία ζήςεο απνηειεί 

έλδεημε γηα ρεηξνπξγηθή ή δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε.( 

Β ) 

 Οη αζζελείο κε ζηείξα παγθξεαηηθή λέθξσζε πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη ζπληεξεηηθά. Μόλν επηιεγκέλνη 

αζζελείο αληηκεησπίδνληαη ρεηξνπξγηθά. ( Β ) 

 Πξώηκε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εληόο 14 εκεξώλ από 

ηελ εηζβνιή ηεο λόζνπ ζε πεξηπηώζεηο λεθξσηηθήο 

παγθξεαηίηηδαο δε ζπληζηάηαη εθηόο αλ ππάξρνπλ 

εηδηθέο ελδείμεηο. ( Β ) 



ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ  

Ο.Π. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΔVIDENCE BASED 

MEDICINE 

 Η ρεηξνπξγηθή θαη νη άιιεο επεκβαηηθέο ηερληθέο 

πνπ εθαξκόδνληαη πξέπεη λα απνζθνπνύλ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ παγθξέαηνο, όζν είλαη δπλαηό, ηελ 

εθηνκή ησλ λεθξσκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

κεηεγρεηξεηηθή αθαίξεζε ησλ ξαθώλ θαη ησλ 

εμηδξσκάησλ. ( Β ) 

 ε πεξηπηώζεηο νμείαο παγθξεαηίηηδαο ιηζηαζηθήο 

αηηηνινγίαο πξέπεη λα γίλεηαη ρνινθπζηεθηνκή γηα 

ηελ απνθπγή ππνηξνπήο. ( Β ) 



ΟΓΗΓΙΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ  

Ο.Π. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΔVIDENCE BASED 

MEDICINE 

 ε ήπηα κνξθή ΟΠ ιηζηαζηθήο αηηηνινγίαο ε 

ρνινθπζηεθηνκή πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δίαξθεηα 

ηεο ίδηαο λνζειείαο ηνπ αζζελνύο. ( Β ) 

 ε βαξηά κνξθή ΟΠ ιηζηαζηθήο αηηηνινγίαο ε 

ρνινθπζηεθηνκή πξέπεη λα αλαβάιιεηαη κέρξη λα 

ππνρσξήζνπλ ηα θιεγκνλώδε θαηλόκελα θαη λα 

αλαιάβεη ν αζζελήο. ( Β ) 

 ε αζζελείο πνπ ιόγσ ηεο γεληθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

δελ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε ρνινθπζηεθηνκή ε 

ελδνζθνπηθή  ζθηγθηεξνηνκή απνηειεί ελαιιαθηηθή 

ιύζε. ( Β ) 



 

 

 

 

             June 10, 323 BC  

 



Clinical Case 

 32-year-old man  

 c/o acute onset abdominal pain 
(presumed pancreatic origin) 

 h/o alcohol intake 

 

ALEXANDER THE GREAT –  

DIAGNOSIS: 

ALCOHOLIC PANCREATITIS 

 

 



εξσηήζεηο 


