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Χρόνια Παγκρεατίτιδα (ΧΠ)
Χρόνια νόσος:
Οφείλεται σε προοδευτική, μη
αναστρέψιμη
βλάβη
της
εξωκρινούς και της ενδοκρινούς
μοίρας του παγκρέατος με
μορφολογικές και λειτουργικές
αλλοιώσεις του οργάνου.

Χοληδόχος
κύστη

Ίνωση

Παγκρεατικός
πόρος
Κοινός
χοληδόχος πόρος

Ασβεστοποίηση

Δωδεκαδάκτυλο

Ετήσια επίπτωση:
4-12 ανά 100.000 άτομα

de la Iglesia-Garcia D, et al. Gut 2017;66:1474–1486

Αιτιολογικοί παράγοντες Χρόνιας Παγκρεατίτιδας
Η κατανάλωση
>40γρ αιθανόλης/
ημέρα (>3-4
ποτά/ημέρα) αυξάνει
τον κίνδυνο
εμφάνισης χρόνιας
παγκρεατιτίδας.

Ιδιοπαθής

Αλκοόλ

Άλλοι

Κάπνισμα
Samokhvalov et al, 2015 EBioMedicine
Afghani Ε, 2014 Pancreapedia

Τα άτομα που
καπνίζουν >1 πακέτο
τσιγάρα/ημέρα
παρουσιάζουν
3πλάσιο κίνδυνο
εμφάνισης χρόνιας
παγκρεατίτιδας.

Συμπτώματα Χρόνιας Παγκρεατίτιδας
Εξωκρινής
μοίρα:
↓ αμυλάσης,
λιπάσης,
θρυψίνης

Ενδοκρινής
μοίρα:
↓ α- και βκυττάρων του
παγκρέατος

↓ έκκρισης
διττανθρακικών
•
•
•

Κοιλιακό άλγος (ήπιο, συνεχές, σχετιζόμενο με τη λήψη τροφής).
Στεατόρροια.
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 3c.

Βαθμός δυσθρεψίας

Q6-1: Ποιος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης δυσθρεψίας στους ασθενείς με Χρόνια
Παγκρεατίτιδα και ποιες είναι οι αιτίες δυσθρεψίας;
Statement 6-1.1
Η δυσθρεψία είναι συχνή μεταξύ των ασθενών με Χρόνια Παγκρεατίτιδα (GRADE 2B,
strong agreement)

Statement 6-1.2
Η ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος, η ανορεξία λόγω πόνου, η ναυτία, ο
εμετός, η κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών και ο σακχαρώδης διαβήτης, όλα συμβάλλουν
στη δυσθρεψία στους ασθενείς με Χρόνια Παγκρεατίτιδα. (GRADE 2C, strong agreement)

Τι είδους δυσθρεψία παρατηρείται
στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα;

128 άτομα (62 ασθενείς με
Χρόνια Παγκρεατίτιδα και
66 υγιείς ταιριασμένους ως
προς φύλο και την ηλικία)

Dugan SN et al, 2014 Nutrition in Clinical Practice

Συσχέτιση σαρκοπενίας με την ανεπάρκεια
εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος

 Δεδομένα από 132 ασθενείς.
 Η σαρκοπενία ορίστηκε ως το χαμηλότερο τεταρτημόριο σκελετικής μάζας στο επίπεδο
του τρίτου οσφυϊκού σπονδύλου (L3) ξεχωριστά σε άντρες και γυναίκες μέσω αξονικής
τομογραφίας.

Shintakuya R et al, Pancreatology (2016) 1-6

Επιπολασμός ανεπάρκειας λιποδιαλυτών
βιταμινών στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα

Βιτ. Α

Βιτ. D

Βιτ. Ε

Η ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του
παγκρέατος δε φάνηκε να εξηγεί την ανεπάρκεια
των λιποδιαλυτών βιταμινών:
a. Δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά λόγω του πόνου.
b. Η κατάχρηση αλκοόλ.
Martinez-Moneo et al, Pancreatology (2016) 1-7

Αυξημένη θνητότητα στους ασθενείς Χρόνια Παγκρεατίτιδα
 Αυξημένος ρυθμός θνητότητας
στα άτομα με Χρ. Παγκρεατίτιδα
vs. γενικός πληθυσμός (1,26% vs.
0,74%), αλλά και vs. των ατόμων
ανεπάρκεια της εξωκρινούς
μοίρας.
Οι διατροφικοί δείκτες (αλβουμίνη,
προαλβουμίνη, Mg, Hb) ήταν
σημαντικά χαμηλότεροι στα άτομα με
την ανεπάρκεια της εξωκρινούς
μοίρας.
Κύρια αιτία θανάτου ήταν η
παρουσία παγκρεατικού καρκίνου
(40,4%).
de la Iglesia-Garcia et al, 2017 J Clin Gastroenterol

430 ασθενείς με Χρόνια Παγκρεατίτιδα για 8,6±4,6 χρόνια

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση
θρέψης & στόχοι διατροφικής φροντίδας
• Μείωση/κακή διαιτητική
πρόσληψη λόγω πόνου/
κατάχρηση αλκοόλ.

• Κακή πέψη και
δυσαπορρόφηση.

• Υποκείμενη φλεγμονή και
υπερμεταβολισμός.

• Διατήρηση επαρκούς διαιτητικής
πρόσληψης.

• Θεραπεία αναπλήρωσης
παγκρεατικών ενζύμων μαζί με
τα γεύματα.
• Αξιολόγηση και διόρθωση των
διατροφικών ανεπαρκειών.

Νutrition in chronic pancreatitis. In: Clinical Nutrition in Gastrointestinal Disease. Buchman AL (Ed). SLACK Incorporated 2006.
Dominguez-Munoz JE & Phillips M., 2017 Gastroenterol Clin N Am

Διατροφικές οδηγίες στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα
Πλήρης αποχή από το αλκοόλ.
Θερμίδες
~35Kcal/Kg ΣΒ/ημ (λόγω ↑ BMR)
Πρωτεΐνες
1 – 1,5 γρ / kg ΣΒ
Υδατάνθρακες Δίαιτα χαμηλή σε διαιτητικές ίνες, διότι μειώνεται η δραστικότητα της
λιπάσης.
Παρουσία ΣΔτ3– πιθανές υπεργλυκαιμίες/υπογλυκαιμίες.
Λιπαρά
Εξατομικευμένη ανοχή.
Συνήθως 30%, άλλοτε 40 – 60 γρ ή 0,7-1,0 γρ/ kg ΣΒ/ ημ.
Σε περίπτωση δίαιτας χαμηλής σε λίπος: MCTs (όχι >50γρ/ημ) &
παρακολούθηση λιποδιαλυτών βιταμινών.

Βιταμίνες

Συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D (είτε ως εφάπαξ δόση των
600.000 IU, είτε ως συστηματική χορήγηση 1500IU/ημ).
Πιθανό όφελος από συμπληρώματα αντιοξειδωτικών (Ε, C, Se κ.α.)

Μέθοδοι θρεπτικής υποστήριξης
Εντερική σίτιση (POS + ΟNS)
Ρινονηστιδικός καθετήρας
σίτισης (νηστιδοστομία)

Ολική Παρεντερική σίτιση

•
•
•
•
•
•
•

•

~ 90% των ασθενών.
Μικρά και συχνά γεύματα (6-8/ημέρα).
~10-15% των ασθενών.
Στους ασθενείς που δεν μπορούν να
καλύψουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις με
POS/ONS.
Νηστιδοστομία: σίτιση για >30 ημέρες.
<1% των ασθενών.
Δεν συνιστάται, λόγω αύξησης του κινδύνου
μολύνσεων και σήψης.
Μόνο σε περιπτώσεις εντερικής απόφραξης
ή παρουσίας συριγγίου.
Lohr JM et al, 2017 United European
Gastroenterology Journal

Είδος εντερικού σκευάσματος
Lordan JT, Phillips ME, Chun JY, et al. A safe, effective, and cheap method of achieving
pancreatic rest in patients with chronic pancreatitis with refractory symptoms and
malnutrition. Pancreas 2009; 38: 689–692.
Skipworth JRA, Raptis DA, Wijesuriya S, et al. The use of nasojejunal nutrition in
Τα ημιστοιχειακά
με μέσης αλύσου
patients with chronic
pancreatitis. Jεντερικά
Pancreas σκευάσματα
2011; 12: 574–580.

λιπαρά οξέα (MCTs) έχουν δοκιμαστεί βελτιώνοντας τη
Keefe S, Rolniak S, Raina A, et al. Enteral feeding patients with gastric
διατροφική κατάσταση των ασθενών με Χρόνια
obstruction. Nutr Clin Pract 2012; 27: 76–81.
Παγκρεατίτιδα.

outlet

Silk DBA. Formulation of enteral diets for use in jejunal enteral feeding. Proc Nutr Soc
2008; 67: 270–272
Sheaa JC, Bishopb MD, Parkera EM et al. An enteral therapy containing medium-chain
triglycerides and hydrolyzed peptides reduces postprandial pain associated with
chronic pancreatitis. Pancreatology 2003;3:36–40.
Lohr JM et al, 2017 United European
Gastroenterology Journal

Εντερική σίτιση: POS ή ΟNS;
60% ΥΔ, 10-15% Πρ., 25-30% Λίπος

Singh et al, Clinical Gastroenteroly & Hepatology (2008); 6:353-359

1kcal/ml, 51% ΥΔ, 16 Πρ., 33% Λίπος (25% ΜCT)

Θεραπεία αναπλήρωσης παγκρεατικών ενζύμων
 Η αναπλήρωση παγκρεατικής λιπάσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
αντιμετώπισης της στεατόρροιας.
Δόση χορήγησης παγκρεατικών ενζύμων
Ανά γεύμα
Ανά γρ λίπους
Γεύμα: 1000 U λιπάσης/ kg
2000 U λιπάσης/ γρ
Σνακ: 500 U λιπάσης/ kg
λίπους
ή
Γεύμα: 25.000 – 50.000 U λιπάσης
Σνακ: 10.000 – 25.000 U λιπάσης

Ανώτατο όριο
10.000 U λιπάσης/
Kg/ ημέρα

 Μεγαλύτερο όφελος από τη χορήγηση παγκρεατικών ενζύμων με εντερική επικάλυψη (η παγκρεατική
λιπάση αδρανοποιείται σε pH<4.5).
Lohr JM et al, 2017 UEG Journal, Afghani et al, 2014 Nutr Clin Pract; Dugan SN & Colon KC, 2013 Nutr Iss in Gastroenterology

Θεραπεία αναπλήρωσης παγκρεατικών ενζύμων

Παγκρεατικά
ένζυμα
υψηλής
δόσης:
25.000 U
λιπάσης

Παγκρεατικά
ένζυμα
χαμηλής
δόσης:
10.000 U
λιπάσης



Χορήγηση σε κάθε γεύμα ή σνακ.



Εκπαίδευση για τη σωστή χρήση των ενζύμων
(τρόπος χορήγησης, διάρκεια δράσης).



Εκπαίδευση για τις δόσεις των ενζύμων,
ανάλογα με την περιεκτικότητα του γεύματος
σε λιπίδια.

Sikkens et al, 2010 Best Practice & Research Clinical Gastroenterology

Αλγόριθμος αναπλήρωσης παγκρεατικών ενζύμων
Δόση έναρξης θεραπείας αναπλήρωσης παγκρεατικών
ενζύμων: 1.000 U λιπάσης/ kg/ γεύμα

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
χορήγησης ενζύμων με:
 Συμπτώματα:
Συχνότητα και σύσταση κενώσεων κλπ.
 Φυσική εξέταση:
Αύξηση βάρους, ΔΜΣ.
 Εργαστηριακές εξετάσεις:
25-ΟΗ βιτ.D, INR/PT, Β12, Mg,
χυμοθρυψίνη κοπράνων.

1. Αξιολόγηση σωστής χρήσης
ενζύμων κατά τη διάρκεια των
γευμάτων.
2. Αύξηση της δόσης ενζύμων.

Συνέχιση
συμπτωμάτων;

3. Χορήγηση Η2-ανταγωνιστών ή
αναστολέων αντλίας πρωτονίων.
4. Αξιολόγηση του βλεννογόνου
του λεπτού εντέρου (π.χ.
βακτηριδιακή υπερανάπτυξη).
5. Αλλαγή της φόρμουλας
παγκρεατικών ενζύμων.

Afghani et al, 2014 Nutr Clin Pract

Aπορρόφηση λίπους

Απώλεια αζώτου στα κόπρανα

Απορρόφηση αζώτου
Όγκος κοπράνων

Απώλεια λίπους στα κόπρανα

de la Iglesia-Garcia D, et al. Gut 2017;66:1474–1486.

ΣΔτ3 στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα
ΔΜΣ
Υπεργλυκαιμία:Γλυκόζη:
C-πεπτίδιο
• μη καταστολή ηπατικής
παραγωγήςFGγλυκόζης
HbA1c
ΗΟΜΑ-IR
Ετήσιος Υπογλυκαιμία:
PP
• Χορήγηση ινσουλίνης
ενδοOGTT
• ↓ γλυκαγόνη
κρινολογικός
Αντισώματα
• ↑ ινσουλινοευαισθησία
έλεγχος
ΣΔ
• ↓ διαιτητική πρόσληψη

ΣΔτ2
Τυπικά συμπτώματα:
Υπέρβαρο/παχυσαρκία
Ινσουλινοαντίσταση/ ↑ ινσουλίνη,
ήπια υπεργλυκαιμία, σπάνια
υπογλυκαιμίες, ↑ PP, έναρξη στην
ενήλικο ζωή.

ΣΔτ3
ΣΔτ1
Τυπικά συμπτώματα:
Τυπικά συμπτώματα:
Χαμηλό ή φυσιολογικό ΣΒ,
Παρουσία αντισωμάτων,
σοβαρή υπεργλυκαιμία, ινσουλινοευαισθησία, ↓ ινσουλίνη
& γλυκαγόνη, συχνές
συχνές υπογλυκαιμίες, ↓
Ινσουλίνη
ινσουλίνη, φυσιολογική ή ↓ PP, υπογλυκαιμίες, ↓ PP, παγκρ.
ανεπάρκεια, έναρξη σε
έναρξη στην παιδική ή την
Γλυκαγόνη
οποιαδήποτε ηλικία.
ενήλικο ζωή.

Dugan SN, European Journal of Clinical Nutrition (2016), 1–6

Αρχές αντιμετώπισης ΣΔτ3 στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα
Προβλήματα προς αντιμετώπιση
• Υπογλυκαιμία
• Υπεργλυκαιμία

Στρατηγική αντιμετώπισης
• Γεύματα με υδατάνθρακες
• Αποφυγή παράληψης γευμάτων

• Επιδείνωση υποσιτισμού
• Δυσαπορρόφηση

• Μικρά και συχνά γεύματα

• Συννοσηρότητα σχετιζόμενη με το
διαβήτη (π.χ. νεφροπάθεια,
αμφιβληστροειδοπάθεια)

• Τακτική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης σε
περίπτωση ινσουλινοθεραπείας μετά την άσκηση, σε
συμπτώματα υπογλυκαιμίας (6-8 μετρήσεις/ημ.)

• Αποφυγή αλκοόλ και καπνίσματος

• Θεραπεία αναπλήρωσης παγκρεατικών ενζύμων
• Περιορισμός τροφίμων και ροφημάτων υψηλού
γλυκαιμικού δείκτη

Dugan SN & Colon KC, 2017 Nutr Issues in
Gastroenterology

• Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων, επιπέδων
γλυκόζης, παγκρεατικών ενζύμων, άσκησης έως ότου
επιτευχθεί σταθερότητα στα επίπεδα γλυκόζης
• Αξιολόγηση/παρακολούθηση από διαιτολόγο

Μεταβολική νόσος των οστών στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα
1 στα 4 άτομα με
χρόνια
παγκρεατίτιδα
έχει
οστεοπόρωση.

2/3 των ασθενών με
χρόνια
παγκρεατίτιδα έχει
είτε οστεοπενία είτε
οστεοπόρωση.

Αξιολόγηση 10 μελετών
(513 ασθενείς με χρόνια
παγκρεατίτιδα):
προσδιορισμός οστικής
πυκνότητας με DXA.
23.4% (95% confidence interval, 16.6–32.0)

Duggan et al,
2014 Clinical
Gastroenterology
and Hepatology
2014;12:219–228

65% (95% confidence interval, 54.7–74.0).

Μεταβολική νόσος των οστών στη Χρόνια Παγκρεατίτιδα
Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου

Υποθρεψία (χαμηλός ΔΜΣ, χαμηλή μυϊκή
μάζα/σαρκοπενία)
Δυσαπορρόφηση/ παγκρεατική ανεπάρκεια (ειδικά χωρίς
θεραπεία ή κακή διαχείριση)
Μειωμένη πρόσληψη συγκεκριμένων θρ. συστατικών
(βιτ. D και/ή ασβεστίου, κακή ποιότητα της δίαιτας)
Χαμηλή 25-ΟΗD
Κάπνισμα/Κατάχρηση αλκοόλ
Καθιστική ζωή/ μειωμένη φυσική δραστηριότητα
Χρόνια συστηματική φλεγμονή (δυνητικά
τροποποιήσιμος παράγοντας)

Μη τροποποιήσιμοι
παράγοντες κινδύνου
Ηλικία
Γυναικείο Φύλο
Θετικό οικογενειακό
ιστορικό οστεοπόρωσης
Ιστορικό κατάγματος

Dugan SN, 2017 Proceedings of the
Nutrition Society

Αντιμετώπιση οστεοπενίας/οστεοπόρωσης στη Χρόνια
Παγκρεατίτιδα

Duggan S et al. Nutr Clin Pract. 2010;25:362-70

Διεπιστημονική προσέγγιση
στην αντιμετώπιση της
Χρόνιας Παγκρεατίτιδας

Duggan S et al. Nutr Clin Pract. 2010;25:362-70

Σας ευχαριστώ
πολύ!

