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Ανατομία

Διακρίνουμε σ’ αυτό:

• Την κεφαλή

• Το σώμα

• Την ουρά.

Το πάγκρεας στηρίζεται από:

• τα όργανα που βρίσκονται πίσω του

(συνάπτεται με χαλαρό συνδετικό ιστό με αυτά)

• το περιτόναιο

• την αγκύλη του δωδεκαδάκτυλου

• τους εκφορητικούς πόρους του και τα

αγγεία του.



Φυσιολογία Παγκρέατος

Η σύσταση του παγκρέατος ορίζεται από:

• την ενδοκρινή μοίρα (νησίδια Langerhans) 

• την εξωκρινή μοίρα (παγκρεατικό υγρό):1000-1500ml.     pΗ+:7-8,5



Φυσιολογία Παγκρέατος
Τα ένζυμα που περιέχονται στο παγκρεατικό υγρό είναι: 

Αμυλολυτικά ένζυμα

• Παγκρεατική αμυλάση. Διασπά τους πολύ- σακχαρίτες σε ολιγοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες.

Λιπολυτικά ένζυμα

• Παγκρεατική λιπάση. Υδρολύει τα τριγλυκερίδια

• Φωσφολιπάση Α2. Υδρολύει τα φωσφολιπίδια.

Πρωτεολυτικά ένζυμα

• Θρυψίνες, Χυμοθρυψίνες, Ελαστάσες, Καρβοξυπεπτιδάση, Αμινοπεπτιδάση – μετατροπή 
πρωτεϊνών σε αμινοξέα

Άλλα ένζυμα

• Νουκλεοτιδάσες



Φυσιολογία Παγκρέατος

Η παγκρεατική έκκριση εξαρτάται από ορμόνες, όπως:  Εκκριματίνη,  

παγκρεοενζυμίνη

● Ενδοκρινής μοίρα. Κύτταρα: α-γλυκαγόνη

● β-ινσουλίνη    

● δ-σωματοστατίνη

● F-πολυπεπτίδιο



Καρκίνος του Παγκρέατος 

• Επιθήλιο των πόρων (80%)

Αδενοκαρκίνωμα (μίκρο, γιγαντοκυτταρικό), Αδενοπλακώδες 
(Adenosquamous), Κυσταδενοκαρκίνωμα, Αδιαφοροποίητο

• Αδενικά κύτταρα

• Κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος

Ινσουλίνωμα (10-15%), γαστρίνωμα (60-70%), σωματοστα- τίνωμα (50%), 
γλυκαγόνωμα (60-70%), VIPοma (50%)

• Μη επιθηλιακά κύτταρα

Ινοσάρκωμα, λειομυοσάρκωμα, αιμαγγειοσάρκωμα, ιστιοκύττωμα, λέμφωμα 
(5%)



Παράγοντες Κινδύνου για Ca παγκρέατος

Μη τροποποιήσιμοι
o Γενετικοί παράγοντες
o Ηλικία (55+)
o Οικογενειακό Ιστορικό

Τροποποιήσιμοι : 
o Σωματικό βάρος
o Κάπνισμα
o Κατάχρηση Αλκοόλ
o Σακχαρώδης διαβήτης
o Χρόνια παγκρεατίτιδα
o Ψυχολογικό Στρες



Επιδημιολογία καρκίνου στην

Ελλάδα
Age-standardized rates (worldwide) 
of incident cases, both sexes,  
Ca pancreas, Europe in 2012 



Incidence of pancreatic cancer



Mortality of pancreatic cancer



Παγκρεατική ανεπάρκεια στον καρκίνο του 
παγκρέατος

• Ατελής πέψη (φουσκώματα-πρηξίματα-αέρια)

• Δυσαπορρόφηση 

• Διάρροια (υπεροσμωτική)

• Στεατόρροια (λιπώδη κόπρανα)

• Δυσκοιλιότητα

• Σακχαρώδης Διαβήτης



Θεραπευτικές Επιλογές

1. Χειρουργική επέμβαση

• Εγχείρηση Whipple

• Ολική παγκρεατεκτομή

• Περιφερική παγκρεατεκτομή

• Ενδοαυλικές προθέσεις(stents)

2. Χημειοθεραπεία

3. Ακτινοθεραπεία



Πρωτόκολλο σίτισης μετά από επέμβαση Whipple

5 στάδια σίτισης μετά την επέμβαση Whipple

Η περιφερική παρεντερική σίτιση διαρκεί 5 ημέρες ενώ ήδη έχει αρχίσει το 2ο στάδιο 

σίτισης με προσθήκη ημιστοιχειακού διαλύματος από το στόμα. 

Η χορήγηση ημιστοιχειακού συμπληρώματος θα διαρκέσει για 10 ημέρες (στάδια ΙΙ-ΙΙΙ-

ΙV) και θα διακοπεί με την έναρξη του τελικού σταδίου .



Στάδιο Ι: 

Έναρξη σίτισης από την πρώτη ημέρα μετά την επέμβαση, με 

παρεντερική σίτιση από περιφερική γραμμή. Η παρεντερική σίτιση θα 

διαρκέσει μέχρι και το στάδιο ΙΙ. Ωστόσο, η αποκλειστική λήψη 

παρεντερικής θα διαρκεί τις πρώτες 1 ως 2 μέρες

Στάδιο ΙΙ: 
Σίτιση με πόσιμα ημιστοιχειακά διαλύματα από το στόμα σε συνδυασμό με 
περιφερική παρεντερική διατροφή
Το στάδιο αυτό θα διαρκέσει 2-3 μέρες, εντός των οποίων θα μπορούσε να γίνει 
σταδιακή αύξηση των φιαλιδίων ημιστοιχειακού διαλύματος (από 2 σε 3). 
Η χρήση ημιστοιχειακών σκευασμάτων έχει ως σκοπό την σταδιακή 
επαναχρησιμοποίηση του γαστρεντερικού σωλήνα, με «τρόφιμο», το οποίο δεν 

θα διεγείρει την παγκρεατική λειτουργία.



Στάδιο ΙΙΙ: Μη διαυγής υδρική δίαιτα και ημιστοιχειακό διάλυμα
Διακοπή της περιφερικής παρεντερικής σίτισης και έναρξη σίτισης 
με υδρική μη διαυγή δίαιτα και πόσιμα ημιστοιχειακά διαλύματα.

Στάδιο ΙV: Πολτοποιημένη δίαιτα και ημιστοιχειακό διάλυμα
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει πολτοποιημένη δίαιτα, κυρίως όμως περαστό, σε 

συνδυασμό με ημιστοιχειακό διάλυμα. 
Η διάρκεια αυτού του σταδίου προτείνεται να είναι 5-7 ημέρες, και πάλι αξιολογώντας 

την ανοχή του ασθενούς. 

Στάδιο V: Μαλακή δίαιτα
Στο Στάδιο αυτό διακόπτεται τελείως η λήψη ημιστοιχειακών διαλυμάτων και 

στηριζόμαστε πλήρως σε κανονική διατροφή με ορισμένους διατροφικούς 
περιορισμούς



Ασθενής 60 ετών μετά από επέμβαση Whipple (24-02-2015) και

διαιτολογική υποστήριξη από το πρώτο 12ωρο



7,5 μήνες μετά και με 3 σχήματα χημειοθεραπείας



15/11/2016 (21 μήνες μετά)



22/03/2017



20/05/2017



Τώρα



Χειρισμός παρενεργειών



Δείκτες Αξιολόγησης

Αιματολογικοί Δείκτες

• Γενική αίματος

• Ολικά λευκώματα-αλβουμίνη

• γ-GT, ALP

• TG, T-CHOL,LDL,HDL

• GLU, ΗbA1c

• Κ, Να, σίδηρος, φερριτίνη, 

• Ασβέστιο, βιταμίνη B12, φυλλικό οξύ, βιταμίνη D

Άλλοι δείκτες

• Ανάλυση σύστασης σώματος (ΒΙΑ, DEXA)

• Αξιολόγηση απώλειας ΣΒ 

• Μέτρηση μυικής δύναμης (χειροδυναμόμετρο)



Καχεξία στον καρκίνο του παγκρέατος



Πρωτόκολλο Διατροφικής 

Υποστήριξης

• Ιατρικό / Διατροφικό Ιστορικό

• Διατροφική Αξιολόγηση

• Μέτρηση μεταβολισμού και μυικής μάζας – εκτίμηση 

καρκινικής καχεξίας

• Διαιτολόγιο ασθενούς

• Παρακολούθηση του ασθενούς



Διατροφική Αξιολόγηση

Αξιολόγηση 

• θρέψης ασθενούς 

• ύπαρξης καχεξίας

• μεταβολής σωματικού βάρους

• αλλαγών στην όρεξη, στην κατάποση, στη διάθεση, στη λήψη τροφής



Μέτρηση μεταβολισμού και μυϊκής 

μάζας / εκτίμηση καχεξίας

COSMED – Quark CPET Quadscan 4000



• ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΌ RMR



Διαιτολόγιο Ασθενούς
• Από του στόματος διατροφή

• Εντερική διατροφή 

• Παρεντερική διατροφή

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

Συστάσεις
Ενεργειακές Ανάγκες : 25-30 Kcal/Kg ΣΒ (ESPEN 2016)

Υδατάνθρακες : 50-55% 

Πρωτεΐνες : 1,5-2 g/Kg ΣΒ

Λίπη : εξαρτάται από το σημείο εντόπισης του καρκίνου

• Κεφαλή : <25%

• Ουρά : κανονικές συστάσεις (30%)

Υγρά : 1 mL/Kcal

Ηλεκτρολύτες



Παρακολούθηση Ασθενούς

• Ανά 15 ή 30 ημέρες

• Τακτική επανεκτίμηση/αλλαγές στη δίαιτα

• Επαναληπτικές μετρήσεις

• Χρήση ειδικών κατά περίπτωση διατροφικών 

σκευασμάτων ή αλλαγή οδού σίτισης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Διεύθυνση: Μεσογείων 177, 3ος όροφος

Τ.Κ.: 11525
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2155600155, 6953071576

Email: phoenixcancercare@gmail.com
Web: www.phoenixcancercare.gr

Ώρες επικοινωνίας/ραντεβού: 
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-14:00 & 17:00-21:00

mailto:phoenixcancercare@gmail.com
http://www.phoenixcancercare.gr/

