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Οξεία παγκρεατίτιδα
Τα «θερμά» ζητήματα

Επιδημιολογία - αιτιολογία
Η οξεία παγκρεατίτιδα (ΟΠ) εξακολουθεί 

να αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό για-
τρό. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα 
κατατάσσεται σε υψηλές θέσεις, όσον αφορά 
την επίπτωση, τη θνητότητα αλλά και το 
κόστος νοσηλείας. Μόνο κατά τις τελευταίες 
2 δεκαετίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πο-
σοστό αύξησης των περιστατικών ΟΠ ήταν 
100%. Ανάλογα ποσοστά και υψηλοί ρυθμοί 
αύξησης της επίπτωσής της καταγράφονται 
και σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, 
ιδιαίτερη αύξηση της επίπτωσης παρατηρεί-
ται στην τρίτη ηλικία, ενώ μια μετα-ανάλυση 
δεδομένων από 18 Ευρωπαϊκές χώρες έ-
δειξε γραμμική αύξηση της επίπτωσης της 
χολολιθιασικής παγκρεατίτιδας και αύξηση 
της θνητότητας με την πρόοδο της ηλικίας 
των ασθενών. Η ίδια μελέτη κατέδειξε ότι, 
παρόλο που η κατά περίπτωση θνητότητα 
(case fatality rate) μειώθηκε, η συνολική 
θνητότητα από ΟΠ ανά 100.000 πληθυσμού 
παρέμεινε η ίδια.

Η κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης και η 
χολολιθίαση αποτελούν τα πιο συχνά αίτια 
ΟΠ. Όσον αφορά στην υπερτριγλυκερι-
δαιμία, παρότι ο ουδός για την εκδήλωση 
ΟΠ υπολογίζεται στα 1000mg/dl, δεν έχει 
εξακριβωθεί συσχετισμός μεταξύ των επι-
πέδων των τριγλυκεριδίων στο αίμα και της 
βαρύτητας της ΟΠ.

Τα φάρμακα αποτελούν επίσης αιτιολογικό 
παράγοντα για την ΟΠ, αν και συνήθως η 
διάγνωση αυτής της νοσολογικής οντότητας 
δεν είναι εύκολη, αφού ο ακριβής ρόλος 
ενός φαρμάκου στην αιτιοπαθογένεση της 
ΟΠ, το μεσοδιάστημα μεταξύ της έκθεσης 
στο φάρμακο και της νόσου, οι παθογενετικοί 
μηχανισμοί και οι πιθανοί συνεργικοί παρά-
γοντες δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. Μια 
μεγάλη ανασκόπηση 1214 περιπτώσεων 
ΟΠ από φάρμακα ταυτοποιεί 120 φάρμακα 
που φαίνεται ότι σχετίζονται αιτιολογικά με 
τη νόσο.

Το κάπνισμα θεωρείται παράγοντας που 
δρα συνεργικά με το αλκοόλ στην ανάπτυξη 
παγκρεατίτιδας. Εντούτοις, δύο μεγάλες 
Σκανδιναβικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι το κάπνισμα μπορεί να αποτελέσει 
και ανεξάρτητο παράγοντα και μάλιστα με 
δοσο- και χρονο-εξαρτώμενο αποτέλεσμα. 
Έτσι, παρόλο που στη μία από τις δύο μελέ-
τες δεν είχαν γίνει οι αναγωγές που έπρεπε 
για τον καθορισμό και άλλων παραγόντων,  
όπως ο δείκτης μάζας-σώματος (BMI) και 
η χολολιθίαση, συνιστάται η διακοπή του 
καπνίσματος στους ασθενείς με ΟΠ.

Η μικρολιθίαση των χοληφόρων θεωρείται 
σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας στην 
ανάπτυξη ιδιοπαθούς υποτροπιάζουσας ο-
ξείας παγκρεατίτιδας (ΙΥΟΠ). Σε μία πρόσφα-
τη μελέτη παρακολουθήθηκαν 75 ασθενείς 
με ΙΥΟΠ για χρονικό διάστημα 17 μηνών 
και διαπιστώθηκε ότι οι 35 είχαν αναπτύξει 
χρόνια παγκρεατίτιδα και από αυτούς οι 10 
είχαν μικρολιθίαση όταν εξετάστηκε δείγμα 
της χολής τους. Παρά τις παρεμβάσεις της 
χολοκυστεκτομής ή/και σφιγκτηροτομής, 

οι 8 ασθενείς εκδήλωσαν επανειλημμένα 
επεισόδια ΟΠ, γεγονός που υποδεικνύει ότι 
η χρόνια παγκρεατίτιδα παρά η μικρολιθίαση 
ήταν υπεύθυνη για την ΙΥΟΠ.

Αμφιλεγόμενα ως προς την αιτιολογική 
σχέση με την ΟΠ παραμένουν ο δείκτης 
μάζας σώματος, καθώς και ανατομικές και 
λειτουργικές ανωμαλίες όπως το δισχιδές 
πάγκρεας (pancreas divisum) και η δυσλει-
τουργία του σφιγκτήρα του Oddi (SOD).

Αξιολόγηση της βαρύτητας της 
ΟΠ

Το σύστημα αξιολόγησης της Atlanta που 
είχε προταθεί το 1992 έχει δεχθεί σοβαρές 
επικρίσεις για τις παραμέτρους που χρησι-
μοποιεί (επίπεδα αμυλάσης και λιπάσης, 
ορισμός των «τοπικών» επιπλοκών όπως 
συλλογές, νεκρώσεις, ψευδοκύστεις και 
απουσία διάκρισης της παροδικής από την 
παρατεταμένη οργανική ανεπάρκεια) και 
τελεί υπό αναθεώρηση.

Ένα σημαντικό στοιχείο φαίνεται ότι είναι η 
κλινική παρατήρηση σύμφωνα με την οποία 
ο θάνατος ενός ασθενή με ΟΠ αποδίδεται 
κυρίως στην παρατεταμένη πολυοργανική 
ανεπάρκεια και όχι τόσο στην ύπαρξη νε-
κρώσεων. Με αυτή την «αφετηρία» εισήχθη 
μια νέα υποκατηγορία, αυτή της μετρίως σο-
βαρής ΟΠ (MSAP), που αποτελεί ενδιάμεση 
κατάσταση μεταξύ της ήπιας ΟΠ (MAP) και 
της σοβαρής ΟΠ (SAP). Οι ασθενείς αυτής 
της ομάδας, μπορεί να έχουν σοβαρές το-
πικές επιπλοκές, δεν παρουσιάζουν όμως 
παρατεταμένη οργανική ανεπάρκεια και 
η θνητότητά τους κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα.

Όσον αφορά στην πρόβλεψη της βαρύτη-
τας της ΟΠ, πολλά είναι τα συστήματα που 
έχουν προταθεί και ακόμη περισσότερα είναι 
τα κριτήρια που τα συστήματα αυτά λαμβά-
νουν υπόψη, χωρίς όμως κάποιο από αυτά 
να θεωρείται ιδανικό μέχρι στιγμής.

Το σύστημα APACHE II (acute physiology, 
age and chronic health evaluation) και 
το σύστημα SIRS (systemic inflammatory 
response syndrome) αποτελούν χρήσιμα 
εργαλεία στην πρόβλεψη της σοβαρότητας 
της ΟΠ, υπόκεινται όμως σε σοβαρούς πε-

ριορισμούς, αφενός λόγω πολυπλοκότητας 
(APACHE II) και αφετέρου λόγω αδυναμίας 
εφαρμογής τους στα πρώιμα στάδια της 
νόσου (SIRS).

Το σύστημα BISAP αποτελεί ένα σύστημα 
πρόβλεψης της θνητότητας κατά το πρώτο 
24ωρο και αξιολογεί 5 παραμέτρους (ουρία 
αίματος, επίπεδο συνείδησης με βάση την 
κλίμακα της Γλασκόβης, SIRS σκορ, ηλικία 
και παρουσία πλευριτικών συλλογών). Αν 
και αρχικά προτάθηκε ως ένα απλό σύστημα, 
αφορά τελικά σε υπολογισμό τουλάχιστον 
10 μεταβλητών. Εντούτοις, είναι ένα σύστη-
μα εφαρμόσιμο στον ευρύτερο πληθυσμό 
που έχει ελεγχθεί σε μεγάλες, προοπτικές 
μελέτες.

Η προγνωστική αξία των συστημάτων 
Panc 3 και JSS (Japanese severity score) 
φαίνεται να είναι συγκρίσιμη με τα Ranson 
και APACHE II, αλλά επειδή τα δεδομένα 
προέρχονται από αναδρομικές μελέτες η 
εφαρμογή τους είναι περιορισμένη.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει ένα προσφάτως 
δημοσιευθέν σύστημα, το HAPS (harmless 
acute pancreatitis score), το οποίο προ-
σεγγίζει το ζήτημα από μια άλλη οπτική 
γωνία. Αξιολογεί την ύπαρξη κοιλιακής 
ευαισθησίας ή/και «άμυνας», την τιμή του 
αιματοκρίτη και της κρεατινίνης. Το σύστημα 
αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια μιας προ-
οπτικής Γερμανικής μελέτης 394 ασθενών 
και «δοκιμάστηκε» σε μια άλλη προοπτική 
μελέτη 452 ασθενών. Το HAPS φαίνεται 
ότι προβλέπει την ήπια πορεία μιας ΟΠ με 
ακρίβεια που αγγίζει το 98% εντός 30 μόλις 
λεπτών από την εισαγωγή του ασθενούς. 
Το πλεονέκτημά του είναι ότι επιτρέπει και 
στο μη ειδικό γιατρό να «οργανώσει» α-
ναλόγως και εγκαίρως την αντιμετώπιση 
του ασθενή.

Υπό μελέτη τέλος βρίσκονται βιολογικοί 
δείκτες όπως το TAP (trypsinogen activation 
peptide) και η προκαλσιτονίνη, η αντιθρομ-
βίνη 3, η ιντερλευκίνη 6, η ενδοκοιλιακή 
υπέρταση κ.ά.

Αντιμετώπιση
Χορήγηση υγρών

Είναι γνωστό ότι η ΟΠ επιπλέκεται με κατα-

κράτηση υγρών στον τρίτο χώρο, κατάσταση 
που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πα-
ροχή και διαταραχή της μικροκυκλοφορί-
ας, με αποτέλεσμα σημαντικές τοπικές και 
συστηματικές επιπλοκές. Έχει βρεθεί ότι η 
επιθετική χορήγηση υγρών, που μεταφράζε-
ται σε χορήγηση τουλάχιστον του 33% του 
συνολικού όγκου υγρών εντός του πρώτου 
24ώρου, σχετίζεται με σημαντικά χαμη-
λότερα ποσοστά οργανικής ανεπάρκειας. 
Περαιτέρω μελέτες είναι επιβεβλημένες.

Έτερο ζήτημα που χρήζει διερεύνησης, 
είναι το είδος των υγρών που πρέπει να 
χορηγηθούν (κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα χορηγού-
μενα υγρά πρέπει να είναι κρυσταλλοειδή 
διαλύματα, εκτός από ειδικές συνθήκες όπως 
η αναιμία (Hct<25%) και η υποαλβουμιναι-
μία (Alb<2mg/dL), οπότε και προτιμούμε 
τα κολλοειδή (συμπυκνωμένα ερυθρά και 
αλβουμίνη αντίστοιχα). Η επιθετική χορήγη-
ση υγρών δεν είναι άμοιρη κινδύνων ιδίως 
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα 
ή ARDS.

Σίτιση
Η ΟΠ αποτελεί κατάσταση «αυξημένου 

καταβολισμού» και κατά συνέπεια η έγκαιρη 
σίτιση θεωρείται καίρια στη θεραπευτική 
αντιμετώπισή της. Για ασθενείς με ήπια ΟΠ, 
μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών είναι ασφα-
λής και μπορεί να εισαχθεί εντός 24-72 
ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, 
συμβάλλοντας έτσι και στη βράχυνση της 
νοσηλείας.

Όσον αφορά στους ασθενείς με σοβαρή 
ΟΠ, είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη ασιτία 
εξασθενεί τον εντερικό φραγμό και οδηγεί 
σε βακτηριακή διασπορά στη συστηματική 
κυκλοφορία, με αποτέλεσμα τοπικές και 
συστηματικές επιπλοκές. Παρόλο που δεν 
υπάρχουν μεγάλες μελέτες που να προσ-
διορίζουν τον ακριβή χρόνο έναρξης της 
εντερικής σίτισης σε ασθενείς με σοβαρή 
ΟΠ, η τάση που φαίνεται να διαμορφώνεται 
είναι αυτή της πρωιμότερης έναρξής της. 
Οι υπάρχουσες μελέτες καταλήγουν σε 
ανομοιογενή συμπεράσματα ως προς τη 
θνητότητα και την οργανική ανεπάρκεια. 
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εντε-
ρική σίτιση φαίνεται να αφορούν κυρίως 
τις λοιμώδεις επιπλοκές, το κόστος και το 
σημαντικά καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο. 
Ανοιχτά ζητήματα παραμένουν, ωστόσο, 
ο τύπος της διατροφής (στοιχειακή, ημι-
στοιχειακή ή πολυμερική) και οι πιθανές 
ευεργετικές δράσεις της προσθήκης μιας 
ανοσοτροποποιητικής δίαιτας.

Ο ενδεδειγμένος τρόπος χορήγησης της 
εντερικής σίτισης παραμένει επίσης αδιευκρί-
νιστος. Η τρέχουσα θεωρία ότι η τοποθέτηση 
καθετήρων σίτισης στην άπω νήστιδα έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της παγκρεατι-
κής έκκρισης συγκριτικά με την τοποθέτησή 
τους στο δωδεκαδάκτυλο αμφισβητείται 
από νεότερες μελέτες που καταδεικνύουν 
μειωμένη εξωκρινή παγκρεατική δραστηρι-
ότητα στους ασθενείς με ΟΠ, σε σχέση με 
τους υγιείς. Παράλληλα, δύο πρόσφατες 
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Αν και η λιθιασική παγκρεατίτιδα αποτε-

λεί γενικά μία ήπια νοσολογική οντότητα, 

η «επίμονη» απόφραξη των χοληφόρων 

οδών μπορεί να αυξήσει 

τη βαρύτητά της, να επι-

δεινώσει την έκβασή της 

και να προδιαθέσει για 

χολαγγειΐτιδα και σήψη.
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μελέτες που συνέκριναν τη σίτιση μέσω 
ρινογαστρικού σωλήνα με αυτή μέσω ρινο-
νηστιδικού, είχαν παρόμοια αποτελέσματα, 
τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα, 
όσο και ως προς την ασφάλεια και ανοχή. 
Πάντως, οι δύο αυτές μελέτες υπέστησαν 
ισχυρή κριτική για τον τρόπο διεξαγωγής 
τους (η τοποθέτηση του ρινονηστιδικού 
σωλήνα ήταν πιθανότατα στο 12λο και η 
έναρξη της σίτισης καθυστερημένη) και για 
το μικρό αριθμό των ασθενών.

Χορήγηση αντιβιοτικών σε ΟΠ;
Η χορήγηση αντιβιοτικών με σκοπό την 

πρόληψη της επιμόλυνσης των νεκρωμένων 
παγκρεατικών ιστών, αποτελεί ένα άλλο 
αμφιλεγόμενο ζήτημα αφού δεν υπάρχει 
ακόμα ομοφωνία, παρά την ύπαρξη ικα-
νού αριθμού σχετικών κλινικών μελετών 
και μετα-αναλύσεων. Το σημαντικότερο 
πρόβλημα είναι η ετερογένεια των μελετών 
αυτών όσον αφορά τη μεθοδολογία, τα 
κριτήρια επιλογής, τη διάρκεια θεραπείας, 
την επιλογή των αντιβιοτικών και την ανά-
λυση των αποτελεσμάτων. Οι 3 μοναδικές 
διπλές τυφλές, ελεγχόμενες μελέτες δεν 
κατέδειξαν οφέλη από την προφυλακτική 
χορήγηση αντιβιοτικών στην πρόληψη της 
επιμόλυνσης των νεκρώσεων, στην τελική 
ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και στην 
ενδονοσοκομειακή θνητότητα.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η χορή-
γηση αντιβιοτικών με σκοπό την πρόληψη 
της επιμόλυνσης των νεκρώσεων δεν α-
ποτελεί κατευθυντήρια οδηγία. Εντούτοις, 
με δεδομένα τα υψηλά ποσοστά όψιμης 
(μετά από 2 εβδομάδες) θνητότητας των 
ασθενών με επιμολυσμένες νεκρώσεις, η 
προφυλακτική χορήγηση μιας καρβαπενέμης 
για διάστημα 7-10 ημερών στους ασθενείς 
με παγκρεατικές νεκρώσεις είναι αποδεκτή 
όταν συνυπάρχει οργανική ανεπάρκεια, 
η οποία είναι γνωστό ότι αυξάνει τον κίν-
δυνο επιμόλυνσης. Το ίδιο ισχύει και για 
τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία 
σήψης, ενώ ταυτόχρονα είναι σκόπιμο να 
αναζητείται η εστία της λοίμωξης με λήψη 
αιμοκαλλιεργειών και καλλιεργειών δειγμά-
των νεκρωτικού παγκρεατικού ιστού μέσω 
αναρρόφησης δια λεπτής βελόνης. Εφόσον 
οι καλλιέργειες είναι στείρες, η χορήγηση 
των αντιβιοτικών πρέπει να διακόπτεται.

Ένα σημαντικό πρόβλημα στη διαχείριση 
των ασθενών με νεκρωτική παγκρεατίτιδα 
είναι οι μυκητιασικές λοιμώξεις που μπο-
ρεί να αναπτυχθούν σε έδαφος χρήσης 
αντιβιοτικών και οι οποίες συνδυάζονται, 
σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, με μακρό-
χρονη παραμονή στο νοσοκομείο και στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς και με 
υψηλότερα ποσοστά οργανικής ανεπάρκειας. 
Η πρώιμη διάγνωσή τους, σε συνδυασμό 
με επιθετική αντιμυκητιασική αγωγή, μπορεί 
να μειώσει τη θνητότητα.

Αντιμετώπιση της επιμολυσμένης 
νέκρωσης

Το 40-70% των ασθενών με νέκρωση 
των παγκρεατικών και περι-παγκρεατικών 
ιστών αναπτύσσουν επιμολύνσεις οι οποίες 
είναι σε υψηλό ποσοστό υπεύθυνες για 
την όψιμη θνητότητα των ασθενών αυτών. 
Η θεραπεία εκλογής των επιμολυσμένων 
νεκρώσεων είναι ο χειρουργικός καθαρι-
σμός ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη 
των συμπτωμάτων. Αντίθετα, η χειρουργική 
επέμβαση θα πρέπει να αποφεύγεται στους 
ασθενείς με άσηπτες νεκρώσεις, εκτός από 
την περίπτωση που η γενικότερη κατάστασή 
τους εξακολουθεί να επιδεινώνεται παρά 
την ορθή συντηρητική αγωγή. Επιπλοκές 
της χειρουργικής παρέμβασης αποτελούν 
η αιμορραγία και η δημιουργία συριγγίων 
και αποστημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ενδο-
σκοπική αφαίρεση των νεκρώσεων, η οποία 
αρχικά γινόταν διαμέσου του στομάχου και 
του 12λου με τη χρήση καθετήρων, ενώ 
πλέον μπορεί να γίνει με απευθείας είσοδο 
του ενδοσκοπίου στη νεκρωτική περιοχή 
μέσω μίας «οπής» στο στόμαχο. Τα πλεονε-
κτήματα της τεχνικής αυτής συνίστανται στην 
ελάχιστη τομή πρόσβασης, στην αποφυγή 
των κινδύνων της ανοικτής επέμβασης και 
κυρίως του σχηματισμού συριγγίων, ενώ 
αποτελεί καλή θεραπευτική επιλογή για 
τους ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύ-
νου. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η 
αιμορραγία, οι μετεγχειρητικές μολύνσεις 
και ο ανεπαρκής καθαρισμός μεγάλων νε-
κρωτικών περιοχών.

Από την άλλη πλευρά, ολοένα και αυξά-
νονται οι αναφορές για επιτυχή συντηρητική 

αντιμετώπιση των επιμολυσμένων νεκρώ-
σεων, με ποσοστά της τάξης του 87,5%, 
δίνοντας έτσι ελπίδα για μη παρεμβατική 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
αυτής της ομάδας.

Σφιγκτηροτομή και 
χολοκυστεκτομή

Αν και η λιθιασική παγκρεατίτιδα αποτε-
λεί γενικά μία ήπια νοσολογική οντότητα, 
η «επίμονη» απόφραξη των χοληφόρων 
οδών μπορεί να αυξήσει τη βαρύτητά της, 
να επιδεινώσει την έκβασή της και να προ-
διαθέσει για χολαγγειΐτιδα και σήψη. Οι 
περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι οι 
ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
χολοκυστεκτομή σε συνδυασμό με διεγ-
χειρητική χολαγγειογραφία. Η ενδοσκοπική 
σφιγκτηροτομή συνιστάται στην περίπτωση 
που διαγνωσθεί λιθίαση του κοινού χο-
ληδόχου πόρου και ο λαπαροσκοπικός 
καθαρισμός αυτού αποτύχει.

Μέχρι πρόσφατα, η επείγουσα ERCP είχε 
ένδειξη σε ασθενείς με οξεία λιθιασική πα-
γκρεατίτιδα, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη 
χολαγγειΐτιδας. Όμως, μια πιο προσεκτική 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μελε-
τών σε συνδυασμό με μια πρόσφατη με-
τα-ανάλυση, οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η επείγουσα ERCP έχει ένδειξη μόνο 
στην περίπτωση όπου η οξεία λιθιασική 
παγκρεατίτιδα συνδυάζεται με χολαγγειΐτιδα. 
Παρόλα αυτά, περαιτέρω μελέτες είναι απα-
ραίτητες προκειμένου να συνταχθεί σχετική 
κατευθυντήρια οδηγία.

Ένα άλλο αμφιλεγόμενο σημείο αποτελεί 
ο χρόνος διενέργειας της χολοκυστεκτομής 
στους ασθενείς με οξεία λιθιασική παγκρε-
ατίτιδα. Εάν έχει προηγηθεί σφιγκτηροτομή, 
η χολοκυστεκτομή μπορεί να λάβει χώρα 
μετά από 6 εβδομάδες, εάν δεν υπάρχει 
άλλη αντένδειξη. Μια πρόσφατη μελέτη 
έδειξε ότι η πρώιμη (εντός 2 εβδομάδων) 
χολοκυστεκτομή δεν έχει σημαντική επίδρα-
ση στις τοπικές και συστηματικές επιπλοκές 
και στο μετεγχειρητικό χρόνο νοσηλείας. 
Από την άλλη μεριά, η καθυστέρηση της 
χολοκυστεκτομής συνδυάζεται με αυξημέ-
νες επιπλοκές στους ασθενείς με οξεία μη 
νεκρωτική λιθιασική παγκρεατίτιδα. Μέχρι 
«νεωτέρας» συνιστάται η διενέργεια χο-
λοκυστεκτομής το συντομότερο δυνατό 

σε ασθενείς που είναι σε καλή κατάσταση 
και κατά προτίμηση 2-4 εβδομάδες μετά 
την έξοδό τους. Εάν δε διενεργηθεί χολο-
κυστεκτομή, το 33-66% από αυτούς θα 
υποτροπιάσει εντός 3 μηνών.
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