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Επιδημιολογία
Το 1878 ο Friedreich ανέφερε πρώτος τη 

συσχέτιση μεταξύ χρόνιας κατάχρησης αι-
θυλικής αλκοόλης και παγκρεατίτιδας. Η 
λήψη αιθυλικής αλκοόλης είναι η 2η, μετά 
τη χολολιθίαση, αιτία οξείας και χρόνιας 
παγκρεατίτιδας στο δυτικό κόσμο. Έχει απο-
δειχθεί σήμερα ότι, αν και η πλειονότητα 
των αλκοολικών παγκρεατίτιδων οφείλεται 
σε μακροχρόνια κατάχρηση λήψης αλκοόλ 
(>60gr καθημερινά για >10 έτη), παρα-
τηρείται δηλαδή κυρίως σε αλκοολικούς, 
υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης 
σε μη συστηματικούς πότες μετά από μεγάλη 
κατανάλωση αλκοόλ.

Η μη εμφάνιση παγκρεατίτιδας σε όλους 
τους αλκοολικούς δείχνει ότι παίζουν ση-
μαντικό ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως: 
υπερλιπιδική και υπερπρωτεϊνική δίαιτα, τύ-
πος αλκοόλ, κάπνισμα, χολολιθίαση, γενετική 
προδιάθεση, λοιμώξεις, ανοσοκαταστολή, 
κατάχρηση τοξικών ουσιών, φάρμακα.

Φυσιοπαθολογία
Το πάγκρεας είναι ένα σημαντικό όργανο 

για τον ανθρώπινο οργανισμό με δυο πο-
λύ σημαντικές λειτουργίες: ως ενδοκρινής 
αδένας παράγει δυο ορμόνες στο αίμα, 
σημαντικές για την ομοιόσταση της γλυκό-
ζης, την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, ενώ 
ως εξωκρινής αδένας αποβάλλει πεπτικά 
ένζυμα και διττανθρακικά στο λεπτό έντερο, 

σημαντικά για την πέψη. 
Ο βασικός μηχανισμός παθογένεσης της 

αλκοολικής παγκρεατίτιδας είναι η «αυτο-
πεψία» του οργάνου, δηλαδή η αυτόλυση 
μέσω πρωτεολυτικών ένζυμων.

Πολλοί μηχανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί, οι 
σημαντικότεροι των οποίων είναι: 
•  τοξική δράση αλκοόλ, οξειδωτικό 

στρες 
•  σπασμός σφιγκτήρος του ODDI που προ-

καλεί αναρροή χολής 
•  αλλαγές στα εκκριτικά κύτταρα 
•  αλλαγές στη σύνθεση των λιπιδίων της 

μεμβράνης 
•  δημιουργία πρωτεϊνικών βυσμάτων με 

ακόλουθη απόφραξη 
• αύξηση δράσης θρυψινόγονου.

Αλκοολική παγκρεατίτιδα
Η οξεία αλκοολική παγκρεατίτιδα χαρα-

κτηρίζεται κλινικά από έντονο επιγαστρικό 
πόνο με επέκταση στη ράχη, εμέτους, αυξη-
μένα επίπεδα αμυλάσης και λιπάσης ορού. 
Ιστολογικά διαπιστώνεται οίδημα, αιμορραγία 
και νέκρωση του οργάνου. Είναι μια πάθηση 
δυνητικά θανατηφόρος.

Η οξεία αλκοολική παγκρεατίτιδα μπορεί 
να παρουσιάσει πολλές επιπλοκές: 
•  τοπικές (οξεία συλλογή υγρού, νέκρωση, 

οξεία ψευδοκύστη, απόστημα)
•  συστηματικές (shock, νεφρική ανεπάρκεια, 

αναπνευστική δυσχέρεια, εγκεφαλοπάθεια, 
τύφλωση). 

Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική, ενώ υπάρ-
χουν χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα 
που, μαζί με τα κλινικά χαρακτηριστικά, κα-
θορίζουν το βαθμό της βαρύτητας.

Η χρόνια αλκοολική παγκρεατίτιδα χαρακτη-
ρίζεται κλινικά από πόνο, προοδευτικά επι-
δεινούμενη δυσαπορρόφηση και σακχαρώδη 
διαβήτη. Ιστολογικά διαπιστώνεται ίνωση, 
ασβέστωση και απώλεια εξωκρινούς ιστού. 
Η χρόνια αλκοολική παγκρεατίτιδα συνιστά 
παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη νεοπλα-
σίας (αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος). 

Θεραπεία
Η θεραπεία της οξείας αλκοολικής παγκρε-

ατίτιδας είναι υποστηρικτική και περιλαμβάνει 
ενυδάτωση, αναλγητικά και κυρίως «τίποτε 
από το στόμα». Στις σοβαρές μορφές χορη-
γείται αντιβιοτική αγωγή. Όπου υπάρχουν 
επιπλοκές αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Πρέπει να συστήνεται διακοπή λήψης αι-
θυλικής αλκοόλης, αλλαγές συνθηκών ζωής 
και διαιτητικοί περιορισμοί.

Συμπεράσματα
Η λήψη αιθυλικής αλκοόλης είναι η 2η ση-

μαντικότερη αιτία οξείας και χρόνιας παγκρε-
ατίτιδας. Σημαντικό ρόλο στην παθογένεια 
παίζουν και άλλοι παράγοντες, ενώ πρόκειται 
για μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρο 
νόσο με πολλές επιπλοκές.

Η διακοπή λήψης αιθυλικής αλκοόλης, οι 

αλλαγές συνθηκών ζωής και οι διαιτητικοί 
περιορισμοί είναι ο καλύτερος και ίσως ο 
μόνος τρόπος αποφυγής της αλκοολικής 
παγκρεατίτιδας.
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