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2. Η Τεχνητή Σίτιση στην Οξεία Παγκρεατίτιδα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η οξεία παγκρεατίτιδα διακρίνεται στην ήπια αυτοπεριοριζόμενη μορφή και στη σοβαρή νεκρωτική
παγκρεατίτιδα με θνητότητα έως και 40%. Η ανάπτυξη του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους
αντίδρασης (SIRS), υπερκαταβολισμού με αρνητικού ισοζυγίου αζώτου και επακόλουθης υποθρεψίας
οδηγούν σε πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια (MODS ή MOFS) καθιστώντας επιτακτική την
ανάγκη θερμιδικής υποστήριξης με τεχνητή σίτιση. Στην ήπια μορφή δεν χρειάζεται συνήθως θερμιδική
υποστήριξη. Στην σοβαρή ΟΠ προτιμάται η πρώιμη εντερική σίτιση με ρινογαστρικό ή ρινονηστιδικό καθετήρα
που φαίνεται να υπερτερεί της παρεντερικής διατροφής στη διατήρηση ακέραιου του εντερικού βλεννογόνου,
προλαμβάνοντας την μικροβιακή την μικροβιακή διαπίδυση και την επακόλουθη οργανική ανεπάρκεια.
Παρόλα αυτά, η πρώιμη εντερική σίτιση δεν βελτιώνει την επιβίωση και σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται
σκόπιμος ο συνδυασμός εντερικής και παρεντερικής σίτισης.
Λεξεις κλειδια: Οξεια παγκρεατίτιδα, ήπια, σοβαρή, σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης,
πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οξεία παγκρεατίτιδα αποτελεί συχνή αιτία εισόδου στο νοσοκομείο. Σε περίπου 75-80% των
περιπτώσεων η νόσος χαρακτηρίζεται ως ήπια με θνητότητα κάτω του 1%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται έως
15-20% σε ανάπτυξη νεκρωτικής παγκρεατίτιδας ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το
30-40% [1]. Στην περίπτωση της ήπιας μορφής, η νόσος αυτοπεριορίζεται και μετά από μερικές ημέρες
συντηρητικής αγωγής και ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών είναι δυνατή η από του στόματος επανασίτιση του
ασθενούς [1,2]. Στις βαρύτερες περιπτώσεις που η νόσος εξελίσσεται σε νεκρωτική, ή ακόμα και επιμολύνεται
μικροβιακά, συνήθως συνοδεύεται με σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (SIRS), το οποίο
έχει σας αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπερκαταβολισμού και κυρίως πρωτεϊνικού τύπου. Ο υπερκαταβολισμός
αυτός και η επακόλουθη δυσ/υποθρεψία σχετίζονται με ανοσολογικές διαταραχές, εμφάνιση σηπτικών
επιπλοκών και καθυστερημένη επούλωση και μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση πολυοργανικής
δυσλειτουργείας ή ανεπάρκειας (MODS ή ΜΟFS) με αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας [3]. Η
αύξηση αυτή έχει ευθέως συσχετιστεί με την αδυναμία διατήρησης θετικού ισοζυγίου αζώτου. Το αρνητικό
ισοζύγιο του αζώτου μπορεί να αυξηθεί ως και 40gr/ημ. (κυρίως λόγω αύξησης της πρωτεϊνόλυσης των
σκελετικών μυών), με καταστροφικά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο θρέψης όσο και στην εξέλιξη της νόσου.
Η αδυναμία διατήρησης θετικού ισοζυγίου αζώτου οδηγεί ως και στον δεκαπλασιασμό της θνητότητας. Η
ανάπτυξη παγκρεατικής νέκρωσης αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες ως και 120% [2,3].
Άλλες μεταβολικές διαταραχές που παρατηρούνται είναι αύξηση της γλυκογονόλυσης, της λιπόλυσης και
υπερινσουλιναιμία. Ανάλογα με την έκταση και την βαρύτητα της νόσου είναι δυνατό να παρατηρηθούν
υπασβεστιαιμία, υποπρωτεϊναιμία, υπομαγνησιαιμία, καθώς και έλλειψη ψευδαργύρου, θειαμίνης, φολικού
οξέος κα [4,5].
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Ο ρόλος της «παγκρεατικής ανάπαυσης»
Από τους τρείς κύριους διατροφικούς παράγοντες
(πρωτεΐνες, λιπίδια, υδρογονάνθρακες), τα λιπίδια
φαίνεται να ασκούν την ισχυρότερη διέγερση της
παγκρεατικής έκκρισης, ενώ οι υδρογονάνθρακες
την μικρότερη. Τα λιπαρά οξέα μακράς αλύσου και
οι πρωτεϊνες διεγείρουν περισσότερο την
παγκρεατική έκκριση από τα λιπαρά οξέα μέσης
αλύσου, και τα ολιγοπεπτίδια ή τα αμινοξέα
αντίστοιχα. Τέλος διαλύματα υψηλής οσμωτικότητας
διεγείρουν περισσότερο την παγκρεατική έκκριση σε
σχέση με τα χαμηλής [6,7].
Μέχρι πρόσφατα η εντερική σίτιση είτε από το στόμα,
είτε με σωλήνα σίτισης θεωρείτο ότι είχε αρνητική
επίδραση στην εξέλιξη της νόσου, λόγω της
διέγερσης της παγκρεατικής εξωκρινούς έκκρισης
και της πιθανής επακόλουθης επιδείνωσης της
διαδικασίας της αυτοπεψίας του παγκρέατος [1-7].
Η σημασία της «παγκρεατικής ανάπαυσης» έχει
χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στον παρελθόν και
πολύ συχνά και στις μέρες μας, για τη θεραπεία της
οξείας παγκρεατίτιδας. Έτσι αν και σημαντικά
διατροφικά ελλείμματα είναι πολύ συχνά στην
σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα, η σίτιση (και κυρίως η
εντερική) σαν τμήμα της θεραπείας της είχε
παραμεληθεί για πολύ καιρό. Αν και η
ελαχιστοποίηση
της παγκρεατικής έκκρισης
αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης της
φλεγμονώδους αντίδρασης στον αδένα, η σημασία
της παραμένει θεωρητική και μη επαρκώς
μελετημένη. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
έρευνες που να υποδηλώνουν ότι η «παγκρεατική
ανάπαυση» επιταχύνει την ανάρρωση στην οξεία
παγκρεατίτιδα [8,9].
Σκοπός της διατροφικής υποστήριξης στην οξεία
παγκρεατίτιδα είναι η κάλυψη των αυξημένων
μεταβολικών αναγκών, με ταυτόχρονη αποφυγή
διέγερσης της παγκρεατικής έκκρισης που θα
μπορούσε να επιδεινώσει την αυτοπεψία. Κάτω από
το πρίσμα αυτό τόσο η εντερική, όσο και η ολική
παρεντερική
σίτιση
έχουν
αποδειχθεί
αποτελεσματικές [1,2,3,8,9].
Βλεννογονικός φραγμός και τεχνητή διατροφή
Το γαστρεντερικό σύστημα αποτελεί το μεγαλύτερο
ανοσολογικό όργανο του οργανισμού. Αποτελεί το
65% του συνολικού ανοσολογικού ιστού και το 80%
των ανοσοσφαιρινο-παραγωγών ιστών. Η διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του γαστρεντερικού ελέγχει σε σημαντικό βαθμό τη συστηματική
ανοσολογική απάντηση και επηρεάζει την πορεία
του βαρέως πάσχοντα θετικά [10]. Σε περιπτώσεις

που το ΓΕΣ παραμένει λειτουργικά ανενεργό, η
ακεραιότητα του παραβλάπτεται. Παρατηρείται
μείωση της κινητικότητας, ατροφία των λαχνών,
διαταραχή της αιμάτωσης (ιδιαίτερα του
βλεννογόνου) και οι ισχυροί διακυττάριοι και
ενδοθηλιακοί δεσμοί καταστρέφονται. Σαν
αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρείται
υπερανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας και
μετανάστευση βακτηρίων στους μεσεντέριους
λεμφαδένες και τη συστηματική κυκλοφορία
(βακτηριακή αλλόθεση). Επιπλέον μειώνεται η
τοπική έκκριση ανοσοσφαιρινών και η παραγωγή
χολικών αλάτων και αυξάνεται η παραγωγή
βακτηριακών ενδοτοξινών [11] .
Μια άλλη σημαντική συνέπεια της μείωσης της
τοιχωματικής αιματικής ροής είναι η ανάπτυξη
βλάβης ισχαιμίας-επαναιμάτωσης με αποτέλεσμα
την παραγωγή και απελευθέρωση ενδαυλικά
ελεύθερων ριζών και την ενεργοποίηση τοπικά
των μακροφάγων. Τα ενεργοποιημένα αυτά
μακροφάγα στη συνέχεια θα μπορούσαν θεωρητικά να εισέλθουν στη συστηματική κυκλοφορία
και να ενεργοποιήσουν εκ νέου την παραγωγή
ελευθέρων ριζών και τον καταρράκτη του αραχιδονικού οξέος σε διάφορα όργανα, όπως το ήπαρ,
οι πνεύμονες και οι νεφροί [10,11].
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα βιβλιογραφικές
αναφορές, σε ασθενείς που υποστηρίζονται
διατροφικά με ολική παρεντερική διατροφή (TPN),
η μείωση της εντερικής λειτουργίας συντελεί στην
ανάπτυξη γενικευμένου, μη ειδικού SIRS και
MOFS. Αντίθετα, αν και υπάρχουν δεδομένα για
την ανάπτυξη τραύματος ισχαιμίας – επαναιμάτωσης, ελάχιστες αναφορές υποστηρίζουν ότι
αυτό μπορεί να συμβαίνει ως ρουτίνα σε ασθενείς
με οξεία παγκρεατίτιδα που λαμβάνουν TPN
[3,4,10,11].
Εντερική έναντι παρεντερικής διατροφής
Παρά τους φόβους ότι η εντερική σίτιση θα
μπορούσε να επιδεινώσει μια οξεία παγκρεατίτιδα,
μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργασιών έχει
διαπιστώσει ότι η εντερική διατροφή είναι
τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική με την TPN
στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών σε
ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα [12,13,14].
Επιπλέον πολλαπλές τυχαιοποιημένες έρευνες
έχουν αποδείξει ότι η χρήση εντερικής υπερτερεί
της ολικής παρεντερικής σίτισης σε πολλά σημεία.
Τόσο η βιβλιογραφικές αναφορές, όσο και η
συγκεντρωθείσα κλινική εμπειρία συμφωνούν ότι
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η εντερική σίτιση μπορεί και να μειώσει τις
επιπλοκές, και κατ΄ επέκταση τη νοσηρότητα και τον
χρόνο νοσηλείας που συνοδεύουν μια οξεία
παγκρεατίτιδα, δεν φαίνεται όμως να βελτιώνει την
επιβίωση. Επίσης αποδεικνύεται πολύ περισσότερο
δαπανηρή, μια παράμετρος που ολοένα και
περισσότερο επηρεάζει κλινικές αποφάσεις [15].
Τα παραπάνω δεδομένα στηρίζονται κυρίως στα
εξής ευρήματα:
1. Η χρήση εντερικής διατροφής αποφεύγει τις
σχετικές με την χρήση TPN επιπλοκές
(πνευμοθώρακας, λοιμώξεις σχετικές με τον
καθετήρα, επιλοιμώξεις διαλυμάτων κλπ)
2. Η εντερική σίτιση διατηρεί την ακεραιότητα και
λειτουργικότητα του εντέρου καθώς αποτελεί τον
πιο αποτελεσματικό διεγέρτη βλεννογονικής
αναγέννησης, μέσω απελευθέρωσης αυξητικών
παραγόντων και αύξησης της αιματικής ροής.
Στους μηχανισμούς αυτούς σημαντικό ρόλο
φαίνεται να παίζει το αμινοξύ αργινίνη, ως
πρόδρομος ουσία του ΝΟ και διάφορων
αυξητικών παραγόντων.
3. Τα αμινοξέα όταν χορηγούνται διεντερικά είναι
πιο αποτελεσματικά στην σπλαχνική πρωτεϊνική
σύνθεση.
4. Η εντερική σίτιση προλαμβάνει την εξέλιξη
MOFS.
5. Η εμπλουτισμένη με γλουταμίνη εντερική σίτιση
έχει θετικά οφέλη στην έκκριση IgG και IgM, με
πιθανή μείωση της διάρκειας της νόσου [16,17].
Σε ασθενείς με ακεραιότητα και ικανοποιητική
λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα, η εντερική
σίτιση θα πρέπει να αποτελεί την θεραπεία εκλογής
όσον αφορά την διατροφική υποστήριξη του
ασθενούς. Η παρεντερική διατροφή φαίνεται να
προκαλεί ανοσοκοαταστολή και να επάγει την
φλεγμονώδη απάντηση και η χρήση της περιορίζεται
σε περιπτώσεις μη δυνατότητας χρήσης του
γαστρεντερικού (ειλεός, επεμβάσεις στο γαστρεντερικό, αδυναμία τοποθέτησης ρινογαστρικού ή
ρινονηστιδικού καθετήρα) ή ως συμπληρωματική σε
περιπτώσεις που η εντερική σίτιση αδυνατεί να
καλύψει τις ανάγκες του ασθενούς (συνήθως με την
μορφή της περιφερικής παρεντερικής διατροφής)
[14,16,17].
Όσον αφορά τη χρήση ρινογαστρικού έναντι
ρινονηστιδικού καθετήρα δεν υπάρχει ταύτιση
απόψεων για την καλύτερη μέθοδο, καθώς σε
πολλαπλές μελέτες τα αποτελέσματα παραμένουν
παρόμοια [18,19,20,21]. Για το λόγο αυτό απαιτούνται περαιτέρω πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες
μελέτες. Σε ασθενείς πάντως με σοβαρή
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παγκρεατίτιδα, όπου είναι πολύ πιθανή η
ανάπτυξη συνδρόμου γαστρικής απόφραξης η
χρήση ρινογαστρικού καθετήρα θα πρέπει να
αποφεύγεται. Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται ότι
η πρώιμη τοποθέτηση ρινονηστιδικού καθετήρα
αποτελεί τη βέλτιστη λύση, καθώς, πέρα από την
θερμιδική κάλυψη, επιτρέπει την πρώιμη εντερική
σίτιση και τη διατήρηση της ακεραιότητας του
βλεννογονικού φραγμού. Ταυτόχρονα περιορίζει
στο ελάχιστο την πιθανότητα χρήσης TPN λόγω
αδυναμίας τοποθέτησης ρινονηστιδικού σωλήνα
σε δεύτερο χρόνο εξαιτίας γαστρικής απόφραξης
από
την
εκτεταμένη
οποσθοπεριτοναϊκή
φλεγμονή [15,17,22].
Εκτεταμένες έρευνες γίνονται στο πεδίο των
συμπληρωμάτων της εντερικής διατροφής
(γλουταμίνη, προβιοτικά, σελίνιο κ.α) [23,24,
25,26]. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκή
πειραματικά και κλινικά δεδομένα όσον αφορά
την χρήση ειδικών συμπληρωμάτων στην
εντερική σίτιση.
Η εντερική σίτιση σε επιπλεγμένη οξεία
παγκρεατίτιδα
Ο παγκρεατικός ασκίτης, τα παγκρεατικά
συρίγγια και οι ψευδοκύστεις είναι κλινικές
οντότητες που μπορεί να εμφανιστούν σαν
επιπλοκές μια βαριάς οξείας παγκρεατίτιδας
[27,28].
Υπάρχει
σημαντικός
αριθμός
αναδρομικών εργασιών, με μικρό όμως αριθμό
ασθενών, από τις οποίες εξάγεται το συμπέρασμα ότι, η χορήγηση εντερικής διατροφής
αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο
διαιτητικής υποστήριξης των ασθενών με
επιπλοκές
από
οξεία
παγκρεατίτιδα
[2,3,15,16,17].
Με ένα ορθά τοποθετημένο
ρινονηστιδικό καθετήρα σχεδόν κάθε τύπος
εντερικής διατροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Παρόλα αυτά για να επιτευχθεί η μέγιστη
αναστολή της παγκρεατικής έκκρισης θα πρέπει
να προτιμούνται στοιχειακά ή ολιγοπεπτιδικά
διαλύματα. Η χρήση στοιχειακής ελεύθερης
λίπους
διατροφής
εξασφαλίζει
την
ελαχιστοποίηση της παγκρεατικής έκκρισης.
Φαίνεται όμως ότι και η χρήση ολιγοπεπτιδικών
διαλυμάτων στα οποία το 70% του λίπους
βρίσκεται με την μορφή των τριγλυκεριδίων μέσης
αλύσου, εξασφαλίζει ικανοποιητική εντερική
απορρόφηση παρά τον σχετικά μεγαλύτερο
ερεθισμό
της
παγκρεατικής
έκκρισης
[15,16,17,22].
Η εμφάνιση σημείων ήπιου παραλυτικού
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ειλεού δεν αποτελεί απαραίτητα παράγοντα
διακοπής της εντερικής σίτισης και συνήθως η
μείωση του ρυθμού χορήγησης είναι επαρκής. Σε
αντίθετη περίπτωση η προσθήκη συμπληρωματικής
περιφερικής παρεντερικής διατροφής αποτελεί μια
καλή λύση [16,22,29].
Συστάσεις για την διατροφική υποστήριξη στην
οξεία παγκρεατίτιδα [22].
Σύμφωνα με την ESPEN (European Society of
Parenteral and Enteral Nutrition) δεν είναι όλοι οι
ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα υποψήφιοι για
διαιτητική υποστήριξη με εντερική ή παρεντερική
διατροφή. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να
υποδηλώνουν ευεργετικά αποτελέσματα από την
χρήση τεχνητής διατροφής σε ασθενείς με ήπια
οξεία παγκρεατίτιδα. Στις περιπτώσεις αυτές η
κλινική πορεία είναι συνήθως χωρίς επιπλοκές και
μετά από ολιγοήμερη (3-7 ημέρες) συντηρητική
θεραπεία με χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών και
αναλγητικών μπορεί να αρχίσει η από επανασίτιση
του ασθενούς με δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε
λίπος. Σε περιπτώσεις όμως ασθενών με
προϋπάρχουσα κακή θρέψη οι διαιτητικές ανάγκες
θα πρέπει να καλύπτονται με τεχνητή διατροφή.
Υπάρχουν σημαντικά πειραματικά και κλινικά
δεδομένα ότι η εντερική σίτιση στην οξεία
παγκρεατίτιδα έχει τα εξής οφέλη:
1. Μειώνει
την
συστηματική
φλεγμονώδη
απάντηση
2. Προλαμβάνει την αποίκιση του εντέρου από
παθογόνα βακτήρια και μειώνει την βακτηριακή
αλλόθεση στο εντερικό τοίχωμα με μείωση της
πιθανότητας επιλοίμωξης των παγκρεατικών
νεκρώσεων
Η έναρξη της χορήγησης γίνεται με χαμηλό ρυθμό
(10-30mL/h) και αν θεωρηθεί απαραίτητο
παράλληλα με παρεντερική σίτιση.
Σε ασθενείς με σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα
(APACHE II >8, Ranson >3) που εμφανίζουν
επιπλοκές ή χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση
η ESPEN προτείνει τα εξής:
1. Πρώιμη έναρξη συνεχούς εντερικής σίτισης με τη
χρήση ρινογαστρικού καθετήρα, αμέσως μόλις τα
κλινικά σημεία προβλέπουν σοβαρή οξεία
παγκρεατίτιδα.
2. Η στοιχειακή δίαιτα χρησιμοποιείται συχνότερα,
αλλά η συνήθης εντερική ή ανοσοενισχυτικές
μορφές μπορούν επίσης να δοθούν.
3. Η χορήγηση λίπους μπορεί να θεωρείται ασφαλής
4. Αν η εντερική σίτιση κριθεί ανεπαρκής μπορεί να
προστεθεί παρεντερική σίτηση.
5. Η υπεργλυκαιμία (>10mmol/L) και υπερτρι-
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γλυκαιριδαιμία (>12mmol/L) πρέπει να
αποφεύγονται.
6. Αν
υπάρχει
δυσανεξία
στο
ανώτερο
γαστρεντερικό θα πρέπει να προτιμάται η σίτιση
δια του λεπτού εντέρου (ρινονηστιδικός
καθετήρας).
Οι ασθενείς με εντερική ή παρεντερική διατροφή
θα πρέπει να λαμβάνουν 25-35Kcal/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα, αναλόγως της βαρύτητας
της νόσου. Ο βέλτιστος στόχος όσον αφορά την
χορήγηση πρωτεϊνών είναι από 1,2-1,5 gr/Kg
σωματικού βάρους ανά ημέρα. Μεγαλύτερη
χορήγηση πρωτεϊνών θα πρέπει να γίνεται μόνο
σε περιπτώσεις σοβαρού αρνητικού ισοζυγίου
αζώτου. Μικρότερη χορήγηση μπορεί να είναι
απαραίτητη σε περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής ή
ηπατικής έκπτωσης. Λίπος μπορεί να χορηγηθεί
με ασφάλεια σε ποσότητες μέχρι 2gr/Kg αλλά τα
επίπεδα τριγλυκεριδίων θα πρέπει να ελέγχονται
στενά ώστε να παραμένουν μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα. Προτιμάται η συνεχής χορήγηση
παρά η διακεκομένη.
Η επανασίτιση στην οξεία παγκρεατίτιδα
Η από του στόματος σίτιση μπορεί να αρχίσει
όταν ο ασθενής είναι σταθερός, η γαστρική
απόφραξη έχει υποχωρήσει, ο πόνος έχει
υποχωρήσει και οι τιμές της αμυλάσης και της
λιπάσης έχουν υποχωρήσει, πάντα σε
συνδυασμό με την υπάρχουσα τεχνητή διατροφή.
Συνιστάται η επανασίτιση να αρχίζει με δίαιτα
υψηλή σε υδατάνθρακες και μικρότερης
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και λίπη. Αν η
πρόσληψη γίνεται καλά ανεκτή, οι από του
στόματος ποσότητες θα πρέπει να αυξάνονται
σταδιακά. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς με σοβαρή
οξεία παγκρεατίτιδα είναι υπερμεταβολικοί. Αν η
νόσος επιπλακεί με σήψη ή MODS/MOFS οι
βασικές
ενεργειακές
ανάγκες
αυξάνονται
σημαντικά [14,15,22].
Κατά την επανασίτιση ένα ποσοστό 20% θα
εκδηλώσει πόνο αλλά πραγματική αποδεδειγμένη υποτροπή συμβαίνει μόνο σε ένα 5% . Η
υποτροπή μετά επανασίτιση αν και δεν φαίνεται
να επιδεινώνει σημαντικά την πορεία τη νόσου,
διπλασιάζει το χρόνο νοσηλείας και θεωρείται
περισσότερο ένδειξη μη επαρκούς υποχώρησης
της παγκρεατικής φλεγμονής [30].
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Η σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα επηρεάζει τους
μηχανισμούς πέψης και απορρόφησης και
συνδέεται με πρωτεϊνικό καταβολισμό, μεταβολική
αστάθεια και αυξημένες διαιτητικές απαιτήσεις.
Πολλαπλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εντερική
διατροφή μέσω ρινογαστρικού ή ρινονηστιδικού
καθετήρα είναι δυνατή, ασφαλής και ωφέλιμη σε
ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα. Η διαιτητική
υποστήριξη δεν έχει κανένα πρόσθετο όφελος στην

ήπια παγκρεατίτιδα. Η παρεντερική σίτιση έχει
αυξημένες επιπλοκές συνηθέστερα λόγω
υπεργλυκαιμίας και σηπτικών επιμολύνσεων,
ενώ ταυτόχρονα έχει αυξημένο κόστος. Η
παρεντερική σίτιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής παγκρεατίτιδας
με δυσανεξία στην εντερική σίτιση, αδυναμία
χρήσης του γαστρεντερικού, σε περιπτώσεις
επιδείνωσης της νόσου μετά από εντερική σίτιση
και σε υποθρεπτικούς ασθενείς που πρόκειται να
υποβληθούν σε παγκρεατική επέμβαση.

SUMMARY:
Acute pancreatitis can be categorized in mild and severe necrotizing form with mortality up to 40%.
The presence of systematic inflammatory response syndrome (SIRS) and hyper catabolism with negative
nitrogen balance can lead to multiple organ dysfunction or failure (MODS or MOFS) therefore, there is a great
need for nutritional support. In severe AP, there is a preference towards early enteral feeding than parenteral
feeding, as it seems to prevent bacterial translocation and multiple organ failure. In some cases though, a
combination of enteral and parenteral feeding is preferable.
Keywords: Acute pancreatitis, mild, severe, systematic inflammatory response syndrome, multiple organ
dysfunction
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