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Χρόνια παγκρεατίτιδα
Αιτιολογία και διάγνωση

Διάγνωση: Σπάνια νόσος ή σπάνια διάγνωση;

Τ ο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από την έναρξη των συμπτωμάτων 
μέχρι τη διάγνωση της νόσου είναι 

συνήθως αρκετά μεγάλο. Η καθυστέρηση 
αυτή κυμαίνεται στις μελέτες από 30 έως 62 
μήνες. Η διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας 
τίθεται σε πολλές περιπτώσεις με δυσκολία, 
μια και η νόσος παρουσιάζει συχνά μεγάλη 
λανθάνουσα ασυμπτωματική περίοδο, τα 
συμπτώματα της νόσου δεν είναι ειδικά, η 
διαγνωστική ακρίβεια του εργαστηριακού 
ελέγχου είναι περιορισμένη κυρίως σε ήπια 
έως μέτριας βαρύτητας νόσο, η πρόσβαση σε 
εξειδικευμένες διαγνωστικές δοκιμασίες δεν 
είναι ευρέως εφικτή και δεν υπάρχει ακόμη 
αξιόπιστο και καθολικά αποδεκτό σύστημα 
ταξινόμησης της νόσου.

Στάδια εξέλιξης της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας

Η κλινική συμπτωματολογία επηρεάζεται από 
το στάδιο της νόσου και τις μορφολογικές αλ-
λοιώσεις που το συνοδεύουν, ανάλογα πάντα 
με την αιτιολογία . Στα αρχικά στάδια μπορεί να 
υπάρχουν ήπια συμπτώματα, πολλές φορές του 
τύπου της δυσπεψίας, ή καθόλου συμπτώμα-
τα . Αντίθετα στην προχωρημένη νόσο, που οι 
βλάβες έχουν πλήρως εγκατασταθεί, τα συ-
μπτώματα αναγνωρίζονται εύκολα . 

Περιγράφονται σχηματικά λοιπόν τέσσερεις 
διαφορετικοί περίοδοι εξέλιξης της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας:
•  Η λανθάνουσα ή υποκλινική περίοδος (διάρ-

κεια 1-20 έτη). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η αξο-

νική τομογραφία και το υπερηχογράφημα είναι 
συνήθως φυσιολογικά, στην ERCP ο κύριος πα-
γκρεατικός πόρος είναι φυσιολογικός εντούτοις 
μπορεί να παρατηρηθούν αλλοιώσεις σε < 3 
παράπλευρους κλάδους, ενώ οι λειτουργικές 
παγκρεατικές δοκιμασίες είναι επίσης φυσιο-
λογικές .

•  Η δεύτερη ή πρώιμη περίοδος (διάρκεια 5-6 
έτη). 

Εμφανίζεται πόνος και φλεγμονώδεις επι-
πλοκές όπως ψευδοκύστεις, στενώσεις των 
χοληφόρων, θρόμβωση της σπληνικής φλέβας . 
Ο απεικονιστικός έλεγχος είναι συνήθως παθο-
λογικός, ενώ οι λειτουργικές δοκιμασίες είναι 
φυσιολογικές ή ενδεικτικές ήπιας παγκρεατικής 
ανεπάρκειας .
•  Η όψιμη περίοδος ή περίοδος της εξωκρινούς 

παγκρεατικής ανεπάρκειας. 
Εμφανίζεται περίπου 8 έτη μετά από την εμ-

φάνιση των αρχικών συμπτωμάτων . Ο πόνος 
επιμένει, ενώ παρουσιάζεται κλινικά στεατόρ-
ροια . Χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούνται 
συχνά για ανακούφιση από τον πόνο .
• Η προχωρημένη ή ανώδυνη περίοδος. 

Ο πόνος υποχωρεί αυτόματα ή μετά από χει-
ρουργική παρέμβαση, παρατηρείται σημαντική 
ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέ-
ατος και συνήθως εμφανίζεται σακχαρώδης 
διαβήτης .

Συμπτώματα χρόνιας παγκρεατίτιδας
Η κλινική εικόνα της χρόνιας παγκρεατίτιδας 

χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος, συμπτώματα 
επιπλοκών από το πάγκρεας και τα γειτονικά 
όργανα, εξωκρινή και ενδοκρινή παγκρεατική 
ανεπάρκεια . Τα συμπτώματα είναι μη ειδικά, γι’ 
αυτό είναι δυσχερής, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, 
η διάγνωση της νόσου . Ο πόνος, που είναι το 
πιο συχνό σύμπτωμα, εμφανίζεται στο επιγά-
στριο και στο αριστερό υποχόνδριο, αντανακλά 
γύρω από την κοιλιά ή εντοπίζεται στην πλάτη . 
Μπορεί να είναι ήπιας, μέτριας ή σοβαρής έντα-
σης, να συσχετίζεται ή να μη συσχετίζεται με 
τα γεύματα . Ο συσχετισμός επίσης του πόνου 
με τη λήψη αλκοόλης είναι ασαφής . Μερικοί 
ασθενείς πίνουν αλκοόλ για να ανακουφιστούν 
από τον πόνο, άλλοι πονούν αμέσως μετά ή 
12-24 ώρες μετά την κατανάλωση αιθυλικής 
αλκοόλης . Η εκτίμηση της έντασης του πόνου 

είναι δύσκολη μια και επηρεάζεται από τον 
υποκείμενο αλκοολισμό, τη χρήση παυσίπονων 
και τη διαταραγμένη προσωπικότητα συνήθως 
των αλκοολικών ασθενών . Με την εξέλιξη της 
νόσου σε ολική παγκρεατική ανεπάρκεια το 
άλγος αναμένεται να μειωθεί σε σημαντικό 
ποσοστό ασθενών, χωρίς όμως ο χρόνος αυτός 
να είναι προβλέψιμος .

Ο πόνος στη χρόνια παγκρεατίτιδα δεν είναι 
αποτέλεσμα μόνο της φλεγμονής του αδένα, 
αλλά και των επιπλοκών της νόσου, όπως είναι η 
στένωση του 12δακτύλου (20%), του χοληδόχου 
πόρου (10-46%), του εντέρου (14%), η παρουσία 
ψευδοκύστεων (25%), πεπτικού έλκους (6-38%), 
κτλ . Δυσκολία παρουσιάζει επίσης η διάγνωση 
της ανώδυνης χρόνιας παγκρεατίτιδας που 
παρατηρείται σε ποσοστό μέχρι 7%, μια και σε 
αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο ασθενής να 
εμφανίσει μόνο στεατόρροια ή σακχαρώδη 
διαβήτη .

Για να εμφανιστεί στεατόρροια, δυσαπορρό-
φηση των λιποδιαλυτών βιταμινών και κλινικός 
σακχαρώδης διαβήτης πρέπει να έχει καταστρα-
φεί το 90% περίπου της παγκρεατικής μάζας . Ο 
σακχαρώδης διαβήτης είναι συχνότερος στην 
ασβεστοποιό χρόνια παγκρεατίτιδα και σε ασθε-
νείς με κληρονομικό ιστορικό σακχαρώδους δια-
βήτη . Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος, συνοδεύεται 
συχνά με επεισόδια υπογλυκαιμίας, σπανιότερα 
με νευροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια, 
ενώ σπάνια εμφανίζεται κετο-οξέωση και νε-
φροπάθεια .

Η απώλεια σωματικού βάρους επίσης είναι 
σύνηθες σύμπτωμα της χρόνιας παγκρεατίτιδας, 
και έτσι κάθε ασθενής με ανεξήγητη απώλεια 
βάρους θα πρέπει να ελέγχεται με υπερηχο-
γράφημα παγκρέατος και ανάλυση κοπράνων 
για παρουσία λίπους .

Προβλήματα διαγνωστικής 
προσπέλασης

Η παγκρεατική βιοψία αποτελεί την πλέον 
αξιόπιστη μέθοδο (gold standard) διάγνωσης 
της χρόνιας παγκρεατίτιδας . Οι ιστολογικές αλ-
λοιώσεις περιλαμβάνουν ινωτικές και φλεγμο-
νώδεις βλάβες με συνήθως ανώμαλη κατανομή 
και προοδευτική απώλεια των κυττάρων των 
αδενοκυψελών και των νησιδίων . Τα τελευταία 
χρόνια λαμβάνεται ιστολογικό δείγμα είτε με τη 
βοήθεια του αξονικού τομογράφου είτε με τον 
ενδοσκοπικό υπέρηχο, με ποσοστό επιπλοκών 
που ανέρχεται στο 1% . Ωστόσο, είναι γνωστό 
ότι συχνά οι βλάβες στη χρόνια παγκρεατίτιδα 
έχουν διάσπαρτη κατανομή ή ότι ο παγκρεατικός 
ιστός είναι ιδιαίτερα σκληρός ώστε το εξετασθέν 
δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό των αλ-
λοιώσεων, ούτε επαρκές για σαφή διάγνωση . 

Επίσης εγείρονται ηθικά ζητήματα, αφού δεν 
είναι εύκολο να δικαιολογηθεί μια επεμβατική 
εξέταση, δύσκολη τεχνικά, με αναφερόμενες 
επιπλοκές, σε ουσιαστικά ασυμπτωματικούς 
ασθενείς .

Η διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας γίνε-
ται είτε μόνο με ιστολογικά και απεικονιστικά 
κριτήρια είτε με συνδυασμό απεικονιστικών, 
λειτουργικών και κλινικών ευρημάτων . Σχετικά 
με τις απεικονιστικές και λειτουργικές εξετάσεις, 
είναι σημαντικό για τον κλινικό ιατρό να γνωρίζει 
το κόστος-αποτελεσματικότητα της κάθε μεθό-
δου καθώς και τη διαθεσιμότητά τους . Η αξονική 
τομογραφία χρησιμοποιείται σαν απεικονιστική 
μέθοδος πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της 
μέτριας και σοβαρής χρόνιας παγκρεατίτιδας, 
επειδή διαθέτει ικανοποιητική ευαισθησία, είναι 
μη επεμβατική και εύκολα διαθέσιμη μέθοδος . 
Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει επίσης καλός συ-
σχετισμός μεταξύ των ευρημάτων της αξονικής 
τομογραφίας και της ιστολογικής εξέτασης . Η 
ενδοσκοπική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) 
(ευαισθησία 68-93%, ειδικότητα 89-97%) διαθέτει 
επίσης ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια στη 
μέτριας και σοβαρής βαρύτητας νόσο, ακολουθεί 
τα κριτήρια που καθορίστηκαν στο σύστημα 
ταξινόμησης του Cambridge (πίνακας 1), εντού-
τοις είναι επεμβατική μέθοδος με σπάνιες αλλά 
σοβαρές επιπλοκές . Η μαγνητική χολαγγειοπα-
γκρεατογραφία (MRCP), με διακριτική ικανότητα 
που προσεγγίζει το 1mm, είναι μη επεμβατική 
μέθοδος που παρέχει τη δυνατότητα εικόνων 
υψηλής ευκρίνειας και τα ευρήματά της μπορεί 
να συνδυαστούν με τα ευρήματα της αξονικής 
τομογραφίας για το παγκρεατικό παρέγχυμα και 
της ERCP για τον παγκρεατικό πόρο . Η διαγνω-
στική της ακρίβεια μπορεί να βελτιωθεί όταν 
συνδυαστεί με παράλληλη χορήγηση σεκρε-
τίνης (s MRCP) . Εντούτοις ήπιες αλλοιώσεις σε 
παράπλευρους κλάδους δεν είναι ευκρινείς, 
ενώ δε διαθέτει επίσης και τις θεραπευτικές 
δυνατότητες της ERCP . Το ενδοσκοπικό υπερη-
χογράφημα παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση 
της χρόνιας παγκρεατίτιδας, λόγω της υψηλής 
του ευαισθησίας και της δυνατότητάς του να 
συνδυασθεί με τη λήψη παγκρεατικής βιοψίας, 
εντούτοις μειονέκτημά του παραμένει πάντα η 
υποκειμενικότητα του εξεταστή .

Γενικότερα, στην απεικόνιση των αλλοιώσεων 
της χρόνιας παγκρεατίτιδας τα ευρήματα που 
αξιολογούνται δεν είναι πάντα αξιόπιστα . Έτσι, 
οι παγκρεατικές ασβεστώσεις για παράδειγμα, 
που μπορούν να διαγνωστούν με όλες τις α-
πεικονιστικές μεθόδους και η παρουσία τους 
βοηθά στην επιβεβαίωση της νόσου, μπορεί 
να εμφανιστούν σε αρχικά ή σε τελικά στάδια 
της νόσου ή να εξαφανιστούν κατά τη διάρκειά 

Ν. ΜΑΘΟΥ

Γαστρεντερολόγος, Νοσοκ «Η Αγία Όλγα»

Χρόνια παγκρεατίτιδα είναι η φλεγμονώδης διεργασία που οδηγεί σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη 

βλάβη της εξωκρινούς και της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος και αντικατάσταση του παγκρεατικού 

ιστού με ινώδη ιστό, με αποτέλεσμα μορφολογικές και λειτουργικές αλλοιώσεις του οργάνου, καθώς 

και τυπική κλινική συμπτωματολογία. Αποτελεί ένα σοβαρό νόσημα παγκοσμίως και η επίπτωσή της έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

 Κύριος πόρος Κλάδοι
Φυσιολογικό  κφ  κφ
Αμφίβολο  κφ  <3 ανώμαλοι
Ηπίων αλλοιώσεων  κφ  >3 ανώμαλοι
Μετρίων αλλοιώσεων  παθολογικός  >3 ανώμαλοι
Σοβαρών αλλοιώσεων ως επί μετρίων αλλοιώσεων και κοιλότητα 
 >10mm, ή ενδοπορικό έλλειμμα πλήρωσης,
 ή εκτεταμένη ανωμαλία περιγράμματος, 
 ή διάταση >10mm, ή απόφραξη του κύριου πόρου

Πίνακας 1. Ταξινόμηση Cambridge -ERCP- 
παγκρεατογράφημα
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της . Η παρουσία τους επίσης δε δηλώνει σο-
βαρή ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του 
παγκρέατος που απαιτεί ενζυμική θεραπεία 
υποκατάστασης . 

Η εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια πα-
ρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις χρόνιας 
παγκρεατίτιδας, ωστόσο η χρόνια παγκρεα-
τίτιδα δεν είναι η μόνη αιτία εξωκρινούς πα-
γκρεατικής ανεπάρκειας (πίνακας 2) . Από τις 
λειτουργικές μεθόδους, η δοκιμασία σεκρετίνης-
χολοκυστοκινίνης αποτελεί μέθοδο αναφοράς 
αλλά είναι επεμβατική και ακριβή εξέταση, δεν 
υπάρχει ακόμη ομοφωνία για τα τεχνικά και 
διαγνωστικά της χαρακτηριστικά και δεν είναι 
ευαίσθητη σε ήπια νόσο . Δύο μη επεμβατικές 
λειτουργικές δοκιμασίες που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν και σαν screening tests σε ασθενείς 
με υποψία χρόνιας παγκρεατίτιδας, η ελαστάση 
κοπράνων και το pancreolauryl test, δε διαθέτουν 
ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια στην ήπια 
νόσο . Επίσης καμία λειτουργική μέθοδος δε 
μπορεί να διαχωρίσει αξιόπιστα την παγκρεατική 
από την εξωπαγκρεατική στεατόρροια .

Στους περισσότερους ασθενείς με χρόνια 
παγκρεατίτιδα και οι δύο κατηγορίες εξετάσεων 
(απεικονιστικές και λειτουργικές) είναι παθο-
λογικές . Ωστόσο, στο 10% των ασθενών με 
φυσιολογικό παγκρεατογράφημα, η δοκιμασία 
σεκρετίνης-χολοκυστοκινίνης είναι παθολογική, 
ενώ στα 25% των ασθενών με απεικονιστικά 
ευρήματα χρόνιας παγκρεατίτιδας, η δοκιμασία 
σεκρετίνης είναι φυσιολογική . Επίσης 5% των 
ασθενών που θα αναπτύξουν στη διάρκεια της 
παρακολούθησής τους χρόνια παγκρεατίτιδα 

ή που σε βιοψία παρουσιάζουν ιστολογικές 
αλλοιώσεις χρόνιας παγκρεατίτιδας, οι απει-
κονιστικές και οι λειτουργικές εξετάσεις είναι 
φυσιολογικές .

Μειονεκτήματα συστημάτων 
ταξινόμησης χρόνιας παγκρεατίτιδας

Είναι επιτακτικής σημασίας η θέσπιση κριτηρίων 
για τη διάγνωση της χρόνιας παγκρεατίτιδας και 
έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τους πα-
γκρεατολόγους διεθνώς να καταλήξουν σε κοινή 
ορολογία, ώστε να διευκολυνθεί το διαγνωστικό 
και ερευνητικό έργο (Marseille Classification 1963, 
Cambridge Classification 1983, Revised Marseille 
Classification 1984, Marseille-Rome Classification 
1988, Zurich workshop on alcoholic pancreatitis 
1997, Diagnostic criteria for chronic pancreatitis 
by the Japan Pancreas Society 1997, TIGAR-O) . 
Ωστόσο φαίνεται ότι κανένα από τα υπάρχοντα 
συστήματα ταξινόμησης δεν καλύπτει πλήρως 
τα ζητήματα που εγείρονται στη διάγνωση της 
νόσου .

Μερικές από τις αδυναμίες των ταξινομήσεων 
που υπάρχουν είναι:
•  Ανάγκη ανεύρεσης νέων κριτηρίων για τον 

ορισμό των μη αναστρέψιμων μορφολογικών 
βλαβών .

•  Ανάγκη ανεύρεσης νέων κριτηρίων για τον 
ορισμό απώλειας της παγκρεατικής λειτουρ-
γίας .

•  Πιο ευαίσθητοι δείκτες για την ανώδυνη πα-
γκρεατίτιδα χωρίς μορφολογικές και λειτουρ-
γικές αλλοιώσεις . 

•  Αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας των υπε-
ρήχων και της αξονικής τομογραφίας .

•  Αξιολόγηση της εξέλιξης των μορφολογικών/
λειτουργικών βλαβών στη χρόνια παγκρε-
ατίτιδα .

•  Διευκρίνηση του συσχετισμού της αλκοόλης 
και της οξείας έναντι της χρόνιας παγκρεα-
τίτιδας .

•  Καθορισμός της σημασίας των αλλοιώσεων 
που παραμένουν στην ERCP μετά από μια 
οξεία προσβολή . 

•  Κλινική ταξινόμηση χρόνιας παγκρεατίτιδας .

Αιτιολογία  Διαγνωστικά προβλήματα
Είναι γνωστό ότι στον Δυτικό κόσμο 65-80% 

των περιπτώσεων χρόνιας παγκρεατίτιδας οφεί-
λονται στο αλκοόλ . Η αυξημένη συχνότητα της 
χρόνιας παγκρεατίτιδας στις βιομηχανικές χώρες 
βαίνει παράλληλα με τη σημαντική αύξηση της 
κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης . Σε αντίθεση 
με το ήπαρ δεν υπάρχει για το πάγκρεας ουδός 
τοξικότητας στο αλκοόλ, οι γυναίκες ωστόσο 
φαίνεται ότι είναι πιο ευαίσθητες σε σχέση με 
τους άντρες . Μόνο 5-15% των αλκοολικών 
προσβάλλονται από χρόνια παγκρεατίτιδα, 
ενώ το 1/3 των ασθενών με αλκοολική χρόνια 
παγκρεατίτιδα ανέφερε «κοινωνικά αποδεκτή» 
κατανάλωση . Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του αλκοολικού, 
ενώ συνήθως προηγείται περίοδος 10-20 ετών 
κατάχρησης, ακολουθώντας μια ύπουλη πορεία, 

μια και οι περισσότερες διαθέσιμες διαγνωστι-
κές εξετάσεις διαθέτουν χαμηλή ευαισθησία . 
Η αρχική κλινική ένδειξη είναι μόνο αυτή των 
συμπτωμάτων της δυσπεψίας και είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο για τον κλινικό ιατρό να σκεφτεί τη 
νόσο, μια και οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν 
είναι ούτε ευαίσθητες ούτε ειδικές, ακόμη και 
επί παρουσίας χαρακτηριστικών βλαβών στην 
παγκρεατική βιοψία .

Η διάγνωση της ιδιοπαθούς χρόνιας παγκρε-
ατίτιδας (ΧΙΠ) είναι ακόμη δυσκολότερη, κα-
θώς περιλαμβάνει ετερογενή ομάδα ασθενών 
στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε κανένας 
παράγοντας κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα και 
ένα επιπλέον σύνολο από καλά περιγραφέ-
ντα πλέον σύνδρομα . Διακρίνεται σε πρώιμης 
και όψιμης έναρξης χρόνια παγκρεατίτιδα, με 
διαφορετική ηλικία έναρξης, κλινική εικόνα και 
πορεία, καθώς και σε τροπική παγκρεατίτιδα . 
Επίσης στη ΧΙΠ περιλαμβάνεται και μία από τις 
πιο αντιφατικές οντότητες της παγκρεατολογίας, 
που αναφέρονται σε ασθενείς με σοβαρό χρόνιο 
κοιλιακό πόνο που αποδίδεται στο πάγκρεας 
και που ονομάζεται χρόνια παγκρεατίτιδα με 
ελάχιστες αλλοιώσεις ή νόσος των «μικρών 
πόρων» . Η πρώιμη μορφή ΧΙΠ παρουσιάζεται 
νωρίς, έχει πόνο, την ίδια κατανομή στα δύο 
φύλα, ενώ οι ασβεστώσεις, η εξωκρινής και εν-
δοκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια εμφανίζονται 
καθυστερημένα . Η μορφή των ενηλίκων, που 
εμφανίζεται συνήθως στη δεκαετία των 60, είναι 
χωρίς πόνο και προσβάλλει κυρίως άνδρες . Η 
ιδιοπαθής χρόνια παγκρεατίτιδα παρατηρείται 
στο 10-30% των ασθενών με χρόνια παγκρε-
ατίτιδα . Χαρακτηριστικά, στη ΧΙΠ η εξωκρινής 
παγκρεατική ανεπάρκεια και οι ασβεστώσεις α-
ναπτύσσονται αργότερα συγκριτικά με τη χρόνια 
παγκρεατίτιδα αλκοολικής αιτιολογίας .

Προβλήματα Επιδημιολογικών 
Μελετών

Από την ανασκόπηση όλων των διαθεσίμων 
απεικονιστικών και λειτουργικών διαγνωστι-
κών εξετάσεων, είναι εμφανές το πρόβλημα 
της διάγνωσης της χρόνιας και ειδικότερα της 
ήπιας χρόνιας παγκρεατίτιδας με μία μόνο μέ-
θοδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
επιδημιολογικές μελέτες σε σχεδόν ασυμπτω-
ματικό πληθυσμό, για την εξαγωγή αξιόπιστων 
επιδημιολογικών δεδομένων όσον αφορά στην 
πραγματική συχνότητα της νόσου .

Υπάρχουν μεγάλες επιδημιολογικές διαφορές 
στην ετήσια επίπτωση της χρόνιας παγκρεατίτι-
δας ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή, που 
κυμαίνεται από 1,6 νέες περιπτώσεις /100000 
πληθυσμού στην Ελβετία μέχρι 23 νέες περι-
πτώσεις /100000 πληθυσμού στην Φινλανδία . 
Παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση των 
διαγνώσεων χρόνιας παγκρεατίτιδας τα τελευ-
ταία χρόνια που πιθανότατα οφείλεται στην 
αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλης από το 
γενικό πληθυσμό, καθώς και στην ανάπτυξη 
νέων και στη βελτίωση των παλαιοτέρων, α-
πεικονιστικών μεθόδων .

Σημαντικό, επιπροσθέτως, πρόβλημα στη 
διάγνωση της νόσου και στην πραγματική της 
συχνότητα στον πληθυσμό αποτελεί η ύπαρξη 
μεγάλης λανθάνουσας, ασυπτωματικής περιό-
δου . Σε μελέτη των Suda και συνεργατών, σε 33 
από τους 46 ασθενείς (72%) με γνωστή κατάχρη-
ση αλκοόλης, που πέθαναν όμως από άλλη αιτία, 
βρέθηκαν σοβαρές ιστολογικές αλλοιώσεις του 
παγκρεατικού ιστού με σημαντική ίνωση, χωρίς 
να υπάρχει κλινική συμπτωματολογία .

Συμπέρασμα
Η χρόνια παγκρεατίτιδα είναι μια νόσος με 

μεγαλύτερη συχνότητα από ότι δηλώνει η συ-
χνότητα διάγνωσής της . Εντούτοις υπάρχουν 
δυσκολίες στη διάγνωση, τόσο σε επίπεδο μη 
ειδικής κλινικής συμπτωματολογίας, όσο και σε 
επίπεδο αξιόπιστων διαγνωστικών εξετάσεων . 
Επίσης, ακόμη και εάν η χρόνια παγκρεατίτιδα 
ορίζεται σαν μη αναστρέψιμη νόσος, πρέπει να 
υπάρχει ένα στάδιό της που να είναι αναστρέ-
ψιμο . Όλες οι διαθέσιμες λειτουργικές και απει-
κονιστικές εξετάσεις μπορούν να διαγνώσουν 
τη μέτρια έως σοβαρή νόσο, ενώ πρόκληση 
αποτελεί η ανεύρεση βιολογικών δεικτών ή 
μορφολογικών αλλοιώσεων που θα μπορούν 
να κάνουν διάγνωση σε αρχικά, αναστρέψιμα 
δυνητικά στάδια, ώστε να είναι εφικτή η πρό-
ληψη της εξέλιξης σε χρόνια παγκρεατίτιδα και 
παγκρεατικό καρκίνο .
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Καθολική μείωση της παραγωγής ή έκκρισης 
των ενζύμων
• Χρόνια παγκρεατίτιδα
•  Οξεία παγκρεατίτιδα (για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα)
•  Παγκρεατικός καρκίνος που αποφράσσει 

τον παγκρεατικό πόρο
• Ευρεία παγκρεατεκτομή
• Τραύμα παγκρέατος
•  Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
• Kwashiorkor
• Κληρονομικές διαταραχές
• Κυστική ίνωση
• Shwachman’s syndrome

Μεμονωμένες ανεπάρκειες ενζύμων
• Λιπάση
• Θρυψίνη
• Αμυλάση

Αδυναμία ενεργοποίησης των ενζύμων 
στο λεπτό έντερο λόγω ανεπάρκειας της 
εντεροκινάσης

Πίνακας 2. Αίτια 
ανεπάρκειας της εξωκρινούς 
μοίρας του παγκρέατος

IG




