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GYERMEKKORI PANCREATITISEK
 Akut pancreatitis AP

 növekvő gyakoriság - 3,6-13,2 /100.000/év nem ritka
 gyakoribb felismerés
 15-34% ismétlődő AP

Diagnózis : 2/3 elv - hasi fájdalom, 3x enzim emelkedés,
képalkotókkal típusos elváltozás

 Recidiváló akut pancreatitis RAP
 17-35% progresszió krónikus gyulladásba (akár 5 hónapon belül)

Diagnózis: ≥2 /év (min. 1 hónap tünetmentesség) vagy ≥ 3 AP
(pszeudociszta képződés, szerkezeti eltérések nélkül)

• Krónikus pancreatitis

 létező probléma, gyermekeknél is kialakul (átlag életkor:9,9év)
 hiányzó epidemiológiai adatok 0,5/100.000/év– obstrukció és genetika
 progresszív – egy részüknél rossz életminőség! – időbeni intervenciók!

 Diagnózis: pancreas szerkezeti eltérés + hasi fájdalom/exokrin/ endokrin
elégtelenség
•
(INSPPIRE
-nemzetközi gyermekpankreatológiaimunkacsoport)

KEZELÉSI IRÁNYELVEK GYERMEKKOR PANCREATITISBEN

EPC/HPSG evidence-based guidelines
for the management of pediatric pancreatitis
Andrea Párniczky, Maisam Abu-El-Haija, Sohail Husain, Mark
Lowe, Grzegorz Oracz, Miklós Sahin-Tóth, Flóra K Szabó,
Aliye Uc, Michael Wilschanski, Heiko Witt, László Czakó,
Tassos Grammatikopoulos, Ib Christian Rasmussen, Robert
Sutton, Péter Hegyi

Pancreatology. 2018 Mar;18(2):146-160

GYERMEKKORI AKUT PANCREATITIS
Kizárandó okok:
• Biliáris vagy pancreas anomália? - UH, MRCP (RAP!), ERCP, EUS
• Gyógyszer okozta - anamnézis, gyógyszeres kezelés?
• Szisztémás megbetegedés – IBD, HUS, SLE, szepszisz,shock, verejték NaCl,
coeliakiaban 3x rizikó
• Genetikai prediszpozició - genetikai vizsgálatok (HPSG-Szeged)
• Infekció – tünetek, laborvizsgálatok, mikrobiológiai vizsgálatok
• Metabolikus ok – laborvizsgálatok: vércukor (DKA!), Ca, lipidek
• Autoimmun pancreatitis – 3-4%, IgG4 és autoimmun antitestek, képalkotók és
szteroidra adott válasz,
2 típusú AIP esetén 30%-ban IBD igazolódott!

AKUT PANCREATITIS –KÉPALKOTÓK
• Hasi UH –
• Hasi CT -

• MRCP
• EUS

• ERCP

–
–

–

elsőként választandó, szenzitivitás 70%
parenchimalis elváltozások, oedema és peripancreaticus
folyadékgyülemek megítélése
szövődményes (állapotromlás, nekrózis) esetekben
72-96h-val a betegség kezdetét követően
nekrózis és vérzés megítélésében jó
az esetek 1/3-ban történik, szenzitivitás 60-75%
gyanított biliáris vagy pancreas vezeték anomália
pancreas vezeték sérülés gyanúja (ERCP?)
biliáris pancreatitsben choledochus kövesség?
pancreas divisum
lokális szövődmények későbbi kezelése
gyanított autoimmun AP – mintavételi lehetőség
biliáris pancreatitisben – súlyos cholangitis, choledochus elzáródás,

BILIÁRIS AKUT PANCREATITIS - ERCP
Indikáció: ductus choledochus obstrukció
cholangitis
• ERCP időzítése a cholangitis súlyosságának függvénye:
- súlyos cholangitis esetén 24h belül
- 24-48h várakozás a spontán oldódó obstrukciók miatt - 72h belül!
• amennyiben bizonytalan EUS vagy MRCP választandó
• Szövődménymentes biliáris AP esetén cholecystectomia a bennfekvés során
- korai LP – kevesebb ismételt kórházi felvétel
- súlyos biliáris AP után 6 héttel javasolt

CHOLECYSTOLITHIASIS, CHOLEDOCHOLITHIASIS
GYERMEKKORBAN
• Gyakoribb a hemolitikus kórképek, obesitás vagy öröklött hajlam
következtében
• Növekszik a cholecystectomiak gyakorisága
• Cholecystectomia után 15% -ban choledocholithiasis miatti beavatkozás

• EUS segíthet a kövek megítélésében
• Felnőtt intézménybe ERCP-re küldött gyermekek esetén 30%-ban nem
találtak követ, az esetek 35%-ban kértek áthelyezés előtti MRCP_t a kövek
igazolására

TRAUMÁS AP (10-40%)- HASI CT, ERCP
• pancreas vezeték sérülés, fistula vagy pszeudociszta képződés
• vezeték ruptúra gyanú- parenchymaba terjedő vagy növekvő peripancreaticus
folyadékgyülem
Nemzetközi vizsgálatok:
• 25 gyermekkori eset/15 év
• Súlyosság fokának megítélésére hasi CT 47,8% (CT szenzitivitás az első 12h-ban 60-80%)
• ERCP mindenkinél (?) - 52% distalis és 16% proximalis Wirsung vezeték sérülés

- kezelésként pancreast sztent és/vagy szomatosztatin
• MRI (nekrózis, vascularis lézió) - MRCP?
• Súlyos fokú traumas AP – nonoperatív kezelés hasonló kimenetel (674 beteg)

Keil R, et al. Scand J Gastroenterol. 2016;51(2):218-24, Naik-Mathuria BJ, et a. J Traum Acute Care, 2017,83,583-96.

AKUT PANCREATITIS - SZÖVŐDMÉNYEK
• Pszeudociszta 10-38%
• Pancreas nekrózis <10% (felnőttkorban 20-30%)
- steril vagy fertőzött nekrotikus folyadékgyülemek
- fertőzött nekrózis
- nem igazolt fertőzött nekrózis (“walled of” nekrózis, WON)
- Kompartment szindróma
- Akut vérzés
- Gastricus elzáródást okozó WON
- Mortalitás 2-11% gyermekkorban

RECIDIVÁLÓ AKUT PANCREATITIS- RAP
• MRCP – anatómiai eltérés:

choledochus cysta
• pancreato-biliáris junkció rendellenességei
• pancreas divisum

- Pancreas divisum: nehézség <2 év korosztályban
6-7 éves kor alatt altatást igényel,később kooperáció hiánya
PD vizualizáció: 45-60%
Szekretin javítja a vizualizációt
ERCP - szerepe idiopáthiás RAP-ban nem tisztázott
pancreas divisum

ERCP GYERMEKKORBAN
• Gyermekeknél , akár csecsemőknél is elvégezhető,
biztonságos gyakorlott endoszkópos esetén
• Gyakoribb alkalmazás (1976): n: 150-435/10 év
sikeresség 90%
szövődményráta 4,0 - 9,5%
• Diagnosztikus
TERÁPIÁS!
• NASPGHAN – ERCP website

Pancreas divisum, pseudocysta
Troendle DM, Gastrointest Endoscopy Clin N Am (2015 in press)

ENDOSZKÓPOS RETROGRÁD CHOLANGIO
PANCREATOGRAPHIA - ERCP
• Diagnosztika – epeúti kövesség, pancreas divisum, traumas pancreatitis
• Terápiás céllal –
biliáris pancreatitis,
pancreas vezeték kövesség vagy szűkület,
traumas sérülése, papilla betegségek
• Gyakori szövődmény a post ERCP-s pancreatitis (PEP)
- hyperamylasaemia az esetek 75%-ban, nem azonos pancreatitissel –
- szérum amiláz szint mérése a beavatkozás után 6h-12-órával majd 24h
- megelőzés NSAID kúpok
- kockázatot csökkenti a kevesebb számú kanülálási kísérlet, pancreas
sztent behelyezés felnőttkorban
• Gyermekkorban a sphincterotomia és pancreasvezeték kontrasztanayagos
feltöltése volt rizikó a PEP kialakulására
Pancreas stent behelyezése fokozta a PEP gyakoriságát

ERCP - gyermekkori indikáció
Pancreaticus eredet:
• akut biliáris pancreatitis (epekövesség+cholangitis, tág
epeút )

• krónikus vagy recidiváló akut pancreatitis
- pancreas drainage Wirsung-tágulat, kövesség,
tartósan emelkedett SGOT,SGPT
• Ismeretlen eredetű RAP (?)
• gyulladásos (pszeudociszta) vagy traumás szövődmény
kezelése
• Pancreas divisum – minor papillotomia
• pancreas vezeték rendellenesség – (egyéb
vizsgálati eredmények )

ERCP - GYERMEKKORI INDIKÁCIÓ
Biliáris megbetegedés:
• Choledocholithiasis - epeúti obstrukció, purulens
cholangitis
• Biliáris szűkület (benignus)
• Choledochus cysta (egyéb pancreatobiliaris
fejlődési rendell., preoperatív)
• Primer sclerotisalo cholangitis (domináns szűkület,
perifériás forma, cholestasis, epekövesség)
• Caroli-betegség és szindróma
• neonatalis cholestasis kivizsgálása
• biliáris szövődmény hasi műtétet,
májtranszplantációt követően
• Oddi-sphincter diszfunkció (OSD I)

ENDOSZKÓPOS UH
• Gyermekeknél 5 éves kortól biztonságosan végezhető altatásban
Felnőttkori diagnosztikus hozama 80%

- Idiopathias AP 61%-ban igazolt elváltozások, ebből 41%-ban biliáris eredet
- Pancreas divisum

- Biliáris vagy pancreas tumorok (<2,5cm), pancreas carcinoma, solid vagy cisztózus
pancreas tumorok
- Pancreatitisek szövődményeinek ellátása (folyadékgyülemek)

PSZEUDOCISZTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AP-t követően 38%-ban és ezek fele drainage-t igényelt
Pszeudciszta alakul ki az akut peripancreatikus folyadékgyülemek kb. feléből
Kialakulás hátterében gyakori a trauma, 15,8%-ban idiopathias - követés, mintavétel
AP+RAP+CP 320 eset – 18%-ban pszeudociszta
Pancreatitist követő folyadékgyülemek megítélése – hasi UH szenz. 75-90%,
- CT (CECT)!
Tünetmentes egyénekben a nem növekvő ciszták követése, csak a 4.hét után kezelendők (>6cm)
Kezelés amennyiben tünetet ad vagy befertőződik
Drainage sebészi vagy endoszkópos (EUS) úton – hasonló sikerráta, kisebb terhelés EUS esetén
EUS mellett eredményesebb, keveseb komplikáció
212 esetből 62% szimptómás – Terápia: 27,4% belső drainage
23,1% külső drainage
27,4% konzervatív

Bolia R, Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;61

KRÓNIKUS PANCREATITIS – DIAGNÓZIS, KEZELÉS
• Hasi UH –
•
•
•
•

szöveti eltérések,kalcifikáció, fővezeték és oldal ágak abnormalitásai, pancreas
kövesség, intrapancreaticus folyadékgyülemek,
EUS
–
autoimmune pancreatitisben
szövődmények ellátása – EUS vezérelt drainage, finomtű aspiráció vagy biopszia
EUS elastographia
MRCP – epe ás pancreas vezeték eltérések megítélése
ERCP – Indikációk: pancreas vezeték kő vagy obstrukció
ductalis szövődmények
Beavatkozások: sztent behelyezés, kő eltávolítás, ballon dilatáció

Kezelés: endoszkópos intervenciós vagy sebészeti

KRÓNIKUS PANCREATITIS – KEZELÉS ?
• A kezelés célja a pancreas funkció megőrzése!!!!!
Exokrin elégtelenség esetén enzimpótlás
Fájdalom a leggyakoribb tünet – életminőség, narkotikumok!
Számos nem sebészi eljárás épül be a kezelésbe
Sebészeti eljárások sikertelen konzervatív és endoszkópos
kezelést követően
• Takarékos reszekciók előnyben
•
Műtéti indikációk:
• Fájdalom > 80-90%
• Szövődmények > 60-70%
• Kompressziós syndroma
• Pszeudociszták
• Szeptikus komplikációk
• Fistula
• Ascites
• Malabsorpció
•
•
•
•

KRÓNIKUS PANCREATITIS - SZÖVŐDMÉNYEK
• Gyomor kimenet vagy duodenum obstrukció - műtéti indikáció
• Epeelfolyási akadály - endoszkópos intervenció
• Pancreas vezeték eltérések – ERCP : sphincterectomia, tágítás, ESWL, sztent implantáció
• Panaszt okozó pszeudociszták :
– transgastricus vagy transduodenalis drainage EUS során, mintavételi lehetőség
• Fertőzött pancreas nekrózis:

rutinszerű punkció (FNA) nem!

konzervatív kezelés ab adása
ritkán guided percutan (retroperitonealis) drainage
endoszkópos intraluminalis drainage

KRÓNIKUS PANCREATITIS – MŰTÉTI LEHETŐSÉGEK
• a pancreas vezetékek anatómiájától és a pancreas szöveti elváltozásaitól függ
• Dekompressziós műtétek:
longitudinalis pancreatojejunostomia (Pustow-Gillesby)
pancreaticogastrostomia
distalis dekompresszió
• Reszekciós műtétek:
proximális – pancreatoduodenectomia Whipple-műtét
- pylorus megtartásos Whipple-műtét
- duodenum megtartásos pancreas fej reszekció – Berger , Frey műtét
- szervmegtartó pancreas fej reszekció (Farkas)
distalis pancreatectomia
Szerv megtartás
• Teljes pancreatectomia szigetsejt autotranszplantációval

Időzítés?
Műtét típusa ?

Krónikus pancreatitis – coeliakia SPINK1+CTRC

13 éves, 10 éve visszatérő pancreatitisek,
AP miatti 4 hetes kezelés - Wirsung vezeték tágulat 10-14mm,
folyadékgyülem a bursa omentalisban

ERCP (SE I.sz Belgy):
Wirsungban 3-10m-es kövek
pancreas sphincterotomia
+ endoprotesis
Műtét:
Wirsungo-gastrostomia

Pancreas divisum
A hasnyálmirigy fejlődési
rendellenességei és azok
fontosabb következményei :
•

pancreas anulare duodenum stenosis

• pancreas divisum pancreatitisek

• pancreas heterotópia –
bél sztenózis,vérzés

PANCREAS DIVISUM
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gyakoriság 7% - betegek többsége (95%) tünetmentes
Genetikai mutációt hordozók felénél PD
Tünettel járó PD 22%-ban CFTR mutáció, egyéb mutációk SPINK1, CTRC
Retrospektív elemzés (48 gyermek/15év): átlagos életkor a tünetek
kezdetekor: 11,0 (2-14év)
Jellemző tünet: visszatérő epigastrialis fájdalom
RAP esetén 19,2%,
Elsőként MRCP
Szimptómás PD ERCP! – papillotomia, papilla plasztika, dilatáció és
sztent behelyezés
Sikeresség 75-96%
Diagnosztikus EUS !!!
Műtét – papilla reinsertio
duodenum megtartó pancreas fej resectio
pylorus megtartó Whipple vagy egyéb resectio

12,5 ÉVES FIÚ – HÁNYÁS, JO BORDAÍV ALATTI FÁJDALOM:
CHOLECYSTITIS, HEPATOPATHIA, ENYHE PANCREATITIS
• MRCP: gracilis ductus
pancreaticus az
intrapancreaticusan szűk
choledochus előtt halad el –
pancreas divisum?
• EUS (Bajcsy-Zs Kh) : cholecysta
microlithiasis, szabálytalan
lefutású Wirsung, fejben csak
rövid szakaszon ábrázolódott
– pancreas divisum
• ERCP (ÁEK): choledochus
suprapapillaris szűkülete,
sludge, biliaris
sphincterotomia +endobiliaris
stent

Recidiváló akut, majd krónikus pancreatitis
– pancreas divisum _ SPINK1+CTRC
Első AP 3 évesen
CTRC és SPINK1 hajlamosító mutációk
4,5 évesen MRCP - pancreas divisum?
2014-2017 között 4 AP
2017.júliusa EUS+ERCP+papillotomia –
inkomplett pancreas divisum + PEP,
2017 decemberéig még 7 AP
Ismételt ERCP- sikertelen kanülálás, feltöltés
MRCP 2017. október – chr pancreatitisre utaló
elváltozás nincs
2017.December AP kapcsán hasi CT – tág
Wirsung, kiszélesedett pancreas fej
Jejunalis táplálás
2018. februárja műtét
Összesítve- 11 AP + 2 post ERCP-s AP
2 ERCP és 2 MRCP
7 évesen műtét

PYLORUS MEGTARTÁSOS PANCREATODUODENECTOMIA KAUSCH-WHIPPLE MŰTÉT

Köszönöm a figyelmet!

GYERMEKKORI KRÓNIKUS PANCREATITIS
- nemzetközi adatok- INSPPIRE

• előfordulás 0,5/100.000 gyermek
Regiszterükben CP:76 /170 pancreatitises eset:
• 75,9%-ban AP előzte meg

• leggyakoibb rizikófaktor – genetikai mutáció 67%
(51/76)
• 9/51 esetben több mint 1 mutáció, 12 esetben
negatív,
13 esetben nem történt
• diagnózis felállítása: 9,9 évesen (legfiatalabb 2 éves)
• első AP 6,8 évesen, 7/76 (9%) 2 éves kor előtt

• AP progressió CP-be medián 0,7 év alatt
(Schwarzenberg et al, J Pediatr 2015)

Klinikai vizsgálatok gyermekkori
pancreatitisben
Pathogén variánsok AP 32%-ban, ARP 65%-ban és
CP 80%-ban.

PRSS1
CTRC
SPINK1
CPA1
CFTR

with genetic risk
(n=59)
6,8%
42,4%
20,3%
5,1%
25,4%

all patients
(n=121)
2,5%
37,3%
9,9%
2,5%
12,4%

Pathogén variánsok az idiopthiás esetek 63% és a nem
idiopathiás 34%-ban.

PANCREATODUODENECTOMIA
KAUSCH-WHIPPLE MŰTÉT

ERCP - GYERMEKKORI INDIKÁCIÓ
• a pancreas vezetékrendszerének részletes vizsgálata
• vezeték sérülés igazolása (traumás) – pszeudocisztaval kommunikáció?
•

peripancreatikus folyadékgyülemmel?

• Pancreas cysticus elváltozásai – diagnosztika, drainalas
• Biliáris rendszer elváltozásai

ERCP GYERMEKKORBAN
• Gyermekkorban a sphincterotomia és pancreasvezeték kontrasztanayagos
feltöltése, injektálása volt rizikó a PEP ki
• Pancreas stent behelyezése fokozta a PEP gyakoriságát

