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Επιδθμιολογία

• Συχνότερθ παγκρεατικι νόςοσ

• Παγκόςμια επίπτωςθ: 34/100.000

• Θνθτότθτα 1,16/100.000 

• Αυξανόμενθ επίπτωςθ αλλά μείωςθ κνθτότθτασ (≈5%)

• Επίπτωςθ ςε Ευρϊπθ 29/100.000

• Υψθλότερθ ςε ανατολικι και βόρεια Ευρϊπθ

Roberts SE, et al. Pancreatology (2017)
Xiao AY, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. (2016)



Αιτίεσ  

Λιθίαςη 
και αλκοόλ 

70-80%

Άλλα αίτια

Ιδιοπαθήσ 
>10%

ERCP ~5%
Φάρμακα ~2% (π.χ. αηακειοπρίνθ)
Κοιλιακό τραφμα 
Παγκρεατικζσ ανωμαλίεσ (π.χ διςχιδζσ

ι δακτυλιοειδζσ πάγκρεασ)
Αυτοάνοςεσ διαταραχζσ
Γενετικά αίτια
Υπεραςβαιςτιαιμία
Υπερτριγλυκεριδαιμία
Υπερπαρακυρεοειδιςμόσ
Λοιμϊξεισ (π.χ Mumps, CMV)
Χειρουργικζσ επεμβάςεισ
 Δθλθτιρια και Τοξίνεσ
Όγκοι
Αγγειακζσ διαταραχζσ (π.χ. αγγειίτιδεσ)

Λικίαςθ ςε Νότια Ευρϊπθ vs αλκοόλ ςε Ανατολικι
Λικίαςθ >>> αλκοόλ (71% vs. 6%) ςε Ελλάδα

Gullo L, et al. Pancreas (2002)



Διάγνωςθ

• Κριτιρια Atlanta (2 από 3)

– Τυπικό κοιλιακό άλγοσ

– Αφξθςθ αμυλάςθσ/λιπάςθσ (> 3 α.φ.τ)

– Χαρακτθριςτικά απεικονιςτικά ευριματα 

Banks, et al. Gut (2013)

Amylase



Ανακεωρθμζνθ ταξινόμθςθ Atlanta 

Banks, et al. Gut (2013)

No 
complications



Κλινικι πορεία ΟΠ
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Οιδθματϊδθσ ΟΠ  

Θνθτότθτα  

Θνθτότθτα 30%  

Νεκρωτικι ΟΠ  

Επιμολυςμζνθ 
νζκρωςθ  

Άςθπτθ 
νζκρωςθ  

Θνθτότθτα <15%  
Werge M et al. Pancreatology (2016)



< 10 yrs old

• AGA Clinical Practice Update: Management of Pancreatic Necrosis (2020)

• WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis (2019)

• AGA Institute Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis (2018)

• ESGE evidence-based multidisciplinary guideline: Endoscopic management of 
acute necrotizing pancreatitis: (2018)

• NICE guideline. Pancreatitis (2018)

• ASGE The role of endoscopy in the diagnosis and treatment of inflammatory 
pancreatic fluid collections (2016)

• Japanese guidelines for the management of acute pancreatitis (2015)

• ACG Guideline: Management of Acute Pancreatitis (2013)

• IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis 
(2013)

• Classification of acute pancreatitis-2012: revision of the Atlanta classification and 
definitions by international consensus (2013)



Αρχικι αντιμετϊπιςθ

Πρόβλεψθ βαρφτθτασ 

Χοριγθςθ υγρϊν

Αντιβιοτικά 

Αναλγθςία

Σίτιςθ

Αντιμετϊπιςθ λικίαςθσ 



Πρόβλεψθ βαρφτθτασ 

• Ranson’s criteria – 1974 

• Glasgow-Imrie score – 1978 

• Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) -
1989  

• Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) - 1984 

• Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) - 1996

• Systemic Inflammatory Response Syndrome - 2006

• Modified CT severity index (CTSI)  - 2004

• Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP) score -
2008 

• Japanese Severity Score - 2008

• Harmless acute pancreatitis score (HAPS) - 2009



BISAP score

Συςτινεται από 
ESGE και WSES



Χοριγθςθ υγρϊν



Ποςότθτα υγρϊν

• Αντικρουόμενα δεδομζνα 

• Εντατικι IV ενυδάτωςθ (24h) → μικρότερθ κνθτότθτα και 
νοςθρότθτα (αναδρομικζσ μελζτεσ)

• “Υπερβολικι” χοριγθςθ → αυξθμζνθ κνθτότθτα και 
επιπλοκζσ (2 RCTs)

1. 10-15 ml/kg/h (vs 5-10 ml/kg/h)

– ↑ κνθτότθτα, ↑ ςιψθ, ↑ μθχανικι υποςτιριξθ, ↑ ACS

2. Ταχεία ενυδάτωςθ Ht:<35% ςε 48 h (vs Ht:>35% ςε 48 h)

– ↑ κνθτότθτα και ↑ ςιψθ

Mao EQ, et al. Chin Med J (Engl). 2010

Mao EQ, et al. Chin Med J (Engl). 2009



Goal-directed therapy

• Goal-directed (ςτοχοκετθμζνθ) κεραπεία
– Τιτλοποίθςθ του ρυκμοφ χοριγθςθσ υγρϊν με κριτιριο τθν 

επίτευξθ ςυγκεκριμζνων βιοχθμικϊν ι φυςιολογικϊν ςτόχων

• Στοχοκετθμζνθ κεραπεία με 5 – 10 mL/kg/h
– AGA, IAP, ESGE

– Σφφξεισ <120/m (επαρκι αναλγθςία!)

– ΜΑΠ= 65–85mmHg

– Διοφρθςθ >0.5-1 ml/kg 

– Ht= 35–44%

– Μείωςθ BUN

– Επεμβατικοί δείκτεσ (π.χ CVP, stroke volume variation)



Είδοσ υγρϊν 

• Κρυςταλοειδι > κολλοειδι

– Αποφυγι διαλυμάτων HES

– Δεν μειϊνουν κνθτότθτα 

– ↑ πολυοργανικισ ανεπάρκειασ (1 μελζτθ, OR 3.86)

• Ringer’s > NS 

– ESGE, ACG, IAP ςυνιςτοφν Ringer’s

– AGA, NICE, WSES καμία ειδικι ςφςταςθ





Αντιβιοτικά ….και άλλα  

• OXI προφυλακτικι χοριγθςθ 

– (AGA, ACG, ESGE, NICE, WSES, IAP)

– Δεν μειϊνουν νοςθρότθτα/κνθτότθτα

– ↑ μυκθτιαςικϊν λοιμϊξεων,↑ ανκεκτικϊν μικροβίων

• OXI προφυλακτικι αντιμυκθτιαςικι αγωγι  

– no RCTs

• OXI προβιοτικά

– Δεν μείωνουν κνθτότθτα/επιμόλυνςθ 

– ↑ κνθτότθτα (1 RCT)



Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art.No.: CD002941. 

7 RCTS, 404 pts



11 RCTs, 747 pts
Καμία διαφορά ςε κνθτότθτα και 
επιμολυςμζνθ νζκρωςθ
Λιγότερεσ εξωπαγκρεατικζσ λοιμϊξεισ



Αντιβιοτικά  (ΙΙ)

• NAI ςε εξωπαγκρεατικζσ λοιμϊξεισ (20% ςε Ο.Π)

• ΝΑΙ ςε χολαγγειίτιδα

• ΝΑΙ ςε επιμολυςμζνθ νζκρωςθ

– Αποδεδειγμζνθ ι ιςχυρι υποψία

– Κάλυψθ αερόβιων/αναερόβιων, Gram +/-

– Καρβαπενζμεσ, κινολόνεσ, μετρονιδαηόλθ, υψθλζσ δόςεισ 
κεφαλοςπορινϊν

– FNA (όχι απαραίτθτθ)

– Τροποποίθςθ αναλόγωσ καλλιεργειϊν



• Οι Ιάπωνεσ διαφοροποιοφνται…..

• Ιμιπενζμθ ↓ επιμολυςμζνθσ νζκρωςθσ (RR 0.34) αλλά 
όχι κνθτότθτασ

Ο αντίλογοσ …..

Yokoe M, et al. J Hepatobiliary Pancreat Sci (2015)



Αναλγθςία

• Καμία ςφςταςθ για βζλτιςτο αναλγθτικό/τρόπο χοριγθςθσ 

• Αποφυγι NSAID ςε νεφρικι ανεπάρκεια

• Οπιοειδι αςφαλι και αποτελεςματικά

– ↓ ςυμπλθρωματικι αναλγθςία

– δεν αυξάνουν επιπλοκζσ

• Μορφίνθ δεν επιδεινϊνει/προκαλεί παγκρεατίτιδα ι 
χολοκυςτίτιδα 

• Επιςκλθρίδιοσ αναλγθςία  όταν χρειάηονται υψθλζσ δόςεισ 
οπιοειδϊν

Basurto,  et al. Cochrane Database Syst Rev. (2013)



Σίτιςθ



Σίτιςθ ςε ιπια ΟΠ 

Eckerwall GE, et al. Clin Nutr 2007

3 RCTs, 362 pts
Υδρικι vs ςτερεά δίαιτα
Μειωμζνθ νοςθλεία
Αςφαλισ 
Καμία διαφορά ςε 
υποτροπι άλγουσ

RCT με 60 pts
Άμεςθ ζναρξθ ςίτιςθσ
Αςφαλισ
Μειωμζνθ νοςθλεία

Meng WB, et al. World J Gastroenterol (2011)



EN vs TPN ςε ςοβαρι ΟΠ

Yi F, et al. Intern Med (2012)

↓ Θνθτότθτα

↓ Λοιμϊδεισ επιπλοκζσ  

↓ Οργανικι ανεπάρκεια



Σφνοψθ ςυςτάςεων 

• Ήπια Ο.Π

– Σίτιςθ <24h (AGA, NICE, ACG)

– ςτερεά δίαιτα = υδρικι

• Σοβαρι ΟΠ → εντερική ςίτιςη (72h)

– NG = NJ

– Πολυμερικζσ = (θμι)ςτοιχειακζσ δίαιτεσ 

• ΟΧΙ παρεντερικι 

– μόνο όταν εντερικι μθ ανεκτι/ανεπαρκισ



Αντιμετϊπιςθ λικίαςθσ



Early vs Delayed χολοκυςτεκτομι

1 RCT, 8 κοορτισ, 998 pts
↓ Επανειςαγωγζσ (0 vs 18%), 
8% νζα επειςόδια ΟΠ
Κδιεσ εγχειρθτικζσ επιπλοκζσ και κνθτότθτα (0%)

5 RCTs, 629 pts
↓ Επανειςαγωγζσ λόγω ςυμβαμάτων από 
χολθφόρα (OR 0.17)
Κδιεσ εγχειρθτικζσ επιπλοκζσ 

3 RCT, 10 αναδρομικζσ, 2291 pts
↓ Επανειςαγωγζσ
↓ Επιπλοκζσ (7 vs 13%)
↓ χρόνοσ νοςθλείασ



Χολοκυςτεκτομι

AGA 2018

WSES 2019



• 7 RCTs, 757 pts

• Παρόμοια κνθτότθτα (RR: 0.74, NS), τοπικζσ και 
ςυςτθματικζσ επιπλοκζσ

• Χολαγγειίτιδα: 

↓ κνθτότθτασ (RR: 0.20)

↓ τοπικϊν (RR 0.45) και ςυςτθματικϊν επιπλοκϊν (RR: 0.37)

• Απόφραξθ Χ.Π

τάςθ ↓ τοπικϊν (RR: 0.53) και ςυςτθματικϊν επιπλοκϊν (RR: 0.56)



Ενδείξεισ ERCP

• Συνιςτάται (<24 h) ςε αςκενείσ με χολαγγείτιδα

– ESGE, IAP, ACG

• Ενδείκνυται (<72h) με εμμζνουςα απόφραξθ 

• Δεν ενδείκνυται ςε απλι λικιαςικι Ο.Π

– Ανεξάρτθτα βαρφτθτασ 

– APEC trial

– RCT, 237 pts

– Σοβαρι ΟΠ χωρίσ χολαγγειίτιδα

– ERCP <24h vs ςυντθρθτικι κεραπεία

– Καμία διαφορά



(Περι)παγκρεατικζσ ςυλλογζσ

Θρόμβωςθ ςπλαγχνικϊν φλεβϊν

Ψευδοανευρφςματα

Abdominal Compartment Syndrome

Εξωτερικά ςυρίγγια 

Αντιμετϊπιςθ επιπλοκϊν 



(Περι)παγκρεατικζσ ςυλλογζσ

+/- infection



Αγγειακζσ επιπλοκζσ

• Θρόμβωςθ ςπλαγχνικϊν φλεβϊν (1-24%)

– Αντιπθκτικά ςε κρόμβωςθ PV/SMV + ιςχαιμία

– Σπάνια κιρςοί και αιμορραγία (4%)  

• Ψευδοανευρφςματα

– 35-50% ςε ςπλθνικι αρτθρία

– Πικανι ςοβαρι αιμορραγία

1. Αγγειογραφία (1θ επιλογι)

2. χειρουργείο



Abdominal Compartment Syndrome

• Ενδοκοιλιακι Υπζρταςθ = πίεςθ> 12mm Hg (60-80%)

• ACS = πίεςθ >20mm hg + νζα οργανικι ανεπάρκεια

– Θνθτότθτα ζωσ 47.5%

1. Αρχικά ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ

2. Επεμβατικι αποςυμπίεςθ

3. Open abdomen (last option!!)



Εξωτερικά ςυρίγγια 

• Αρχικι αντιμετϊπιςθ ςυντθρθτικι
– Αυτόματθ ςφγκλειςθ ~70 θμζρεσ

– Επζμβαςθ επί ςιψθσ

• PD stenting (επιτυχία 26%)

• Ενδοςκοπικι παροχζτευςθ

• Χειρουργικι αντιμετϊπιςθ 
– Περιφερικι παγκρεατεκτομι

– Roux-en Υ αναςτόμωςθ



Ευχαριςτϊ για τθ προςοχι ςασ !


