ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ (ΟΠ)
EVIDENCE – BASED MEDICINE
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1)
Αυτόλυση παγκρέατος
(ενδοπαγκρεατική μετατροπή θρυψινογόνου σε θρυψίνη)

+
Άγνωστοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Φλεγμονή
Ήπια (80%)

Σοβαρή (20%)

(αυτοπεριοριζόμενη)
Ενδο/Περιπαγκρεατικές
επιπλοκές
Νοσηρότητα
(8%)

Συστηματικές
επιπλοκές
Θνητότητα
(10-24%)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2)
Ακριβής Ταξινόμηση Βαρύτητας ΟΠ

Καθορισμός
βαρύτητας

Παρακολούθηση
πορείας νόσου

(εντός 2-7 ημερών)

Έγκαιρες
κλινικές
αποφάσεις

Πρόγνωση Επιπλοκών
Πρώιμη οργανική ανεπάρκεια (παροδική ή εμμένουσα)
Μόλυνση παγκρεατικής ή περιπαγκρεατικής νέκρωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3)
• Πρώιμη εμμένουσα οργανική ανεπάρκεια
Θνητότητα > 30%
• Επιμολυσμένη παγκρεατική νέκρωση
Θνητότητα ~ 15%
Liang Mao et al,
Intractable and Rare Diseases Research, 2012

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (1)
• Ηλικία > 55 ετών

• Παχυσαρκία: α) περιπαγκρεατικός λιπώδης ιστός
β) περίμετρος μέσης
γ) BMI > 30kg/m2
• Διαταραχή του επιπέδου συνείδησης
• Συνυπάρχοντα χρόνια νοσήματα
Yashima et al
J Gastroenterol 2011

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (2)
Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης
SIRS (systemic inflammatory response syndrome) (2006)
Παρουσία >2 από τα κάτωθι κριτήρια
Κλινικά:
•
•
•
•

Ταχυκαρδία >90σφ/λεπτό
Αναπνοές > 20/λεπτό ή PaCO2 > 32mmHg
Θερμοκρασία > 38οC ή < 36οC
WBC >12.000 ή < 4000 κυτ/mm3 ή > 10% άωρα ουδετερόφιλα

Εργαστηριακά:
• Ουρία (BUN) > 20mg/dL ή ταχέως αυξανόμενη BUN
• Ht >44% ή ταχέως αυξανόμενος
• Αύξηση κρεατινίνης

Ακτινολογικά:
Tenner S et al,
• Υπεζωκοτικές συλλογές
Am J Gastroenterol 2013
• Πνευμονικές διηθήσεις
• Πολλαπλές ή εκτεταμένες εξωπαγκρεατικές συλλογές

SIRS
• Προσδιορίζει την εξέλιξη/βαρύτητα της ΟΠ
• Πολλοί ασθενείς κατά την εισαγωγή έχουν SIRS
• Παρατεινόμενο SIRS (48 ώρες μετά)
εμφάνιση οργανικής ανεπάρκειας / θάνατο
• IAP και APA προτείνουν επαναλαμβανόμενο έλεγχο για
παρουσία SIRS τις πρώτες ημέρες από την εισαγωγή
• Παρατεινόμενο SIRS
ταχυκαρδία ή/και ταχύπνοια
ΜΕΘ
• Ευαισθησία
• Ειδικότητα 41% (σημαντικό είναι το εμμένον σύνδρομο και
όχι η παρουσία του)
IAP/APA evidence based guidelines for the management of acute pancreatitis
Pancreatology 2013

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (1)
Κριτήρια Ranson (1974 και 1982)
11 παράμετροι

Κριτήρια Εισαγωγής
Ηλικία >55 ετών
Λευκά >16.000/mm3
Γλυκόζη > 200mg/dL
LDH > 350IU/L
Aspartate transaminase > 250U/L

Κριτήρια 48 ώρες μετά
Ht > 10mg/dL
BUN > 5mg/dL
Ca < 8mg/dL
PaO2 < 60mmHg
Έλλειμμα βάσης > 4mEq/L
Απώλεια υγρών > 6L

• Scores: < 2
ήπια παγκρεατίτιδα
<3
θνητότητα 0-3%
>3
θνητότητα 11 - 15%
>6
θνητότητα 40%
• Πλεονεκτήματα: ο αποκλεισμός σοβαρής νόσου
• Μειονεκτήματα: i)πολύπλοκος δείκτης (μεταβάλλεται με την αιτιολογία)
ii) προγνωστική αξία το 1ο 24ωρο
• Μετανάλυση 110 μελετών: προγνωστική αξία
De Bernardinis et al,
Crit Care Med, 1999

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ APACHE – II (1981)
(Acute Physiologic and Chronic Health Examination)
• Χρησιμοποιεί 12 παραμέτρους σε σχέση με ηλικία και ιστορικό
θερμοκρασία, καρδιακός ρυθμός, αριθμός αναπνοών, αρτηριακή πίεση,
οξυγόνωση, αρτηριακό pH, Κ, Να, Cr, Ht, WBC, κλίμακα κώματος Γλασκώβης

•
•

> 8 υποδεικνύει σοβαρή ΟΠ
> 13 υποδεικνύει θάνατο

• Εισαγωγή: ευαισθησία 34-70%, ειδικότητα 76-98%
• 48 ώρες μετά: ευαισθησία 50%, ειδικότητα 90-100%

• Πλεονεκτήματα: πρόγνωση ήπιας νόσου
• Μειονεκτήματα: i) δυσκολία στη χρήση
ii) προγνωστική αξία το 1ο 24ωρο

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (3)
Κριτήρια Imrie (Τροποποιημένη Γλασκώβης) (1984)
9 Παράμετροι
Ηλικία >55 ετών
Γλυκόζη >180mg/dL
Αλβουμίνη < 3,2g/dL
Ca < 8mg/dL
LDH > 600U/L

• Παρουσία ≥ 3 παραμέτρων

Λευκά >15.000/mm3
Ουρία > 45mg/dL
PaO2 < 60mmHg
AST/ALT > 100U/L

σοβαρή νόσος

• Απαιτεί 48 ώρες από την εισαγωγή
• Πλεονεκτήματα: πιο πρακτικό
• Μειονεκτήματα: παρόμοια με τα Ranson
Ali Tuzun et al,
Turk J Gastroenterol 2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (4)
Κριτήρια Atlanta (1992)
Ήπια ΟΠ

Σοβαρή ΟΠ

1) Απουσία οργανικής ανεπάρκειας
2) Απουσία τοπικών επιπλοκών
Οξεία συλλογή υγρών
Παγκρεατική νέκρωση
Οξεία ψευδοκύστη
Παγκρεατικό απόστημα

1) Παρουσία τοπικών επιπλοκών και/ή
2) Παρουσία οργανικής ανεπάρκειας
Αιμορραγία πεπτικού > 500cc/24ωρο
Shock – SBP ≤ 90mmHg
PaO2 ≤ 60%
Κρεατινίνη ≥ 2mg/dL

• Περιορισμοί: i) ομαδοποίηση ασθενών με σοβαρή ΟΠ
με πολύ διαφορετική έκβαση νόσου
ii) μορφές ΟΠ με θνητότητα (νεκρωτική ΟΠ και
επιμολυσμένη παγκρεατική νέκρωση)

ταξινομούνται ή περιγράφονται εσφαλμένα
iii) οργανική ανεπάρκεια δεν κατηγοριοποιείται
(παροδική;;; - εμμένουσα;;;)
Liang Mao et al, Intractable and Rare Diseases Research 2012

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (5)
Τροποποιημένα κριτήρια Marshall (1995)
Οργανική Δυσλειτουργία

Οργανικό Σύστημα

0

1

2

3

4

Αναπνευστικό (PaO2/FiO2)

>400

301-400

201-300

101-200

≤ 101

≤134
mg/dL <1,4

134-169
1,4-1,8

170-310
1,9-3,6

311-439
3,6-4,9

>439
>4,9

<90 με

<90 χωρίς

ανταπόκριση
στα IV υγρά

ανταπόκριση
στα IV υγρά

<90
pH<7.3

<90
pH<7.2

Νεφρική λειτουργία Cr μmol/l

Καρδιααγγειακό ΣΑΠ mmHg

>90

• Score ≥ 2: οργανική ανεπάρκεια
• Πλεονεκτήματα: i) απλή/εύκολα επαναλαμβανόμενη από το 1ο 24ωρο
ii) διεθνώς χρησιμοποιούμενη
iii) αντικειμενική αξιολόγηση βαρύτητας
• Μειονεκτήματα: i) αφορά μόνο την οργανική δυσλειτουργία
ii) δυσκολία στην καθημερινή μέτρηση σε μακρές
νοσηλείες (ΜΕΘ)
Banks P et al, Gut 2013

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (6)
Bedside Index of Severity (2008)
5 παράμετροι (εντός των πρώτων 48 ωρών)
SIRS
BUN > 25mg/dL
Ηλικία > 60 ετών
Διαταραχή επιπέδου συνείδησης
Παρουσία υπεζωκοτικής συλλογής

• Παρουσία > 3 παραμέτρων

σοβαρή ΟΠ

• Πλεονεκτήματα: i) απλότητα
ii) εκτίμηση θνητότητας εντός 24 ωρών
Cho Ys et al, Pancreas 2013

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (7)
Ιαπωνικός Προγνωστικός Δείκτης Βαρύτητας (2009)
Εκτιμά την ενδονοσοκομειακή θνητότητα
9 Παράμετροι
Ηλικία > 70 ετών
Αριθμός εμφανίσεων SIRS
LDH, ULN > 2
Έλλειμμα βάσης ≤ -3mEq/L ή shock
PLT ≤ 100.000/mm3
CRP ≥ 15mg/dL
Ca ≤ 7,5mg/dL
BUN ≥ 40mg/dL
PaO2 < 60mmHg

•

Score: >3 σοβαρή ΟΠ

• Σε 17.901 ασθενείς

μη σοβαρή ΟΠ

1,1%

σοβαρή ΟΠ

7%

πρόβλεψη θνητότητας

Hamada et al, J Gastroenterol 2013

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (8)
Τροποποιημένη Ταξινόμηση Atlanta (2012)
ΟΠ
Ήπια
(ίδια με Atlanta 1992)

Μέσης βαρύτητας

Σοβαρή

1. Τοπικές επιπλοκές
και/ή
2. Παροδική οργανική

Εμμένουσα
οργανική ανεπάρκεια
(>48 ωρών)

ανεπάρκεια (<48 ωρών)
Θνητότητα < 8%

•

Θνητότητα >36-50%

Η οργανική ανεπάρκεια καθορίζεται με τα τροποποιημένα
κριτήρια Marshall
Sarr M et al,
Pol Arch Med Wewn 2013

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (9α)
Determinant – based classification (2013)
Βασίζεται σε
Καθοριστικούς παράγοντες βαρύτητας

Σε αίτια θνητότητας
1. Επιμόλυνση παγκρεατικής
ή περιπαγκρεατικής νέκρωσης
2. Οργανική ανεπάρκεια

Τοπικοί
Συστηματικοί
Άσηπτη ή
Οργανική ανεπάρκεια
Σηπτική πέρι
ή παγκρεατική
Παροδική
Εμμένουσα
νέκρωση
(<24 ωρών)
(>24 ωρών)
Sepsis Related Organ Failure Assessment – SOFA
● Καρδιαγγειακό: ανάγκη ινότροπων
● Αναπνευστικό: PaO2 /FiO2 ≤ 300mmHg
● Νεφρική λειτουργία: Cr >2mg/dL
Βαθμολογία ≥ 2 = οργανική ανεπάρκεια

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ (9β)
Determinant – based classification (2013)
4 βαθμίδες βαρύτητας ΟΠ

(Περι)παγκρεατική
νέκρωση
Οργανική
ανεπάρκεια

Ήπια ΟΠ

Μέσης
Βαρύτητας ΟΠ

Όχι

Άσηπτη

Σηπτική

Σηπτική

και

και/ή

ή

και

Όχι

Παροδική

Εμμένουσα

Εμμένουσα

Σοβαρή ΟΠ Κρίσιμη ΟΠ

Εκτίμηση θνητότητας (Ν = 151)
Ήπια
Μέσης βαρύτητας
Σοβαρή
Κρίσιμη
0%
3,6%
33,8%
87,5%
• 49 χώρες: Γαστρεντερολόγοι/Χειρουργοί/Μοναδίστες/Ακτινολόγοι και
Παθολόγοι
Tandessery et al, Pancreas 2013

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΠ
Σε μονοκεντρική προοπτική μελέτη 256 ασθενών
συγκρίθηκαν
Atlanta 1992
Τροποποιημένη Atlanta 2012
Determinant- based

Εκτιμήθηκαν: α) θνητότητα, β) διάρκεια νοσηλείας, γ) ΜΕΘ, δ) επεμβάσεις

Σοβαρή ΟΠ
126 ασθενείς

Σοβαρή ΟΠ
Σοβαρή ΟΠ - Κρίσιμη ΟΠ
65 ασθενείς
49 ασθενείς – 17 ασθενείς
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η ταξινόμηση της Atlanta 1992 είναι λιγότερο ικανή στο καθορισμό της
βαρύτητας ΟΠ.
2. Η τροποποιημένη Atlanta 2012 προέβλεπε καλύτερα την κλινική
έκβαση και την διάρκεια νοσηλείας
3. Η Determinant- based προέβλεπε καλύτερα την κλινική έκβαση και την
ανάγκη παρεμβάσεων στους ασθενείς.
Nawaz H et al,
Am J Gastroenterol 2013

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠ (1)
Ταξινόμηση βαρύτητας με CT και χορήγηση σκιαγραφικού
BALTAZAR (1985)
Βαθμός Α (0): φυσιολογικό πάγκρεας
Βαθμός Β (1): διόγκωση παγκρέατος
Βαθμός C (2): βαθμός Β + περιπαγκρεατική φλεγμονή
Βαθμός D (3): βαθμός C + μονήρης συλλογή υγρού
Βαθμός Ε (4): βαθμός C + ≥ 2 περιπαγκρεατικές συλλογές ή παρουσία
αέρα στο πάγκρεας ή οπισθοπεριτοναϊκά

• Εφαρμογή: εντός 10 ημερών από την εισαγωγή
• Σχετίζεται άμεσα με επιπλοκές
• Αδυναμία: να προσδιορίσει το βαθμό της νέκρωσης
SCORE ΝΕΚΡΩΣΗΣ (1990)
Απουσία νέκρωσης: 0
Νέκρωση έως 30%: 2
Νέκρωση 30 - 50%: 4
Νέκρωση > 50%: 6

• Σχετίζεται με νοσηρότητα και θνητότητα

Baltazar EJ et al
Radiology 1990

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠ (2)
Tροποποιημένη ταξινόμηση βαρύτητας με CT (2004)
Φυσιολογικό Πάγκρεας: 0
Οίδημα παγκρέατος: 1

Όχι νέκρωση: 0

score = Εξωπαγκρεατικές βλάβες και οίδημα: 2

Νέκρωση <1/3: 2
Νέκρωση >1/3: 6

Σοβαρές εξωπαγκρεατικές βλάβες
και μία συλλογή υγρού: 3
Πολλαπλές συλλογές: 4

Εφαρμογή τεχνικής CT contrast enhanced μετά από 72ώρες
από την εισαγωγή
Πιο έγκαιρη και ακριβής εκτίμηση νέκρωσης
συσχέτιση με νοσηρότητα / θνητότητα

Mortele KJ et al, AJR 2004

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠ (3)
Extrapancreatic CT Severity Score
(EPIC 2007)

Simple Prognostic Score
(2007)

• Πλευριτική συλλογή

• BUN ≥ 25mg/dL

εντός

• Φλεγμονή μεσεντερίου

• LDH ≥ 900 IU/mL

3

• Οπισθοπεριτοναϊκή φλεγμονή

• Βαθμός νέκρωσης στη CT ημερών
Συνδυασμός CT και
εργαστηριακών παραμέτρων

Δεν ανιχνεύει τη νέκρωση

Βαθμολογία 0 έως 3

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Ακριβής εκτίμηση βαρύτητας ≤ 24

ωρών από την εισαγωγή

1. Αναγνώριση ασθενών με πολύ
σοβαρή νόσο τα πρώτα 24ωρα

2. Δεν απαιτεί CT contrast
enhanced

2. Καλή συσχέτιση με νοσηρότητα
και θνητότητα

De Waele et al, Pancreas 2007

Ueda T et al, Surgery 2007

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠ (1)
Άμεσα υποστηρικτικά μέτρα
απώλεια υγρών στον 3ο χώρο

υπογκαιμία
οργανική ανεπάρκεια

Πρακτικές οδηγίες:
Χορήγηση διαλύματος Ringer’s (ισορροπημένο pH) 20ml/Kg στα ΤΕΠ
Το 1ο 24ωρο συνολική χορήγηση 2.500 - 4000ml
Καθορισμός ζωτικών σημείων ανά 6ωρο
Μέτρηση ούρων 24ώρου
Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης / Δείκτης ενδοθωρακικού όγκου
αίματος (ΜΕΘ)
Χορήγηση αναλγητικών (meperidine or hydromorphone)
Olaf J et al
ΠΡΟΣΟΧΗ
Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2014
Tenner S et al
Ηλικιωμένοι / νεφροπαθείς ασθενείς
Am J Gastroenterol 2013

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠ (2)
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ (1)
Σήμερα θεωρείται θεραπευτικό μέτρο
Σίτιση με ρινογαστρικό σωλήνα
(εντός 24-48 ωρών και στη σοβαρή ΟΠ)

Διεγείρει την κινητικότητα του εντέρου
Μειώνει τη βακτηριδιακή υπερανάπτυξη

Αυξάνει τον σπλαχνικό όγκο αίματος
Διατηρεί την ακεραιότητα του βλεννογόνου
Οργανική ανεπάρκεια

Επιμόλυνση νέκρωσης

Θνητότητα

Li J. Y et al metanalysis PLoS ONE 8, e64926 (2013)
Petrov M. S. systematic review, Br J Nutr 2009

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠ (2)
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ (2)
• Μεγάλη Ολλανδική πολυκεντρική τυχαιοποιημένη
μελέτη: Ν ασθενών 208
score APACHE II >8 ή Imrie ≥ 3 ή CRP > 150mg/L
• Συνέκρινε την πρώιμη σίτιση εντός 24 ωρών με
ρινογαστρικό, με την per os σίτιση μετά από
72ώρες

• Πρώιμη εντερική σίτιση δεν μείωσε:
i) τις λοιμώξεις
ii) την θνητότητα
Bakker et al, N Engl J Med Nov 2014

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠ (3)
Χορήγηση αντιβιοτικών (1)
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ AGA (

•
•
•
•

ισχυρές, υπό συνθήκες)
Δεν συνιστάται προφυλακτική χορήγηση
Δεν συνιστάται προληπτική χορήγηση στην άσηπτη νέκρωση
Συνιστάται σε εξωπαγκρεατική φλεγμονή
(χολαγγειϊτιδα, βακτηριαιμία, πνευμονία κ.ά.)
Συνιστάται σε ασθενείς με περι/παγκρεατική νέκρωση που δεν
βελτιώνονται ή επιδεινώνονται μετά από 7-10 ημέρες νοσηλείας
(ισχυρή υποψία επιμόλυνσης)
λήψη καλ/γειας υπό CT-FNA
λήψη γενικότερων καλ/γειών

• Καταλληλότερα αντιβιοτικά:
i) καρμπαπενέμη
ii) κινολόνες
διαπερνούν την παγκρεατική νέκρωση
iii) μετρονιδαζόλη
• Αντιμυκητιασική αγωγή συνιστάται μόνον επί ενδείξεων
Tenner S et al, Am J Gastroenterol 2013

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠ (3)
Χορήγηση αντιβιοτικών (2)
Πρώτες μέρες νοσηλείας ΟΠ
● Πυρετός
● Ταχυκαρδία
● Ταχύπνοια
● Λευκοκυττάρωση
SIRS ?

ΣΗΨΗ ?

Χορήγηση αντιβιοτικών μετά τη λήψη
απαραίτητων καλ/γειών
Επί (-) καλ/γειών συστήνεται η διακοπή των αντιβιοτικών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΠ (4)
Ο ρόλος της ERCP στην ΟΠ
(Συστάσεις AGA: ισχυρές, υπό συνθήκες)
• Οι περισσότεροι ασθενείς με λιθιασική ΟΠ δεν χρειάζονται επείγουσα
ERCP
Ενδείξεις εμμένουσας
Ασθενείς με ΟΠ + χολαγγειϊτιδα
χολικής απόφραξης
1. εργαστηριακές (Bil >5mg/dL)
ERCP εντός 24 ωρών
2. κλινικές
3. ακτινολογικές (MRCP ή EUS)
• Στην ΟΠ χωρίς χολαγγειϊτιδα ή ίκτερο συνιστάται έλεγχος με MRCP ή
EUS σε ισχυρή υποψία χοληδοχολιθίασης
• Συνιστάται η προφυλακτική τοποθέτηση παγκρεατικών stents και η
προφυλακτική χορήγηση υπόθετων ΜΣΑΦ

κίνδυνος μετά ERCP - ΟΠ σε ασθενείς υψηλού ρίσκου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΟΠ (1)
Παροχέτευση/καθαρισμός νεκρώσεων – ψευδοκύστεων
Πότε ;;;
ΌΧΙ νωρίτερα των 4 – 6 εβδομάδων
• Ψευδοκύστεις:

πιεστικά φαινόμενα

χοληδόχο πόρο
(ίκτερο)

στόμαχο / δωδ/λο
(απόφραξη γαστρικής εξόδου ή υψηλό ειλεό)

σε σταθερό ασθενή με σηπτική νέκρωση
χορηγούνται αντιβιοτικά για 4 εβδομάδες

παροχέτευση
αν απαιτείται

• Νεκρώσεις:
σε πάσχοντα ασθενή
παροχέτευση/καθαρισμός
με μη βελτιούμενη
μετά τον σχηματισμό
σηπτική νέκρωση
τοιχώματος της νέκρωσης
Ο πρώιμος (εντός 72ωρών) ανοιχτός χειρουργικός καθαρισμός
άσηπτης ή σηπτικής νέκρωσης είναι σαφώς βλαβερός
Bakker O.J. et al
Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2014

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΟΠ (2)
• Παροχέτευση/καθαρισμός νεκρώσεων – ψευδοκύστεων
• Πως ;: Διαδερμική υπό CT (κίνδυνος συρριγγίων)
παροχέτευση (stents)
Ενδοσκοπικά υπό EUS
αφαίρεση νεκρωμάτων
Λαπαροσκοπικά (οπισθοπεριτοναϊκά)
• Ποια μέθοδος ;: Εξαρτάται από την τοπική εμπειρία και
τα διαθέσιμα μέσα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΠ (1)
Αιμοδιάλυση και περιτοναϊκή διάλυση
• Αφορά την σοβαρή ΟΠ
• Απομάκρυνση προφλεγμονωδών κυτοκινών
μείωση συστηματικής φλεγμονής
• Εφαρμόζεται άμεσα (εντός 6ωρών από την εισαγωγή)
• Δύο μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες από την Κίνα:
1. επίπεδα όλων των κυτοκινών
2. διάρκειας κοιλιακού άλγους
3. CT ταξινόμηση βαρύτητας
4. APACHE II βαθμολογίας
5. επίπτωσης οργανικής ανεπάρκειας
• Ελλειπή στοιχεία και μεθοδολογικές αδυναμίες
• Απουσία πιστικών αποδείξεων για ευρεία εφαρμογή
Yang C et al, Pancreas 2010
Jiang H et al, World J Gastroenterology 2005

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΠ (2)
Συνεχής χορήγηση αναστολέων πρωτεάσης
• Σκοπός: 1. αναστολή θρυψίνης
2. αναστολή παραγόντων πήξης
3. αναστολή παραγωγής κυτοκινών
• Τρόπος: άμεση χορήγηση
• Μελέτη από Πολωνία:
(78 ασθενείς)

θνητότητας
καμία διαφορά στις σηπτικές επιπλοκές

• Μελέτη από Ιαπωνία (πολυκεντρική >1000 κέντρα-propensity score analysis)
(συμπεριλαμβάνεται στις Ιαπωνικές οδηγίες)
i) καμία διαφορά στη θνητότητα
ii) διάρκειας νοσηλείας
iii) κόστους
Takada T. et al, Pancreat Surgery 2006
Hamada T. et al Crit Care 2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Είναι μεγάλης σημασίας η έγκαιρη και έγκυρη εκτίμηση της
βαρύτητας της ΟΠ.
• Τα κριτήρια για την εκτίμηση της βαρύτητας της ΟΠ
συνεχώς εξελίσσονται και τροποποιούνται.
• Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών (χορήγηση υγρών και
ηλεκτρολυτών, εντερική σίτιση, ενδεδειγμένη χορήγηση αντιβιοτικών)

είναι βασικής σημασίας.
• Η
θεραπεία
των
επιπλοκών
ενδοσκοπικά
λαπαροσκοπικά συνιστάται σε μεταγενέστερο στάδιο.

ή

• Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέα αποτελεσματικότερα
θεραπευτικά μέσα για την αντιμετώπιση της ΟΠ.

