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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Μεγάλος αριθμός ασθενών  με παγκρεατικό τραύμα παρουσιάζονται στο τμήμα 

επειγόντων με πολλαπλά συνοδά τραύματα από γειτονικά όργανα  και είναι 

αιμοδυναμικά ασταθείς, με κατά συνέπεια υψηλή πρώιμη θνησιμότητα σε αυτούς 

τους ασθενείς.

 Σπάνια υποκατηγορία του παγκρεατικού τραύματος είναι τα επιπεπλεγμένα 

τραύματα παγκρέατος δωδ/λου με συνοδές κακώσεις μειζόνων αγγειακών 

στελεχών.

 Το πάγκρεας είναι ένα οπισθοπεριτοναϊκό όργανο, και έτσι φυσικά ευρήματα 

όπως η εξέταση το κοιλιακό άλγος ή η περιτονίτιδα δεν είναι αξιόπιστες. Αυτό 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαγνωστικά σε πολυτραυματίες. Ενώ από την 

άλλη η υπεραμυλασαιμία, τα CT  ευρήματα και η λευκοκυττάρωση έχουν 

αμφιλεγόμενο χαρακτήρα.

 Η καθυστερημένη διάγνωση του παγκρεατικού τραύματος ενέχει μεγάλη 

δυσκολία για τον χειρουργό και δυνητικά καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον 

ασθενή.

 Έτσι η γνώση του μηχανισμού της κάκωσης,των συνοδών κακώσεων,η έγκαιρη 

διάγνωση η παρουσία ή η απουσία μείζονας κάκωσης του παγκρεατικού πόρου, ο 

ρόλος της απεικόνισης είναι πολύτιμος για την άμεση και ακριβή διάγνωση.

2009 Eastern Association for the Surgery of TraumaPractice Management 

Guidelines Committee(ΕAST  GuideLines)
3



Επιδημιολογία
 Το τραύμα παγκρέατος είναι πολύ σπάνιο   και καταμετρά 0,2-2% 

του συνόλου των τραυμάτων και 3-12 % των ασθενών με κοιλιακό 

τραύμα, με υψηλή θνητότητα 9-34%. Ascensio et al 2003,Jurcovits 2008,Debi 

2013..

 Από το κοιλιακό τραύμα 1,2% αμβλύ παγκρεατικό τραύμα και 5,7 

διατιτραίνον τραύμαAddison et al. Burns & Trauma (2016), ποσοστά μικρά που 

δεν επιτρέπουν στους χειρουργούς αυξημένη εμπειρία στην 

διάγνωση και αντιμετώπιση, με υψηλή θνητότητα 23 και 30% 

αντίστοιχα. Η εμπειρία αντλείται από την παγκρεατική 

ογκολογία.,σε μη τραυματιολογικά κέντρα. Marin RS 2012

 Πιο συγκεκριμένα από τα παγκρεατικά τραύματα στις ΗΠΑ 48-

81% είναι διατιτραίνοντα(η πλειονότητα),ενώ στην Ευρώπη 85-

95% αμβλέα. Eur J Trauma Emerg Surg (2015) 41:239–250

 Επισυμβαίνει συχνότερα στους νέους(27-35 ετών) άρρενες(68-90%)

 Ειδικότερα για τα παγκρετοδωδ/κά τραύματα (συχν.0,5-5%),έχουν 

υψηλή νοσηρότητα(36-60%) και θνητότητα(18-23%).Ωστόσο μόνο

 5% από τις παγκρεατικές και 30% από τις δωδ/κές κακώσεις 

σχετίζονται με την θανατηφόρα έκβαση. Linsenmaier,2008

 Τα παγκρεατικά τραύματα παρουσιάζονται με τραύματα συνοδών 

οργάνων τα οποία ευθύνονται για την υψηλή θνητότητα. 22% των 

παγκρ. τραυμάτων είναι αμιγώς παγκρεατικά. Η επίπτωση των 

τραυμάτων συνοδών οργάνων (50-90%)(πιν.).FELICIANO 2013

 Ιατρογενές παγκρεατικό τραύμα (ΕRCP παγκρεατίτιδα 2-

10%,EUS παγκρεατίτιδα 0-2%),τρώση δωδ/λου

Συχνότητα τραύματος από συνοδά όργανα μετά  
παγκρεατικό τραύμα

Συνοδά όργανα Ποσοστό συμμετοχής μετά 
από τραύμα παγκρέατος

Ήπαρ 42%

Στόμαχος 40%

Μείζονα αγγειακά στελέχη 35%

Θωρακικά όργανα 31%

Λεπτό και Παχύ έντερο 29%

Κεντρικό Ν.Σ και Σπονδυλική 
Στήλη

26%

Ακρα –Σκελετός 25%

Δωδ/λο 18%

Krige JE, Beningfield SJ, Nicol AJ, Navsaria P.S Afr J Surg. 

2005 Aug;43(3):92-102. Review.

. Potoka DA, et al.Management of blunt pancreatic trauma: what's new? Emerg Surg. 2015 

Jun;41(3):239-50. doi: 10.1007/s00068-015-0510-3. Epub 2015 Mar 17.

Sharma AK.Management of pancreaticoduodenal injuries.Indian J Surg. 2012 Feb;74(1):35-9. doi: 

10.1007/s12262-011-0386-3.

Addison P1, et al Outcomes following operative vs. non-operative management of blunt traumatic 

pancreatic injuries: a retrospective multi-institutional study.Burns Trauma. 2016 Dec 9;4:39. 

eCollection 2016.

Srinivasan I, Freeman ML. Editorial: Guidewire Trauma: A Key Component of Post-ERCP 

Pancreatitis That Is Best Controlled by the Endoscopist. Am J Gastroenterol. 2016 Dec;111(12):1848-

1850. doi: 10.1038/ajg.2016.507

. Lakhtakia S. Complications of diagnostic and therapeutic Endoscopic Ultrasound.Best Pract Res 

Clin Gastroenterol. 2016 Oct;30(5):807-823. doi: 10.1016/j.bpg.2016.10.008. Epub 2016 Oct 28.
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Αιτιολογία-Μηχανισμός 

Κάκωσης
 Οι 2 μεγάλες κατηγορίες τραυμάτων είναι τα αμβλέα 

και τα διατιτραίνοντα (νύσσοντα-πυρ.οπλα).

 Λόγω της οπισθοπεριτοναικής θέσης του τα αμβλέα όχι 
τόσο συχνά-Σύνθλιψη των οπισθοπεριτοναικών
οργάνων και του παγκρέατος στην σπονδυλική στήλη(# 
Ο1-Ο2).

 71%αυτοκινητιστικό ατύχημα (Χτύπημα περιοχής του 
επιγαστρίου στο  τιμόνι), δικυκλο (15%),συμπιεστικό 
τραύμα (8,3%),άμεση επίδραση ωστικών κυμάτων μετά 
έκρηξη.

 Διατιτραίνοντα:Υψηλής ταχύτητας πυροβόλα όπλα
(>609 m/s) θανατηφόρα τραύματα

 Τραύμα του π.πόρου αυτοπεψία των γύρω οργάνων και 
των αγγειακών δομών,αιμορραγία.

 Υποκλινική παρουσία οδηγεί σε καθυστέρηση της 
θεραπείας,καθ.αντιμετώπισησήψη,συρίγγιο,ψευδοκύστη

 Damage Control Surgery -Πολλές φορές οι ασθενείς 
παρουσιάζονται με εικόνα αιμορραγίας είτε οξείας 
κοιλίας και υποογκαιμικού
shock.(Θνητότητα75%AMA,AMΦ,ΑΟ,ΚΚ,Ηπαρ
47%,Σπλην 28%)

 Παράγοντες υψηλού κινδύνου ιατρογενούς κακώσεως 
λόγω ERCP A.Pre cut σφινκτηροτομή,σφιγκτηροτομή
παγκρεατική(1η ωρα),εκτομή θηλής του
Vater,παγκρεατίτις από έγχυση σκιαγραφικού,τραυμα
του π.πόρου από είσοδο του σύρματος στο εσωτερικό 
τουAm J Gastroenterol 2016; 111:1848–1850; doi: 10.1038/ajg.2016.507

. 

Mechanism of pancreatic injury: distribution of antero-posterior 

compressive forces and their impact on the pancreas, above the 

vertebral body. (A) Compressions by the LUCAS device (Lund 

University Cardiopulmonary Assist System; Jolife AB, Lund, 

Sweden) of 530–600 N at a frequency of 100/min (administrated 

for >30 min in current case); (B) pancreatic injury; (C) vertebral 

body.
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Xειρουργική ανατομική 
 Δωδ/λο 30 εκ.μήκος(Από πυλ.σφιγκτ.-Treitz),4 μοιρες.

 Πάγκρεας:κεφαλή,αυχένας,σώμα ,ουρά

 Τμήμα της κεφαλής η αγκιστροειδής απόφυση 

«αγκαλιάζει» τα μεσεντέρια αγγεία,

ενώ το εγκάρσιο μεσόκολο προσφύεται στην κάτω 

επιφάνεια του παγκρέατος.

 Σε αμβλέα τραύματα ο αυχένας –υπομόχλιο.

 Περιφερική εκτομή του παγκρέατος αρ.της πυλαίας

56%(αναλογία36-69%) του παρεγχύματος αρ. της 

πρόσφυσης του χοληδόχου πόρου 89% (αναλογία  64-

95%) παγκρεατεκτομή.,Ιnnes 1994,Am. J  Surgery

 Ένας μέσος όρος 22 κλάδων της σπληνικής  φλέβας 

και 7 της σπληνικής αρτηρίας  πρέπει να απολινωθούν

σε περιφερική παγκρεατεκτομή με διατήρηση του σπλήν

Dawson et al J Trauma 1986
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Χ.Ανατομική

χοληδοχου πόρου

αγκιστροειδούς απόφυσης

ουράς παγκρέατος

50% στην σπληνική πύλη  μεταξύ των 2 πετάλων

του σπληνονεφρικού συνδέσμου
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Αγγειακή αιμάτωση του 

παγκρέατος
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Φυσ.Χειρουργική ανατομική 

παγκρ.πόρου
 Παγκρεατογραφία-Kasugai and συν 2 to 3 ml σκιαγραφικό 

είναι αρκετό για τον κ.παγκρ.πόρο στον ζώντα ασθενή και 7-

10ml για τους κλάδους. Kasugai T, Kuno N, Kobayashi S, Hattori K. Endoscopic 

pancreatocholangiography. Gastroenterology 63:217, 1972

9



Διάγνωση
 Επιγάστριο άλγος –Λευκοκυττάρωση-

Υπεραμυλασαιμία στο 1ο

24ωρο(Αμφιλεγόμενα- ενίοτε απόντα 

συμπτώματα).40% Π.Τραυμα.=αμυλασιαμια 

,8% Αμυλασ/=Αμβλύ Παγκ.Τραύμα. Jarkovitch 

2008.

 Αμυλάση <3 ώρες, από το τραύμα, όχι 

αξιόπιστη ενώ καθυστερημένες μετρήσεις 

αναδεικνύουν την άνοδο των τιμών της 
Takashima and Matsuno 2007

 Α.Οι διαφορές στην αμυλάση όχι στατιστικά 

σημαντικές, γιατί ο χρόνος από το τραύμα 

στην παρουσία στα επείγοντα  δεν ήταν  

στατιστικά σημαντικός.Β.Οι περισσότερες 

κακώσεις ήταν σταδίου Ι,ΙΙ χωρίς ρήξη του 

παγκρεατικού πόρου.

 Λόγω KNΣ ρυθμιστής των επιπέδων 

αμυλάσης =Αμυλασαιμία αναξιόπιστη-

ΚΕΚ+ Παγκ.ΤραύμαLiu KJ.etal Am Surg  

2001;67:215—9.

 EASΤ(Eastern Association for the Surgery of 

Trauma): Τα επίπεδα της αμυλάσης, αν και 

ενδεικτικά του παγκ.τραύματος, δεν πρέπει να 

θεωρούνται διαγνωστικά για το 

παγκρεατικό τραύμα

Retrospective review of data from four trauma 

centers in New York from 1990–2014/N=61 patients

Jurkovich GJ, Bulger E. Duodenum and pancreas. In: Mattox KL, Feliciano DV, Moore EE, 

editors. Trauma. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2004. p. 709–33..

Addison et al. Outcomes following operative vs.non-operative management of blunt traumatic 

pancreatic injuries: a retrospective multi-institutional study. Burns & Trauma (2016) 4:39
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΙ
 H αρχική εκτίμηση των κοιλιακών τραυμάτων πρέπει να ακολοθεί τους 

κανόνες του ΑTLS.

 Η διάγνωση και η έκβαση των παγκρεατικών τραυμάτων σχετίζονται άμεσα 

με το βαθμό της ακεραιότητας του παγκρεατικού πόρου.

 Aμβλέα τραύματα(Αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς): Βία στο επιγάστριο, 

κοιλιακό άλγος ,εικόνα οξείας κοιλίας, συνοδές κακώσεις,ΚΕΚ ,ανεξήγ. 

μεταβολική οξεωση.

 Α/Α κοιλίας:λίγες πληροφορίες, Focused Abdominal

Sonography for Trauma (FAST) αιμοπεριτόναιο ,DPL(Diagnostic peritoneal 

lavage) όχι ουσιαστικό ρόλο.

▪ CT αρχικό διαγνωστικό εργαλείο εκλογής:1.Απλή κάκωση δωδλου 

οίδημα αιμάτωμα διατοιχωματικός αέρας.2.Διάτρηση δωδ/λου-ελεύθερος 

οπισθοπεριτοναικός αέρας και εξαγγείωση σκιαγραφικού.

 Όταν η CT πραγματοποιείται τις πρώτες 12 ώρες μετά το παγκρεατικό 

τραύμα  είναι ανακριβήςσε 20-40%.Οίδημα,αιμάτωμα του παρεγχύματος 

αιμορραγί α μεταξύ του παγκρέατος και της σπληνικής φλέβας έμμεση 

διάγνωση κατάγματος ή διάσχισης παγκρ.παρεγχύματος.Τριφασική CT με 

72 λ καθυστερηση διαγνωστική της>50% παγκρεατικής διάσχισηςEAST 

guidelines.

 CT 80% ευαισθησία, ειδικότητα. MDCT 90%ειδικότητα 60% 

ευαισθησία,ωστόσο και οι 2 μικρή διακριτική ικανότητα στην ρήξη του 

παγκρεατικού πόρου(Western  Trauma Guidelines).

 MRCP μη επεμβατική μετα CT υποψία τρώσης του πόρου, Έγχυση 

σεκρετίνης (δόση iv 0.2 mcg/kg) αυξάνει την διαγνωστική ικανότητα 

της(DSS MRCP).Καθυστερημένη MRCP Καλύτερη διαγνωστική 

ακρίβεια .97% ευκρίνεια στον πορο π.πορο της κεφαλής 83% στην

π.πόρο της ουράς.

 ERCP διαγνωστικό και θεραπευτικό όπλο τρώσης του πόρου.

 Δεν υπάρχει προoπτική μελέτη σύγκρισης MRCP-ERCP
American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma,Life Support for Doctors . 8th ed. Chicago, IL: 

American College of Surgeons; 2008.

Jurkovich GJ, Bulger E. Duodenum and pancreas. In: Mattox KL, Feliciano DV, Moore EE, editors. Trauma. 5th ed. New 

York: McGraw-Hill; 2004. p. 709–33..

Οπιθοπεριτοναικός αέρας σε 

έδαφος διάτρησης δωδ/λουJ

Trauma 40:1009, 1996

Computed tomography (CT) scan showing the traumatic 

fracture of the pancreas (white arrows). (A) Axial 

contrast-enhanced CT scan (venous phase); (B) Coronal 

contrast-enhanced CT scan (venous phase)

MRCP πριν και μετά την έγχυση σεκρετίνης

ΕRCP:Eξαγγείω

ση σκιαγραφικού 

από το π.πόρο

σε τραυματική 

παγκρεατίτιδα
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Διάγνωση CT

A:Αμβλύ τραύμα -Διάσχιση στο σώμα του

Παγκρέατος-Αιμάτωμα στον 

περιηπατικό χώρο περισπληνικά 

,ελάσσονα θύλακο,και αιμοπεριτοναιο.

Β.Αμβλύ τραύμα με πλήρη απόσπαση 

σώματος αυχένα στο εγγύς σώμα με 

πρόσθια παγκρεατική συλλογή 

ενδεικτική ρήξης  π.πόρου.

C.CT με σκιαγραφικό υπόπυκνες εστίες στο 

σώμα του  παγκρέατος,και θλάσεις στην 

περιοχή της κεφαλής και του αυχένα

D. Μεγάλο υπόπυκνο αιμάτωμα στην περιοχή 

του εγγύς παγκρεατικού σώματος.

Ε.Επιμήκη απεικονιση:Κάταγμα παγκρέατος 

στην περιοχή του αυχένα με απόσπαση 

των παγκρεατικών 

τμημάτων

F.CT με σκιαγραφικό καταδεικνύει σε παιδί 

μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Ευμεγέθης ψευδοκύστη στην πρόσθια 

επιφάνει α του παγκρέατος που 

επικοινωνεί με διάσχιση στην περιοχή 

του αυχένα .παρουσία υγρού μεταξύ 

σπληνικής φλέβας και παγκρέατος.

World J Gastroenterol 2013 December 21; 

19(47): 9003-9011
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΙΙ
 Διατιτραίνοντα τραύματα-Αμβλέα  σε αιμοδυναμικά ασταθείς 

ασθενείς: DPL δεν΄έχει αποδειχθεί διαγνωστικό του 

π.τραυματος/τελευταιο συνδυάζεται με αρνητ.DPL. E. Degiannis 2007

 Αμυλάση στο υγρό DPL ενδεικτική παγκρεατικού τραύματος

Διεγχειρητική Διάγνωση

Διατιτραίνοντα: Α/Α θώρακα, κοιλίας,άκρων καταδεικνύει την 

πορεία του βλήματος

Διεγχειρητικά :Κακώσεις 2η,3η μοίρα , κεφαλή παγκρέατος, 

αγκιστροειδής απόφυση-χειρισμός Κocher

Κακώσεις σε Σώμα-Ουρά: Παγκρέατος, Διατομή γαστροκολικού 

συνδέσμου

Κακώσεις με αιμορραγία στην περιοχή του αυχένα-διατομή του 

παγκρεατικού αυχένα.

Διεγχειρητικός U/S Βοηθητικός στην Διάγνωση της ρήξης του 

παγκρ.παρεγχύματος-πόρουSurg Clin N Am 87 (2007) 1515–1532

 Διεγχειρητική παγκρετογραφία:1.ERCP(Δύσκολη η εφαρμογή 

της)\

2.α.Από την χοληδόχο κύστη.(30 κεκ σκιαγ), β. Από τον κυστικό 

πόρο.,γ. από τον χοληδόχο πόρο .,δ. με δωδ/μή από την θηλή του 

Vater.,με clamping κχ.πόρου, ή παλαιότερα απ΄ευθείας από  το 

σώμα του παγκρέατος.

Έγχυση 2-3 ml σκιαγραφικού,στον κ.χ.π υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Παγκρεατογραφία διά της χ.κ
Παγκρεατογραφία διά του Vater

Br. J. Surg. Vol. 70 (1983) 577-580
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Διάγνωση-Σταδιοποίηση

Οι δύο αυτές σταδιοποιήσεις

αποτελούν τα κλειδιά της θεραπευτικής 

παρέμβασης

Όσον αφορά την δωδ/κή ρήξη,την 

παγκρεατική παρεγχυματική ρήξη και την 

ακεραιότητα του παγκρ.πόρου 

(Management of pancreatic trauma

E. Degiannis και συν/Injury, Int. J. Care 

Injured (2008) 39, 21—29

AIS :Abreviated Injury Scale revision 

1998,2005(from Advancement of 

Automotive Medicine)Aνατομικό/περιοχή 

τραυματος   1ελάχιστη /6 μείζονα 

κάκωση

I

II

III

IV

V

The American Association of Surgery 

for Trauma Οrgan injury scale 

pancreatic injury scale(AAST OIS) 

Baker et al.4 subsequently used AIS as the foundation

for the Injury Severity Score (ISS) to predict survival.

The ISS was based on the sum of the squares of the highest

AIS scores from three body regions. Although the ISS represented

a vastly improved model for survival probability, the

limited perspective of the original AIS became evident when

applied to multisystem trauma and penetrating wounds.
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Διάγνωση Σταδιοποίηση

ERP  Σταδιοιποίηση/The degree and extent of the main 

pancreaticduct injury was assessed using the Cape Town 

pancreato-graphic grading system for pancreatic injuries 

(Table 1),modified from the original classification by 

Takishima et al./ Υψηλή προγωστική αξία στην κάκωση 

του π.πόρου/Αντιμετώπιση των ψευδοκύστεων

Krige JE, Kotze UK, Nicol AJ, Navsaria PHIsolated pancreatic injuries: An analysis of 49 consecutive 

patients treated at a Level 1 Trauma Centre..J Visc Surg. 2015 Dec;152(6):349-55. doi: 

0.1016/j.jviscsurg.2015.09.010.

Takishima T, Hirata M, Kataoka Y, et al. Pancreatographic clas-sification of pancreatic ductal injuries 

caused by blunt injuryto the pancreas. J Trauma 2000;48:745—52.

Wong YC, Wang LJ, Lin BC, Chen CJ, Lim KE, Chen RJ. CT grading of blunt pancreatic injuries: 

prediction of ductal disruption and surgical correlation. J Comput Assist Tomogr 1997; 21: 246-250 [

Acomputed tomography grading scheme has been devised

which parallels the surgical classification of Moore[10,32]. Grade A injuries with laceration 

involving <50% pancreas are usually seen with an intact pancreatic duct by surgical grading, 

whereas grade B and C injuries

correlate with duct disruption, especially when CT shows deep lacerations or pancreatic 

transection[32]. Overestimation on CT can occur in grade CⅠ and CⅡ injuries if merely deep 

lacerations or “single scan” transections are identified at the pancreatic head.

15

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26476678


Σταδιοποίηση δωδ/κού τραύματος

The American Association of Surgery for Trauma Οrgan injury 

scale duodenal injury scale(AAST OIS) 

Classification of ΕRCP duodenal perforations 

into types I through IV based on anatomical 

location and mechanism of injury (type IV not 

shown). Maria Stapfer, MD, R. Rick Selby, MD,2000, ANNALS 

OF SURGERY
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Θεραπεία-Παγκρεατικά 

Τραύματα Ι
 Μείζονα θλάση χωρίς κάκωση του π.πόρου

 Επιπολής διάσχιση χωρίς κάκωση του π.πόρου

 EAST 2017 GUIDELINES:Oχι στρατηγική 

παγκρεατεκτομής σε τυπου Ι-ΙΙ διαγνωσμένα 

με CT.

 Όχι στρατηγική παγκ/μής σε τύπου Ι-ΙΙ που 

διαγιγνώσκονται διεγχειρητικά

 Aν ο π. πόρος αμφιλεγόμενος τότε διερεύνηση 

με ERCP ή MRCP

 Συντηρητική θεραπεία, παρακολούθηση, αλλά 

όταν σοβαρές κακώσεις συνοδών οργάνων 

χειρουργική παρέμβαση με απλή παροχέτευση.

 Ιατρογενές τραύμα ERCP:συντηρητική 

αντιμετώπιση -οκτρεοτίδη

I

Addison et al. Outcomes following operative vs.non-operative management of blunt traumatic pancreatic injuries: a retrospective multi-institutional 

study. Burns & Trauma (2016) 4:39

17

Ho VP1, Patel NJ, Bokhari F, Madbak FG, Hambley JE, Yon JR, Robinson BR, Nagy K, Armen SB, 

Kingsley S, Gupta S, Starr FL, Moore HR 3rd, Oliphant UJ, Haut ER, Como JJ.

Management of adult pancreatic injuries: A practice management guideline from the Eastern Association 

for the Surgery of Trauma.. J Trauma Acute Care Surg. 2017 Jan;82(1):185-199. doi: 

10.1097/TA.0000000000001300
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Θεραπεία-Παγκρεατικά Αμβλέα 

Τραύματα ΙΙ
 EAST 2017 GUIDELINES:Oχι στρατηγική παγκρεατεκτομής σε 

τυπου Ι-ΙΙ διαγνωσμένα με CT ή διεγχειρητικά.Aν ο π. πόρος 

αμφιλεγόμενος τότε διερεύνηση με ERCP ή MRCP

 Παροχέτευση με ή χωρίς ήπια αναρρόφηση. Δημιουργία 

παγκρεατικού συριγγίου χαμηλής παροχής, αφαίρεση 

παροχέτευσης όταν αμυλάση υγρού παροχετευσης<αμυλάση ορού.

 Καθετήρας νηστιδοστομίας για στοιχειακή ,με χαμηλά λιπαρά, 

δίαιτα.

 Μη αναγκαίες παρεμβάσεις συρραφής του παγκρεατικού 

παρεγχύματος σε τύπου ΙΙ διάσχιση δεν είναι καλό να γίνεται 

καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ψευδοκύστης.

 Οι συχνότερες κακώσεις παγκρέατος στα παιδιά είναι τύπου Ι-ΙΙ,με 

εμφάνιση τραυματικών ψευδοκύστεων.

II
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Θεραπεία-Παγκρεατικά  Τραύματα ΙΙΙ

 EAST 2017 GUIDELINES:Ναι σε στρατηγική 

παγκρεατεκτομής σε τυπου ΙΙΙ-ΙV διαγνωσμένα 

με CT(ασθενής σύσταση,χαμηλότερη θνητότητα) 

ή διεγχειρητικά. 

 Χειρουργική παρέμβαση για αποφυγή 

παγκρεατικού ασκίτη ή π.συριγγίου υψηλής 

παροχής.

 Με το δεδομένο της ανατομικής περιοχής του   

αυχένα μπροστά από τα άνω μεσεντέρια αγγεία –

κακώσεις αριστερά της περιοχής αυτής  με 

τρώση του πόρου αντιμετωπίζονται με 

περιφερική παγκρεατεκτομή (50% 

παγκρεατικού παρεγχύματος, έτσι δεν τίθεται 

θέμα ενδοκρινούς ή εξω κρινούς ανεπάρκειας).

 Σύγκλειση του κολοβώματος του αυχένα με μη 

απορροφήσιμες ραφές με ξεχωριστή 8ειδής 

απολίνωση για τον πόρο. ή ΤΑ stapler 4,5mm.

 Ενώ σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή 

(EAST:αμφιλεγόμενη η διατήρηση του 

σπληνός),και στα   παιδιά περιφερική 

παγκρεατεκτομή με διατήρηση του σπλήνα.

 Όταν η διάσχιση<50% του παρεγχ/ματος στη CT 

τότε θεραπευτική ERCP με τοποθέτηση Stent.

 Εντερική διατροφή από σωλήνα σίτισης≥ΙΙΙ.

III

de Rooij, T. et al.(2016) Laparoscopic pancreatic surgery for benign and 

malignant disease Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 

doi:10.1038/nrgastro.2016.17

Jurkovich GJ, Bulger E. Duodenum and pancreas. In: Mattox KL, Feliciano DV, 

Moore EE, editors. Trauma. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2004. p. 709–33..

Lin BC1, Chen RJ, Fang JF, Hsu YP, Kao YC, Kao JLManagement of blunt 

major pancreatic injury. J Trauma. 2004 Apr;56(4):774-8
During the Kimura technique (left), the splenic vessels are preserved. During the Warshaw technique 

(right), the splenic vessels are ligated.

Endoscopic retrograde pancreatography (ERP) of a 61-

year-old woman performed 28 hours after trauma shows 

complete disruption of the major duct over the pancreatic 

body (arrow) with extravasation of the contrast media 

(arrowhead).

19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin BC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15187740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen RJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15187740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fang JF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15187740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsu YP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15187740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kao YC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15187740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kao JL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15187740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15187740


Παγκρεατικά τραύματα 

IV
 Eγγύς διατομή του παγκρεατικού παρεγχύματος IV:

Σχολαστική έρευνα του π. πόρου παροχέτευση –αν όχι απόσπαση τμημάτων 

μτχ ERCP και τοποθέτηση stent. Παγκρεατική εκτομή>85% παγκρεατική 

ανεπάρκεια.Σε περίπτωση απόσπασης τμημάτων, με κολόβωμα π.κεφαλής 

<20% του παρεγχύματος σύγκλειση κολοβώματος κεφαλής και 

αναστόμωσης Roux en Y στον αυχένα-σώμα ουρά.Καλό είναι να υπάρχει 

>1 εκ κολόβωμα κεφαλής παγκρέατος για την αποφυγή απαγγείωσης του 

δωδ/λου(Σπάνια επέμβαση 0,5% σε ανασκόπηση 400 ασθενών.).

IV

Atlas of 

Surgical 

Techniques in 

Trauma

Demetrios

Demetriades
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Παγκρεατικά τραύματα V
 EAST 2017 GUIDELINES:Υψηλή 

νοσηρότητα και θνητότητα τύπου V, 

αμφιλεγόμενη η αποτελεσματικότητα της 

παγκρεατοδ/μής

 Μαζική ρήξη της παγκρεατικής 

κεφαλής,μαζική αιμορραγία της κεφαλής 

,απόσπαση του φύματος με καταστροφή του 

δωδ/λου:παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή,α

ποκατάσταση με παγκρεατονηστιδική ή 

παγκρεατογαστρική αναστόμωση 48 ώρες 

αργότερα μετά την αιμοδυναμική 

σταθεροποίηση του ασθενούς.

V

Jurkovich GJ, Bulger E. Duodenum and 

pancreas. In: Mattox KL, Feliciano DV, 

Moore EE, editors. Trauma. 5th ed. New 

York: McGraw-Hill; 2004. p. 709–33..
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Eπείγουσα Whipple

παγκρεατοδ/μή μετά 

ERCP τραύμα για Ca 

φύματος /424 ΓΣΝΕ
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Παγκρεατικά τραύματα IV-V

Εναλλακτική χειρουργική αντιμετώπιση

Staged Laparotomy-Damage control procedure

 Παγκρεατοδ/κό τραύμα 10-35% θνητότητα

 Ενδειξη χ/ου:Πλήρη απαγγείωση της 

κεφαλής  του παγκρέατος κατεστραμμένο 

Φύμα Vater

 Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή  με 

τοποθέτηση stent σε χοληδόχο και 

παγκρεατικό πόρο και όχι αναστομώσεις 

λόγω υψηλής πιθανότητας 

συριγγίου/διάσπασης αναστόμωσης.

 Η εκτομή της αγκιστροειδούς απόφυσης  

αιμορραγική καλό είναι σε 1ο χρόνο να 

αποφεύγεται.

 Αποκατάσταση των αναστομώσεων μετά 

την παρέλευση της ενδοκοιλιακής σήψης , 

6-28 εβδομάδες αργότερα.

Line diagram to demonstrate the method of

biliary and pancreatic exteriorization. A T-tube has

been placed in the bile duct. Note the division of 

the bile duct below the level of the cystic duct. The

pancreatic remnant has been exteriorized with a 

tube in the pancreatic duct. The enteric continuity 

has been restored. A feeding tube has been 

placed.,JOP. J Pancreas (Online) 2008; 9(5):618-

623
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Θεραπεία-Παγκρεατικά  

Τραύματα
 Takishima ταξινόμηση:

Στάδιο 1,κανονικοί π. πόροι

Στάδιο 2a,τραύμα στους κλάδους του π.πόρου χωρίς εξαγγείωση υγρού

Στάδιο 2b, τραύμα στους κλάδους του π.πόρου με εξαγγείωση στον 

οπισθοπεριτοναικό χώρο.

Στάδιο 3a τραύμα στον π.πόρο σε σώμα και ουρά

Στάδιο 3b τραύμα στον π.πόρο στην κεφαλή.

Takishima T, Hirata M, Kataoka Y, Asari Y, Sato K, 

Ohwada T, Kakita A.

Pancreatographic classification of pancreatic ductal 

injuries caused by blunt injury to the pancreas.

J Trauma. 2000 Apr;48(4):745-51; discussion 751-2
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Θεραπεία-Παγκρεατικά 

Τραύματα-Λαπαροτομία
Ενδείξεις: Διατιτραίνοντα Τραύματα-Αιμορραγία

Περιτονίτιδα-Συλλογή υγρού ή Αιμάτωμα  ή λιπονέκρωση

του επιπλόου στον Ελάσσονα επιπλοικό θύλακο.

Κύρια σημεία αντιμετώπισης:

1.Διατιτραίνοντα: έλεγχος της πορείας του βλήματος,της

ακεραιότητας του παρεγχύματος και του π.πόρου

(δ.παγκρεατογραφία από κυστικό π. μετά αφαίρεση 

χ.κύστης ή με λεπτή βελόνα από χ.πόρο.,ERCP 

διεγχειρητικό αλλά όχι διαδωδεκαδακτυλικό stent στο 

φύμα αυξημένος κίνδυνος leak)

2.Άμεσος έλεγχος για διατομή ή απόσπαση τμήματος του 

παγκρέατος.
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 Έλεγχος πρόσθιας και οπισθίας επιφανείας 

σώματος και ουράς του παγκρέατος μέσω 

ευρείας κινητοποίησης με διατομή των 

συνδέσμων του σπληνός και της ανάγγειας 

περιτοναϊκής πρόσφυσης στο κάτω μέρος 

του παγκρέατος.

Θεραπεία-Παγκρεατικά Τραύματα -

Λαπαροτομία

26



Θεραπεία-Παγκρεατικά 

Τραύματα -Λαπαροτομία

 Κεφαλή=  έλεγχος 

ακεραιότητας παρεγχύματος, 

π.πόρου, συνοδού κάκωσης ή 

διάσχισης δωδ/λου, 

ακεραιότητας φύματος 

,κάκωσης μεσεντερίων 

αγγείων.

 Περιφερική παγκρεατεκτομή 

με τη χρήση stapler ΤΑ 

4,8mm,συνεχή ραφή ή 

μεμονωμένες matress ραφές 

σε κολόβωμα και π. 

πόρο(μετάξι ή 

πολυπροπυλένιο).

 Στην παγκρεατοδωμή λόγω 

τραύματος η εκτομή της 

αγκιστροειδούς απόφυσης δεν 

συνιστάται παρά μόνο αν 

είναι εφικτή χωρίς τον 

κίνδυνο αιμορραγίας από τα 

μεσεντέρια αγγεία. E. Degiannis et 

al., Injury, Int. J. Care Injured (2008) 39, 

21—29.
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Παγκρεατικά Τραύματα-

Θεραπεία
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Παγκρεατικά Τραύματα-

Θεραπεία
 49 από 445 ασθενείς με 

καταγεγραμμένο παγκρεατικό 

τραύμα στην Ν.Αφρική 

παρουσίαζαν μεμονωμένο 

παγκρεατικό τραύμα.

 43 αμβλύ,6 διατιτραίνον τραύμα

 Τριάντα τέσσερις (69,4%) ασθενείς 

υποβλήθηκαν σε επείγουσα 

χειρουργική επέμβαση, και 15 

ασθενείς που  αρχικά έτυχαν 

συντηρητικής θεραπείας μετά 

αμβλύ κοιλιακό τραύμα 

παρουσίαστηκαν  6 εβδομάδες έως 

4 μήνες αργότερα με  

συμπτωματική παγκρεατική 

ψευδοκύστη ή συρίγγιο και 

αντιμετωπίστηκαν με ενδοσκοπική 

επέμβαση.

 20 στάδιο ΙΙΙ-ΙV-14 στάδιο Ι-ΙΙ.

J Visc Surg. 2015 Dec;152(6):349-55. doi: 

10.1016/j.jviscsurg.2015.09.010. Epub 2015 Oct 23.

Isolated pancreatic injuries: An analysis of 49 

consecutive patients treated at a Level 1 Trauma Centre.

Krige JE, Kotze UK, Nicol AJ, Navsaria PH.
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Aντιμετώπιση 

παγκρεατικών τραυμάτων

National Trauma Data Bank database from 2007 to 2012.

All patients with blunt abdominal injury (Abbreviated Injury Scale 

[AIS], abdomen ≥ 1)

 During the study period 3,456,098 blunt 

trauma patients were entered into the National 

Trauma Data Bank database. Of these, 388,137 

had abdominal injuries. Overall, 12,112 patients 

(3.1%) sustained pancreatic injury, with isolated 

pancreatic injury occurring in only 2,528 

patients (0.7% of all abdominal injuries and 

20.9% of pancreatic injuries).

The type of procedures performed according to 

pancreatic injury severity is shown in Table 3. In 

minor injuries (OIS score, 2), although 19.5% 

underwent a laparotomy, only 4.2%had a 

pancreatic procedure performed.

 Percutaneous drainage in this group of 

patients was required in only 1.3%. 

In the group of 237 patients with very severe

pancreatic injuries (OIS scores, 4–5), most 

patients (59.1%)were managed operatively, with 

the most common procedure being

a partial pancreatectomy (27.8%). Only 3.8% of 

the 237 patients with severe pancreatic trauma 

(OIS scores, 4–5) or 0.4% of all cases with 

pancreatic trauma underwent total 

pancreatectomy.
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Siboni S, Kwon E, Benjamin E, Inaba K, Demetriades 

D.Isolated blunt pancreatic trauma: A benign injury? J 

Trauma Acute Care Surg. 2016 Nov;81(5):855-859.
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Συνδυασμένα 

παγκρεατοδ/κά τραύματα
 30% των δωδ/κών και 16% των παγκρεατικών 

τραυμάτων είναι συνδυασμένα. Πιο συχνά στο 

διατιτραίνον τραύμα.

 Βασικές αρχές: επαρκής καθαρισμός και   

παροχέτευση, δωδ/κή παράκαμψη, εντερική 

διατροφή 

 Συνδυασμός τύπου Ι-ΙΙ δωδ/κά με Ι-ΙΙ 

παγκρεατικά τραύματα =πρωτογενής δωδ/κή 

συρραφή και παροχέτευση. Στα τύπου ΙΙ με 

μεγάλο δωδ/κό αιμάτωμα και ταυτόχρονη 

παγκρεατική κάκωση πυλωρικός αποκλεισμός.

 ΙΙΙ βαθμού προστίθεται πυλωρικός αποκλεισμός 

και ΓΕΑ λόγω κινδύνου διάσπασης της 

συρραφής του δωδ/λου.Αν συρραφή αδύνατη και 

το τραύμα πριν το Vater ,αντρεκτομή σωλήνα Τ

σε χοληδόχο πόρο και δωδ/κό κολόβωμα ή 

δωδ/λονηστιδοστομία αν η ρήξη ΙΙΙ-ΙV μοίρα.

 ΙV-V Συνδυασμένα τραύματα =παγκρ/δωδ/μη

 Αssensio kai syn. 2003 ,USC County, 18 

στάδιο IV-V, Whipple παγκρεατεκ.(94% 

διατιτραίνοντα -6% αμβλέα),5 damage 

control για συνοδά μείζονα τραύματα.

Jurkovich GJ, Bulger E. Duodenum and pancreas. In: Mattox KL, 

Feliciano DV, Moore EE, editors. Trauma. 5th ed. New York: McGraw-

Hill; 2004. p. 709–33.
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Αντιμετώπιση δωδ/κών 

τραυμάτων

 Δωδ/κό αιμάτωμα υποχωρεί 

σε 3 εβδομάδες. 

 Αν συμπτώματα απόφραξης 

λόγω αιματώματος >εβδομάδα 

, χειρουργική παρέμβαση με 

παροχέτευση αιματώματος και 

συρραφή λανθάνουσας ρήξης
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Damage control

 Διαταραχές πηκτικότητας

 Σοβαρή μεταβολική οξείδωση (pH <7.3)

 Έλλειμμα βάσεως (ΕΒ >10)

 Υποθερμία κατά την επέμβαση (T° <34°)

 Δυσκολία να ελεγχθεί η αιμορραγία (hepatic, 

retroperitoneal, pelvic, thoracic or cervical)

 Δυσκολία σύγκλεισης του κοιλιακού τραύματος

 Συναντάται σε παγκρ. τραύματα ΙΙΙ-ΙV-V

 Aρχική αντιμετώπιση κανόνες ΑΤLS

 H αντιμετώπιση του παγκρεατικού τραύματος 

γίνεται πρωτογενώς μόνο όταν η αιμορραγία που 

ευθύνεται για την αστάθεια  είναι (μεταξύ των 

άλλων οργάνων) και παγκρεατική, αλλιώς 48-72 

ώρες μετά(staged  laparotomy)

 Συνίσταται σε αιμόσταση, Packing των 

αιμορραγούντων σπλάχνων και staplers με 

παροχέτευση των διατρηθέντων οργάνων.

 Υψηλή θνητότητα 43%(packing only, 70 %; packing 

with drainage, 25 %,distal pancreatectomy, 55 %).

. Krige JE, Kotze UK, Setshedi M, Nicol AJ, Navsaria PH. Management of 

pancreatic injuries during damage control surgery: an observational outcomes 

analysis of 79 patients treated at an academic Level 1 trauma centre. Eur J 

Trauma Emerg Surg. 2016 Mar 14. 
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ERCP ΤΡΑΥΜΑ ΔΩΔ/ΛΟΥ
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1% συχνότητα,17% θνητότητα

Η διάγνωση της ERCP δωδεκαδακτυλικού διάτρησης γίνεται συνήθως κατά την 

ERCP. Χαρακτηριστικά σε ERCP / UGI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταξινομήσει

τραυματισμούς σε τύπους I, II, III, ή IV. τραυματισμοί τύπου Ι είναι

συνήθως μεγάλες(μακριά από την λήκυθο) και απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση. Τύπου 

ΙΙ(περιληκυθηκές,pre cut,εκκόλπωμα) και ΙΙΙ(εντός του χοληδόχου πόρου)τραυματισμούς με ελάχιστη 

διαφυγή χολής με μικρές συλλογές μπορούν να αντιμετωπιστούν μη χειρουργικά με στενή 

παρακολούθηση.τραυματισμοί τύπου IV οφείλονται στην  πίεση αέρα από το ενδοσκόπιο και δεν 

συνιστούν αληθινές διατρήσεις.

Stapfer M1, Selby RR, Stain SC, Katkhouda N, Parekh D, 

Jabbour N, Garry DManagement of duodenal perforation 

after endoscopic retrograde cholangiopancreatography and 

sphincterotomy. Ann Surg. 2000 Aug;232(2):191-8.
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Παγκρεατίτις μετά ERCP και EUS

 ERCP παγκρεατίτιδα

 Προδιαθεσικοί παράγοντες:  1) 

ακούσια είσοδος του οδηγού 

σύρματος εντός του παγκρεατικού 

πόρου> 3 φορές 2) ενσφηνωμένος 

λίθος στον κ.χολ.πόρο3) 

ανικανότητα τοποθέτησης stent

στη λήκυθο και στον π.πόρο μέσα 

στα πρώτα 10 λεπτά.

 12%-20% συχνότητα μετά pre-cut 

σφιγκτηροτομή

 Προφύλαξη με σωματοστατίνη και 

ινδομεθακίνη ή δικλοφενάκη
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Ang TL, Kwek AB, Song M, Li JW, Thurairajah PH1.

Comparative study of strategies for preventing post-ERCP 

pancreatitis after early precut sphincterotomy for biliary access. J 

Dig Dis. 2016 Oct;17(10):692-696. doi: 10.1111/1751-2980.12401

0,02% Θνητότητα μετά 

EUS FNA, λόγω σοβαρού 

βαθμού παγκρεατίτιδα

0,82 %  Παγκρεατίτιδα 

και παγκρεατική 

αιμορραγία μετά από EUS 

FNA

.Matsumoto K, Takeda Y, Onoyama T, Kawata 

S, Kurumi H, Ueki M, Miura N, Isomoto H

Role of the preoperative usefulness of the 

pathological diagnosis of pancreatic diseases.

World J Gastrointest Oncol. 2016 Sep 

15;8(9):656-62. doi: 10.4251/wjgo.v8.i9.656
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ΕΚΒΑΣΗ –ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΗΠΑ 

 Τα ¾ των θανάτων από τα τραύματα δωδ/λου παγκρέατος επισυμβαίνουν  το 1ο 48ωρο.

 Οι υπόλοιποι θάνατοι = σήψη και πολυοργανική  ανεπάρκεια εξαιτίας επιπλοκών από την χειρουργική 

διόρθωση του παγκρεατικού τραύματος ή από το προχωρημένο στάδιο του τελευταίου.

 Η νοσηρότητα για το δωδ/κό τραύμα 7-55%,και το παγκρεατικό 24-52%.

 Συνδυασμένα παγκρεατοδωδ/κά νοσηρότητα 21-36%

36
Walter L. Biffl in Kenneth L. Mattox , Ernest E. Moore , David V. Feliciano Trauma, 

Seventh Edition 7th Edition ISBN-13: 978-0071663519 , 2013

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Kenneth+L.+Mattox&search-alias=books&field-author=Kenneth+L.+Mattox&sort=relevancerank
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Εκβαση-θνητότητα παγκρεατικού τραύματος 

ΗΠΑ

National Trauma Data Bank database from 2007 to 2012.

All patients with blunt abdominal injury (Abbreviated Injury Scale 

[AIS], abdomen ≥ 1)

Siboni S, Kwon E, Benjamin E, 

Inaba K, Demetriades D.Isolated 

blunt pancreatic trauma: A benign 

injury? J Trauma Acute Care Surg.

2016 Nov;81(5):855-859.

Η θνησιμότητα σε μεμονωμένο τραύμα 

παγκρέατος είναι χαμηλή, ακόμα και σε 

σοβαρούς τραυματισμούς. Η μη εγχειρητική 

θεραπεία σε ελάσσονα τραύματα παγκρέατος 

συνδέεται με χαμηλότερη θνησιμότητα και 

μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο σε 

σύγκριση με τη χειρουργική αντιμετώπιση. 

Ωστόσο, σε σοβαρό τραύμα, η μη 

εγχειρητική αντιμετώπιση σχετίζεται με 

υψηλότερη θνησιμότητα και μεγαλύτερη 

παραμονή στο νοσοκομείο από χειρουργική 

ηοποία και ενδείκνυται. Συνολική θνητότητα 

2,4% και στα ΟΙS 3-5= 3%.
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Έκβαση –συνδυασμένα 

παγκρεατοδ/κά τραύματα-ΗΠΑ
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National Trauma Data Bank (NTDB).

2008–2010

van der Wilden GM, Yeh D, Hwabejire JO, Klein EN, Fagenholz PJ, King DR, de Moya MA, 

Chang Y, Velmahos GCTrauma Whipple: do or don’t after severe pancreaticoduodenal 

injuries? An analysis of the National Trauma Data Bank (NTDB). World J Surg. 2014 

Feb;38(2):335-40.

900 κέντρα 

τραύματος,ΗΠΑ

39 περιπτώσεις με  

συνδυασμένο 

Παγκρεατικό τραύμα 

τύπου IV-V,Η 

χειρουργική 

αντιμετώπιση 

Whipple δεν 

επηρεάζει την 

έκβαση σε σχέση με 

την συντηρητική 

αντιμετώπιση
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΄Εκβαση-θνητότητα-Επιπλοκές ΗΠΑ

ΤRAUMA 

CENTERS ΝΕΑ 

ΥΟΡΚΗ 1990-2014
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ(61 ασθενείς με 

παγκρεατικό τραύμα 39+22) .

ISS (25.0 vs. 9.0, P = 0.014)

Υψηλή διαφορά στη θνητότητα 

λόγω:

μετάγγισης αίματος, συνοδό 

τραύμα θώρακος, συνοδά 

τραύματα ενδοκοιλιακών οργάνων,

#πυέλου ,  ΜΕΘ εισαγωγή.
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Addison P1, Iurcotta T1, Amodu LI1, Crandall 

G2, Akerman M3, Galvin D2, Glazer A2, 

Christopherson N2, Prince J2, Bank M2, 

Sorrentino C2, Cagliani J4, Nicastro J1, Coppa 

G1, Molmenti EP1, Rilo HL5.

Outcomes following operative vs. non-

operative management of blunt traumatic 

pancreatic injuries: a retrospective multi-

institutional study. Burns Trauma. 2016 Dec 

9;4:39. eCollection 2016.
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Εκβαση-θνητότητα παγκρεατικού τραύματος-Ευρώπη

 1993-2009, 284 ασθενείς με 

παγκρεατικό τραύμα, από σύνολο 

51,425(German Society of Trauma 

Surgery (TR DGU)

 Level I Trauma Center in Bologna, 

Italy,από 1239., 55 ασθενείς με 

παγκρεατοδω/κό τραύμα.
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Antonacci N1, Di Saverio S, Ciaroni V, Biscardi A, Giugni 

A, Cancellieri F, Coniglio C, Cavallo P, Giorgini E, Baldoni 

F, Gordini G, Tugnoli G.Prognosis and treatment of 

pancreaticoduodenal traumatic injuries: which factors are 

predictors of outcome? J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2011 

Mar;18(2):195-201.

Heuer M1, Hussmann B, Lefering R, Taeger G, Kaiser 

GM, Paul A, Lendemans S; Trauma Registry of the DGU.

Pancreatic injury in 284 patients with severe abdominal 

trauma: outcome, course, and treatment algorithm.

Langenbecks Arch Surg. 2011 Oct;396(7):1067-76. doi: 

10.1007/s00423-011-0836-1. Epub 2011 Aug 17.
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Επιπλοκές
 Αιμορραγία χωρίς αιμοδυναμική αστάθεια(3-10%), Μετάγγιση, 

αγγειοεμβολισμός

 Αιμορραγία με αιμοδυναμική αστάθεια,ή υποτροπή μετά το 1ο χ/ο. Έλεγχος 

για αιμορραγική –νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Επανεπέμβαση.

 Παγκρεατικό συρίγγιο(A,B,C) 11-37%, 89% των συριγγίων κλείνουν τις 

πρώτες 8 εβδομάδες, Αμυλάση υγρό παροχέτευσης 3 φορές>Αμυλάση ορού. 

Χαμηλής παροχής <200 κ.εκ κλείνουν αυτόματα σε 2 εβδομάδες.Υψηλής

παροχής>700κ.εκ μπορεί να απαιτήσουν παρεντ.διατροφή,μακρύ διάστημα 

παρακολούθησηςμε υψηλή νοσηρότητα,και απώτερη χειρ. 

Παρέμβαση(περιφερική παγκρεατεκτομή,ή Roux en Y ανάλογα με τον τύπο 

του τραύματος ). Μετά 10 ημέρες εμμονή του συριγγίου, ΕRCP με stenting

του π.πόρου μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

 Υψηλής παροχής= εντερική διατροφή μέσω καθετήρα νηστιδοστομίας

αρχικά τοποθετημένου στο 1ο χ/ο. Ανάλογα σωματοστατίνης είναι 

ενδεικνυόμενα, μειώνοντας την παροχή του συριγγίου 100-1000 μg/24ωρο

σε 2 δόσεις.

 Δωδκό συρίγγιο<5% =πυλωρικός αποκλεισμός ΓΕΑ, κατευθυνόμενο δωδκό

συρίγγιο

 Ενδοκοιλιακό παγκρεατικό  απόστημα (10-25%)=πολυοργανική

ανεπάρκεια, σήψη ανεπαρκής παροχέτευση στο 1ο

χειρουργείο,επανεπέμβαση αφου γίνει πρώτα παρακέντηση.

 Παγκρεατική ψευδοκύστη μη διακριτή από συλλογή ή απόστημα 

,οφειλόμενη σε παγκρεατικό τραύμα όχι αρχικά διαγνωσμένο, αποτυχημένη 

προσπάθεια συρραφής του παρεγχύματος σε τύπου Ι-ΙΙΙ τραύμα. ΕRCP 

stenting όταν διακοπή της συνέχειας του π.πόρου, με συνοδή παρακέντηση 

της συλλογής – ανώριμης ψευδοκύστης. Διάγνωση με CT, και συνοδή

χορήγηση TPN με στοιχειακή συμπληρωματική δίαιτα.Kouchi και συν. 

Ώριμη τραυματική ψευδοκύστη>10 εκ με αποτυχία συντηρ.μεθόδων= 

χειρ.παροχέτευση

 Ενδοκρινή η εξωκρινή ανεπάρκεια στα τύπου ΙV-V , ενώ γενικά 

παγκρεατεκτομή αρ.των μεσεντερίων προφυλάσσει από την επιπλοκή 

αυτή.

41

Walter L. Biffl in Kenneth L. Mattox , Ernest E. Moore , David V. Feliciano Trauma, Seventh Edition 7th Edition ISBN-13: 978-

0071663519 , 2013

Kouchi K, Tanabe M, Yoshida H, Iwai J, Matsunaga T, Ohtsuka Y, Kuroda H, Hishiki T, Ohnuma N. Nonoperative management of 

blunt pancreatic injury in childhood.J Pediatr Surg. 1999 Nov;34(11):1736-9.

Bassi C et al The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11

Years After. International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS). Surgery. 2017 Mar;161(3):584-591. 

Αιμορραγείσα 

ψευδοκύστη 

παγκρέατος

αντιμετωπισθείσα με 

επείγουσα 

περιφ.παγκρεατεκτομ

ή σε 424 ΓΣΝΕ

Morphologic changes on CT scanning which suggest abscess 

formation of a pseudocyst include thickening of the wall of the cyst 

(A) and air within the cyst cavity (B).
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Τραυματικές παγκρεατικές ψευδοκύστεις
 Επισυμβαίνουν σε 1,6-4% των παγκρεατικών τραυμάτων, αλλά 

στο 30-40%των ασθενών με αρχική συντηρητική αντιμετώπιση. 

 Οφείλονται σε άμεση διατομή του πόρου ή σταδιακή 

αντικατάσταση ενός αιματώματος από παγκρεατικό υγρό από 

μικρό πορίδιο του παρεγχύματος.Αρχική αντιμετώπιση 

παρακέντηση(τύπου Ι) και μετατροπή σε κατευθυνόμενο 

συρίγγιο.

 Παροχετευτική παρέμβαση μόνο σε συμπτωματικές 

ψευδοκύστεις. Αρχικά με ERCP ή με κατευθυνόμενη 

ενδοσκοπική EUS διαγαστρική παροχέτευση.

 EUS διαγαστρική παροχέτευση :1-2 pig tails(οι ευθείς 

καθετήρες μεταναστεύουν),ή αυτοεκπτυσσόμενο μεταλλικό

stent διά της κυστεογαστροστομίας.

 ΕRCP stenting του π.πόρου για επούλωση του σημείου διαφυγής 

προς την ψευδοκύστη ή διά του φύματος –π.πόρος-εσωτερικό 

ψευδοκύστης.

 Χειρουργική παροχέτευση: κυστογαστροστομία,

κυστονηστιδοστομία Roux en Y

Nealon WH1, Bhutani M, Riall TS, Raju G, Ozkan O, Neilan R.

A unifying concept: pancreatic ductal anatomy both predicts and determines the 

major complications resulting from pancreatitis. J Am Coll Surg. 2009 

May;208(5):790-9; discussion 799-801. 
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Western Trauma Association Guidelines1.Πρωταρχική 

διαγνωστική εξέταση 

CT(Τις πρώτες 12 ώρες 

ανακριβής, επανάληψη,A)

2.Αμυλάση και λιπάση

Αμφιλεγόμενης 

διαγνωστικής ικανότητας.

3.Παγκρεατική διάσχιση 

με απόσπαση των 

τμημάτων=Λαπαροτομία(

Β).

4.Οίδημα =συντηρητική 

αντιμετώπιση =ΕRCP 

Stenting σε όψιμη 

διάγνωση ρήξης 

π.πόρου(λόγω 

στενώσεων.) /σεπρώιμη  

ρήξη απαροτομία,grade 

III(C). Ψευδοκύστη –

Συρίγγιο, ERCP stenting-

Παροχέτευση.

5.Ρωγμώδης 

διάσχιση=MRCP ρήξη 

πόρου λαπαροτομία,όχι 

ρήξη  συντηρητική 

αντιμετώπιση.

6.E,F,G,H Λαπαροτομία,

Ι-ΙΙ Αιμόσταση 

παροχέτευση,III-IV ΑΡ 

SMV=Περ.παγκρ/μη,

Δε SMV =παροχέτευση,

V=Damage 

control=ΓΕΑ,πυλωρικό 

αποκλεισμό /Παροχέτευση

Ή staged παγκρ/μή

Biffl WL1, Moore EE, Croce M, Davis JW, Coimbra R, Karmy-Jones R, McIntyre RC Jr, Moore FA, Sperry 

J, Malhotra A, Feliciano D.Western Trauma Association critical decisions in trauma: management of 

pancreatic injuries. J Trauma Acute Care Surg. 2013 Dec;75(6):941-6.
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