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Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. 

If you can’t measure something, you can’t understand it. 

If you can’t understand it, you can’t control it. 

If you can’t control it, you can’t improve it. 

 

 

H. James Harrington  
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

AAST     American Association for the Surgery of Trauma 

a-GPS     adjusted Glasgow Prognostic Score 

AI     Artificial Intelligence 

AIDS     Acquired Immunodeficiency Syndrome 

AIR     Appendicitis Inflammatory Response 

ASA     American Society of Anaesthesiologists 

AUC     Area Under the Curve 

BMI     Body Mass Index – testtömeg index 

COPD     Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

CRP     C-reaktív protein 

CT     Computed Tomography - Computer Tomographia 

CONUT    Controlling Nutritional Status 

DCC     Damage Control Concept – kármentési elvek 

DCS     Damage Control Surgery – kármentő sebészet 

DFS     Disease Free Survival – betegség mentes túlélés 

EBM     Evidence Based Medicine – bizonyíték alapú orvoslás 

ECOG – PS    Eastern Cooperative Oncology Group Performance Score 

ERCP      Endoscopos Retrograd Cholangio-Pancreatographia 

ERAS     Enhanced Recovery After Surgery 

ESPEN    European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

EuroSCORE    European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

FAST     Focused Assessment with Sonography for Trauma 

FEV1     Forced Expiratory Volume in 1 second 

FVC     Forced Vital Capacity 

GPP     Good Practice Points 

GPS     Glasgow Prognostic Score 

ISS     Injury Severity Score 

hGPS     hepatic Glasgow Prognostic Score 

HIV     Human Immunodeficiency Virus 

LOS     Length Of Stay – kórházi tartózkodás 

mGPS     modified Glasgow Prognostic Score 

MCCI     Modified Charlson Comorbidity Index 
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MI     Maastricht Index 

MRCP     Mágneses Rezonanciás Cholangio-Pancreatographia 

MNA     Mini Nutritional Assessment 

MUST     Malnutrition Universal Screening Tool 

NLR     Neutrophil-Lymphocyte Ratio 

NRI     Nutritional Risk Index 

NRS 2002    Nutritional Risk Screening 2002 

OIS     Organ Injury Scaling 

OS     Overall Survival – teljes túlélési időtartam 

PFS     Progression Free Survival – progressio mentes túlélés 

PI     Prognostic Index 

PLR     Platelet-Lymphocyte Ratio 

PNI     Prognostic Nutritional Index 

ROC     Receiver Operating Characteristic 

SGA     Subjective Global Assessment 

SIR     Systemic Inflammatory Response 

SIRS     Systemic Inflammatory Response Syndrome 

STS     Society of Thoracic Surgeons 

TNM     Tumor Node Metastasis  

US/UH    Ultrasound / Ultrahang 

TRISS     Trauma Score – Injury Severity Score 
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1. BEVEZETÉS 
 

Gyógyító tevékenységünk alapja mind a diagnosztikus, mind a therapiás lépések 

megválasztásában a korábbi tapasztalatokból felépülő kánon. Az esetek változó arányában, de 

ideálisan mégis bizonyíték alapú döntéseket a közös tudás alapjául szolgáló tanulmányok 

szabják meg. Az intézeti, hazai és nemzetközi klinikai gyakorlat és az eredmények 

összehasonlíthatósága elengedhetetlenné teszi, hogy a klinikusok „azonos nyelvet” 

beszéljenek. Ezen a szó szoros értelmében vett kifejező nyelven – a nyugati kultúrkörben az 

angol – kívül szükséges az adatok közlésének közös platformja, valamilyen szintű 

szabványosítása is. 

Az evidenciákon alapuló orvoslás (evidence based medicine – EBM) alapkövei az 

objektivitás, az uniformitás és az összehasonlíthatóság. Ennek egyik legfontosabb módszere a 

folyamatos, zömmel minőségi változók mérhetőségén alapul. Eszköze a numerikus 

transzformáció, azaz az adott kórformára jellemző adathalmazra illesztett, a leírásra (pl.  

diagnózis, kórlefolyás) konstruált pontrendszer.  

A statisztikai módszerek szolgáltatják az eszköztárat ahhoz, hogy a kinyert adatok 

összevethetővé, elemezhetővé váljanak. A valószínűségek és rizikótényezők számának, az 

adathalmazok méretének kritikátlan növelése a gyakorló orvos számára a bizonytalansági fokok 

emelkedésének veszélyével jár, valódi támasz helyett csak újabb dokumentációs kötelmet 

jelent. Ugyanakkor fenyeget az individuumot érintő orvosi döntés kikerülése a szakmai 

kompetenciakörökből. Az egyénre ugyanis a statisztika csak korlátosan tekint. Ennek egyik 

ellensúlya az orvosi szempontok kérlelhetetlen és következetes érvényesítése az adatbevitel 

szintjén, sőt már előtte, az algoritmusok felállításakor is. Ugyanilyen fontos a keletkezett 

eredmények folyamatos kontrollja, az orvosi szempontok szerinti értelmezése, rendszeres audit 

általi állandó korrekciója. Az Arteficialis Intelligencia (AI) közelmúltbeli radikális térnyerése 

és jövőbeli alkalmazásai nem csak új utakat nyit a medicinában is, de eddig ismeretlen 

feladatokat is szab. Az elérni kívánt általános cél: a medicina és esetünkben a sebészet területén 

a minél pontosabb diagnózis és ezen alapuló kórjóslat. Az egyénre szabott optimális kezelés 

objektív megalapozottsága a sikeres megoldás függvénye. Az Értekezés ehhez kíván érdemi 

hozzájárulással szolgálni. 

   A kórismézés során keletkezett információk számokba öntése - nem elhanyagolható 

részük, pld. a laborlelet már eleve ilyen, de a képanyag pixelei sem mások -, a megfelelő 

adatrészletek csoportokba rendezése a klinikai pontrendszerek működésének alapja. 
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Egymástól független beteg jellemzők, kórlefolyási tényezők és diagnosztikai paraméterek 

számokká konvertálása látszólag az egyénre szabott döntés kárára történik. A valóságban 

azonban optimalizált fokozat skáláktól éppen az ellenkezőjét várjuk. A jól felépített 

pontrendszer alkalmazása esetén a kimenetelt illetően a legjobb döntés meghozásában kell 

segítséget kapnunk, miközben a betegünknél számított értékhez hozzárendeljük a vonatkozó 

ajánlást. Az algoritmus eredménye azonban sosem diktátum, az adott helyzetben és betegnél 

legfeljebb nyomatékos javaslat. Sem a diagnózis, sem a therapia nem vakrepülés, amelynek a 

kívülről táplált „objektív” információk alapján a sebész puszta végrehajtója. A betegre, a 

helyzetre, és az orvosra szabott – ha úgy tetszik az „egyénre optimalizált” – eseménysorból a 

gyógyítás művészete kihagyhatatlan marad. 

 

1.1 Prognosztikai pontrendszerek 

 

Az orvoslás-ápolás során számtalan folyamatos változó értékkel találkozunk (pl.  

fehérvérsejtszám, testsúly, hőmérséklet, kamrai nyomás, légzésfunkció stb.). Az orvosi döntés 

ezekben a sztochasztikus, valószínűségi változókkal jellemezhető folyamatokban 

determinisztikus. Kizárni törekszünk a véletlent, szabályt keresünk, amihez tartani tudjuk 

magunkat. A sokarcú valóság pontokban való kifejezése, jellemzése, majd ezekből működő 

modell készítése a várható kórlefolyás megítélésében történő segítségnyújtást célozza meg. 

A páciensről nyerhető, számokban kifejezhető, jellemzően diverz jellemzőket felhasználó 

rendszerek változó mértékben, de tipikusan heterogén betegcsoport adatait vetik egybe. 

Numerikus formában, kódként működve ígérnek segítséget a klinikus számára azzal, hogy 

csökkentik a változók és a szabadsági fokok számát. A kényelmetlen és átláthatatlan 

adathalmaz kezelhetőbb formátumot vesz fel. Mindehhez szükséges, hogy a rendszer a kérdéses 

betegség és lefolyása ok-okozati összefüggéseit jól modellálja, a tükrözés számottevő torzulás 

nélkül történjen. A jól konstruált prognosztikai indextől azt várjuk, hogy összefoglalja a 

különböző változók várható hatását a kezelésre.1 

A prognosztikai pontrendszer a beteg morbiditási vagy mortalitási kockázat növekedését 

vagy csökkenését foglalja össze valamely kitüntetett kezelés választása esetén. A kezelés 

előnye számszerűen úgy fejezhető ki, hogy összevetjük azon betegek kimeneti jellemzőit (pl. 

szövődmények valószínűsége, túlélési arány), akik nem részesültek a vizsgált therapiában, 

azokéval, akik az adott kezelést kapták. Más megvilágításból értelmezve: a prognosztikai 

ponttal kimeneteli rizikót becsülünk.2 Pontrendszer alkalmazásával kezelési események hatását 
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hasonlítjuk össze olyan betegcsoportokban, amelyek a therapiás döntéshozásig azonos 

kórlefolyást mutattak.3,4 

A múlt század utolsó évtizedéig a prognosztikai rendszerek kidolgozása során a jelenleg 

elfogadott EBM kritériumai értelemszerűen még nem érvényesülhettek. Annak ellenére, hogy 

sokszor nehezen definiálható elemeket tartalmaznak, illetve szubjektív paraméterektől 

terheltek, több ilyen rizikó becslő skála a mai napig széles körben használt (pl. Karnofsky-

skála5, Apgar score6, Eastern Cooperative Oncology Group – Performance Score [ECOG-PS]7, 

Glasgow Coma Scale8, American Society of Anaesthesiologists klasszifikáció [ASA]9). 

Ezen világszerte elismert, bevett skálák bírálata nyilván nem lehet a célunk. Megjegyzést 

érdemel viszont, hogy megjelenésük ideje a „gyógyítás művészetének” statisztikai modellektől 

mentes korszaka. Ekkoriban a döntéshozatal alapját a tapasztalatokból felépített szakértelem 

(expert opinion) adta és a helyességet leginkább gyűjtött, retrospektív statisztikák támogatták. 

A jelenség hozadéka a bizonytalanság: egyes intézmények eltérő ellátási alapelvei kiütköztek 

mind minőségi, mind költségvonzati mutatókban. Az egységesítés, optimalizálás, 

minőségbiztosítás jegyében 1991-től terjedő EBM ebből az aspektusból új korszakot nyitott. A 

gyógyító tevékenység jó részében a döntések protokollizálódtak, standardokhoz igazodtak, 

biztonságuk javult.10 A metrikus metodológia, biometria, statisztikai analízis egységesítése 

iránytűt adott a kortárs kutatási eredmények helyes, kritikus alkalmazásához. Többváltozós, 

bonyolultnak ható pontrendszerek is automatizálhatók, amennyiben szoftveres/online 

segédeszközzel kalkulálhatók. Ezek a komplikált prediktív rendszereket is széleskörűen 

elfogadottá tehetik, mint pl. a szívsebészetben használt EuroSCORE (European System for 

Cardiac Operative Risk Evaluation) vagy STS (Society of Thoracic Surgeons) pontok.11 

Természetesen a historikusan „már bevált” pontrendszerek leváltása nem feladat, de az EBM 

lehetőséget ad ezen entitások további pontosítására, finomhangolására. Jó példa erre a Tumor-

Nyirokcsomó-Metastasis (Tumor-Node-Metastasis - TNM) rendszer evolúciója, melynek korai 

(1968 óta frissített) változatait az újabb evidenciák napjainkban is felülírják.12,13 

A diagnosztikus és therapiás arzenál folyamatosan fejlődik, a statisztikai módszerek révén 

az eredmények stabil matematikai alapra helyezhetők. Mindezek számos kórlefolyást jósló 

rendszer megszületését eredményezték a közelmúltban, és újabbak formálódnak napjainkban 

is.14 

A mindennapi általános sebészeti gyakorlatban a prognosztikus pontrendszerek még keresik 

a helyüket. Ez adta az indokát, majd indíttatását, hogy klinikai gyakorlat alapú kutatásaimat 

erre a területre fókuszáljam. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 
 

 

A doktori értekezésben az alábbi kérdésekre kívántam választ kapni. 

 

 

1. A heveny féregnyúlvány gyulladás diagnózisában mi a sebészi vizsgálat és két 

elfogadott pontrendszer, az Appendicitis Inflammatory Response Score és az Alvarado 

Score viszonya? 

 

 

2. A hasnyálmirigy trauma therapiás döntéseinek kulcspontjaiban mi a standard 

pontrendszerek haszna, mihez igazítsuk a sebészi agresszivitás mértékét? 

 

 

3. Hol a helye a malignus tumoros betegek komplex onkológiai-sebészeti kezelésében a 

módosított Glasgow Prognostic Score-nak?  

 

 

4. Milyen hatása van a sebészeti beavatkozásra váró onkológiai betegek preoperativ 

tápláltsági állapot felmérésén alapuló célzott mesterséges táplálásnak?  

 

 

5. Milyen lényeges extramedicinalis vonatkozásai vannak a pontrendszerek 

használatának?  
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3. AZ ORVOSI GYAKORLAT PONTRENDSZEREINEK 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
 

Az orvosi döntés – függetlenül a rendelkezésre álló adathalmaz méretétől – valószínűségi 

alapokon nyugszik. A beteget, betegséget reprezentáló tünetek, leletek, diagnosztika és 

kórjóslat szükségszerűen magukban hordozzák a félreértelmezés, a tévedés lehetőségét. A 

jelenség sosem volt ismeretlen, számszerűsítésének alapjai a Bayes-theorema (egy esemény 

bekövetkezésének esélye egy másik tényező jelenléte esetén)15 mintegy 250 éves közlése óta 

rendelkezésre állnak. 

Míg a páciens azért jelentkezik, mert gyógyulást vár az orvostól, addig az ellátó tisztában 

van a bizonytalanság lehetőségével: nem minden kórisme helytálló és nem minden kezeléstől 

várható javulás. A kórformák egy része pedig gyógyíthatatlan. 

Személyi és időbeli függést is mutathat egy-egy lelet értelmezése. A populáció folytonos 

változóit jellemző normál (természetes) eloszlás által kijelölt „egészséges” értékektől való 

eltérés nem feltétlenül jelez betegséget. Adódhat mérési hibából, statisztikai jellegből (standard 

deviáció), vagy az egyénre jellemző adottságból. „Kórosnak” kikiáltott leletre adott válasz 

orvosról orvosra változhat, míg ugyanazon orvos eltérő időpontokban reagálhat rá 

különbözőképpen.16 A jelenség következménye, hogy ugyanazon beteg által hordozott 

adathalmazra alapozott diagnózis az egyes ellátók között, ám időnként még ugyanazon orvos 

esetében is mutathat variabilitást. 

Egy kórisme felállítása rendszerint következményes therapiás tervvel jár. Túl nagy számú 

pozitív diagnózis esetén előfordulhat, hogy olyan beteg is kezelésben részesül, aki bár leletileg 

kóros, de hátránya a kezelés elmaradása esetén nem keletkezne (pseudo-disease illetve invented 

disease). Ellenkező esetben, alul-diagnosztizálás esetén ellátás nélkül páciensünk egészsége 

károsodhat. („Azt a betegséget, amit nem ismersz, nem tudod diagnosztizálni.” – Prof. Dr. 

Szijártó Attila nyomán). Egyéni, racionális döntést hozni csak a therapiás alternatívák ismerete 

– haszonnal, veszélyekkel - és azok várható hozadéka esetén lehet.17 A diagnosztikus és 

therapiás agresszivitás önkorlátozásának parancsát a hippokratészi „nil nocere” hordozza. 

A csupán intuíciókon alapuló döntés tudományos szempontból megalapozatlan. A szervezet 

működési zavarai számos bizonytalansági faktornak köszönhetően csak sztochasztikus 

modellel, valószínűség számítási eszközökkel írhatók le. A leletek értelmezésétől a therapiás 

tervig a döntésanalízis metódusával juthatunk el.18 

A beteget és az általa hordozott betegséget körülvevő bizonytalanság feloldásának több 

stratégiája létezik. A guideline-ok és evidence based ajánlások egyaránt hasznos vezérfonalakat 
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adnak az orvos kezébe, de betegségközpontúak; nem látják az adatoktól a beteget, mint 

individuumot. Rutin alkalmazásuk jogi vonatkozásoktól terhes, de ezek nem feltétlenül kőbe 

vésett szabályok. Az orvos tapasztalata segíthet, hogy melyik beteg profitálhat belőlük, illetve 

mikor kezelhetők az ajánlások rugalmasan.19 Therapiás alternatívák esetén – épp a bizonytalan 

kimenetel miatt - helyes gyakorlat a beteg, mint „szolgáltatást” igénybe vevő egyén bevonása 

a döntéshozatalba (shared decision making). 

A páciens tisztában van panaszaival, kórtörténetével, szocio-ökonómiai hátterével, míg az 

orvos ismeri a betegség kezelési lehetőségeit, a valószínűsíthető kórjóslatot. Biztos kimenetelt 

ígérni hiba, de a tájékoztatáson alapuló beleegyezés (informed consent) eléréséhez a 

valószínűségek felvázolása kívánatos módszer. Utóbbihoz nyújthatnak támaszt a szintén 

statisztikai alapokból építkező prognosztikai modellek, indexek és általuk kategorizált 

rizikócsoportok. Sarkítva megállapítható, hogy míg a guideline-ok a betegségre és a therapiára 

fókuszálnak, addig a prognosztikai modellek a betegre.20 

Statisztikai jellegéből adódóan a prognózis számszerűsítésében a hibázás lehetősége kódolt. 

A numerikus adatokból következtetett „blikk diagnózis” potenciális hibaforrás, az egyéni 

döntés kárára történhet.21,22,23 Esetenként azonban objektív támasz lehet a klinikus kezében: 

megkönnyítheti a kommunikációt a beteggel, hozzátartozókkal, kapaszkodó lehet nehéz etikai 

vagy onkoteam döntések során.24 

Kórjóslat szempontjából számos változó játszik szerepet. Ezek egyrészt már ismert irodalmi 

adatokból, mások kórélettani jellegű extrapolációból vagy vita, kutatás tárgyát képező 

elemekből állhatnak. A kovariánsok számának lehetőség szerinti csökkentése csábító folyamat: 

redukált mennyiségű adatból lehetőség szerinti pontos prognózishoz jutni több szempontból is 

kívánatos. A „takarékos” adatgyűjtés kevesebb logisztikai és gazdasági vonatkozással jár, 

ráadásul az egyszerűbb modellek a klinikai gyakorlatban is könnyebben terjednek, mint a 

komplex számítások.25,26 A tényezők számának racionális csökkentésekor építkezhetünk felfelé 

a legvalószínűbb változók számba vételével (forward selection), illetve az adathalmazunk 

leépítésével, mely során lépésenként elimináljuk a legkevésbé jelentős faktorokat (backward 

selection). Az indukciós és a redukciós metódus kombinációja is használható, a cél a hipotézis 

szignifikancia szintjét (p) jelképező hibahatárig történő adatszűkítés. A p érték viszont hatást 

gyakorol a változók mennyiségére. 

Egyes tényezők prognosztikai ereje eltérő lehet, így egy kórjóslati indexben egyaránt 

szerepelhetnek erős és gyenge prediktorok is. Amennyiben a szignifikancia szintet alacsonyan 

tartjuk (1-5%), rendszerint kevés változót veszünk figyelembe, míg a p értékének növelése (pl. 

10-15%) esetén addig kevésbé fontosként aposztrofált változók is bekerülnek a halmazba. 
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Esetenként figyelmen kívül hagyhatók azon változók, melyek nagymértékben függnek más, 

már figyelembe vett tényezőtől. Nem kívánatos olyan elemek használata, melyek mérése során 

nagy a hibaszázalék. Folytonos változók használata pontosabb számítást tesz lehetővé, mint 

ezek kategorizálása.27 Amennyiben a kimenetel kétoldalú változó (dichotom), használható a 

logisztikus regressziós analízis. A módszerek pontossága és a hiba (elcsúszás, torzulás: bias, 

illetve a „zaj”) esélyének csökkentése a vizsgált elemszám növelésétől és a mért adatok 

minőségi javulásától várható.16 Ez annyit tesz, hogy nagy populáción tesztelt változók 

prognosztikai értéke pontosabban becsülhető. Egy-egy mért adat vagy egy ezekből felépülő 

komplex prognosztikus index ereje/pontossága mérhető a valódi és fals pozitív (illetve negatív) 

leletek arányát reprezentáló görbe (receiver operating characteristic - ROC) alatti terület 

számításával (area under receiver operating characteristic curve - AUC).23  

Megfelelően választott tényezőkkel a prognosztikus modell a nagy populáció adatait 

extrapolálja az egyénre, a betegünk értékeit a kérdéses esemény (pl. morbiditás, mortalitás) 

szempontjából számszerűsíti, valószínűségi kategóriába sorolja. Az így kialakult rizikó 

csoportok a folytonos változók helyett osztályokat jelentenek, szükségszerű adat torzulással. A 

pontrendszer elemeiből generált rizikó csoportok valósághoz viszonyított hűségét emiatt kell 

tesztelni (kalibráció), enélkül a klinikai alkalmazás félrevisz, helytelen. A prognosztikus modell 

korrektsége, megbízhatósága a következő módokon ellenőrizhető.28 

1. internal validation (belső igazolás) – Ugyanazon beteghalmaz felosztása (tipikusan 2:1 

arányban) két csoportra. Az első csoport adataiból (training set) készül a pontrendszer, 

melynek prediktív értéke a második, teszt csoport adatai alapján ellenőrizhető.  

2. temporal validation (időeltolásos igazolás) – A training set csoportra épített prognosztikus 

modell tesztelése (ugyanazon ellátó) későbbi beteganyagán. 

3. external validation (külső igazolás) – A prognosztikus modellt egy másik centrum 

beteganyagán tesztelik. Amennyiben a prediktív érték itt is hibahatáron belül szerepel, 

akkor az a pontrendszer általános érvényét erősíti. Kivitelezéséhez szükséges, hogy a külső 

helyszínen is elérhető legyen a számításhoz szükséges összes releváns betegadat. 

 

Az ideális – ezáltal hipotetikus - pontrendszer a fentiek alapján jól kalibrált, külső validáción 

átesett, rizikó szempontjából diszkriminatív jellege van, pontosan mérhető elemekből épül fel, 

számítása nem bonyolult, olcsó, reprodukálható és időtálló. Röviden: egyszerű, de pontos. 
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4. PONTRENDSZEREK A SEBÉSZETBEN: GYULLADÁSOS, 

TRAUMÁS ÉS DAGANATOS KÓRKÉPEK 

 
 

4.1. Féregnyúlvány gyulladás - Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score 
 

A heveny féregnyúlvány gyulladás a mai napig a leggyakoribb hasüregi sürgős kórkép, 

életük során az emberek 7%-nál kialakul.29 Ennek ellenére az egészségügyi szolgáltatóknál 

jelentkező akut jobb alhasi panaszos betegek csak töredékénél zajlik appendicitis. A differenciál 

diagnosztika a fejlődő képalkotó és laborvizsgálatok ellenére továbbra is klinikai nehézséget 

jelent mind a háziorvosi, mind a sürgősségi osztályos és sebészeti döntéshozatalban.30 Számos 

egyéb kevésbé jelentős prognosztikai pontrendszer mellett 1986-os bevezetése óta sokáig az 

Alvarado pont31 nyújtott támaszt, de rutin alkalmazásának a pontatlansága gátat szabott. Ezt a 

pontrendszert a panaszok, tünetek és laborparaméterek alapján retrospektív elemzett 

beteganyagon szerkesztették meg. Hasznosságát több tanulmány validálta, de nők és gyerekek 

esetében túlbecsüli az appendicitis valószínűségét, széleskörű elterjedése emiatt 

korlátozott.32,33,34 

Az Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score felépítése részben hasonló elemek 

szerint történik, de számítása során figyelembe kell venni a C-reaktív protein (CRP) értéket is.35 

Utóbbi beépítése jelentősen javítja a szenzitivitást és specificitást, viszont önmagában nincs 

prognosztikus értéke.36 Az Alvarado pontrendszerben használt, nehezen definiálható 

tényezőket (pl. étvágytalanság, hányinger, vándorló fájdalom) az AIR objektív és súlyozott 

elemekre cseréli. Appendicitis valószínűsége szempontjából elkülönít alacsony, közepes és 

magas rizikójú csoportokat. Szintén retrospektív elemzés során az AIR score prognosztikai 

értéke meghaladta az Alvaradoét.37 A 4.1.1. és 4.1.2. táblázatokban mutatjuk be a két 

pontrendszer elemeit. 
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 ALVARADO SCORE AIR SCORE 

Panaszok   

Hányinger 1 - 

Hányás - 1 

Étvágytalanság 1 - 

Jobb alhasi fájdalom 2 1 

Jobb alhasba vándorló fájdalom 1 - 

Tünetek   

Jobb alhasi érzékenység és indirekt jelek 1 1-2-3 

Testhőmérséklet >37,3 °C 1 - 

Testhőmérséklet >38,5 °C - 1 

Laboreltérések   

Fehérvérsejt szám >10,0 G/l 2 - 

Fehérvérsejt szám 10,0-14,9 G/l között - 1 

Fehérvérsejt szám ≥15,0 G/l - 2 

Polymorphonuclearis sejtek aránya >75% 1 - 

Polymorphonuclearis sejtek aránya 70-84% - 1 

Polymorphonuclearis sejtek aránya ≥85% - 2 

CRP koncentráció 10-49 g/l között - 1 

CRP koncentráció ≥50 g/l - 2 

Elérhető maximális pontszám 10 12 

4.1.1. táblázat Az Alvarado és az Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score felépítő elemei 

CRP: C-reaktív protein 

 

APPENDICITIS ACUTA RIZIKÓ ALVARADO SCORE AIR SCORE 

Alacsony 0-4 0-4 

Közepes 5-6 5-8 

Magas 7-10 9-12 

4.1.2. táblázat Az Alvarado és Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score által meghatározott rizikócsoportok 
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4.2. Hasnyálmirigy trauma osztályozása 
 

A hasnyálmirigy sérülése viszonylag ritka: irodalmi adatok alapján a traumatológiai esetek 

mindössze 0,2–2%-ában, míg az összes hasi trauma 2–12%-ában érintett a 

pancreas.38,39,40,41,42,43,44 Egy orvos tehát ritkán találkozik vele, kevés a tapasztalat, és a többi 

hasi szervhez képest különösen sok a diagnosztikus buktató. 

Könnyű tehát elvéteni a korai diagnózist, ami jelentős parenchyma károsodás esetén súlyos 

korai és késői szövődményekkel járhat. Megjegyzendő, hogy a mortalitást elsősorban nem a 

pancreas trauma, hanem a járulékos szervek sérülései határozzák meg. 

A sérülés, diagnosztika és szövődmények megfelelő osztályozásával, egyszerűsítésekkel 

kell támogatni a döntést. Másképp az sem képzelhető el, hogy a különböző kezelési stratégiák 

hatékonyságát statisztikai módszerekkel tudjuk összehasonlítani.45 

Optimálisan a klasszifikációs rendszernek néhány kritériumot kell teljesítenie: számításba 

veszi a sérülés mechanizmusát, a sérülés helyét és mértékét. A különböző fokozatok eltérő 

tünetekkel, szövődményekkel járnak, ezáltal különböző kezelési stratégiát és kimenetelt 

jelentenek. Emellett az ideális pontrendszer egyszerű, objektív, reprodukálható, ezáltal 

különböző vizsgálatokban is összehasonlítható eredményekkel jár.45 A fentiek fennállása esetén 

képzelhető el, hogy az optimális egyéni therapiás döntés és prognózis meghatározásához a 

pontrendszer vagy súlyossági skála segítséget nyújt. Mivel a tompa hasnyálmirigy trauma ritka 

és therapiája nagyban függ a kezelő osztály helyi preferenciájától, diagnosztikai fegyvertárától 

és sebészeti tapasztalatától, magas szintű evidencia az ajánlásokról ez idáig nem látott 

napvilágot.46,47 

A gyakorlatban használt, az irodalomban elismert osztályozásokat a 6.2 fejezetben tekintjük 

át. 

 

4.3. Onkológiai betegek kórjóslata - Glasgow Prognostic Score (GPS) 

 

Az onkológiai kezelés tárgya a daganat, alanya a beteg. A kettő közötti dinamikus viszony 

negligálása, illetve a rosszul felállított prioritás az egyébként hatékony kezelésnek is gátja. 

A malignus daganatos beteg kórjóslatának egyik alapköve a minél pontosabb stádium 

beosztás. Mindazonáltal egyre nagyobb figyelem kíséri a betegre egyedileg jellemző faktorok 

hatását a prognózisra. A stádiumtól független tápláltsági és funkcionális hanyatlás egyaránt 

rosszabb kimenetelt jósol. A leggyakrabban mért teljesítőképesség (performance status) és a 

testtömeg változás azonban szubjektív paraméterektől terhelt és nem tükrözi a szervezetben 
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zajló folyamatok komplexitását. Ezen jelenség ellenére a napi gyakorlatban akár döntő erősségű 

elemeket jelenthetnek egy tumoros beteg therapiás tervében. EBM kompatibilis kezeléshez 

azonban szükséges objektív paramétereket (is) bevezetni az onkológiai gyakorlatba. 

A gazdaszervezet által kiváltott gyulladásos válasz (systemic inflammatory response 

[syndrome] – SIR[S]) kiemelt jelentőségű a prognózisban. A rosszindulatú folyamat terjedése 

során a gazdaszervezet gyulladásos reakciókkal válaszol. A medialt transcriptios faktorok, 

cytokinek aktiválási sora hatással van a sejtproliferatiora, sejthalálra, angiogenesisre, tumor sejt 

vándorlásra, invazivitásra és ezáltal metastatizáló képességre is.48 A tumor ellenes adaptív 

immunitás gátlása révén a daganat progressio felgyorsul. 

A SIR és daganatos halálozás kapcsolata multifaktoriális és messze nem tisztázott. Annyi 

bizonyos, hogy a gyulladásos paraméterek (fehérvérsejt szám, kvalitatív vérkép, C-reaktív 

protein [CRP]) mérhető változása alakul ki. Magasabb CRP, lymphocytopenia egyaránt 

előrehaladott folyamatot jeleznek. Tumor propagatio során a T-sejtek funkciózavara és a 

veleszületett immunitás elemeinek fokozott működése (komplement rendszer, macrophagok) 

egyaránt megfigyelhető. Proinflammatoricus cytokinek és a növekedési faktorok up-regulatioja 

fenntartja a daganat progressiot.49 A gyulladásos cytokinek (köztük interleukin-6, interleukin-

8, tumor necrosis factor-α) a daganat terjedésnek kedveznek, emellett a CRP secretiot is 

serkentik, utóbbi pedig rutin laborvizsgálattal monitorozható.50 

Arról nincs konszenzus, hogy végső soron a SIR során felszabaduló mérhető 

mediátorszintek mit mutatnak: a tumor ellenes harc intenzitásával, azaz a gazdaszervezet 

tartalékaival arányos jelnek, vagy épp a túlzott reakció által beindított önpusztító hanyatlásnak, 

ezáltal a fokozódó tumoros cachexiának a mutatói. Nem világos, hogy egy előrehaladott tumor 

ellenes „jó” választ mérünk, vagy a stádiumtól független agresszív jellegzetességű tumor által 

generált akut fázis fehérje kiáramlást. Kérdés marad, hogy vajon a magasabb CRP az ébredő 

immunrendszer egyik figyelmeztető jelzése vagy a szervezetet támadó betegség győzelmének 

előfutára.51 

A szervezet serum albumin szintje szintén multifaktoriális eredetű, nem teljesen értett 

folyamatok összességéből áll. Évtizedek óta ismert, hogy daganatos betegeknél az alacsony 

albumin szint a rossz kimenetel független prediktora.52 Az ok-okozati összefüggés itt sem 

világos. 

Az elhúzódó gyulladásos válasz, a tápláltsági állapot hanyatlása, fogyás, hypalbuminaemia, 

musculo-skeletalis leépülés, cachexia, romló életminőség egyaránt egyben következményként 

és okként is szerepelhet a tumor ellen vívott harc elvesztésében.  A tényezők egymással szoros 

összefüggéseket mutatnak, de ezek molekuláris alapjait csak részleteiben ismerjük. Douglas és 
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McMillan megfogalmazása szerint a faktorok bonyolult kölcsönhatásai egy, a halál felé vezető 

spirálba rántják a beteget.53 (4.3.1. ábra) 

 

 

4.3.1. ábra A tumoros beteg hanyatlásának spirálja53 

 

A SIR súlyosságának megítélése céljából számos pontrendszer született. Könnyen 

számítható, megbízható prognosztikai értékkel rendelkezik a vér alakos elemeinek és a serum 

proteinek vizsgálatával generált indexek egész sora, melyet a 4.3.1. táblázat foglal össze. 

Beteg túlélési adatokat vizsgálva Forrest és mtsai vezették be a két független rizikó tényező, 

a serum CRP és serum albumin szintek kombinációjából generált Glasgow Prognostic Score-t 

(GPS).54 Megfigyelésük szerint a GPS pontosabban jelzi előre a prognózist, mint külön-külön 

a mért paraméterek. 

A GPS számítása során 1-1 pontot jelent a 10 mg/l feletti CRP és/vagy a 35 g/l alatti albumin 

szint. 0 pont a legkedvezőbb eredmény, 2 pont a legrosszabb kórjóslattal jár. 
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4.3.1. táblázat A szisztémás gyulladásos válaszon alapuló prognosztikai pontrendszerek (Proctor és mtsai által közölt 

értékek, kiegészítve a Glasgow Prognostic Score módosításaival)55 
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Az eredeti validációkat előrehaladott, sebészi és onkológiai szempontból sem gyógyítható 

tumoros beteganyagon végezték. A palliatív kezelés előtt mért GPS a progressio mentes 

túlélésre (progression free survival [PFS]), a teljes túlélésre (overall survival [OS]) vonatkozó 

prediktív értéke összemérhető volt a TNM beosztás pontosságával és felülmúlta a többi vizsgált 

mutatót emlőrák56, nem kissejtes tüdőrák57, colorectalis carcinoma, gyomorrák58 és 

hepatocellularis carcinoma59 esetén is. 

Mára kiterjedt irodalma van, és több módosítási javaslat egészíti ki. Többek között létrejött 

a CRP szint határértékének lejjebb mozgatásával a hepatic-GPS (hGPS)59, illetve a kívánt 

albuminszint emelésével az adjusted-GPS (aGPS).60 A jelek szerint a GPS a tumor típustól 

függetlenül prediktív értékkel rendelkezik.566 

Annak felismerése, hogy az elhúzódó SIR progresszív tápláltsági és funkcionális 

hanyatlással jár, melynek egyik fontos mutatója az albumin szint, megszületett a módosított 

pontozás, a modified-GPS (mGPS).49 Tekintettel arra, hogy a krónikus gyulladásos állapotok 

(magasabb CRP) eleve alacsony albumin szintet okoznak61, az mGPS számításában a serum 

albumin csökkenése csak akkor ér 1 pontot, ha a CRP kóros. Más szavakkal, normál CRP 

automatikusan 0 mGPS pontot jelent. 

Proctor és mtsai által végzett nagyméretű (n=8759), de heterogén beteganyagon validált 

tanulmány hasonlította össze az ismert, szisztémás gyulladáson alapuló pontrendszerek 

hatékonyságát. Eredményeik alapján az mGPS, a Neutrophil Lymphocyte Ratio (NLR), a 

Platelet Lymphocyte Ratio (PLR), a Prognostic Index (PI) és Prognostic Nutritional Index 

(PNI) egyaránt jól használható prediktív pontrendszerek. Kórjóslatot, várható túlélést jelző 

értékük kiemelkedő húgyhólyag, emlő, vastagbél, gyomor, nyelőcső, nőgyógyászati, prostata 

tüdő és vese malignitások esetén egyaránt. Továbbá az mGPS, NLR, PI, PNI értékek szintén 

szignifikáns összefüggéseket mutattak a haematologiai, fej-nyak, máj és hasnyálmirigy 

daganatos betegek túlélésében is. A prediktív értékek számításához használt ROC görbék alatti 

terület (AUC) az mGPS és PI esetén volt a legmagasabb értékű, jelezve ezen pontrendszerek 

kiemelt pontosságát.555 Ezen statisztikai bizonyítékok alapján a rutin onkológiai kivizsgálás, 

gondozás és döntéshozatal során figyelembe kell venni legalább az mGPS értéket. 

  



Kollár – A pontrendszerek helye a modern sebészi döntésben 

 

21 
 

4.4. A tápláltsági állapot, mint kockázat - Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) 
 

Számos, szűrésre alkalmas tápláltsági állapotot felmérő teszt látott ezidáig napvilágot. A 

malnutritio és cachexia egyaránt nehezen definiálható fogalmak, melyeknek optimális 

felméréséhez a klinikumban csak szűk körben elérhető vizsgáló és labor módszerek léteznek. 

Testsúly, testtömeg index, táplálkozási napló és tápanyag felvételi anamnézis felvétele alacsony 

költségvonzat mellett is jól mutathatja az alultápláltság rizikóját. 

Szűrő jellegű kérdőívekből nincs hiány. A teljesség igénye nélkül létezik pl. a Maastricht 

Index (MI), Nutritional Risk Index (NRI), Prognostic Nutritional Index (PNI), Subjective 

Global Assessment (SGA), Mini Nutritional Assessment (MNA), Malnutrition Universal 

Screening Tool (MUST), Controlling Nutritional Status (CONUT).62,63,64 Prediktív értékükről 

egymásnak ellentmondó tanulmányok állnak rendelkezésre. Segíthetnek a rizikócsoportok 

kijelölésében, de értékelésük sok szubjektív paraméter figyelembevételét igényli, nagy az eltérő 

vizsgálók közötti pontszámításban a szórás. Különböző értékelésük miatt az alultápláltság 

értelmezése is osztályról osztályra változhat. 

Az ESPEN munkacsoport vezette be a Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) 

szűrővizsgálatot. A korábbi kérdőívek tapasztalati, teoretikus megközelítését a megalkotás 

során az EBM kritériumokkal váltotta fel. Tápláltsági állapotot taglaló 128 randomizált, 

kontrollált prospektív vizsgálat eredményeinek statisztikai elemzése vezetett az új 

pontrendszerhez. Fokozatokra osztva szerepet kap egyrészt a testsúlyvesztés, a csökkent 

tápanyagfelvétel, a kóros testtömeg index (BMI – body mass index) és a kezelendő betegség 

súlyossága is. Külön pont jár a 70 év feletti korosztálynak.65,66 Számolása során objektív 

paramétereket ellenőriznek, laborvizsgálat szükségtelen, nem invaziv, könnyen reprodukálható, 

bármikor ismételhető és külön költséggel nem jár.67 

Az NRS 2002 számolása: a károsodott tápláltsági állapot súlyosságához (0-3 pont) 

hozzáadjuk a betegség súlyosságát (0-3 pont), ehhez 70 év felett további 1 pontot adunk (4.4.1. 

táblázat) 

• 0-2 pont: nincs kimutatható alultápláltsági rizikó 

• 3-4 pont: alultápláltság emelt rizikója miatt dietetikusi véleményezés javasolt 

• 5-7 pont: súlyos alultápláltság miatt kiegészítő mesterséges táplálás szükséges 

  



Kollár – A pontrendszerek helye a modern sebészi döntésben 

 

22 
 

Fokozat Pont Tápláltsági állapot károsodás Betegség súlyossága 

normál 0 normál tápláltsági állapot normál tápanyag igény 

enyhe 1 - >5% súlycsökkenés 3 hónap alatt 

vagy 

- az elmúlt héten a tápanyag felvétel 

a normális 50-75%-a alatt 

csípőtáji törés, krónikus osztály 

betegei, cirrhosis hepatis, COPD, 

haemodialysis, diabetes mellitus, 

onkológiai betegek 

közepes 2 - >5% súlycsökkenés 2 hónap alatt 

vagy 

- BMI 18,5-20,5 kg/m2 között 

vagy 

- az elmúlt héten a tápanyag felvétel 

a normális 25-60%-a alatt 

testüreg megnyitásával járó műtét 

stroke 

súlyos pneumonia 

májat érintő malignus tumor 

súlyos 3 - >5% súlycsökkenés 1 hónap alatt 

vagy 

- >15% súlycsökkenés 3 hónap alatt 

vagy 

- BMI <18,5 kg/m2 

vagy 

- az elmúlt héten a tápanyag felvétel 

a normális 0-25%-a 

fejsérülés 

csontvelő transplantalt beteg 

intenzív kezelésben részesülő 

beteg 

<70 év 0   

≥70 év 1   

4.4.1. táblázat A Nutritional Risk Screening 2002 számolásának elemei 

(BMI: body mass index, COPD: chronic obstructive pulmonary disease) 

 

NRS 2002 számolásához szükséges adatok a betegek 95-99%-ánál nyerhetők, egy átlagos 

felmérés 10 percnél kevesebb időt vesz igénybe.67,68 

Amennyiben az NRS 2002 ≥3 pont, a postoperativ szövődmények, mortalitás és a kórházi 

tartózkodás emelkedésével kell számolni, emiatt mesterséges táplálás 

megfontolandó.64,67,69,70,71,72 NRS 2002 <3 esetén nem javasolt a (hosszú távú) kiegészítő 

táplálás, bizonyos felmérések szerint potenciális káros mellékhatások miatt.73 

Az NRS 2002 szűrés és perioperativ morbiditás kapcsolatáról 2015-ben jelent meg Sun és 

mtsai tollából egy átfogó metaanalízis.74 Eszerint a vizsgált 3527 hasi műtéten áteső betegnél a 

magasabb NRS 2002 érték szignifikánsan magasabb morbiditással, mortalitással és kórházi 

tartózkodással (length of stay - LOS) jár. Pontosabb korrelációt mutatott a kimenetellel, mint a 

többi vizsgált szűrő módszer, mindemellett elvégzése is egyszerű. 
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4.5. Krónikus betegségek és postoperativ szövődmények klasszifikációja 
 

Egy meghatározott kezelés kimenetelét vagy elmaradásának következményeit a 

prognosztikai pontok hivatottak jósolni. Eredményeink értelmezése torzul, ha az összevetett 

betegcsoportok nem homogének. Szükséges a demográfiai adatok hasonló eloszlása, valamint 

a csoportok egyedeiben meglévő rizikótényezők és a műtét utáni szövődmények súlyosság 

szerinti összehasonlíthatósága. 

Krónikus betegségek perioperativ rizikó emelésének számszerű kifejezésére terjedt el a 

Charlson index, ennek is átdolgozott változata (Modified Charlson Comorbidity Index 

[MCCI])75, melynek elemeit a 4.5.1. táblázat foglalja össze. Az MCCI pontrendszer elemeinek 

súlyozása az alapján történik, hogy meglétük esetén a kórházi emissiot követően egy éven belül 

bekövetkező halálozás esélyét hányszorosára növelik. Megjegyzést érdemel, hogy a 

szívritmuszavar és megvonási tünetegyüttesek nem szerepelnek a listán. 

 

 Charlson Index MCCI 

Myocardialis infarctus 1 0 

Congestiv szívelégtelenség 1 2 

Perifériás érbetegség 1 0 

Cerebrovascularis betegség 1 0 

Dementia 1 2 

Krónikus tüdőbetegség 1 1 

Reumatológiai betegség 1 1 

Pepticus fekély 1 0 

Tüneteket nem okozó májbetegség 1 2 

Diabetes szervkárosodás nélkül 1 0 

Diabetes szervkárosodással 2 1 

Hemiplegia, paraplegia 2 2 

Vesebetegség 2 1 

Malignus betegség, köztük leukaemia, lymphoma 2 2 

Tüneteket okozó vagy dekompenzált májbetegség 3 4 

Metastasist adó szolid tumor 6 6 

AIDS/HIV 6 4 

4.5.1. táblázat A Charlson Index és a Modified Charlson Comorbidity Index (MCCI) elemei75 

AIDS: acquired immunodeficiency syndrome, HIV: human immunodeficiency virus 
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A műtét utáni szövődmények súlyosság szerinti osztályozására széles körben használt a 

Clavien-Dindo klasszifikáció, mely öt kategóriát különböztet meg a 3. és 4. csoportban egy-

egy alcsoporttal.76 A közlemények összehasonlíthatósága céljából született ennek egy 

kiterjesztett változata, mely az összes szervrendszer beavatkozást igénylő szövődményét 

kategorizálja.77 Tanulmányunkban mi is ezt a klasszifikációt alkalmazzuk (4.5.2. táblázat). 

 

KATEGÓRIA MEGHATÁROZÁS 

I A normál postoperativ lefolyástól való bármilyen eltérés, mely nem igényel 

gyógyszeres vagy invaziv beavatkozást. Ide tartozik az ágymelletti sebfeltárás. 

(Megengedett therapia: fájdalom-, lázcsillapító, hányinger csökkentő, infusio, 

vízhatjók, gyógytorna) 

II A fenti kategóriába nem tartozó gyógyszerek szüksége, illetve transfusio, 

parenteralis táplálás, egyéb sebfertőzés. 

IIIa Sebészi, radiológiai vagy endoscopos interventio szükségessége nem általános 

érzéstelenítésben 

IIIb Sebészi, radiológiai vagy endoscopos interventio szükségessége általános 

érzéstelenítésben 

IVa Életveszélyes szövődmény, intenzív terápia szüksége, egy szervi elégtelenség 

IVb Életveszélyes szövődmény, intenzív terápia szüksége, többszervi elégtelenség 

V Halál 

4.5.2. táblázat Műtét utáni szövődmények Clavien-Dindo szerinti klasszifikációja76 

 

Fontos megjegyezni, hogy a beosztás nem tesz különbséget aközött, hogy a szövődmény az 

alapbetegség következménye-e (pl. paraneoplasiás thromboembolia, septicus műtét után is 

folytatódó gennyedés) vagy a műtéti beavatkozásé (pl. steril sérvműtét utáni suppuratio). A 

különbségtétel pedig medicolegalis, minőségbiztosítási és elszámolási szempontok miatt igen 

nagy jelentőségű. További nyitott kérdés a szövődmény általánosan elfogadott definíciójának 

hiánya. A kifejezés mindennapi használata elfedi a tényt, hogy maga a szakirodalom is adós a 

textuális, hivatkozható leírással. Ehelyett minden leírás „tudottnak” veszi, példákkal operál 

megragadható körülírás nélkül. Különösen fontos lenne egy közös definíciót alapul venni nem 

sebészi szövődmények, „adverz események” esetén. Munkaszövegnek az alábbi definíció 

kínálkozik: „a műtéti szövődmény adott beavatkozás után, a teljes gyógyulás idején belül, a 

műtéttel oksági kapcsolatban lévő esemény, mely a szokásosan várható gyógytartamot 
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lényegesen kitolja, és/vagy a kimenetelt a szokásosan várhatónál bizonyíthatóan rosszabbra 

változtatja.” Típusos eset az alacsony anterior végbél (rectum) resectio, ahol a széklettartás 

valamilyen fokú/tartamú zavara akár 80% is lehet, s bár az életminőséget nyilván zavarja, de 

gyakorisága miatt nem szövődmény, hanem a standard várható kimenetel része.A 

  

 
A Lásd a Szegedi Törvényszék számára 1.P.21.140/2019 ügyben adott igazságügyi orvosi vélemény: Dr. 

Heckmann Veronika és Dr. Molnár F. Tamás társszakértők. 
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5. HEVENY FÉREGNYÚLVÁNY GYULLADÁS 
 

Célunk a sebészi fizikális vizsgálat, az Alvarado score, és az AIR score kórjóslati értékének, 

pontosságának összehasonlítása heveny féregnyúlvány gyulladás gyanúja esetén. A 

szenzitivitást (érzékenység), specificitást (fajlagosság), pozitív és negatív prediktív értéket 

(találati pontosságot) hasonlítottuk össze, azaz egy prediktív pontszám alapú modellt 

teszteltünk.78 Közleményünk 2015-ös megjelenéséig ilyen jellegű prospektív vizsgálat nem 

született. 

 

5.1. Anyagok és módszer 
 

Az adatgyűjtési időszak 2013. január 1. és július 1. között zajlott 6 hónapon át a Waterford 

Regional Hospitalban (Waterford, County Waterford, Írország). A sebészeti ügyeletnek referált 

összes akut jobb alhasi panaszos beteg anyagát prospektíven gyűjtöttük. Egy oldalas proforma 

nyomtatványon az ügyeletes orvos regisztrálta az Alvarado és AIR pontok számításához 

szükséges paramétereket (lásd 4.1.1. táblázat). Ezen pontok összértékét nem ismerve 

ugyanezen nyomtatványon az ügyeletes sebész (registrar vagy consultant pozíció - legalább öt 

éves postgraduális tapasztalattal) jelezte, hogy a klinikai kép (panaszok, fizikális vizsgálat, 

laborértékek) alapján megítélése szerint az appendicitis acuta diagnózisa milyen 

valószínűséggel áll fenn. Más szóval, a beteg alacsony, közepes, vagy magas rizikóba tartozik 

abból a szempontból, hogy van-e féregnyúlvány gyulladása. 

A betegek kezelése és az esetlegesen választott képalkotó eljárás a továbbiakban is a 

klinikum alapján történt, a pontszámok ezt nem befolyásolták. Amennyiben a sebész döntése 

alapján műtétre került sor, ennek leletét regisztráltuk. Az appendicitis acuta diagnózisát az 

eltávolított féregnyúlvány szövettani vizsgálata adta transmuralis gyulladás jelei esetén. 

Előrehaladott/komplikált appendicitis diagnózist adtunk, ha a histologia transmuralis 

gangraenat és/vagy perforatiot igazolt. Műtéti megoldást nem igénylő, illetve spontán szűnő 

panaszok esetén „nem appendicitis acuta” diagnózist adtunk. 

A formanyomtatványon szereplő adatok alapján minden beteget alacsony, közepes vagy 

magas rizikójú csoportba soroltunk, külön-külön az Alvarado, az AIR score és a klinikusi 

megítélés szerint. A végleges diagnózist és a rizikó csoportokba sorolás pontosságát statisztikai 

számításokkal ellenőriztük. 

A számításokhoz a Minitab statisztikai szoftvert (Minitab Inc. PA, USA) alkalmaztuk. A 

kategóriákba sorolt változókat Fischer exact módszerrel teszteltük. Statisztikailag szignifikáns 
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összefüggéseket p<0,05 esetén állapítottunk meg. A diagnosztikai hatékonyságot a 

szenzitivitás, specificitás, pozitív és negatív prediktív értékek számításával, valamint a receiver 

operating characteristic (ROC) görbe alatti terület számításával (area under the curve [AUC]) 

határoztuk meg. A szenzitivitás és specificitás különbségeit McNemar teszttel ellenőriztük. 

A hat hónapos adatgyűjtés során 182 consecutiv beteget vettünk be a vizsgálatba. A férfi/nő 

arány 79/103 (43%/57%), az átlagos életkor 19,3 év [4 – 75 év].  

Appendicitis acuta szövettani diagnózisát 67 esetben (37%) állítottuk fel. A betegek 48%-a 

(88 fő) részesült valamilyen műtéti megoldásban (appendectomia 74 esetben, diagnosztikus 

laparoscopia 14 esetben). Az operált betegek 86%-a laparoscopos műtéten esett át. Az elvégzett 

appendectomia 16%-ában (12 eset) szövettan nem támasztotta alá a féregnyúlvány gyulladást 

(negatív appendectomia). Képalkotó vizsgálat a 182 beteg 49%-nál történt: hasi ultrahang [UH] 

59 db (32%), hasi-kismedencei computer tomographia [CT] 30 db (17%). A 16 év feletti 

csoportból összesen 10 beteg nem igényelt sem képalkotó, sem műtéti megoldást. 

A legfontosabb demográfiai és kimenetel adatokat az 5.1.1. táblázat mutatja. 

 

Jellemző Esetszám (n) Százalék (%) 

Összes beteg 182 100 

Férfi 79 43 

Nő 103 57 

Életkor <16 év 65 36 

Életkor ≥16 év 117 64 

Appendectomia appendicitis acutat igazolt 67 37 

Appendectomia nem igazolt appendicitist 12 16 

Képalkotás történt 89 49 

Ultrahang 59 32 

Computer tomographia 30 17 

Képalkotás nem történt 93 51 

Műtéti beavatkozás történt 88 48 

Appendectomia 9 10 

Appendectomia laparoscopica 62 71 

Laparoscopia → conversio, appendectomia 3 3 

Diagnosztikus laparoscopia 14 16 

5.1.1. táblázat A vizsgált beteganyag fő demográfiai jellemzői, diagnosztika és a kimenetel 
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5.2. Eredmények 

 

Appendicitis acuta szempontjából magas rizikó csoportba az Alvarado pont a betegek 

szignifikánsan nagyobb hányadát, 45%-át sorolta, szemben az AIR 14% és a sebészi vizsgálat 

29% értékével (p<0,001). Az AIR pont által magas rizikó csoportba sorolás specificitása (97%) 

és pozitív prediktív értéke szignifikánsan jobb az Alvarado pontnál. 

Az alacsony rizikójú csoportba a két pontrendszer és a klinikusi vizsgálat a betegek hasonló 

arányát helyezte (p=0,615) Az alacsony rizikó csoportba került betegek közül kikerült 

appendicitis acuta végső diagnózisú esetek száma egyik vizsgálati módszer esetén sem haladja 

meg a 8%-ot. A legalacsonyabb fals negatív aránnyal az AIR rendelkezett, a különbség nem 

szignifikáns (p=0,784). 

Azon betegek aránya, akiknél féregnyúlvány gyulladás nem igazolódott és helyesen az 

alacsony rizikójú csoportba kerültek: 67% a sebészi vizsgálattal, 62% AIR score alapján és 55% 

Alvarado ponttal (p=0,164). 

Pontrendszerek által alacsony rizikó csoportba sorolt betegek közül egynek sem volt 

előrehaladott/komplikált appendicitise, míg a sebészi vizsgálat 2 beteget - tévesen - alacsony 

rizikóba sorolt, holott később előrehaladott appendicitis miatt műtét vált szükségessé. 

Előrehaladott féregnyúlvány gyulladás esetén mindhárom vizsgálati módszer hasonló 

eredménnyel (≥75%-ban) a magas rizikó csoportba helyezte az érintett betegeket (p=0,350). 

A magas rizikó csoportba sorolt betegek közül az AIR esetén szignifikánsan nagyobb (48%) 

volt az előrehaladott appendicitis végső diagnózis, mint az Alvarado pont (19%) vagy a sebészi 

vizsgálat (25%) esetén (p=0,012) 

A különböző csoportok eloszlását, illetve a besorolások találati arányait az 5.2.1., 5.2.2 és 

5.2.3. táblázatok összegzik. 
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Rizikó 

kategória 

Besorolás  

alapja 

Esetszám 

(%) 

Appendicitis 

igazolva (%) 

Előrehaladott 

appendicitis igazolva (%) 

 AIR score 25 (14) 22 (88) 12 (48) 

MAGAS Alvarado score 81 (45) 53 (65) 15 (19) 

 Sebész 52 (29) 42 (81) 13 (25) 

 AIR score 82 (45) 41 (50) 4 (5) 

KÖZEPES Alvarado score 33 (18) 9 (27) 1 (3) 

 Sebész 46 (25) 18 (40) 1 (2) 

 AIR score 75 (41) 4 (5) - 

ALACSONY Alvarado score 68 (37) 5 (7) - 

 Sebész 84 (46) 7 (8) 2 (2) 

5.2.1. táblázat Az AIR score, Alvarado score és sebészi vizsgálat rizikó csoportjainak viszonya a végleges diagnózishoz 

 

 APPENDICITIS ACUTA MAGAS RIZIKÓJA 

 AIR score Alvarado score Sebészi vizsgálat 

Összes appendicitis    

Szenzitivitás 0,33 0,79* 0,63** 

Specificitás 0,97 0,76* 0,91 

Pozitív prediktív érték 0,88 0,65 0,81 

Negatív prediktív érték 0,71 0,86 0,81 

Előrehaladott appendicitis    

Szenzitivitás 0,75 0,94 0,81 

Specificitás 0,92 0,60* 0,77** 

Pozitív prediktív érték 0,48 0,19 0,25 

Negatív prediktív érték 0,97 0,99 0,98 

5.2.2. táblázat Az Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score, Alvarado score és sebészi vizsgálat szenzitivitása, 

specificitása és prediktív értékei a magas rizikóba sorolt betegcsoportban. A McNemar teszt hasonlítja össze a három 

módszer szenzitivitás és specificitás értékeit. 

* esetén AIR és Alvarado score között szignifikáns a különbség (p<0,05), ** esetén AIR score és sebészi vizsgálat között 

szignifikáns a különbség (p<0,05). Többi összehasonlítás eredményét külön nem jelöltük, ezek mind p>0,05 
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 APPENDICITIS ACUTA ALACSONY RIZIKÓJA 

 AIR score Alvarado score Sebészi vizsgálat 

Összes appendicitis    

Szenzitivitás 0,94 0,93 0,90 

Specificitás 0,62 0,55 0,67 

Pozitív prediktív érték 0,59 0,54 0,61 

Negatív prediktív érték 0,95 0,93 0,92 

Előrehaladott appendicitis    

Szenzitivitás 1,00 1,00 0,88 

Specificitás 0,45 0,41 0,49 

Pozitív prediktív érték 0,15 0,14 0,14 

Negatív prediktív érték 1,00 1,00 0,97 

5.2.3. táblázat Az Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score, Alvarado score és sebészi vizsgálat szenzitivitása, 

specificitása és prediktív értékei az alacsony rizikóba sorolt betegcsoportban. A McNemar teszt hasonlítja össze a három 

módszer szenzitivitás és specificitás értékeit, ezeket szignifikáns eltérés híján külön nem jelöltük (minden esetben p>0,05) 

 

A képalkotó vizsgálat (UH vagy CT) szükségességéról az ügyeletes sebész döntött, azonban 

szándékoltan a pontrendszer eredményének ismerete nélkül („vakon”). A 182 beteg 49%-a 

részesült valamelyik radiológiai diagnosztikai vizsgálatban. Kétszer annyi UH történt, mint CT. 

A magas rizikó csoportba sorolt betegek szignifikánsan nagyobb arányánál készült CT, mint az 

alacsony rizikócsoportban (p=0,003). Az UH vizsgálat 14%-ban hozott hamis negatív 

eredményt, a három rizikócsoportban egyenletesen elosztva. 

A receiver operator characteristic (ROC) görbék alatti terület (AUC) összehasonlításával a 

három vizsgált rizikó becslő módszer diszkriminatív képességét mértük fel. (5.2.4. táblázat)  

 

 Esetszám AIR score Alvarado score Sebészi vizsgálat 

Összes eset 182 0,824 0,863 0,863 

Életkor <16 év 65 0,873 0,883 0,892 

Életkor ≥16 év 117 0,805 0,853 0,844 

Férfi 79 0,853 0,804 0,932 

Nő 103 0,795 0,883 0,756 

5.2.4. táblázat Az Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score, Alvarado score és sebészi vizsgálat diszkriminatív 

kapacitása a demográfiai betegcsoportokban. Receiver operator characteristic alapján számított görbe alatti területek. 
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Ez alapján az AIR és Alvarado score, valamint a sebészi vizsgálat csaknem egyező értékeket 

mutatott. Az AIR score gyerekek és felnőttek esetén megbízhatóbb volt. A sebész általi 

vizsgálat gyerekek és felnőttek esetén is hasonló pontosságú, mint a pontrendszerek. A sebész 

véleménye a legpontosabb a felnőtt férfiak esetén, míg nőknél elmarad a pontrendszerektől. 

Nőknél legmegbízhatóbbnak az Alvarado score bizonyult. 

 

5.3. Megbeszélés 
 

Vizsgálatunk volt a szakirodalomban az első, mely akut jobb alhasi panaszok esetén az AIR, 

az Alvarado score és a sebészi fizikális vizsgálat rizikó becslését prospektív keretek között 

hasonlította össze. A számadatok értelmezéséhez külön kell górcső alá vetni a 

rizikócsoportokat. 

 

5.3.1. Alacsony rizikójú csoport 

 

Mindkét pontrendszer megbízhatóan zárja ki az appendicitis lehetőségét, ha a beteget az 

alacsony rizikó csoportba sorolja (magas negatív prediktív érték). Egyik pontrendszer sem 

sorolt előrehaladott féregnyúlvány gyulladást az alacsony rizikójú csoportba, míg a sebészi 

véleményezés ebből a szempontból 2 beteg (2%) esetében is téves volt. 

Mérésünk alapján a pontrendszerek biztonsággal alkalmazhatók a nem sebész szakorvosok 

által is. Alacsony pontérték (0-4 pont) esetén a beteg ambuláns megfigyelése elegendő, 

szükségtelenek a képalkotó vizsgálatok és a kórházi felvétel.79 A panaszok tartós fennállása 

vagy fokozódása esetén (tapasztalataink szerint 12-24 órán belüli) ismételt fizikális vizsgálat és 

laborvizsgálat birtokában a pontértékek újra számolandók, emelkedésük esetén további 

vizsgálatok vagy műtét között kell választani. Medicolegalis szempontból is fontos tényező az 

eredmények objektív és hivatkozható volta. Ha az alapellátásban, vagy a sürgősségi osztályon 

(laborvizsgálati háttérrel) dolgozó orvos a beteg dokumentációjában rögzíti az alacsony 

kategóriába soroló pontértéket és a jobb alhasi panaszos beteget hazaengedi, akkor későbbi 

esetleges műtét és/vagy egészségkárosodás esetén joggal hivatkozhat a primer döntésének 

objektív megalapozottságára. 
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5.3.2. Magas rizikójú csoport 

 

A magas AIR pontérték kiemelkedő specificitással (97%) és pozitív prediktív értékkel (88%) 

rendelkezik. Ezen tulajdonságai meghaladják az Alvarado score azonos paramétereit (76% 

illetve 65%). Utóbbi adatok nagyjából megfelelnek Ohle és mtsai által 2011-ben közölt 

összefoglaló cikkben szereplő összesített Alvarado score specificitásnak (82%) a magas 

rizikójú csoportban.34 Az alacsonyabb specificitás az Alvarado score széles körű elterjedésének 

korlátja. Az AIR score magas specificitását támogatják a vizsgálatunkat megelőző közlések.35,37 

Mindemellett szembeötlő ugyanezen csoportban az alacsony szenzitivitás (33%). Hasonlóan 

alacsony értéket (37%) igazoltak korábbi, még csak retrospektív tanulmányok.35,37 A klinikai 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a magas rizikójú betegeknél szinte minden esetben tényleg 

appendicitis acuta zajlik, így sebészeti osztályos felvételük szükséges. Esetükben kiegészítő 

vizsgálatok (observatio, UH, CT) ezen a döntésen nem változtatnak. Az alacsony érzékenység 

miatt viszont sok appendicitises beteget a közepes rizikójú csoportba sorolunk. 

 

5.3.3. Közepes rizikójú csoport 

 

Míg az alacsony rizikó csoport vezetéséhez a fentiek alapján sebészi kompetencia nem 

obligát, addig minden közepes rizikó csoportba sorolt betegnél szükséges a sebészi vizsgálat. 

A legnagyobb differenciáldiagnosztikai nehézséget ez a csoport okozza a mindennapi 

gyakorlatban. Mind a fizikális vizsgálat, mind a laborleletek hasonlóságot mutathatnak pl. 

terminalis ileitis, kismedencei gyulladásos betegség, lymphadenitis mesenterialis, extrauterin 

graviditas, jobb colonfél diverticulitis, pyelonephritis vagy ureterolithiasis fennállásakor. A 

képalkotó diagnosztika itt nyújthatja a legnagyobb segítséget. A hasi UH érzékenysége a beteg 

alkati adottságaitól és a vizsgálótól is függ. A kontrasztanyagos CT szenzitivitása 95% feletti, 

használatával a negatív szövettanú appendectomiák száma csökkenthető.80,81,82 Rutinszerű 

alkalmazása viszont sem a költségek, sem az általa okozott ionizáló sugárterhelés miatt nem 

javasolt.83 A közepes rizikójú csoportra korlátozva a CT indikációját elkerülhetjük a 

szükségtelen, vagy akár potenciálisan káros vizsgálatokat.84,85 

Amennyiben az elvégzett diagnosztikai lépések továbbra sem tisztázzák a kórokot, 6-8 óra 

megfigyelés után friss leletekkel az ismételt pontszámítás és újraértékelés szóba jöhet.86 

Alternatíva a diagnosztikus laparoscopia, mely invazivitása lévén önmagában rejt veszélyeket. 
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5.3.4. Klinikai előny 

 

Az eredményeket összesítve megállapítható, hogy az AIR pontrendszer alkalmazása 

biztonságos a féregnyúlvány gyulladás kizárásához. Az alacsony rizikó csoportba sorolt 

betegek ambuláns követése javasolt, kórházi felvétel és képalkotó felesleges. Magas 

pontértékek esetén sebészi beavatkozás szükséges, további vizsgálatok a döntésen nem 

változtatnak. A közepes rizikócsoportban radiológiai diagnosztika javasolt. 

Megállapításaink helytállóságát tanulmányunk közlése óta megerősítette Scott és mtsai 

szintén prospektív vizsgálata.87 Hollandiában egy 747 esetszámú retrospektív gyereksebészeti 

klinikai vizsgálat is zajlott, mely kiskorúakból álló kohort esetén is igazolta, hogy az AIR score 

a legeredményesebb az acut appendicitis rizikó becslésében.88 

Az egybehangzó eredmények vezették az AIR score eredeti leíróit (Andersson és mtsai) arra, 

hogy multicentrikus, prospektív, randomizált tanulmányban ellenőrizzék a módszert.89  

Huszonnégy svéd kórház bevonásával készült vizsgálat során két időszakot határoztak meg. A 

megfigyelési periódus alatt 1152 betegnél gyűjtötték prospektíven az AIR értékeket, de a 

betegvezetés a megszokott módon zajlott. Az ezt követő interventios periódusban 2639 beteget 

a következők szerint kezeltek: 0-4 pont között ambuláns observatio, 9-12 pont között műtét 

történt. 5-8 pont között véletlenszerűen két csoportba osztották a betegeket. Az egyik csoportnál 

radiológiai diagnosztika történt és ettől függő döntés született, a másiknál kórházi felvétel és 

később ismételt pontozás zajlott. Az újraértékelésnél az 5 pont alattiakat emittálták, 8 felettieket 

műtétre vitték. A szignifikancia határt p<0,05 értékben határozták meg. 

Az interventios periódusban a megfigyelési szakhoz képest a következő változásokat 

állapították meg. A magas rizikójú (9-12 pont) betegcsoportban szignifikánsan csökkent a 

képalkotó vizsgálatok száma, míg a pontszám alapján operált betegek negatív appendectomia 

aránya nem növekedett. Az alacsony rizikó csoportban szignifikánsan csökkent a képalkotási 

igény és kórházi felvételek száma. Szignifikánsan kevesebb volt a negatív szövettanú 

appendectomia és a korai (gangraena vagy perforatio nélküli) appendicitis műtétek száma. A 

közepes rizikócsoport két karán azonos arányban történtek negatív appendectomiak (6,4% és 

6,7%), és a kórházi felvételek és kórházi bennfekvés tartama sem mutatott eltérést.  

A közepes rizikó csoportban végzett CT és UH vizsgálatok negatív prediktív értéke alacsony 

volt. Megjegyzendő, hogy a radiológiai diagnosztika csoportban szignifikánsan több betegnél 

állapítottak meg appendicitist, mint az observált csoportban. Feltéve, hogy a randomizáció 

valóban helyesen – azaz „preselection bias” nélkül – működött, ez arra enged következtetni, 
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hogy a csak megfigyelésre szoruló betegek egy jelentős részénél a folyamat spontán szűnhetett, 

míg a másik karon a pozitív képalkotó lelet a klinikust az operativ megoldás felé tolta. 

A spontán szűnő panaszok esetén emittált betegek követése során az újrafelvételek száma 

nem növekedett, ez a „chronicus appendicitis” és „recurrens appendicitis” mítoszok elleni érv. 

A jelenség szintén a konzervatívabb szemléletmód és a kritikusabb képalkotó használat felé 

tereli a sebészeti gyakorlatot. 

Tekintettel az egyéb, akut jobb alhasi fájdalommal járó betegségekre - különösen az egyre 

gyakoribbá váló (előrehaladott) colorectalis carcinomára -, a CT vizsgálatnak fontos szerepe 

lehet idősebb korban, a magas rizikó csoportban. Emellett az utóbbi években kiemelt érdeklődés 

övezi az appendicitis nem operativ kezelési stratégiáit. Figyelembe véve a differenciál 

diagnosztikai és staging kapacitást, a 2020-ban publikált appendicitis konszenzus konferencia 

(Jerusalem guideline) a 40 év feletti korosztály esetén CT vizsgálatot javasol.90 Az 5.3.1. ábra 

a konszenzus konferencia diagnosztikus és therapiás folyamatábráját mutatja. 

 

 

5.3.1. ábra Felnőttkori akut appendicitis gyanú diagnosztikai és therapiás algoritmusa 

(A World Society of Emergency Surgery 2020-as Jerusalem guideline frissítése)90 



Kollár – A pontrendszerek helye a modern sebészi döntésben 

 

35 
 

6. HASNYÁLMIRIGY TRAUMA 
 

Az elmúlt évtizedek nemzetközi irodalmának áttekintésével és rendelkezésre álló ajánlások, 

konszenzusok elemzésével kerestük az optimális pontozási/fokozat rendszert, mellyel a 

pancreas traumás beteg kivizsgálása standardizálhatóvá, kezelése hatékonyabbá válik. A döntés 

központi eleme a műtéti feltárás szükségessége, illetve halaszthatósága, vagy épp az ettől való 

eltekintés. Emiatt az áthatoló hasi sérüléseket, ahol az exploratio eleve kötelem, kihagytuk a 

tanulmány köréből. A diagnosztikus fegyvertár jelentős változásai a tompa hasnyálmirigy 

sérülésekre vonatkozó irodalom szűrésénél jelentős időbeni korlátokat szabtak. 

 

6.1. Anyagok és módszer 

 

A Pubmed, EMBASE és Cochrane adatbázisokban „blunt pancreas trauma” és „blunt 

pancreatic trauma” keresőszavakkal a releváns közlemények elemzését végeztük. A cikkeket 

1995-2016 közötti szűkítéssel válogattuk. Minden review jellegű és prospektív beteganyagú 

tanulmány eredményét áttekintettük. További nagyobb esetszámú (n≥5 felnőtt, illetve n≥2 

gyerek trauma) beteganyagot közlő retrospektív tanulmányok eredményeit is tekintetbe vettük. 

Az elemzett cikkek hivatkozásaiban szereplő – kereső szavakkal fel nem fedezett – releváns 

közleményekre is kiterjesztettük az elemzést.  

Az alacsony elemszámú, heterogén, különböző szempontok alapján összeállított 

közlemények korrekt statisztikai elemzést nem tesznek lehetővé. Vizsgálatunk nem elégíti ki a 

„systematic review” alapján végzett metaanalízis kritériumait. A fenti algoritmussal összesen 

28 angol nyelvű és 1 magyar nyelvű cikk beteganyagát vettük figyelembe. (6.1.1. táblázat) A 

vizsgálatnak otthont adó Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház beteganyagából korábban 3 

közlemény született (Oláh és mtsai91, Ruszinkó és mtsai92, Haulik és mtsai93) rendre 14, 7 és 11 

eset bemutatásával, melyeket szintén elemeztünk. Módszerünkkel mindösszesen 1817 

felnőttkori és 853 gyerekkori pancreas trauma esetet tekintettünk át, az alkalmazott 

kockázatbecslő pont- vagy fokozatrendszerre fókuszálva. 

Az irodalomkutatás során fellelt stádium beosztásokat és klasszifikációkat a 6.2 Eredmények 

fejezetben ismertetjük. 
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Elsőszerző Publikáció éve Vizsgálat jellege Felnőtt esetszám Gyerek esetszám 

     

Beres 2013 retrospektív 0 77 

Bhasin 2009 retrospektív 46 0 

de Blaauw 2008 retrospektív 0 34 

Duchesne 2008 retrospektív 120 0 

Garvey 2014 retrospektív 0 25 

Gearman 2014 retrospektív 0 2 

Girard 2016 retrospektív 45 1 

Haulik 2011 retrospektív 8 3 

Houben 2007 retrospektív 0 15 

Iqbal 2014 retrospektív 0 167 

Jobst 1999 retrospektív 0 56 

Kouchi 1999 retrospektív 0 20 

Krige 2014 retrospektív 107 0 

Krige 2015 retrospektív 432 0 

Krige 2015 prospektív 448 0 

Krige 2016 prospektív 453 0 

Lin 2004 retrospektív 48 0 

Mattix 2007 retrospektív 0 173 

Meier 2011 retrospektív 0 11 

Oláh 2003 retrospektív 11 3 

Paul 2011 retrospektív 0 131 

Rescorla 1995 retrospektív 0 19 

Ruszinkó 2005 retrospektív 0 7 

Shilyansky 1998 retrospektív 0 35 

Snajdauf 2007 retrospektív 0 13 

Takishima 1996 retrospektív 59 8 

Takishima 2000 retrospektív 40 0 

Wales 2001 retrospektív 0 10 

Wood 2009 retrospektív 0 43 

     

6.1.1. táblázat Analízisünk során felkutatott, tompa pancreas trauma eseteket bemutató közlemények 

 

6.2. Eredmények 

 

A traumát követő kórházi felvétel időpontjától kezdve használhatók komplex állapot felmérő 

pontrendszerek (pl. Injury Severity Score – ISS, Abbreviated Injury Score94, Revised Trauma 

Score95) és ezek kombinációi (Trauma Score – Injury Severity Score – TRISS). Ezek 

mindegyike alkalmas ez egyedi esetek kimenetelének és a túlélés esélyének hozzávetőleges 

becslésére.45 Globális prognosztikai jellegüknél fogva a fenti pontrendszerek viszont nem 

fókuszálnak a pancreas sérülésekre, de még külön a torzóéra sem. Cserébe jól alkalmazhatók 
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az egyes traumás esetek súlyosság szerinti kategorizálására. Alacsonyabb pontszám esetén 

primer hasnyálmirigy resectio és reconstructio is szóba jön, míg a nagy rizikójú, magas 

pontszámú sérültek ellátásánál a damage control elveket kell alkalmazni. Utóbbi esetben - 

stabilizációt követően - későbbi szükség szerinti rekonstrukciós szándékú újabb műtét 

lehetősége áll fenn. 

Speciálisan a hasnyálmirigy sérülésekre kialakított klasszifikációk sora látott ezidáig 

napvilágot. Közös vonásuk, hogy a prognózisban legfontosabb tényezőként kiemelt Wirsung- 

vezeték sérülés jelenléte alapvetően szabja meg a súlyosság fokozatát. Lucas és mtsai által 

publikált osztályozási rendszer ez alól kivételnek számít, ductus sérüléstől független 

kategóriákat határoz meg, a klinikumban használata nem is terjedt el.96 

1. Organ Injury Scaling of the American Association for the Surgery of Trauma (AAST –

OIS). Jelenleg a legszélesebb körben alkalmazott beosztás. A fokozatok kialakításának logikája 

megfelel a környező szervek sérüléseinél használt OIS osztályokénak.97 (6.2.1. táblázat) 

 

Fokozat Jellemzők 

Grade I Enyhe pancreas contusio vagy laceratio ductus sérülés nélkül. 

Grade II Súlyos pancreas contusio vagy laceratio ductus sérülés nélkül. 

Grade III Distalis pancreas részleges/teljes transectioja Wirsung vezeték sérüléssel. 

Grade IV Proximalis pancreas részleges/teljes transectioja periampullaris vagy Wirsung 

vezeték sérüléssel 

Grade V Súlyos parenchyma szakadás pancreas fej sérüléssel 

6.2.1. táblázat Pancreas sérülések AAST-OIS osztályozása 

 

2. Takishima és mtsai endoscopos retrograd cholangio-pancreatographia (ERCP) lelet 

alapján alakították ki osztályozásukat retrospektív beteganyag felhasználásával.98 (6.2.2. 

táblázat) 

Fokozat Jellemzők 

Class 1 Normális viszonyok ERCP vizsgálattal 

Class 2a Mellékágból származó kontrasztanyag szivárgás a pancreas parenchyman belül 

Class 2b Mellékágból származó kontrasztanyag szivárgás a retroperitonealis térbe 

Class 3a Fővezeték sérülés a pancreas test vagy farok területén 

Class 3b Fővezeték sérülés a pancreas fejben 

6.2.2. táblázat Pancreas sérülések Takishima osztályozása 
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3. A Cape Town (Fokváros) klasszifikáció az eredeti Takishima osztályokat egészíti ki 

részleges és teljes fővezeték szakadás jelenléte szerint.99 (6.2.3. táblázat) 

 

Fokozat Jellemzők 

Grade 1 Normális pancreas vezeték. 

Grade 2 Pancreas vezeték mellékág sérülés 

A Kontrasztanyag szivárgás pancreas parenchyman belül 

B Kontrasztanyag szivárgás a retroperitonealis térbe 

Grade 3 Wirsung vezeték sérülés megtartott folytonossággal 

A Fővezeték sérülés a pancreas test vagy farok területén 

B Fővezeték sérülés a pancreas fejben 

Grade 4 Wirsung vezeték teljes szakadása, folytonosság megszűnt 

A Fővezeték sérülés a pancreas test vagy farok területén 

B Fővezeték sérülés a pancreas fejben 

C Fővezeték sérülés, kontrasztanyag szivárgás vagy pseudocysta a 

distalis/proximalis pancreas resectio után 

6.2.3. táblázat Pancreas sérülések Cape Town osztályozása 

 

 

Pancreas  

Class I (P1) Parenchyma vagy tok enyhe sérülése  

Class II (P2) Fővezeték részleges/teljes szakadása a pancreas test vagy 

farok területén 

Class III (P3) Fővezeték szakadás a pancreas fej területén vagy a 

choledochus intrapancreaticus szakaszának sérülésével 

Duodenum  

Class I (D1) Contusio, haematoma vagy a bélfal részleges sérülése 

Class II (D2) Áthatoló duodenum sérülés 

Class III (D3) Áthatoló duodenum sérülés, mely a kerület >75%-át érinti 

vagy a choledochus sérülésével jár 

Osztályok kombinációjából 

kialakított típusok 

 

Type I P1D1, P2D1, D2P1 

Type II D2P2 

Type III D3P1-2, P3D1-2 

Type IV D3P3 

6.2.4. táblázat Pancreas és duodenum sérülések Frey-Wardell klasszifikációja 
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4. A Frey-Wardell klasszifikáció a komplex pancreas-duodenum sérülések esetén hasznos. 

A hasnyálmirigy és patkóbél sérüléseket súlyosság szerint 3-3 csoportba (Class I-III) osztja, 

ezeket kombinálva négy prognosztikus kategóriát alkot (Type I-IV).100 A többi használatban 

levő osztályozástól eltérően itt figyelembe vesszük, hogy a pancreas és duodenum egymással 

anatómiai, élettani és funkcionális szoros egységet alkot, mely különösen a pancreas fej 

sérülések rekonstrukciójánál fontos tényező.101 

 

6.3. Megbeszélés 
 

Retroperitonealis, védett elhelyezkedésének köszönhető, hogy pancreas parenchyma sérülés 

csak nagy energiájú tompa vagy áthatoló erőhatás esetén jön létre. Ennek eredményeképpen a 

pancreas sérülésekor nagy eséllyel más hasi szerv károsodása is jelen van (aránya elérheti a 82–

85%-ot).38,102 A rendelkezésre álló releváns – elsősorban retrospektív – vizsgálatok különböző 

országokban és korcsoportokban eltérő jellemző trauma mechanizmust közölnek, néhány közös 

vonás azonban kiemelendő: hasnyálmirigy sérülés kétszer gyakoribb férfiaknál, emellett 

rendszerint jellegtelen a tünettana mind fizikális vizsgálattal, mind képalkotókkal. 

Apróbb mirigy sérülésből adódó szekrétum szivárgás vagy vérzés a retroperitonealis térben 

önmagát korlátozza, nem jár diffúz peritonealis izgalommal, de ugyanezen okból kifolyólag 

tünetszegény vagy még gyakrabban tünetmentes. Az izolált hasnyálmirigy sérülést sokszor 

órákkal, vagy akár napokkal később követi a hasi panaszok kezdete.103 

Emiatt gyakori, hogy a traumát követő korai szakban a pancreas sérülést nem ismerik fel, 

különösen, ha egyéb hasűri szerv nem érintett (összes pancreas sérülés 11–17%-a).38 

Diagnosztikus nehézséget okoz az is, hogy a hasnyálmirigy sérülés korai tünetei nem 

jellegzetesek: bizonytalan felhasi fájdalom és nyomásérzékenység, hányinger, hányás, renyhe 

vagy hiányzó bélhangok. Amennyiben több szervrendszert érint a trauma, akkor a gyakorló 

orvos figyelmét elvonhatja a jellemzőbb vagy épp riasztóbb tünettannal járó sérülések ellátása, 

különösképpen, ha a betegnek tudatzavara van vagy haemodinamikailag labilis. 

A tompa pancreas trauma meglehetősen ritka, s az egy szerzőre jutó alacsony esetszámból 

adódóan egy bizonyos fokú szkepticizmus hasznos az irodalmának értelmezése során. A fent 

ismertetett tanulmányok jellegükből fakadóan metodikai hiányosságokkal terheltek. A 

rendelkezésre álló (online) adatbázisokban elsősorban csak retrospektív beteganyagok lelhetők 

fel, és csupán elszórtan közöltek multicentrikus eredményeket. Haugaard és mtsai által végzett 
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szisztematikus keresés sem talált a kezelési stratégiákról prospektív vagy randomizált 

vizsgálatot a témakörben.104 

Az eltérő népcsoportok változatos eredetű jellegzetes traumáknak vannak kitéve, aszerint, 

hogy békeidő van vagy háború, milyen fejlettségű a motorizáció és milyen az életmódjuk. Az 

egyes intézetek diagnosztikai lehetőségei (CT altípusok, endoscopos ultrahang, 

kontrasztanyagos ultrahang, ERCP vagy mágneses rezonanciás cholangio-pancreatographia 

[MRCP] használata) 40,105,106, a trauma és sebészeti ellátás között eltelt időintervallum széles 

spektruma, a járulékos szervsérülések változatossága, valamint a sebészeti osztály/részleg és 

ennek orvosainak kezelési preferenciái szinte összehasonlíthatatlanná teszik az egyes 

tanulmányokat. Több ellátó rendszerben (Dél-Afrika, USA, Ausztrália, Orosz Federáció egyes 

centrumaiban) ezeket az eseteket primaeren traumatológusok és sürgősségi sebészek látják el, 

a hasi sebészektől nyilvánvalóan eltérő szemlélettel, prioritásokkal. Ráadásul ritka kórkép lévén 

a pancreas traumát szenvedő betegekről közölt anyag nem egyszer több évtized alatt gyűlt csak 

össze.44 

A penetráló torzó sérüléseket, ha azok uralhatatlan haemodinamikai instabilitással járnak, a 

damage control elveknek (Damage Control Concept - DCC) megfelelően kell ellátni.  A 

kármentő sebészet (Damage Control Surgery - DCS) ilyenkor a retroperitoneum átvizsgálását 

és a hasnyálmirigy sérülés szükség szerint minimális ellátását írja elő, csak a további kóros 

folyamatok meggátlásának manővereit követeli meg.107 Az eleve stabil, illetve a DCC 

keretében stabilizált betegnél definitív ellátásra kell törekedni. Ennek a tapasztalat, tudás és 

eszközkoncentráció miatt sebészeti centrumban van a helye. 

Tompa hasi traumát követően stabil betegnél a komplex kivizsgálás során felderített 

sérülések definitív therapiája végzendő, melynek megválasztásában az ismertetett skálák állnak 

a klinikus segítségére. 

OIS szerinti Grade I–II sérülés esetén a kezelés lényegében megegyezik az akut pancreatitis 

konzervatív terápiájával (observatio, fájdalomcsillapítás, ulcus- és thromboprophylaxis, 

béltraktus kímélete nasogastricus szondával, szükség esetén nulldiétával, teljes parenteralis 

táplálással, az orális táplálás fokozatos felépítésével).38 CT vizsgálattal látható pancreas sérülés 

esetén a pontosabb diagnosis érdekében (dinamikus szekretin-stimulált) MRCP is végzendő. 

Ha ennek során Wirsung-vezeték sérülés nem látható, akkor a továbbiakban ERCP nem 

szükséges, de a beteg szoros megfigyelés alatt marad. A képalkotó vizsgálatok megbízhatósága 

nem 100%-os, emiatt negatív CT és MRCP lelet ellenére fennmaradó Wirsung-vezeték sérülés 

gyanú esetén szükséges az ERCP. Ha pancreas vezeték sérülésre derül fény, akkor 

transpapillaris ductus stentelés javasolt, különösképpen, ha nincs teljes vezeték szakadás és 
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ezzel a sérülés áthidalható. Egyes esetekben komplett vezeték szakadás vagy hozzáférhetetlen 

ductus sérülés is kezelhető minimálisan invaziv módszerekkel (transpapillaris drainage és/vagy 

transmuralis pseudocysta drainage) Endoscopos UH-vezérléssel a bélfali bedomborodást nem 

okozó kisebb folyadékgyülemek punctioja is biztonsággal irányítható. Ebben a betegcsoportban 

laparotomia csak akkor szükséges, ha az említett minimálisan invaziv modalitások által nem 

uralható a kórkép (pl. teljes vezeték dysruptio a korai fázisban).108 Ezen algoritmus feltétele a 

centrumban történő ellátás, ahol a team tagjai között endoscopos, sebész, intenzív terapeuta és 

interventios radiológus egyaránt jelen van.106  

Zavaróan széles skálán mozognak a tanulmányokban a morbiditási (20–84%) és mortalitási 

(0–38%) arányok, mely szórás megint csak az igen eltérő beteganyagokkal magyarázható. Az 

izolált pancreas traumákat tárgyaló cikkek alacsony százalékú halálos szövődményekről 

számolnak be, mely részben a grade I–II sérülések műtét nélkül is elérhető jó prognózisának 

köszönhető. A csak operativ esetekkel foglalkozó tanulmányok érthetően magasabb arányú 

mortalitást közölnek, különösen, ha több szerv komplex módon sérült.101 

A radiológiai diagnosztika és endoscopos technikák fejlődése révén a low-grade sérülések 

egyre biztonságosabban különíthetők el a Wirsung-vezeték sérüléssel járó esetektől, mely 

létfontosságú a helyes therapiás döntéshez. A minimálisan invaziv interventiok, mint a percutan 

vagy endoscopos transmuralis drainage és stent behelyezés minden életkorban egyre inkább 

teret nyernek és kiváltják a laparotomiat, feltéve a sérülés enyhe voltát. 

Külön nehézséget jelent a gyermekkori tompa pancreas trauma kezelése, ugyanis a 

nemzetközi irodalomban ellentétes (maximum level IV evidenciájú) ajánlások jelentek meg.46 

Pediatriai ellátásban egy esetleges resectios műtét elleni érvként szól, hogy gyermekek izolált 

pancreas traumájához társuló súlyos és/vagy halálos szövődmények rendkívül ritkák. A 

konzervatív hozzáállást preferálók elismerik, hogy a non-operativ kezelés gyakrabban vezet 

szövődményekhez (elsősorban folyadékgyülemek), de kiemelik, hogy a komplikációk az idő 

előrehaladtával beavatkozás nélkül vagy minimálisan invaziv módszerekkel megoldódnak.109 

A laparotomiától való lehetőség szerinti tartózkodás azon alapszik, hogy a fejlődő szervezet 

nagyon jó post-traumás regenerációs tartalékkal bír.110 Több tanulmány számol be grade III 

sérülések konzervatív kezeléssel elért teljes gyógyulásáról, sőt, a Wirsung-vezeték „spontán” 

recanalisatioját is leírták már.103,111,112,113 Ráadásul önmagában a laparotomia is 

szövődményforrás (sebfertőzés, vérzés, sebszétválás, bélparalysis, adhaesiok, systemas 

gyulladásos reakciók, heg). Izolált hasnyálmirigy sérülés esetén a laparotomia célja a 

szövődmények elkerülése, ehhez képest a legsúlyosabb komplikációk, mint a pancreas sipoly 

és a pseudocysta egyaránt előfordulhatnak műtét után is.47 Mindez támogatja a kevésbé invaziv 
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hozzáállást (tüneti therapia alkalmazása, az esetlegesen kialakuló folyadékgyülemek percutan 

leszívásával). 

Felnőttkorban a hasnyálmirigy sérülés esetén a teljes gyógyulás esélye függ a polytrauma 

tényétől, a trauma és diagnózis között eltelt időtől, a parenchyma roncsolódás mértékétől és a 

fővezeték sérülés jelenlététől, fokától. Grade I–II trauma rendszerint konzervatív kezelésre is 

gyógyul, míg a Wirsung vezeték érintettsége súlyos szövődményekhez vezet, különösen, ha a 

korai időszakban nem ismerik fel. A pancreas ductus sérülése akut pancreatitishez, 

pseuodocysták, fistulák, retroperitonealis tályogok kialakulásához vezet, melynek 

eredményeképpen kialakulhat többszervi elégtelenség és halálos komplikáció is. A legtöbb 

szerző egyetért ezen esetek sebészeti kezelésében (distalis pancreas resectio, pancreato-

enterostomia és/vagy folyadékgyülemek drainage-a). 

Az eddigi ismeretek alapján javasolt kivizsgálási és kezelési algoritmust a 6.3.1. ábra 

foglalja össze.107  

 

6.3.1. ábra Pancreas trauma diagnosztikai és therapias algoritmusa 

 

Pancreas sérüléssel súlyosbított polytrauma kezelése ideálisan baleseti centrumban történik, 

ahol az összes fenti diagnosztikai és therapiás eljárás elérhető. Multidiszciplináris beteg vezetés 

szükséges, melyben egyaránt részt vesz traumatológus, pancreas sebész, intenzív terapeuta, 

invaziv radiológus és endoscopos szakember.43 Izolált hasnyálmirigy traumát elszenvedett 

stabil beteg mielőbb hepato-pancreato-biliaris sebészeti profillal is rendelkező kórházba 

helyezendő. Annak ellenére, hogy a centralizált ellátás a bevett gyakorlat, a legtöbb közlemény 

intézetenként évi 2–5 esetnél több pancreas sérülést nem tud felmutatni. Ez az alacsony 

esetszám pedig nem elegendő megbízható protokoll kidolgozására. Megjegyzendő, hogy a 
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progresszív ellátási modellnek köszönhetően csak a legnagyobb traumatológiai centrumokból 

jelennek meg tanulmányok, mely valószínűleg csak a jéghegy csúcsát láttatja. Feltételezhetően 

a kevésbé szignifikáns pancreas sérülések nagy részéről sosem születik közlemény, ha 

egyáltalán felismerésre kerülnek. 

Általánosan használható, széles körben elfogadott (konszenzus) osztályozási rendszerre van 

szükség, annak reményében is, hogy a jövőben összehasonlítható eredményekre (aetiologia, 

diagnosis, kezelés, kimenetel) jutó tanulmányok szülessenek az eddig uralkodó sequentialis 

anekdotikus közlemények helyett. Ezáltal az egyéni és intézeti variációk is kiküszöbölhetők, 

ami magasabb szintű evidenciákhoz és remélhetően jobb eredményekhez vezet.  
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7. ONKOLÓGIAI BETEGEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK 

MŰTÉT ELŐTTI FELMÉRÉSE 
 

7.1. Anyagok és módszer 
 

Adatgyűjtésünket a Pécsi Tudományegyetem - Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház 

Sebészeti Tanszékén végeztük 2016. október és 2018. november között. 

Prospektív módszerrel végeztünk non-invaziv beavatkozással járó kutatást. A vizsgálati 

protokollt a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Regionális Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottsága 76-1-33-/2016 hivatkozási számmal hagyta jóvá. 

Öt témakörben (emlő, máj, pancreas, gyomor-bélrendszeri és mellkassebészeti műtétek) egy 

oldalas formanyomtatványon regisztráltuk a malignus betegség gyanúja, igazolt malignitás, 

illetve gyulladásos bélbetegség miatt műtétre váró felnőtt betegek demográfiai, ko-morbiditási, 

műtéti adatait. Szétválasztottuk a fenti betegség körökbe tartozó elektív és az akut műtétek 

eredményeit. Kimeneteli adatként, végpontként a gyógyulást, a 30 napon belüli szövődményt 

és a kórházi tartózkodást vettük. 

A betegeket NRS 2002 pontrendszer (0-7 pont) alapján, telemedicinalis módszer 

igénybevételével soroltuk malnutritio rizikó csoportokba. A műtéti előjegyzés után egy oldalas 

formanyomtatványon a sebész jelölte a betegség súlyosságát (1-3 pont). Ennek alapján a 

dietetikus telefonon vette fel a kapcsolatot a beteggel, és az így nyert általános és táplálkozási 

anamnézis alapján meghatározta a tápláltsági rizikót (0-3 pont). Hetven éves életkort elérő 

betegeink további 1 pontot kaptak. 

Az összesített pont alapján meghatároztunk alacsony (1-2 pont), közepes (3-4 pont), és 

magas rizikójú csoportot (5-7 pont). Közepes és magas rizikó esetén az általános és táplálkozási 

anamnézis alapján a dietetikus a beteghez optimalizált dózisú és összetételű oral nutritional 

supplement (ONS) tápszer fogyasztását ajánlotta fel. Amennyiben a beteg elfogadta a 

kiegészítő klinikai táplálást, akkor receptet kapott. Felmérésünk és ez alapján hozott döntésünk 

algoritmusa a 7.1.1. ábrán látható. 
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Műtét tervezett dátuma: __________________ 

Felmérés dátuma: __________________________ 

  

Preoperativ felmérés 

Testsúly   ______ kg 

Testmagasság   ______ cm 

BMI    ______ kg/m2 

Károsodott tápláltsági állapot    0  1  2  3  

Betegség súlyossága:   0  1  2  3 

Életkor ≥ 70év   +1 pont 

NRS 2002 score (0-7)  _______ pont 

Preoperativ mesterséges táplálás javaslat 

⃝ nem szükséges 

⃝ ivótápszer _____________________ 

⃝ szondatápszer __________________ 

⃝ parenterális tápoldat ____________ 

⃝ napi adag ____ x _________ ml 

⃝ glutamin por  ______ x ______ g 

Recept felírás dátuma: __________________ 

Kiváltás dátuma: _______________________ 

 

Preoperativ tápszer javaslat 

Nem szükséges Szükséges 

Recepttel ellátva 

Kiváltotta Nem váltotta ki 

⃝ drága ⃝ nem hisz benne 

⃝ más lebeszélte 

⃝ egyéb _________________ 

 

Előírásszerű fogyasztás 

Inadekvát fogyasztás 

⃝ dózis: _______ml /nap 

⃝ rossz íz ⃝ hasmenés 

⃝ hányinger ⃝ elfelejtette 

⃝ egyéb _____________ 

Receptet nem kapott 

⃝ más osztályon van, kap tápszert 

⃝ más osztályon van, nem kap tápszert 

⃝ nem elérhető 

⃝ nem kéri ⃝ drága ⃝ „felesleges” 

⃝ műtétig<5 nap van hátra 

©Dr. Kollár Dániel. Minden jog fenntartva! A szellemi terméket a szerzői jog ide vonatkozó része védi. Bármilyen nemű utánközlése kizárólag 

a szerző írásos engedélyével lehetséges. Megjelent: a Fresenius Kabi INFO mellékleteként. ISSN: 2061-1846 

 

7.1.1.ábra. A mesterséges táplálás kivitelezésének felmérési algoritmusa 
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A kórházi felvétel során újabb – személyes - dietetikusi felmérés történt. Ekkor 

kategorizáltuk betegeinket az alábbi csoportok egyikébe: 

• I csoport: NRS 2002 0-2 pont → táplálástherapia nem szükséges 

• II- csoport NRS 2002 ≥3 pont → táplálástherapia szükséges, DE a beteg nem 

részesült adekvát preoperativ táplálásban (ennek okai: pl. telefonon nem elérhető, a 

lehetőséget visszautasítja, a receptet nem váltotta ki, vagy kiváltotta, de a tápszer 

nem ízlik, vagy mellékhatásokat észlel, vagy rossz dózisban vagy <7 napig 

fogyasztotta) 

• II+ csoport NRS 2002 ≥3 pont → táplálástherapia szükséges ÉS a beteg kapott 

adekvát preoperativ táplálást legalább 7 napig. 

Az ismert alapbetegségeket Modified Charlson Co-morbidity Index alapján súlyoztuk (4.5.1 

táblázat). A műtéti beavatkozás típusán, a postoperativ kórházi tartózkodási időn (LOS) kívül 

a szövődményeket a postoperativ 30. napig követtük, ezeket a Clavien-Dindo klasszifikáció 

szerinti súlyossági értékkel láttuk el (4.5.2. táblázat). A végleges histologiai lelet és szükség 

szerinti staging vizsgálat döntött a malignus természet felett és hogy beavatkozásunkat kuratív 

vagy palliatív jellegűnek tekintjük-e. 

Az I, II-, II+ csoportok beteganyagai vizsgálatával határoztuk meg a malnutritio rizikójának 

előfordulását. Az eredmények fejezetben részletezett statisztikai próbákkal számoltuk, hogy az 

NRS 2002 score szignifikáns összefüggésben áll-e a postoperativ szövődményekkel. 

Az eredmények fejezetben ismertetett szűkítési algoritmus után ellenőriztük, hogy az I, II-, 

II+ csoportok morbiditás, mortalitás arányai és kórházi tartózkodása között van-e szignifikáns 

eltérés. A szignifikancia határt p <0,05, az erős szignifikanciát p<0,01 értékben rögzítettük. 

A vizsgálat során az öt témakörben perioperativ tápláltsági rizikó felmérést összesen 1609 

betegnél végeztünk. A beteganyag profilok szerint a következőképpen oszlott el. 

 

A. Emlősebészet: 314 fő 

• igazolt malignitás: 296 fő (94,3%) 

• malignitás nem igazolódott (benignus, kontroll csoport): 18 fő (5,7%) 

 

B. Májsebészet: 79 fő 

• primer malignus májtumor: 17 fő (21,5%) 

• májmetastasis: 53 fő (67,1%) 

• malignitás nem igazolódott (benignus, kontroll csoport): 9 fő (11,4%) 
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C. Pancreas sebészet: 122 fő 

• igazolt malignitás, kuratív célú resectio: 49 fő (40,1%) 

• előrehaladott malignus kórkép miatti palliatív műtét: 54 fő (44,3%) 

• malignitás nem igazolódott (benignus, kontroll csoport): 19 fő (15,6%) 

 

D. Mellkassebészet: 272 fő 

• igazolt malignitás, kuratív célú resectio: 153 fő (56,3%) 

• előrehaladott malignus kórkép miatti palliatív műtét: 85 fő (31,3%) 

• malignitás nem igazolódott (benignus, kontroll csoport): 34 fő (12,5%) 

 

E. Gyomor-bélrendszer sebészet: 822 fő 

Elektív műtét 698 betegnél (84,9%), akut műtét 124 betegnél (15,1%) történt. 

• igazolt malignitás, kuratív célú resectio: 455 fő (55,3%) 

• előrehaladott malignus kórkép miatti palliatív műtét: 226 fő (27,5%) 

• malignitás nem igazolódott (benignus, kontroll csoport): 141 fő (17,2%) 

 

 

7.2. Eredmények 
 

A vizsgálat során felmért összes beteget tartalmazó adatbázis lényeges elemeit és a 

beteganyag szükséges homogenizálását célzó szűkítő lépések után keletkezett eredményeket 

külön, betegségcsoportok szerint felosztott részfejezetek tartalmazzák. 

 

 

7.2.1. Emlősebészet 

  

Az NRS 2002 pontok alapján ezen témakörben a malnutritio rizikója a 7.2.1. táblázatban 

foglaltak szerint alakult. Emlősebészeti műtétre kerülő betegek körében az NRS 2002 alapján 

malnutritio szempontjából a betegek 95,2%-a alacsony rizikó tartományba tartozik. 4,8% esetén 

malnutritio valószínűsíthető. 
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  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

EMLŐ n 1 2 3 4 >4 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
314 

(100) 

202 

(64,3) 

97 

(30,9) 

14 

(4,5) 

1 

(0,3) 

0 

(0) 
1,407 0,592 

MALNUTRITIO 

RIZIKÓ 

 

314 

(100) 

Alacsony 

299 

(95,2) 

Valószínű 

5 

(4,8) 

Biztos 

0 

(0) 

 

7.2.1. táblázat Emlő műtéten átesett betegek Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 

 

 

7.2.2. Májsebészet  

 

Az NRS 2002 pontok alapján ezen témakörben a malnutritio rizikója a 7.2.2. táblázatban 

foglaltak szerint alakult. Májsebészeti műtétre kerülő betegek körében az NRS 2002 alapján a 

betegek 57,0%-a alacsony rizikó tartományba tartozik. 41,7%-ban malnutritio valószínűsíthető, 

1,3%-ban súlyos alultápláltság áll fenn. 

 

  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

MÁJ n 2 3 4 5 6 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
79 

(100) 

45 

(57,0) 

25 

(31,6) 

8 

(10,1) 

1 

(1,3) 

0 

(0) 
2,557 0,729 

MALNUTRITIO 

RIZIKÓ 

 

79 

(100) 

Alacsony 

45 

(57,0) 

Valószínű 

33 

(41,7) 

Biztos 

1 

(1,3) 

 

7.2.2. táblázat Májresectios műtéten átesett betegek Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 

 

 

7.2.3. Pancreas sebészet 

 

Az NRS 2002 pontok alapján ezen témakörben a malnutritio rizikója a 7.2.3. táblázatban 

foglaltak szerint alakult. Pancreas sebészeti műtétre kerülő betegek körében az NRS 2002 

alapján malnutririo szempontjából a betegek 18,8%-a alacsony rizikó tartományba tartozik. 

76,2%-ban malnutritio valószínűsíthető, 5%-ban súlyos alultápláltság áll fenn. 
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  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

PANCREAS n 2 3 4 5 6 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
122 

(100) 

23 

(18,8) 

62 

(50,8) 

31 

(25,4) 

5 

(4,1) 

1 

(0,8) 
3,110 0,810 

KURATÍV + 

BENIGNUS 

68 

(100) 

16 

(23,5) 

36 

(52,9) 

12 

(17,6) 

4 

(5,9) 

0 

(0) 
3,059 0,808 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

54 

(100) 

7 

(13,0) 

26 

(48,1) 

19 

(35,2) 

1 

(1,9) 

1 

(1,9) 
3,315 0,797 

MALNUTRITIO 

RIZIKÓ 

 
Alacsony Valószínű Biztos 

 

ÖSSZES ESET 

 

122 

(100) 

23 

(18,8) 

93 

(76,2) 

6 

(4,9) 

KURATÍV + 

BENIGNUS 

68 

(100) 

16 

(23,5) 

48 

(70,6) 

4 

(5,9) 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

54 

(100) 

7 

(13,0) 

45 

(83,3) 

2 

(3,7) 

7.2.3. táblázat Pancreas sebészeti esetek Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 

 

 

 

7.2.1. ábra Pancreas sebészeti műtétre került betegek Nutritional Risk Screening 2002 eloszlása 

(y-tengely: esetszám, x-tengely: NRS 2002 érték) 

 

Ha a resectios műtét önmagában radicalis (gyógyító jellegű: malignus betegség kuratív R0 

resectioja vagy benignus histologia), akkor alacsony rizikó csoportba a betegek 23,5%-a, 

valószínűsíthetően alultáplált csoportba 70,6%-a, súlyosan alultáplált csoportba 5,9%-a 

tartozik. Amennyiben előrehaladott malignitás miatt történik beavatkozás (palliatív műtét), 

akkor alacsony rizikócsoportba 13,0%, valószínűsíthetően alultáplált csoportba 83,3%, 

súlyosan alultáplált csoportba 3,7% tartozik. (7.2.1. ábra) 

 Pancreas sebészeti beavatkozásoknál az átlagos NRS 2002 pontérték legmagasabb (3,315 

±0,797) az előrehaladott malignitás miatt végzett palliatív műtéteknél (n=54). Az összes esetre 
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2 3 4 5 6

Nutritional Risk Screening 2002
Pancreas sebészet

palliatív

nem palliatívradicalis 

resectio 

palliatív 
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(n=122) vonatkoztatott átlagos érték ennél alacsonyabb, (3,110 ± 0,810), míg a radicalis 

resection átesett betegeknél a legalacsonyabb (3,059 ±0,808).  

Khi-négyzet próbával, Wilcoxon próbával és Szmirnov teszttel végzett homogenitás 

vizsgálatok alapján a fenti átlagos NRS 2002 értékek homogének, közöttük szignifikáns 

különbség nem igazolható. (p>0,05) 

• Khi-négyzet próba k= 8,014   (szignifikáns különbség, ha k >9,488) 

• Wilcoxon próba: W*=3,028951  (szignifikáns különbség, ha W* <2)  

• Szmirnov próba: D=0,243495  (szignifikáns különbség, ha D >1,36) 

 

 

7.2.4. Mellkassebészet 

 

Mellkassebészeti műtétek elemzésekor a kis elemszám, és jelentősen eltérő műtéti típusok 

miatt az összehasonlíthatóság kedvéért az összes esetből eltávolítjuk a nyelőcső csonkolásokat 

és a gátor képleteire limitált műtéteket (272 esetből 53 esetet kivonva összesen 219 műtét). 

Emiatt A 7.2.4 táblázatban csak a tüdőcsonkolással járó műtétek (n=219) során felmért 

tápláltsági állapot értékek szerepelnek.  

„Kuratív tumorműtét” csoportba a malignus histologiájú, távoli szervbe áttétet nem adó 

tumorok R0 resectioja került (139 műtét). Palliatív műtéti csoportba azon eseteket vettük, 

akiknél a narcosisban történt sebészi mintavétel és/vagy pleurodesis természetszerűleg nem járt 

tumorszövet eradicatióval (53 eset).  A végleges szövettan alapján benignus betegséget igazoló 

csoportot külön tűntetjük fel (27 eset). 

A tüdő csonkolásos műtétre kerülő betegek anamnesztikus adatai közül kiemelendő rizikó a 

preoperativ légzésfunkciós érték, mely vizsgálati beteganyagunkban az alábbiak szerint alakult.  

A FEV1 (forced expiratory volume in 1 second) normál populációhoz viszonyított értéke és 

a műtét utáni kórházban töltött napok száma között Pearson teszt alapján szignifikáns az 

összefüggés (p=0,01). (7.2.2. ábra) A FEV1 és a szövődmények súlyosságát jelző Clavien-

Dindo értékek között szignifikáns negatív korreláció észlelhető Kendall tau és Spearman rho 

korrelációk használatával egyaránt (p=0,03). Eszerint a FEV1 csökkenése elhúzódó kórházi 

ápolással jár és a súlyosabb szövődmények gyakoriságát emeli. Az FVC (forced vital capacity) 

normál populációhoz viszonyított értéke ugyanezen próbákkal a műtét utáni kórházi napok 

számával és szövődmények súlyosságával nem mutat szignifikáns összefüggést (p>0,05) 
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  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

TÜDŐRESECTIO n 2 3 4 5 6 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
219 

(100) 

130 

(59,4) 

67 

(30,6) 

21 

(9,6) 

1 

(0,5) 

0 

(0) 
2,511 0,686 

KURATÍV 

TUMORMŰTÉT 

139 

(100) 

79 

(56,8) 

49 

(35,3) 

10 

(7,2) 

1 

(0,7) 

0 

(0) 
2,518 0,663 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

53 

(100) 

30 

(56,6) 

15 

(28,3) 

8 

(15,1) 

0 

(0) 

0 

(0) 
2,585 0,745 

BENIGNUS 

HISTOLOGIA 

27 

(100) 

21 

(77,8) 

3 

(11,1) 

3 

(11,1) 

0 

(0) 

0 

(0) 
2,333 0,679 

MALNUTRITIO 

RIZIKÓ 

 
Alacsony Valószínű Biztos 

 

ÖSSZES ESET 
219 

(100) 

130 

(59,4) 

88 

(40,2) 

1 

(0,5) 

KURATÍV 

TUMORMŰTÉT 

139 

(100) 

79 

(56,8) 

59 

(42,4) 

1 

(0,7) 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

53 

(100) 

30 

(56,6) 

23 

(43,4) 

0 

(0) 

BENIGNUS 

HISTOLOGIA 

27 

(100) 

21 

(77,8) 

6 

(22,2) 

0 

(0) 

 

7.2.4 táblázat Tüdőcsonkolással járó sebészeti esetek Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 

 

 

 

7.2.2. ábra A FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second) normál populációhoz viszonyított százalékos 

értéke és a műtét utáni kórházi napok korrelációja 
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A tüdőresectios műtétet követő kórházi tartózkodás napjainak számát és a 30 napon belüli 

szövődmények súlyosságát a 7.2.5. táblázat mutatja. 

 

  Clavien-Dindo klasszifikáció (%) LOS (nap) 

TÜDŐRESECTIO n 1 2 3 4 5 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
219 

(100) 

14 

(6,4) 

41 

(18,7) 

28 

(12,8) 

2 

(0,9) 

4 

(1,8) 
5,169 3,065 

KURATÍV 

TUMORMŰTÉT 

139 

(100) 

7 

(5,0) 

28 

(20,1) 

24 

(17,3) 

1 

(0,7) 

4 

(2,9) 
5,669 3,227 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

53 

(100) 

6 

(11,3) 

8 

(15,1) 

3 

(5,7) 

1 

(1,9) 

0 

(0) 
4,396 2,817 

BENIGNUS 

HISTOLOGIA 

27 

(100) 

1 

(3,7) 

5 

(18,5) 

1 

(3,7) 

0 

(0) 

0 

(0) 
4,111 1,987 

SZÖVŐDMÉNY  Enyhe Súlyos   

7.2.5. táblázat Tüdőcsonkolás után 30 napon belüli szövődmények gyakorisága és a kórházi tartózkodási idő 

(LOS: length of stay) 

 

Palliatív mellkassebészeti műtéteink előrehaladott, szisztémás malignus betegségek esetén 

történtek, jellegükből fakadóan rossz közép és hosszú távú kórjóslatúak. Vizsgálatunkat 

továbbiakban a gyógyító szándékkal végzett műtétekre (malignus tumor R0 resectiója (7.2.3. 

ábra), illetve a benignus szövettanú tüdőcsonkolás) fókuszáljuk.  

7.2.3. ábra Malignus tumor miatt végzett kuratív célú resectiok (n=139) technikai megoldásai és szövettani megoszlása 

 

A malignus tüdőtumor miatt végzett R0 resectiok (139 eset) és benignus szövettanú műtétek 

(27 eset) NRS 2002 értékei és a 30 napon belüli szövődmények súlyosságát jelző Clavien-

Dindo osztályok közötti összefüggések vizsgálata (szignifikancia szint p<0,05 határral): 

• Pearson korreláció (NRS 2002 vs Clavien-Dindo) =0,033 

• Kendall tau koefficiens (NRS 2002 vs Clavien-Dindo) =0,018 

82
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• Spearman rho koefficiens (NRS 2002 vs Clavien-Dindo) =0,018 

A Pearson, Kendall tau és Spearman rho tesztek alapján az NRS 2002 magasabb értékéhez 

szignifikánsan magasabb Clavien-Dindo értékek járnak. Ez alapján az alultápláltság magasabb 

rizikója súlyosabb szövődményekkel jár. 

A 7.1. fejezetben ismertetett vizsgálati csoportok és a szövődmények súlyossága közötti 

összefüggéseket a 7.2.6. táblázat mutatja. Legalacsonyabb szövődmény arány az alacsony 

tápláltsági rizikóval (I csoport) rendelkező betegcsoportban található. A malnutritio magas 

rizikója esetén (II-, II+ csoport) a súlyos szövődmények aránya az I csoportban regisztrálthoz 

képest nem szignifikánsan magasabb (p>0,05). A műtét előtt adekvát preoperativ táplálásban 

részesült betegek (II+ csoport) súlyos szövődményei nem szignifikánsan ritkábbak, mint az 

adekvát előtáplálást nem kapó magas rizikójú betegeké (II- csoport) (p>0,05). 

Kuratív tüdőtumor resectio és 

benignus histologia (n=166) 

Nincs vagy enyhe szövődmény 

(Clavien-Dindo: 0-2) 

Súlyos szövődmény 

(Clavien-Dindo: 3-5) 

I csoport (n=100) 85 (85%) 15 (15%) 

II- csoport (n=57) 44 (77%) 13 (23%) 

II+ csoport (n=9) 7 (78%) 2 (22%) 

7.2.6. táblázat Postoperativ szövődmények a vizsgálati csoportokban gyógyító jellegű tüdőcsonkolás esetén 

  

 

7.2.5. Gyomor-bélrendszer sebészete 

 

Az adatgyűjtési időszakban összesen 822 fő tápláltsági állapot rizikó szűrését végeztük az 

NRS 2002 rendszer alapján. A teljes kohort inhomogén, ugyanis szerepel benne elektív és akut 

műtét is, gyomorresectiok, vékonybél és vastagbél műtétek egyaránt, végleges szövettan 

alapján benignus és malignus kórképek, illetve többszervi resectiok is. A teljes beteganyag NRS 

2002 és Clavien-Dindo értékei a 7.2.7-8. táblázatokban láthatók. 

NRS 2002 pontok átlagát és átlag szórását Student-féle kétmintás próbával elemezve a 

benignus histologiaval operált betegek (2,787 ±0,782), a kuratív céllal végzett resectiok (2,985 

±0,849) és a palliatív műtétek (3,305 ±0,822) csoportjai egymással párosítva erősen 

szignifikáns különbséget mutatnak (p<0,01). Eszerint a malignus tumor jelenléte is és ehhez 

képest az előrehaladott (sebészileg incurabilis) tumor egyaránt magasabb NRS 2002 értékkel 

jár. Az összes beteg 71,2%-ának van NRS 2002 ≥3 értéke. Ugyanez az arány kuratív tumor 

resectio esetén 67,9%, palliatív műtétnél 84,5%, benignus szövettannál 60,3%. 
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  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

BÉLRENDSZER  n 2 3 4 5 6 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
822 

(100) 

237 

(28,8) 

353 

(42,9) 

197 

(24,0) 

32 

(3,9) 

3 

(0,4) 
3,039 0,848 

KURATÍV 

TUMORMŰTÉT 

455 

(100) 

146 

(32,1) 

189 

(41,5) 

103 

(22,6) 

15 

(3,3) 

2 

(0,4) 
2,985 0,849 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

226 

(100) 

35 

(15,5) 

103 

(45,6) 

73 

(32,3) 

14 

(6,2) 

1 

(0,4) 
3,305 0,822 

BENIGNUS 

HISTOLOGIA 

141 

(100) 

56 

(39,7) 

61 

(43,3) 

21 

(14,9) 

3 

(2,1) 

0 

(0) 
2,787 0,782 

MALNUTRITIO 

RIZIKÓ 

 
Alacsony Valószínű Biztos 

 

ÖSSZES ESET 

 

822 

(100) 

237 

(28,8) 

550 

(66,9) 

35 

(4,3) 

KURATÍV 

TUMORMŰTÉT 

455 

(100) 

146 

(32,1) 

292 

(64,2) 

17 

(3,7) 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

226 

(100) 

35 

(15,5) 

176 

(77,9) 

15 

(6,6) 

BENIGNUS 

HISTOLOGIA 

141 

(100) 

56 

(39,7) 

82 

(58,2) 

3 

(2,1) 

 

7.2.7. táblázat Gyomor-bélrendszer sebészeti esetek Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 

 

  Clavien-Dindo klasszifikáció (%) 

BÉLRENDSZER n 1 2 3 4 5 

ÖSSZES ESET 
822 

(100) 

83 

(10,1) 

126 

(15,3) 

36 

(4,4) 

14 

(1,7) 

26 

(3,2) 

KURATÍV 

TUMORMŰTÉT 

455 

(100) 

54 

(11,9) 

79 

(17,4) 

15 

(3,3) 

8 

(1,8) 

6 

(1,3) 

PALLIATÍV 

MŰTÉTEK 

226 

(100) 

16 

(7,1) 

34 

(15) 

11 

(4,9) 

3 

(1,3) 

19 

(8,4) 

BENIGNUS 

HISTOLOGIA 

141 

(100) 

13 

(9,2) 

13 

(9,2) 

10 

(7,1) 

3 

(2,1) 

1 

(0,7) 

SZÖVŐDMÉNY  Enyhe Súlyos 

7.2.8. táblázat Gyomor-bélrendszer műtét után 30 napon belüli szövődmények gyakorisága 

 

Pearson teszt alapján az NRS 2002 pontérték és a 30 napos Clavien-Dindo szövődmény 

súlyosság között erősen szignifikáns (p=0,004) pozitív korreláció van. 

A Clavien-Dindo pontok eloszlása a fenti csoportokban Student-féle t-próbával elemezve: 

kuratív célú tumorresectiok és benignus histologia miatti műtétek között nincs szignifikáns 

különbség (p=0,19). A malignus betegség miatt, de csak palliatív beavatkozást engedő és a 

benignus szövettanú műtétek között erősen szignifikáns a különbség (p=0,005). A tumoros 
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betegek közül a kuratív resection átesettek és a sebészileg incurabilis esetek között erősen 

szignifikáns a különbség (p=0,002). 

Az n=822 főből álló teljes beteganyagra vonatkoztatva a kórházi tartózkodási idők közötti 

összefüggések a 7.2.9. táblázatban láthatók. A malnutritio szempontjából magas rizikójú 

betegek közül az adekvát preoperativ táplálásban nem részesült II- csoport tagjai több ápolási 

napot töltenek a kórházban (8,165±4,806), mint az adekvát táplálási prehabilitatioban részesült 

II+ csoport (7,544±2,887). A különbség Student-féle kétmintás t-próbával nem szignifikáns 

(p=0,069). 

 

BÉLRENDSZER (n=822) LOS ÁTLAG LOS SZÓRÁS 

Összes beteg (n=822) 7,718 3,938 

I csoport (n=238) 7,017 2,303 

II- csoport (n=436) 8,165 4,806 

II+ csoport (n=148) 7,544 2,887 

7.2.9. táblázat Műtét utáni kórházi tartózkodási idők (LOS: length of stay) a kísérleti csoportokban 

 

Amennyiben a 822 beteg csoportosítását aszerint végezzük el, hogy elektív vagy akut 

műtétben részesültek, akkor a malnutritio rizikója, szövődmények és LOS az alábbiak szerint 

alakulnak. (7.2.10-11 táblázatok) 

 

  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

BÉLRENDSZER  n 2 3 4 5 6 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
822 

(100) 

237 

(28,8) 

353 

(42,9) 

197 

(24,0) 

32 

(3,9) 

3 

(0,4) 
3,039 0,848 

ELEKTÍV 

MŰTÉTEK 

698 

(100) 

223 

(31,9) 

287 

(41,1) 

161 

(23,1) 

24 

(3,4) 

3 

(0,4) 
2,991 0,855 

AKUT 

MŰTÉTEK 

124 

(100) 

14 

(11,3) 

66 

(53,2) 

36 

(29,0) 

8 

(6,5) 

0 

(0) 
3,306 0,756 

MALNUTRITIO 

RIZIKÓ 

 
Alacsony Valószínű Biztos 

 

ÖSSZES ESET 

 

822 

(100) 

237 

(28,8) 

550 

(66,9) 

35 

(4,3) 

ELEKTÍV 

MŰTÉTEK 

698 

(100) 

223 

(31,9) 

448 

(64,2) 

27 

(3,8) 

AKUT 

MŰTÉTEK 

124 

(100) 

14 

(11,3) 

102 

(82,3) 

8 

(6,5) 

7.2.10. táblázat Gyomor-bélrendszer sebészeti esetek Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 
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Az akut műtétre kerülő betegek összesen 88,8%-a, elektív műtét esetén 68,0%-a malnutritio 

szempontjából emelt rizikó csoportba tartozik, az NRS 2002 pontok különbsége erősen 

szignifikáns (p=6x10-5). Az összes eset NRS 2002 értéke erősen szignifikánsan alacsonyabb, 

mint az akut műtéteké (p=0,0004). 

 

  Clavien-Dindo klasszifikáció (%) LOS (nap) 

BÉLRENDSZER n 1 2 3 4 5 ÁTLAG SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET 
822 

(100) 

83 

(10,1) 

126 

(15,3) 

36 

(4,4) 

14 

(1,7) 

26 

(3,2) 
7,718 3,938 

ELEKTÍV 

MŰTÉTEK 

698 

(100) 

60 

(8,6) 

104 

(14,9) 

25 

(3,6) 

7 

(1) 

15 

(2,1) 
7,549 3,675 

AKUT 

MŰTÉTEK 

124 

(100) 

23 

(18,5) 

22 

(17,7) 

11 

(8,9) 

7 

(5,6) 

11 

(8,9) 
8,669 5,087 

SZÖVŐDMÉNY  Enyhe Súlyos   

7.2.11. táblázat Gyomor-bélrendszer műtét után 30 napon belüli szövődmények gyakorisága és kórházi tartózkodási idő 

(LOS: length of stay) 

 

A szövődmények aránya t-próbával erősen szignifikáns különbséget mutat az összes eset 

versus akut műtétek esetén (p=10-8) és az elektív versus akut műtétek esetén is (p=10-12). A 

LOS t-próbával erősen szignifikáns különbséget mutat az összes eset versus akut műtétek 

(p=0,008) és az elektív versus akut műtétek esetén is (p=0,001) 

Az akut műtétek NRS 2002 pont, szövődmények és LOS tekintetében is a legrosszabb 

értékeket mutató csoportot alkotják. 

 

7.2.5.1. Elektív, kuratív vastagbél resectiok colorectalis carcinoma esetén 

 

Homogén betegcsoport alkotás céljából a 822 főből álló kohortot az alábbiak szerint 

szűkítjük. Sorban figyelmen kívül hagyjuk az akut műtéteket (122 eset), a palliatív 

beavatkozásokat (160 eset), a deviálással/colostomaval végződő eseteket (74 eset), a részleges 

bélfal resectiokat (39 eset), a gyomor-vékonybél resectiokat (61 eset) és többszervi resectiokat 

(38 eset), majd végül a benignus elváltozások miatti resectiokat (69 eset) 

Az így kapott beteganyagban (n=259) csak primer anastomosissal végződő vastagbél 

resectiok szerepelnek, melyet távoli áttétet nem adó colorectalis carcinoma miatt végeztünk 

osztályunkon. A demográfiai jellemzőket és ko-morbiditást jelző MCCI index értékeket a 

7.2.12. táblázat mutatja. Az NRS 2002 értékeket a 7.2.13. táblázat, a szövődmények 
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megoszlását a study csoportokra bontva a 7.2.14. táblázat, a kórházi tartózkodást a 7.2.15. 

táblázat mutatja. 

 

Colorectalis Összes I csoport II- csoport II+ csoport 

n 

(%) 

259 

(100) 

98 

(37,8) 

118 

(45,6) 

43 

(16,6) 

férfi/nő 

(%) 

152/107 

(58,7/41,3) 

56/42 

(57,1/42,9) 

73/45 

(61,9/38,1) 

23/20 

(53,5/46,5) 

Életkor (év)  

±szórás 

68,19 

±10,65 

60,59 

±8,69 

73,63 

±8,57 

70,29 

±9,74 

MCCI 

±szórás 

1,089 

±1,498 

0,949 

±1,522 

1,193 

±1,445 

1,093 

±1,586 

7.2.12. táblázat Az elektív, kuratív colorectalis resectiok demográfiai jellemzői 

(MCCI: Modified Charlson Comorbidity Index) 

 

A demográfiai jellemzőket összehasonlítva (egy-utas ANOVA teszt, Tukey-féle post hoc 

vizsgálat) az I csoport szignifikánsan alacsonyabb életkorú, mint a II- és II+ csoport (p<0,0001). 

A II- és II+ csoportok között életkorban nem mutatkozott szignifikáns különbség (p>0,05). 

A csoportok között MCCI értékben (Kruskall-Wallis teszt, Dunn-féle post hoc vizsgálat). 

nincs szignifikáns különbség (p>0,05). A statisztikai számításhoz használt szoftver: GraphPad 

Prism ver. 6 for Windows, La Jolla, California, USA. 

 

  Nutritional Risk Screening 2002 

(%) 

 

Colorectalis n 

 

2 3 4 5 6 Átlag Szórás 

ÖSSZES ESET 

 

259 

(100) 

 

98 

(37,8) 

99 

(38,2) 

55 

(21,2) 

6 

(2,3) 

1 

(0,4) 
2,892 0,841 

154 

(59,5)  

7 

(2,7) 

 

MALNUTRITIO  Nincs 

rizikó 
Valószínű Súlyos 

 

7.2.13. táblázat Elektív kuratív colorectalis resectiok Nutritional Risk Screening 2002 alapján történő rizikó beosztása 
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A teljes gyomor-bélrendszert leíró adatbázisnál látottakhoz képest az elektív, kuratív 

colorectalis resectiok átlagos NRS 2002 értéke (2,892 ±0,841) alacsonyabb, és az alultápláltság 

szempontból rizikócsoportba tartozó betegek aránya is alacsonyabb (62,2%). 

A 3a-b és 4a-b alcsoportokkal is kibővített Clavien-Dindo szövődményeket bemutató 

táblázat alapján a következők állapíthatók meg. A táplálást nem igénylő I csoportban hasonló 

arányú az enyhe (19,4%) és a súlyos szövődmények (2,0%) előfordulása, mint az adekvát 

preoperativ mesterséges táplálásban részesülő II+ csoportban (23,3% enyhe és 2,3% súlyos 

szövődmény). Legrosszabb értékeket az adekvát táplálásban nem részesülő II- csoport mutatott 

(26,3% enyhe és 5,1% súlyos szövődmény). Az eltérések (Khi-négyzet próbával) nem 

szignifikánsak (p>0,05). 

 

  Clavien-Dindo klasszifikáció (%) 

Colorectalis n 1 2 3a 3b 4a 4b 5 

ÖSSZES ESET 
259 

(100) 

21 

(8,1) 

39 

(15,1) 

1 

(0,4) 

4 

(1,5) 

1 

(0,4) 

1 

(0,4) 

2 

(0,8) 

I csoport 
98 

(100) 

6 

(6,1) 

13 

(13,3) 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

0 

(0) 

II- csoport 
118 

(100) 

14 

(11,9) 

17 

(14,4) 

1 

(0,8) 

2 

(1,7) 

1 

(0,8) 

0 

(0) 

2 

(1,7) 

II+ csoport 
43 

(100) 

1 

(2,3) 

9 

(20,1) 

0 

(0) 

1 

(2,3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

SZÖVŐDMÉNY  Enyhe Súlyos 

7.2.14. táblázat Elektív kuratív colorectalis resectiok után 30 napon belüli szövődmények gyakorisága 

 

COLORECTALIS LOS ÁTLAG LOS SZÓRÁS 

ÖSSZES ESET (n=259) 7,396 3,690 

I csoport (n=98) 7,061 1,497 

II- csoport (n=118) 7,898 5,214 

II+ csoport (n=43) 6,795 1,286 

7.2.15. táblázat Műtét utáni kórházi tartózkodási idők (LOS: length of stay) a kísérleti csoportokban 

 

A II- csoport a postoperativ ápolási időket tekintve is a legkedvezőtlenebb értékeket mutatja. 

Student féle t-próbával erősen szignifikánsan hosszabb a műtét utáni kórházi tartózkodás az I 

csoporthoz (p=0,006), valamint a II+ csoporthoz (p=0,0009) viszonyítva egyaránt.  
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7.3. Megbeszélés 
 

7.3.1. Klinikai táplálás az ESPEN Guideline 2017 kontextusában  

 

A sebészeti betegek optimális táplálásáról szóló, 2017 óta érvényben lévő nemzetközi 

(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism – ESPEN) ajánlás számos ponton 

igyekszik reformokat bevezetni a mindennapi sebészeti gyakorlatba.62 Tanulmányunk ennek 

hazai kontextusba helyezését célozta. Az EBM alapra épített ESPEN konszenzus konferencia a 

fő irányvonalakat az alábbiakban határozta meg: 

• tápláltsági állapot függő személyre szabott therapiás döntések 

• műtét előtti hosszú időtartamú éhezés kerülése 

• műtét utáni mielőbbi per os táplálás megkezdése  

• mesterséges táplálás megkezdése alultápláltság esetén  

• metabolikus kontroll (többek között vércukor) 

• a stressz-indukálta katabolizmust és bélműködési zavart okozó faktorok kerülése 

• paralysist okozó (intenzív therapiás) gyógyszeradagok minimalizálása 

• korai mobilizálás a fehérjeszintézis és izomműködés helyreállításáért 

Szándékunk volt az ERAS (enhanced recovery after surgery – fokozott/gyorsított műtét utáni 

felépülés) alapelvek114,115,116 hazai klinikai bevezetésének vizsgálata is.  A szem előtt tartott 

guideline azokra a betegekre fókuszál, akiknél fennáll a rizikó, hogy a műtét körüli időszakban 

nem tudják segítség nélkül fedezni a szükséges (megemelkedett) tápanyag bevitelt. A 

szívsebészet kivételével teljes profilú, regionális feladatokat ellátó sebészeti centrumként erre 

helyszínként ideálisan kínálkozott a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház.   

A követett ajánlási pontok a következők voltak: (Zárójelben az evidencia szintje [A-B-C], 

illetve a guideline készítő csoport ajánlása [GPP = good practice points]) 

• nagy műtét előtt és után egyaránt szükséges a tápláltsági állapot felmérése (GPP, erős 

konszenzus) 

• malnutritio és ennek veszélye (várhatóan legalább öt nap elégtelen tápanyag bevitel 

a műtét körüli időszakban) esetén egyaránt megkezdendő a mesterséges táplálás 

(GPP, erős konszenzus) 

• enteralis táplálás a preferált út, ha nincs kontraindikáció (A, erős konszenzus) 
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• súlyos malnutritio esetén szükséges a műtét előtti táplálás, még ha ez a műtét 

időpontjának halasztását is eredményezi. Ideálisan minimum 7-14 nap felkészítés 

szükséges (A, erős konszenzus) 

• magas rizikóba sorolandók a műtétre váró idős betegek (A-, erős konszenzus) 

• kimutatható alultápláltság nélkül is javasolt a kiegészítő enteralis táplálás a 

perioperativ szakban, ha a műtét előtt a beteg nem képes fedezni a tápanyagbevitelt 

(GPP-, konszenzus) 

• műtét előtti enteralis táplálás kivitelezhető a járóbeteg ellátásban, így elkerülhető a 

szükségtelen kórházi felvétel és így a nosocomialis fertőzés esélye is csökken (GPP, 

erős konszenzus) 

• perioperativ időszakban alultápláltság veszélye esetén dietetikusi felmérés javasolt, 

szükség esetén a táplálás emissiot követően is folytatandó (GPP, erős konszenzus) 

Bizonyítást nyert a fenti eredmények alapján, hogy a magas rizikójú betegcsoport szervezett, 

egyénre szabott táplálási prehabilitatioja szükséges. Bár a hazánkban hatályos „klinikai 

egészségügyi szakmai irányelv” a fenti alapelveket magyar viszonylatra honosította,117 és 

javaslatot tettek táplálási teamek felállításához, érdemi lépés nem történt. A szükséges 

módszerek és infrastruktúra kidolgozásáról még ajánlás sincs, az anyagi feltételek pedig 

hiányoznak. Kitűzött célunk a perioperativ tápláltsági állapot szűrésen alapuló, fenntartható 

mesterséges táplálási modell létrehozása megvalósult. Ehhez a tanulmány eredményei erős, 

kontrollált, megismételhető bizonyítékokat szolgáltattak.  

A modell feltételezi a protokolláris dietetikusi állapotfelmérést, melynek több korlátja is van. 

A túlterhelt járóbeteg ellátásban a rizikónak kitett betegek műtéti előjegyzésekor a valóságban 

irreális remény, hogy valós tápláltsági statust rögzítsenek. Ha az első – tájékozódó – felmérés 

a kórházi felvételkor történik, nővéri kompetenciaként, az ESPEN guideline alapján már eleve 

későn kerül látótérbe a beteg, a korrekt prehabilitatio időablaka bezárult. Ha fel is merül 

alultápláltsági rizikó, az interventio elé további akadályok gördülnek. Egyrészt a dietetikusnak 

való referálás így is csak esetleges. Ha pedig táplálkozási szakember bevonása mégis 

megtörténik, tovább nehezíti a helyzetet, hogy jelen magyarországi rendeleti környezetben 

kizárólag orvos rendelhet el mesterséges táplálást. 

Az oda-vissza referálás szüksége miatt elkerülhetetlen, hogy alultápláltság rizikójával 

érkezett betegek egy része kimaradjon a kívánatos, protokollszerű (kiegészítő) roborálásból. Az 

egészségügyi és gazdasági szempontból is szerencsésebb helyzetben lévő Ausztria és Svájc 

területén végzett felmérés alapján a kórházak 30%-ában egyáltalán nem történik preoperativ 
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tápláltsági állapot felmérés, míg kórházi felvételkor vagy műtét után történő felmérés is csak 

48%-ban fordul elő.118 Európa 25 országára kiterjedő felmérés szerint a kórházi betegek 27%-

a tartozik malnutritio szempontjából rizikócsoportba, de ennek ellenére a vizsgált 325 kórház 

csak 52%-ában volt rutinszerű tápláltsági állapot szűrés.119 Ráadásul a homályos definíciók 

miatt az alultápláltság veszélyét is más-más kritérium rendszer alapján állítják fel a 

gyógyintézetek.72 

Szükség van tehát egymással jól kommunikáló, gyógyszer felírási jogkörrel rendelkező 

csapat munkájára (táplálási team).120 A korlátozott anyagi háttér miatt pedig a részletes 

metabolikus status és testösszetétel mérés helyett alternatívát a tápláltsági rizikót felmérő 

pontrendszerek jelentenek. 

 

7.3.2. A tápláltsági állapot és az NRS 2002 

 

A 4.3 fejezetben hivatkoztunk a malignus betegségekkel járó elhúzódó szisztémás 

gyulladásos válasz megjelenésének modelljére. Közhely, hogy minden invaziv beavatkozás 

(sebészeti trauma) szintén inflammatoricus aktiválódást és komplex metabolicus választ okoz, 

melynek következménye egyebek között a fokozott tápanyag felvételi igény. Az onkológiai 

sebészetben ez többé-kevésbé arányos a műtéti terheléssel. 

A 4.3.1. ábra „tumoros beteg hanyatlási spirál” folyamatrendszerben a tápláltsági állapot a 

legegyszerűbb beavatkozási, azaz potenciális korrekciós pont. Ha a súlyos, senyvesztő 

alapbetegségű páciens suboptimalis tápláltsági állapotban kerül műtétre, akkor még az 

esetlegesen kuratív szándékú beavatkozás is nagyobb valószínűséggel lesz sikertelen.121,122  A 

műtéti stresszre adott inadekvát szervezeti reakció következményei a septicus szövődmények, 

anastomosis elégtelenségek és gyakoribb perioperativ halálozás. 

A sebészeti technika és a gyógyítandó betegség súlyossága egyaránt fontos faktorok a 

kimenetelben. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a harmadik tényezőt, nevezetesen a 

beteg teherbírását. Utóbbit pedig már a műtétre való felkészülés során optimalizálni kell. 

Egyénre szabott, sikeres prehabilitatio a rövid (postoperativ szövődmények) és hosszú távú 

(teljes restitutio) eredmények javulásában hálálja meg magát. Súlyos alultápláltság 

fennállásakor elhúzódó mesterséges táplálás jöhet szóba (akár enteralis és parenteralis 

tápszerek kombinációja), míg enyhe malnutritio esetén a protokoll 7-10 napos kondicionálást 

javasol.123 Ennek során a diéta optimalizálása és a kiegészítő klinikai táplálás egyaránt 

megoldás lehet. Cél egyben a sebészeti stressz minimalizálása, a „damage control” és a már 

fennálló katabolikus állapot következményeinek ellensúlyozása. 
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Az alultápláltság független sebészeti rizikófaktor, mely szelektív esetekben potenciálisan 

reversibilis. Malnutritiot jelző tényezők az alacsony testtömeg index (BMI), az elhúzódó ideig 

tartó suboptimalis tápanyag bevitel és a testsúlycsökkenés.124,125,126 Máj- és vesekárosodás 

nélkül kialakuló alacsony serum albumin szint (<30 g/l) szintén malnutritiot jelent. Az 

alultápláltság által okozott prognosztikus rizikó ezúton kapcsolódik a következő, 7.3.3. 

fejezetben tárgyalandó SIR okozta rizikóhoz (lásd Glasgow Prognostic Score). 

Az ESPEN ajánlás alapján végzett megfelelő perioperativ szűrő tevékenység mérhető 

paraméterei (műtéti morbiditás, mortalitás és a kórházi tartózkodási idő) az általunk vizsgált 

beteganyagban is csökkenést mutattak. Bár régóta ismert, hogy a mesterséges táplálásra 

fordított összegek a szövődmények csökkentésével többszörösen megtérülnek, tehát a 

megfelelő indikációval végzett felkészítés költséghatékony, ilyen gazdaságossági számítást 

nem végeztünk.  

Az ESPEN munkacsoport szerint a kalóriában gazdag, megfelelő szénhidrát – fehérje – zsír 

arányt tartalmazó étrend kiegészítő ONS tápszerek fogyasztása a perioperativ szakra korlátozva 

malnutritio fennállása nélkül is javasolható. Ez egy feltételezés, aminek elsősorban anyagi 

vonatkozások szabnak gátat: elvégre alapvetően a gyógyszerkasszát terhelik. Egyet kell érteni 

tapasztalataink szerint a megfelelő műtét előtti betegoktatást/felvilágosítás (educatio) 

fontosságával, melyben a telemedicinának még több szerepe kell, hogy legyen (dietetikus- 

beteg, dietetikus-háziorvos, illetve kórházi orvos-háziorvos irányok) A mesterséges táplálásnak 

szerves módon kell beépülnie a therapiás arzenálba. Heterogén beteganyag vizsgálata során a 

rendelkezésre álló randomizált prospektív vizsgálatok a nem szelektív ONS alkalmazás 

egyértelmű előnyét nem bizonyították, de mérhető javulás volt kimutatható tápláltsági állapot, 

életminőség és minor complicatiok arányát tekintve. 

A betegek mesterséges táplálásának megszervezése továbbra is az egészségügy árvája, vagy 

még inkább mostohagyermeke.  Nyilvánvaló jótékony effektusa, költséghatékonysága ellenére 

a klinikai gyakorlatban a felelősségek és a kompetenciák megoszlása miatt szüksége feledésbe 

merül. 

Jelentőségének elfogadása még korai fázisban jár, a malnutritio fogalomkörének 

tisztázatlansága miatt az egyes vizsgálatok eredményei nehezen összevethetők. Annyi 

bizonyosnak tűnik, már csupán teoretikus megfontolások alapján is, hogy klinikai táplálás a 

tumoros beteg hanyatlásának spiráljában az egyik legnagyobb potenciállal bíró beavatkozási 

pont. 

A sebészeti beteg malnutritioját nem lehet túl korán felfedezni. Az ESPEN guideline ajánlása 

szerint minden rizikócsoportnak már a műtét előtt szűrésen kell átesni. Magas rizikó esetén a 



Kollár – A pontrendszerek helye a modern sebészi döntésben 

 

63 
 

mesterséges táplálást legkésőbb 7-14 nappal a műtét előtt meg kell kezdeni. A műtétet tervező 

sebész érdeke is a megfelelő állapotban történő műtét, de a prehabilitatio megszervezése a jelen 

valóságban irreális elvárás. A túlterhelt szakrendelők és a laikus beteganyag miatt dietetikusi 

felmérésnek legtöbbször még az igénye sem merül fel.72 Oktatás ellenére az orvosok és a 

nővérek is csak alacsony hatásfokkal használják a szűrő kérdőíveket, azok pontosabb eszközök 

a dietetikus kezében.127 A táplálási szaktanácsadók emellett tudják, hogy a meglévő 

alapbetegségek és alap tápanyag bevitel mellett mi az egyénre szabott legjobb választás a 

rendelkezésre álló kiegészítő ONS tápszer palettából. Mindazonáltal a dietetikus nem 

feltétlenül van tisztában a betegség stádium és a tervezett műtét súlyosságával, emiatt az NRS 

2002 értékelése itt is csorbát szenvedhet. Hovatovább, a kiválasztott, javasolt ONS tápszert a 

dietetikus csak javasolhatja, azt felírni csak orvosi kompetenciával lehet. Szűrési vizsgálat 

nélküli „rutin” ONS felírásnak indikációja nincs, attól nem várható a szövődmények vagy 

kórházi tartózkodási idő csökkentése.68 

A 7.1. fejezetben ismertetett perioperativ rizikó szűrési módszerünk előfutára a Jie és mtsai 

által 2012-ben közölt prospektív, multicentrikus kínai tanulmány.128 Elsősorban hasi műtétre 

váró, összesen 1085 beteg preoperativ NRS 2002 pontrendszer alapján történő felmérését 

végezték. Az NRS score értékre vaknak számító orvos az általa megítélt szükség szerint 7-14 

napig mesterséges táplálásban részesítette a betegeket. A szövődményeket Clavien-Dindo skála 

szerint súlyozták. Kiemelték, hogy a rendelkezésre álló evidenciák – miszerint rizikó esetén 

kiegészítő táplálni kell - ismeretében randomizációt nem tartottak etikusnak. 

Mortalitást csak NRS ≥3 esetén észleltek. NRS 2002 3-4 pont (n=392) esetén nem észleltek 

szignifikáns különbséget morbiditás, mortalitás és LOS között a műtét előtt táplált és nem 

táplált csoportok között. NRS 2002 5-6 pont (n=120) esetén a morbiditás és LOS szignifikáns 

csökkenését észlelték a táplált csoportban. Ez volt az első prospektív interventios vizsgálat, 

melyben NRS 2002 effektusát vizsgálták. 

Különböző osztályok eltérő beteganyagai és a kóros alultápláltság variábilis definíciói 

alapján rendkívül széles spektrumon mozog a veszélyeztetett betegek aránya. 

Míg egyes közlemények szerint a kórházi bennfekvő összes beteg akár 30-50%-a is 

alultáplált lehet72,63, a sebészeti osztályos betegekre ez csak részben igaz. Az elektív, benignus 

betegség miatt műtétre várók <10%-a tartozik rizikócsoportba.64 A szolid malignus tumoros 

betegek közül az emlő- és endokrin sebészeti esetek ritkábban érintettek. A gastrointestinalis 

daganatos sebészeti betegeknél (különösen colorectalis, máj és pancreas) viszont a komplex 

felszívódási és passage zavarok miatt ez az arány az irodalom szerint 40-60% között 
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mozog.63,67,74 Kockázatfokozó az idős kor, az akut műtét ténye és a beteg esetleges rossz 

szociális és gazdasági háttere.72  

Saját vizsgálatunk során még ennél is borúsabb képet kaptunk. Míg NRS 2002 alapján az 

emlőtumoros betegek 95,2%-a nem tartozik rizikócsoportba, addig a tüdőresectiora várók 

40,7%-a, a májműtétre várók 43%-a, a pancreas malignitás (gyanúja) miatt operált betegek 

80,9%-a alultáplált (valószínű vagy biztos rizikócsoport). Az elektív, kuratív céllal végzett 

malignus ok miatti colorectalis resectiok 62,2%-a, a palliatív beavatkozások 84%-a, míg az akut 

gyomor/bélrendszeri műtétek 88%-a alultáplált (valószínű vagy biztos rizikócsoport) betegeken 

történik. Az akut műtétre kerülő esetek mind NRS 2002 értékben, mind Clavien-Dindo 

szövődményarányokban, mind LOS értékben a legkockázatosabb csoport. 

Non-invaziv interventios vizsgálatunk során legnagyobb homogenitással az elektív, kuratív 

célú colorectalis esetek rendelkeztek. A mesterséges táplálást nem igénylő (NRS 2002 <3 pont) 

I csoportban volt a legkedvezőbb a szövődmények gyakorisága, súlyossága és a LOS érték. 

Szignifikánsan alacsonyabb életkorukat az magyarázza, hogy a tápláltsági rizikó felmérésekor 

a 70 év feletti korosztály eleve plusz egy pontot kap. Máshogy fogalmazva, az a beteg, aki a 70 

éves kort meghaladja (1 pont) és testüreg megnyitásával járó műtétre kerül (2 pont), malnutritio 

szempontjából rögtön emelt rizikó tartományba sorolódik. 

Vizsgálatunkban az NRS 2002 értékek emelkedésével rendre nőtt a szövődmények aránya, 

tehát valós prediktív értéke van a kórjóslat tekintetében. Az NRS 2002 továbbá (nem 

szignifikáns léptékű) egyezést is mutat a stádiummal. Magasabb NRS 2002 átlagot mértünk 

malignitás miatt végzett kuratív műtéteknél, mint a kontrollként használt benignusnak bizonyult 

esetekben, akik a legalacsonyabb értékeket produkálták. A legmagasabb értéket, ahogy az 

várható is, a palliatív műtétek csoportja hozta.  Szignifikáns összefüggés igazolódott továbbá a 

tüdőresectiok szövődményei, a LOS és a károsodott légzési kapacitást jelző csökkent FEV1 

értékek között, ahogy ez várható is volt. Hiba lenne ezeket független változóként kezelni. Más 

szerzők hasonló eredményeket közöltek.  

Kiemelt klinikai relevanciája a II- és II+ csoport összehasonlításának van. A modellünkben 

ismertetett módszerrel prehabilitált betegek (II+ csoport) szignifikánsan kevesebb műtét utáni 

ápolást igényelnek, szövődményeik súlyossága és gyakorisága is alacsonyabb, mint a tápszer 

fogyasztásból kimaradt, emelt rizikójú II- csoport. A komplikációk megközelítik a preoperativ 

táplálásra nem szoruló I csoportban észlelt arányokat. A II- és II+ csoport közötti Clavien-

Dindo értékek a szingifikancia határt nem érik el, melynek oka többek között a csoportok 

elemszámai közötti különbség lehet. 
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A malnutritio kezelésének szüksége - mint gazdátlan klinikai probléma - adott, az ajánlások 

világosak, a költséghatékonyság bizonyított, de az ehhez szükséges jogszabályi háttér és a 

logisztika hiányzik. Vizsgálatunkban ezen problémakör megoldására létrehozott modell 

működését elemeztük. 

Gyakorlatunkban a fentiek miatt választottuk - az irodalom alapján valószínűleg a világon 

is, de Magyarországon mindenképp elsőként - azt a megoldást, hogy az NRS 2002 kitöltésében 

tápláltsági állapot részről a dietetikus ad pontot, betegség súlyosságot pedig a sebész határozza 

meg. Ha NRS 2002 ≥3 pont, akkor a dietetikus által javasolt és beteggel megbeszélt tápszert a 

sebész írja fel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a multidisciplinaris megközelítés fontosságát. 

A dietetikusi felmérés optimálisan telefonon is eredményre vezet (telemedicina), de 

tapasztalataink szerint a táplálkozási tanácsokat a laikus nem minden esetben fogadja el, ez 

főleg a férfiak körében bagatellizált témakör (a vizsgálati csoportok nemeinek arányán 

megmutatkozik). 

Osztályunkon a műtét előtti (telefonos) felmérés rendszerét az országban elsőként dolgoztuk 

ki, a táplálási teammel a legnagyobb hazai tápláltsági állapot adatbázist hoztuk létre. 

Módszerünk kórházi költséggel nem jár, viszont többkomponensű költségcsökkentő hatása van.  

A tápszerrel való ellátottság jobb hatásfokú működéséhez mind az egészségügyi személyzet, 

mind a műtétre váró betegek jobb tájékoztatása lehet egy kulcslépés. Ha már a műtéti 

előjegyzésnél elfogadtatja a sebész és a vele együttműködő referáló specialista 

(gasztroenterológus, tüdőgyógyász, háziorvos stb.) a pácienssel, hogy szükséges a tápláltsági 

állapot felmérése és az erre épülő prehabilitatio, akkor a későbbi dietetikusi munka 

hatékonysága is javul. Az optimális (tápláltsági) állapotban történő műtét pedig a zavartalan 

postoperativ szakban hálálja meg magát. 

A hazai környezetben elsőként végzett összefoglaló tanulmányunk alapján megalapozottan 

javasoljuk, hogy malignus tumor(gyanú) miatt tervezett hasi és mellkasi műtétek körében 

valamennyi palliatív, és az összes pancreas operáció előtt indokoltnak (és így támogatandónak) 

fogadják el a megelőző kiegészítő mesterséges táplálást. Ez a megállapítás természetesen nem 

csak, hogy nem váltja ki a tápláltsági állapot pontrendszer alapú rögzítését, de feltételül is 

szabja. Eredményeink a vizsgált akut műtéti esetekre is vonatkoznak, a kiegészítő mesterséges 

táplálás kötelme itt is fennáll. Amiként az antibiotikus és a thromboemboliás prophylaxis 

megkérdőjelezhetetlenül a klinikai rutin része, ugyanígy jogos a táplálás beépítése is a sebészi 

kánonba. Ideálisan az ellenőrzött tápszerfogyasztás kezdete hetekkel megelőzi a műtétet. Az, 

hogy akut műtét esetén ez nyilván nem valósítható meg, nem mentesít a közvetlen postoperativ 

szakban való mérlegelés szükségessége alól. 
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7.3.3. A szisztémás gyulladásos reakció (SIR) és a Glasgow Prognostic Score (GPS) 

 

Világszerte évente mintegy 7.6-8.8 millió ember hal meg malignus tumoros betegség 

következtében.129 A nyugati világban minden harmadik ember élete során daganatos lesz, és 

minden negyedik ember halálát is ez okozza.130 Érthető, hogy az óriási szociális és gazdasági 

hatások miatt mind a kuratív, mind a palliatív kezelési stratégiák helyes kiválasztása érdekében 

végzett kísérletek egyre nagyobb figyelmet kapnak. A tápláltság és a műtéti teherbíróképesség 

kapcsolata ismert tapasztalati tény.123,131,132,133 A pontos prognosztikus érték azonban 

pontosításra vár. 

Az előzőekben részletesen tárgyalt alultápláltság és a SIR az előrehaladott tumoros 

betegekben multifaktorialis hatásoknak köszönhetően karöltve járnak. Számos vizsgálat 

igazolta, hogy a TNM beosztás analógiájához hasonlóan nemcsak a magasabb (m)GPS érték 

jelez rossz prognosist, hanem a kóros tápláltsági állapotot jelző magasabb NRS 2002 érték is. 

Az onkológiai vizsgálatok végpontjainak számító DFS, OS és PFS is korrelációt mutat a kezelés 

során regisztrált NRS 2002 értékkel, és egyes vizsgálatok szerint független prognosztikai 

faktorként is szerepel.134,135 

A szisztémás gyulladásos válasz, a laborparaméterek, tápláltsági és functionalis tartalékok 

bonyolult összefüggései a tumoros propagatio tanulmányozásának kiemelt területe. A túlélést 

meghatározó prognosztikai faktorok közül legfontosabbak a daganat jellemzői, a therapiás 

eszköztár és a gazdaszervezet tulajdonságai. Egyre kiterjedtebb irodalma van az utóbbi csoport 

fontosságának, különös tekintettel az immunstatusra és a kialakult gyulladásos válaszra.136 Úgy 

tűnik, az előrehaladott tumoros betegnél a TNM stádiumnál is pontosabb kórlefolyást sugall a 

SIR vizsgálata. A 4.3. fejezetben ismertetett „daganatos beteg hanyatlásának spirálja” 

szemléltetés mutatja a kölcsönhatások komplexitását, melynek néhány összefüggése már 

kellően dokumentált60,137, prognosztikai jelentősége bizonyítottnak tűnik, de a beavatkozási 

pontok még csak kevéssé ismertek. 

Mind a SIR pontrendszerek, mind a tápláltsági állapot (akár egymást átfedő) indexei 

eredetileg retrospektív beteganyag elemzésével jöttek létre. A GPS, majd az mGPS első 

lépésben az incurabilis stádiumú daganatos betegek kezelés előtti felmérése kapcsán mutatott 

jó kórjóslati segítséget.56,577,588,599,138,139 A vizsgálatok kiterjedtek a resecabilis tumorral 

rendelkező betegcsoportok retrospektív elemzésére, szintén kiemelkedő prediktív 

értékekkel.136,140,141,142,143,144,145 A validálás következő lépése a beteganyagok prospektív 

vizsgálatai voltak. Az mGPS különböző értékei szignifikáns összefüggéseket mutattak az 
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onkológiai prognosztikai mutatók terén (OS, PFS) a palliatív kezelésben részesülő tumoros 

betegnél.49,146 

A 4.3.1. táblázatban szereplő, SIR függő pontrendszerek közül a GPS különböző módozatai 

az idézett tanulmányokban a legjobb prognosztikai hatékonyságú indexek között helyezkedtek 

el.142, 144  

Figyelemreméltó megfigyelés, hogy a koraibb stádiumú, resecabilis tumorok gyakrabban 

járnak alacsonyabb GPS értékkel, mint a localisan előrehaladott folyamatok.60,139,147 Resectios 

műtéten átesett betegek fertőzéses szövődménye gyakoribb magas GPS esetén.48 Követés során 

a daganat kiújulásának rizikója magasabb preoperativ GPS/mGPS esetén növekszik.142 A fent 

idézett tanulmányok rendre a daganatos betegek túlélésének független prediktoraként emelték 

ki a Glasgow Prognostic Score-t, rutin mérésének bevezetését javasolva. 

Felmerült, hogy a GPS pontérték indikációs döntési súlyt kapjon előrehaladott tumoros beteg 

esetleges palliatív bypass műtéti tervezése kapcsán129 vagy a chemotherapias kezelés 

eszkalációja, az agresszivitás megválasztásakor.130,136 A gyulladásos status és a tumoros 

alultápláltság, illetve következményes cachexia szoros összefüggéseire való tekintettel Douglas 

és McMillan a GPS pontérték alapján történő mesterséges táplálás indításának javaslatát 

fogalmazta meg (GPS 1 és 2 esetén pre-cachexia, és amennyiben testsúly csökkenés is jelen 

van, manifest cachexia).53 

A nemzetközi irodalom adatbázisában három iránymutató összefoglaló munka szerepel. 

Li és mtsai 10 cikkre alapozva (2094 beteg Kínából és Japánból) metaanalízist végeztek 

hepatocellularis carcinomas betegek és a GPS kapcsolatáról. Szignifikáns összefüggést találtak 

a magasabb GPS értékek és a rövidebb PFS és OS között. Magasabb GPS gyakrabban jár együtt 

májcirrhosissal és többszörös tumor jelenlétével.148 

Dolan és szerzőtársai (többen az eredeti, GPS-t bevezető Glasgow munkacsoport tagjai) 

2017-es review cikkükben, 198 tanulmány metaanalízisével elemezték az addig közölt SIR 

vizsgálaton alapuló eredményeket incurabilis, palliatív kezelésben részesülő betegek 

kapcsán.129 Az áttekintett 44 GPS-t elemző cikk összesen 12578 beteg 10745 halálesetét 

dolgozta fel. A témában összesen 12 prospektív tanulmány született. A metaanalízis szerint a 

magasabb GPS/mGPS érték mindenütt szignifikáns összefüggést mutat az OS értékkel, 

országtól, kontinenstől és így kultúrától is függetlenül, ha szolid tumort vizsgáltak. A SIR 

súlyosságát mutató értékek enyhe eltéréseket mutatnak rasszonként, mely a korábban (4.3.1. 

táblázat) bemutatott pontrendszerekre hatással lehetnek, de a mGPS-t számottevően nem 

módosítják. A szerző megjegyzi, hogy a módosítások által okozott különböző határértékek az 

összehasonlíthatóság ellen hatnak, de nem zárják azt ki. 
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Ugyanezen szerzőcsoport 2018-as gyűjtése során 36 cikk 40354 betegének kimeneteli 

adatait vizsgálta.130 Eszerint a SIR elemeiből származtatott pontrendszerek (köztük a mGPS) 

szerepeltetése a randomizált prospektív onkológiai (chemotherapia és/vagy radiotherapia) 

vizsgálatokban a 2015-2017 közötti időszakra tehető. Megállapítják, hogy az idő elérkezett arra, 

hogy a komplex therapia egyénre szabott optimalizálása során a tumor tulajdonságain kívül a 

gazdaszervezet adottságait is figyelembe vegyük a SIR mérése révén. Kiemelt pontosságuk 

miatt az NLR és GPS pontrendszereket emelik ki, hangsúlyozva, hogy az utóbbi rendszer előnyt 

élvez a fixen kezelt határértékei miatt. Javaslatuk szerint mielőbb konszenzusra kell jutni, hogy 

a jövőben a SIR melyik elemeit regisztrálják az onkológiai tanulmányok tervezésénél. 

A meggyőző eredmények ellenére (m)GPS alapján tervezett interventios tanulmányt a 

nemzetközi irodalomban nem találni. A prognosztikai matuzsálemnek számító ECOG-PS skála 

még mindig szélesebb körben elterjedt döntési tényező, mint a nála megbízhatóbb GPS 

rendszer. Mind az életminőség, mind a várható kimenetel terén pontosabb képet ad a SIR 

felmérése, mint a performance score számítás.49,53 Az mGPS számításához elegendő a minden 

onkológiai központban elérhető serum CRP és albumin regisztrálása. Az eljárás – a komplex 

kezelés árához mérve – elhanyagolható költségekkel jár, objektív és a gondozás során 

tetszőleges számú alkalommal megismételhető. Értékelésében fontos kritérium, hogy a beteg 

szervezetében a CRP mérésekor ne legyen kimutatható zajló fertőzés. 

A GPS rendszer teoretikusan is bizonyított megbízhatósága, melyet saját szakirodalmi 

tevékenységünk is támogatott51, az intézeti protokollt is átalakította. Tekintettel a regionálisra 

bővülő mellkassebészeti ellátási területre, intézményünk (Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház, 

Győr) gyakorlatában a Pulmonológiai Onkoteam bemutatás céljából referált betegeknél az 

mGPS érték megadása protokolláris. Az evidenciák erősödése és a társszakmák kedvező 

fogadtatása esetén a jövőben tervezzük ennek kiterjesztését a többi daganatos betegcsoportra 

is. Ahhoz, hogy a döntési algoritmus során súlya lehessen bármelyik említett pontrendszernek, 

a jövőben SIR alapú randomizált prospektív tanulmányokra lesz szükség. 
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8. KITEKINTÉS 
 

Az orvosi és ápoló személyzet képzettségét és szakmai tapasztalatát nem lehet helyettesíteni 

a tünetek, leletek checklista alapú értelmezésével. A csak a statisztikai alapokon nyugvó 

pontrendszerek vagy algoritmusok alapján hozott döntés hibaszázaléka, a tévedési esély jól 

definiálható, és az arteficialis intelligencia révén öntanulással csökkenthető. Az ember-gép 

interakció azonban mindkét szereplő aktív részvételére számít.  

Napjainkban a laikus számára is elérhető online tudástárak, kereső motorok, mobil 

applikációk, közösségi média kimeríthetetlen forrása az önjelölt szakértők és a képzetlen 

gyógyítók megjelenésének. Bizalomvesztéssel járhat, ha betegünk áltudással felvértezve 

érkezik és esetleges tévedéséről meggyőzhetetlen. Jó compliance esetén a tájékozott beteg 

viszont a klinikus válláról nagy terhet vesz le azzal, hogy ismerve a diagnosztikus és therapiás 

alternatívákban rejlő rációt, valódi „shared decision making” jön létre.149 A tanulmányozott és 

bemutatott prognosztikai modelleken alapuló indexek az ilyen beteg vezetésében komoly 

támaszt nyújtanak, nem utolsó sorban azért is, mert a beteg (és hozzátartozói, illetve tágabb 

köre) tudatos és felvilágosított részévé válik a hiba esélyét is magába foglaló döntésnek.  A 

gyulladásos, daganatos betegségekben bemutatott és vizsgált pontrendszerek ebben a 

folyamatban segítő szándékkal használandók, nyilván nem a döntést megalapozó érvként.150 A 

számadatok ismeretében mind betegünkkel, mind hozzátartozóikkal és munkatársainkkal is 

könnyebb lehet egyezségre jutni klinikailag nehéz döntésekben (pl. kétséges hozadékú palliatív 

onkotherapia indítása vagy kilátástalannak imponáló intenzív osztályos kezelés 

prolongálása).151 Ugyanilyen fontos a határok megvonása, mint ahogy a tompa pancreas trauma 

esetén bizonyítottuk. A statisztikailag szükséges adatok hiányát nem az alacsony értékű 

evidenciák szorgos gyűjtésével kell pótolni, hanem a korlátokat kell deklarálni, a klinikai 

tapasztalatot respektálni – az expert opinion rehabilitálásával - és a kellő érzékenységű 

szempontok listázásával fókuszált, multicentrikus, prospektív tanulmányt tervezni.     

A szakmai és laikus figyelem középpontjába berobbanó milliárd dolláros üzlet, a 

mesterséges intelligencia (AI) és machine learning/deep learning/neurális hálózat algoritmusok 

új távlatokat nyitnak a számítógépek által támogatott döntéshozatalban. A medicolegalis és 

etikai vonatkozások (pl. hibás számításból eredő egészségkárosodás esetén felelősség kérdése, 

adatvédelmi szabályozás, a big data152 tulajdonjoga, pontszámok által vezérelt várólisták és 

biztosítási csomagok), illetve a klasszikus orvoslással szembemenő piaci szemlélet 

problémakörére adott reakció még nem kiforrott.153 
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Külön figyelmet érdemel a beteg sorsa, ha az orvos véleménye nem egyezik a 

megbízhatónak bélyegzett döntést segítő alkalmazáséval. Az eddig eltérő hagyományokon és 

gyakorlaton nyugvó egészségügyi és informatikai jog sajátos hibrid variánsa születik 

napjainkban.153 

Izgalmas jogi szürkezóna a transzparens számítások alapján létrejött, populációs adatokól 

következtetett (közepesen teljesítő) prognosztikai indexek és az egyre pontosabb kórjóslatot 

adó, de komplex, felügyelet nélküli algoritmusokból építkező AI használatának kérdése.154 A 

kereskedelmi partnerek által kínált döntést segítő automatizmusok és a költséghatékonyabb 

működést remélő ellátók között generált jogi vákuum155,156 (nem tiszta a szabályozás, a 

felelősség és a számonkérés) végső soron a beteget és orvosát szippanthatja magába. 

Mindenesetre idővel a prognosztikus modellek, az ezekből számított pontrendszerek egyre 

nagyobb hatásfokkal fogják jósolni a kórlefolyást, így vélhetően a jövőben megkerülhetetlenné 

válik a beteget képviselő adathalmaz gépesített értelmezése. A cél az optimális középút 

megtalálása a computer-asszisztált orvosi döntés és az orvos-asszisztált computer döntés között. 

 

Az ismertetett és vizsgált pontrendszerek mind a klinikai gyakorlatban elérhető és mérhető 

paraméterekből épülnek fel. Objektív, reprodukálható és bármikor megismételhető jellegüknél 

fogva elhanyagolható költségek árán a klinikus segítségére vannak a döntéshozatalban. 

Használatuk technikailag kivitelezhető az ambuláns ellátásban, illetve a kórházban és az ezt 

követő gondozás során is. A technika és információ áramlás mai helyzetében a felépítő elemek 

és határértékek megjegyzése sem szükséges, számítógépes és mobiltelefonos applikációk 

segítségével a pontértékek számítása automatizálható. Egyelőre a döntéshozatal gépekre bízása 

komoly jogi és etikai aggályokat vet fel, de az evidenciák erősödésével a mesterséges 

intelligencia egyre megbízhatóbb támaszt nyújt a gyakorló orvos számára. 

  



Kollár – A pontrendszerek helye a modern sebészi döntésben 

 

71 
 

9. MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

A Célkitűzések (2. fejezet) öt pontjában felvetett kutatási kérdésekre az alábbi válaszok 

születtek, melyeket kutatási eredmények, illetve saját, ellenőrzött közlemények támogatnak: 

ad 1. Akut jobb alhasi fájdalom esetén az AIR score hatékony az appendicitis diagnosztika 

prehospitalis és korai hospitalis szakaszában. Alacsony (0-4 pont) pontérték megbízhatóan zárja 

ki a heveny féregnyúlvány gyulladást. A magas AIR score (9-12 pont) pontosabban jelzi a zajló 

appendicitist, mint a sebészi vizsgálat. Alkalmazása a radiológiai diagnosztikát a közepes 

rizikójú csoportra korlátozza (5-8 pont). Mindhárom rizikó csoportban magasabb a prediktív 

értéke, mint az Alvarado score-nak. AIR score segítségével racionalizálható a kórházi 

felvételek száma, a képalkotó vizsgálatok használata és a felesleges műtétek kockázata 

csökkenthető.   

ad 2. A pancreas tompa trauma megítélésében nem lehet az ajánlott fokozat és pontrendszerekre 

támaszkodni, de a teendőket illetően a Wirsung vezeték defectusa kellő biztonsággal tájékoztat. 

Hiába lenne fontos a korai diagnózis, a mai képalkotó diagnosztikai módszerek között nincs 

sem kizárólagos, sem megnyugtatóan pontos. Az ismert súlyossági skálák kritikus és rugalmas 

kezelésével stabil felnőtt esetén a minimálisan invaziv módszerek preferálandók. Sebészi 

resectio/reconstructio ultimum refugiumként jön szóba. 

ad 3. Malignus tumoros betegek vezetése során a (módosított) Glasgow Prognostic Score 

használata javítja a hatékonyságot. A pontérték számításba vétele indokolt az onkológiai 

kezelés megválasztásakor. 

ad 4. A műtétre váró onkológiai betegek preoperativ tápláltsági állapot felmérése szükséges, a 

bemutatott modell alapján kivitelezhető. Az NRS 2002 rizikócsoportjai bizonyítottan jól 

korrelálnak a szövődménykategóriákkal. A malnutritio szempontjából veszélyeztetett betegek 

mesterséges táplálással történő prehabilitatioja a kimenetelt javítja.  

ad 5. A pontrendszer alkalmazása általában, a sebészeti relevanciájú bemutatott példákban 

pedig különösen növeli a betegbiztonságot, a tudományos megközelítés minőségét, az 

adatgyűjtés mélységét és validitását. Nem elhanyagolható szempont, hogy a beteget, orvosát és 

az egészségügyi szolgáltatót is védi malpractice szituációkban. A dokumentált 

kockázatelemzés az elvárható gondosság gyakorlásának objektív bizonyítékaként 

valamennyiünk hasznára válik. 
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Abstract

Background Patients presenting with suspected appendicitis pose a diagnostic challenge. The appendicitis

inflammatory response (AIR) score has outperformed the Alvarado score in two retrospective studies. The aim of this

study was to evaluate the AIR Score and compare its performance in predicting risk of appendicitis to both the

Alvarado score and the clinical impression of a senior surgeon.

Methods All parameters included in the AIR and Alvarado scores as well as the initial clinical impression of a

senior surgeon were prospectively recorded on patients referred to the surgical on call team with acute right iliac

fossa pain over a 6-month period. Predictions were correlated with the final diagnosis of appendicitis.

Results Appendicitis was the final diagnosis in 67 of 182 patients (37 %). The three methods of assessment

stratified similar proportions (*40 %) of patients to a low probability of appendicitis (p = 0.233) with a false

negative rate of \8 % that did not differ between the AIR score, Alvarado score or clinical assessment. The AIR

score assigned a smaller proportion of patients to the high probability zone than the Alvarado score (14 vs. 45 %) but

it did so with a substantially higher specificity (97 %) and positive predictive value (88 %) than the Alvarado score

(76 and 65 %, respectively).

Conclusions The AIR score is accurate at excluding appendicitis in those deemed low risk and more accurate at

predicting appendicitis than the Alvarado score in those deemed high risk. Its use as the basis for selective CT

imaging in those deemed medium risk should be considered.

Introduction

The estimated lifetime incidence of acute appendicitis is

approximately 7 % [1]. Despite this, the majority of

patients who present with acute right iliac fossa (RIF) pain

do not have appendicitis and the scenario continues to pose

a diagnostic challenge [2]. The Alvarado Score is the best

known clinical prediction rule for estimating risk of

appendicitis [3]. It is based on a combination of symptoms,

signs and basic laboratory results and has been the subject

of many validation studies [4, 5]. Its use in routine clinical

practice is varied and limitations including overestimating

the risk of appendicitis in women and children have been

noted [6].

The Appendicitis Inflammatory Response score (AIR) is

based along the same principles of the Alvarado score,

assigning patients to low, medium or high probability of

acute appendicitis [7]. It incorporates CRP as a variable in

the score, a widely available laboratory test that has not

shown sufficient sensitivity or specificity to be used as a

stand-alone test to predict risk of appendicitis [8]. Initially
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developed on a retrospective cohort, the AIR score has

been the subject of one retrospective validation study that

confirmed an improved discriminating power when com-

pared to the Alvarado score [9].

The aim of this study was to evaluate the AIR score and

compare its performance in predicting the risk of appen-

dicitis to both the Alvarado score and the clinical impres-

sion of a senior surgeon.

Materials and methods

All patients referred to the General Surgical team on call

with acute RIF pain from 1st January to 1st July 2013 were

included. Data were collected prospectively on a proforma

completed by the surgical resident who assessed the patient

in the Emergency Department. All parameters included in

both the Alvarado and AIR scores were documented

(Table 1).

A consultant surgeon or senior resident (post graduate

year 5 or greater) was asked to categorise each patient into

either a low, medium or high risk probability group for

appendicitis based on their initial assessment. The findings

of any operative interventions were recorded, and a diag-

nosis of appendicitis was based on the histological finding

of transmural inflammation. Advanced appendicitis was

defined as the presence of either transmural gangrene or

perforation on final histology.

At present, no clinical scoring system for estimating risk

of appendicitis is used within the department. Decisions

regarding radiological investigations or surgery are at the

discretion of the consultant surgeon in charge of the care of

the patient. The Alvarado and AIR scores were calculated

and patients stratified into the relevant high, medium and

low risk groups at the end of the study period. The original

Alvarado score separates those with a likely diagnosis of

appendicitis into ‘probably appendicitis (score 7 or 8)’ and

‘highly likely appendicitis (score 9 or 10)’ yet recom-

mended surgery for all with a score of over 7 [3]. For the

purposes of this analysis, any patient with an Alvarado

score C7 was considered as ‘High probability of appendi-

citis’ to allow comparison with the AIR score and the

clinical judgement both of which stratified to three groups.

Statistical analysis was performed using Minitab statis-

tical software (Minitab Inc, PA, USA). Categorical vari-

ables were assessed using Fishers exact test. A p value of

less than 0.05 was considered significant. The diagnostic

performances were assessed on calculated values for sen-

sitivity, specificity, positive and negative predictive values

as well as area under the receiver operating characteristic

(ROC) curves. Differences in sensitivity and specificity

were calculated using the McNemar test.

Results

A total of 182 patients with a median age of 19 years were

included (Table 2). Appendicitis was the final diagnosis in

37 % of patients. Only 10 patients over the age of 16 did

not undergo either radiological imaging or surgery. Of

patients proceeding to surgery, 86 % underwent a laparo-

scopic procedure.

The Alvarado score assigned a higher proportion of

patients to the high probability for appendicitis group

(45 %) than the AIR score (14 %) or clinical assessment by

a senior surgeon (29 %) (p \ 0.001) (Table 3). In those

deemed high probability of appendicitis, the AIR score had

Table 1 Comparison of parameters included in Alvarado and

appendicitis inflammatory response (AIR) Scores

Alvarado

score

AIR

score

Symptoms

Nausea/vomiting 1 –

Vomiting – 1

Anorexia 1 –

RIF pain 2 1

Migratory pain to RIF 1 –

Signs

Rebound tenderness 1 –

Muscular defence/rebound light – 1

Medium – 2

Strong – 3

Temperature

[37.3 �C 1 –

[38.5 �C – 1

Lab results

WBC count

[ 10.0 9 109/l 2

10.0–14.9 9 109/l 1

C 15.0 9 109/l 2

PMN leucocytes

[ 75 % 1 –

70–84 % – 1

C 85 % – 2

CRP concentration

10–49 g/l – 1

C 50 g/l – 2

Total score 10 12

Low risk/probability appendicitis 0–4 0–4

Medium risk/probability

appendicitis

5–6 5–8

High risk/probability appendicitis 7–10 9–12

Original references: Alvarado Score [3], AIR score [7]
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considerably higher specificity (97 %) and positive pre-

dictive values (88 %) than the Alvarado score for pre-

dicting a diagnosis of appendicitis (Table 4).

Assessment by either scoring system or clinical judge-

ment alone assigned similar proportions of patients to the

low probability of appendicitis group (p = 0.615). The

number of patients in the low risk group who had a final

diagnosis of appendicitis was 8 % or less with the scoring

systems and with clinical assessment. While the AIR score

had the lowest false negative rate, there was no statistical

difference (p = 0.784) (Table 3). The percentage of

patients who did not have appendicitis and were correctly

assigned to the low risk group was 67 % for surgeon

assessment, 62 % for the AIR score and 55 % for the

Alvarado score (p = 0.164).

No patient with advanced appendicitis was stratified as

low probability by either the AIR or Alvarado score. While

not of statistical significance (p = 0.502), two patients

deemed low probability of acute appendicitis by clinical

assessment had a final diagnosis of advanced appendicitis

proving that use of a scoring system is at least equally as

good as clinical assessment at identifying those patients

with advanced appendicitis (Table 4). All three methods of

assessment stratified a similar, high proportion (C75 %) of

those with advanced appendicitis to the high probability of

appendicitis group (p = 0.350). Of those deemed high

probability of appendicitis by the AIR score, 48 % had a

final diagnosis of advanced appendicitis, a figure higher

than that for the Alvarado (19 %) and clinical assessment

by a senior surgeon (25 %) (p = 0.012).

Radiological imaging was used as a diagnostic adjunct

in 49 % of patients with ultrasound employed twice as

frequently as CT. The decision to order imaging was based

on clinician assessment and not the AIR or Alvarado score.

Those deemed high probability for appendicitis were more

likely to undergo a CT (p = 0.003) than those deemed less

likely to have appendicitis. Overall, ultrasound had a false

negative rate of 14 % for acute appendicitis that did not

differ according to surgeon stratified risk of appendicitis.

Comparison of area under the curve (AUC) values from

analysis of receiver operator characteristic (ROC) curves

(Table 5) shows that the discriminatory capacities of all the

three methods of assessment are similar with almost

identical ROC curves for the AIR and Alvarado scores

when plotted across all data points in each scoring system

(AUC: 0.850 AIR Score, 0.84 Alvarado score). The AIR

score performed better in children and in men. Assessment

by a senior surgeon performed as well as both scoring

systems in children and adults and had greater discrimi-

natory capacity when assessing men but showed greatest

inaccuracy when assessing females. The Alvarado score

had the greatest discriminatory capacity in females.

Table 3 Patients grouping and correlation with final diagnosis of appendicitis as stratified by AIR score, Alvarado score and senior surgeon

assessment

Categorised as Scoring system Patients

Categorised n (%)

Final diagnosis

Appendicitis n (%)

Advanced

Appendicitis n (%)

High risk AIR score 25 (14) 22 (88) 12 (48)

Alvarado score 81 (45) 53 (65) 15 (19)

Senior surgeon 52 (29) 42 (81) 13 (25)

Medium risk AIR score 82 (45) 41 (50) 4 (5)

Alvarado score 33 (18) 9 (27) 1 (3)

Senior surgeon 46 (25) 18 (40) 1 (2)

Low risk AIR score 75 (41) 4 (5) 0 (0)

Alvarado score 68 (37) 5 (7) 0 (0)

Senior surgeon 84 (46) 7 (8) 2 (2)

Table 2 Basic demographics and outcomes of study cohort

Characteristic Total 182 (%)

Gender

Male 79 (43 %)

Female 103 (57 %)

Age (Median) [Range] 19.3 years [4–75]

\16 years 65 (36 %)

[16 years 117 (64 %)

Final diagnosis appendicitis 67 (37 %)

Negative appendectomy 12 (16 %)

Imaging

Ultrasound 59 (32 %)

CT 30 (17 %)

No imaging 93 (51 %)

Operative intervention 88 (48 %)

Open appendectomy 9 (10 %)

Laparoscopic appendectomy 62 (71 %)

Laparoscopic converted to open appendectomy 3 (3 %)

Diagnostic laparoscopy 14 (16 %)

106 World J Surg (2015) 39:104–109

123



Discussion

This is the first evaluation of the AIR score to compare its

ability to estimate risk of appendicitis with the Alvarado

score and the clinical impression of the senior assessing

surgeon. The results show that both the AIR and Alvarado

scores are accurate in ruling out appendicitis in those

stratified as low risk with high negative predictive values.

The ability of the scoring systems to accurately rule out

appendicitis was equal to the clinical judgement of a

senior surgeon suggesting that the scoring systems are

well placed to be used as a decision support tool for

junior surgeons or emergency department doctors when

evaluating patients with a low probability of appendicitis

who could be safely selected for observation on an out-

patient basis.

Important differences do exist between the AIR and

Alvarado score when it comes to selecting those at high

probability for acute appendicitis. A high AIR score has

excellent specificity and positive predictive values that

exceed those of the Alvarado score and the clinical

impression of a senior surgeon. A 2011 systematic review

of the Alvarado score recorded a pooled specificity of 82 %

for those with a high Alvarado score for accurate prediction

of appendicitis, similar to the 76 % reported here [6]. This

low specificity is one factor that may explain the low rates

of utilisation of the Alvarado score in clinical practice.

These prospective results evaluating the specificity of a

high AIR score mirror those of the original study [7] and

the validation study published in 2012 [9] that demonstrate

a markedly superior specificity for a high AIR score in

predicting acute appendicitis. A high AIR score does not

identify all patients with appendicitis but in those it does

deem high risk it does so with substantially greater accu-

racy than the Alvarado score with a specificity upwards of

95 %, a level that should allow confidence in the test in a

clinical setting.

Many aspects of acute appendicitis have changed in the

last 20 years with the advent of minimal access surgery as

a diagnostic and a therapeutic procedure as well as

increasing use of computed tomography (CT) in achieving

a pre-operative diagnosis [10]. CT has a sensitivity rate of

over 95 % and its use has helped reduce negative appen-

dectomy rates [11–13]. However, the liberal use of CT has

raised concerns regarding unnecessary exposure to ionising

radiation [14]. It is unrealistic to expect a clinical scoring

system to achieve the same degree of sensitivity and

Table 4 Comparison of sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of AIR score, Alvarado score and senior surgeon

assessment for predicting acute appendicitis

High probability appendicitis Low probability appendicitis

AIR Alvarado Senior surgeon AIR Alvarado Senior surgeon

All appendicitis

Sensitivity 0.33 0.79a 0.63b 0.94 0.93 0.90

Specificity 0.97 0.76a 0.91 0.62 0.55 0.67

PV? 0.88 0.65 0.81 0.59 0.54 0.61

PV- 0.71 0.86 0.81 0.95 0.93 0.92

Advanced appendicitis

Sensitivity 0.75 0.94 0.81 1.00 1.00 0.88

Specificity 0.92 0.60a 0.77b 0.45 0.41 0.49

PV? 0.48 0.19 0.25 0.15 0.14 0.14

PV- 0.97 0.99 0.98 1.00 1.00 0.97

Results of the McNemar comparing the sensitivity and specificity of the AIR score, Alvarado score and clinical assessment
a Denotes p \ 0.05 when AIR score compared to Alvarado score
b Denotes p \ 0.05 when AIR score compared to clinical assessment

All other results not marked represent a result of p [ 0.05 on McNemar test

Table 5 Discriminatory capacity of the AIR score, Alvarado score

and senior surgeon assessment according to patient age and gender

using receiver operator characteristic (ROC) curve analysis

No. of

patients

AIR

score

Alvarado

score

Senior

surgeon

Overall 182 0.824 0.863 0.863

Age

\16 years 65 0.873 0.883 0.892

[16 years 117 0.805 0.853 0.844

Sex

Male 79 0.853 0.804 0.932

Female 103 0.795 0.883 0.756

Values presented are for area under the curve (AUC)
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specificity associated with CT. Symptoms and signs asso-

ciated with appendicitis frequently overlap with other

inflammatory conditions such as terminal ileitis, mesenteric

adenitis and pelvic conditions that can affect women of

child-bearing age.

The low sensitivity of a high AIR score (33 %) is in

keeping with that from the two retrospective studies (37 %)

and reflects the high proportion of patients with appendi-

citis stratified to the medium probability group [7, 9]. This

need not be construed as a failure of the AIR score and

could help rationalise the use of imaging. The AIR score

more confidently identifies those patients with a high

probability of appendicitis in whom supplemental imaging

is unlikely to change management. Selective radiological

imaging may be better reserved for patients deemed med-

ium probability from the AIR score.

It is not clear why clinical prediction rules for acute

appendicitis have not attained routine clinical use, espe-

cially as other areas of medicine have assimilated clinical

scoring systems into daily practice. The use of the wells

score in estimating risk of deep venous thrombosis [15] and

the CHADS2 scoring system [16] in predicting risk of

stroke in patients with atrial fibrillation have both been

developed within the last 20 years yet are commonly used.

The prevailing use of smartphone and app technology

should mean that these scoring systems do not have to be

committed to memory but should be easily accessible. The

AIR score could be incorporated as a routine diagnostic

tool for use by junior clinicians in the disciplines of

Emergency Medicine and General Surgery who are fre-

quently faced with patients with suspected appendicitis

who have yet to appreciate some of the nuances learned by

senior colleagues through years of experience in assessing

such patients. The findings of this study show that a low

AIR score is as accurate in excluding appendicitis, and a

high score more accurate at predicting appendicitis, than

the clinical assessment of a senior surgeon.

Admittedly, this study was confined to one surgical

department (seven consultants and seven senior residents)

and the figures for the diagnostic accuracy of clinical

judgement cannot be extrapolated to other departments.

However, multiple studies have shown that while clinical

assessment is not 100 % accurate, it does have a role in

estimating risk of appendicitis and that a slide towards

routine use of CT for patients with suspected appendicitis

is not only unnecessary but also potentially harmful [17,

18].

In conclusion, the AIR score is a reproducible assess-

ment tool that is accurate in excluding appendicitis in those

deemed low probability for appendicitis. A high specificity,

greater than that of the Alvarado score, make it well placed

to be used as a decision support tool in identifying patients

at high probability of appendicitis that should proceed to

surgery. A randomised control trial should be considered to

study the AIR score as grounds for selective use of CT in

those deemed medium probability for appendicitis.
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nant to avoid leakage. Findings suggest that careful patient 
selection, meticulous surgical techniques are equally impor-
tant to reduce fistula rates. Ideal closure of the pancreatic 
remnant is still to be developed, as none of the widespread 
techniques (hand-sewn suture or staple closure) proved to 
be statistically significantly superior. Additional closure and 
covering methods (seromuscular patch, falciform ligament 
patch, pancreatico-enteric anastomosis, reinforced staplers, 
fibrin glue etc.) can have profitable effect but strong evi-
dences are yet to come due to small case numbers. The re-
cent introduction of standardized classification of PFs and 
future prospective randomized trials are more likely to be 
susceptible to determine if any of the standard or experi-
mental closure techniques is more beneficial than the oth-
ers.  © 2016 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 Distal pancreatectomy (DP) is the treatment of choice 
in pancreatic diseases limited to the body and the tail of 
the pancreas, provided that the head is not involved. Indi-
cations for surgery include benign (chronic pancreatitis, 
pseudocyst, cystadenomas, abdominal trauma) and ma-
lignant (pancreas carcinoma, pancreatic metastases, local 
propagation of nearby tumors) pathologies as well. Recent 
developments in surgery and advanced perioperative care 

 Key Words 

  Distal pancreatectomy · Left pancreatectomy · Pancreatic 
remnant · Postoperative pancreatic fistula · Pancreatic 
fistula · Closure · Coverage  

 Abstract 

 The prevalence of pancreatic diseases needing surgical in-
tervention is continuously rising. Distal pancreatectomy is 
performed in the case of pathologies affecting the left side 
of the pancreas. More and more sophisticated surgical tech-
niques have appeared and an increasing number of pub-
lished articles discuss the possibilities for closure of the pan-
creatic remnant. However, the optimum solution is still un-
der debate, as none of the examined techniques have been 
proven superior in reducing the incidence of the most com-
mon surgical complication, the formation of a postoperative 
pancreatic fistula (PF). Fistula rates have been stationary at 
20–30% in the past decades despite the apparent advance-
ment of medicine. This review presents a survey of the rele-
vant articles examining different closure strategies and risk 
factors to reduce fistula formation rate. International medi-
cal publication database search and assessment was carried 
out to include the findings of studies investigating the effi-
cacy of pancreatic remnant closure techniques to gain a 
clearer view on the complexity of pancreas fistulas. Emphasis 
is on indications for surgery, risk factors for postoperative 
fistula formation and strategies to seal the pancreatic rem-
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led to the reduction of mortality of DP to <2% in most 
studies. Morbidity, on the contrary, has not changed sub-
stantially according to studies available in international 
literature. The reason behind this phenomenon is the 
more-or-less constant rate of postoperative pancreatic fis-
tula (POPF) formation. The surface of the pancreatic rem-
nant continues production and excretion of pancreatic 
juice after the surgery. If the closure is ineffective in terms 
of sealing the ducts or the remnant surface, the aggressive 
fluid will lyse the surrounding tissues leading to fistulas, 
intra-abdominal fluid collections, abscesses or abdominal 
hemorrhage. Large amount of strategies have been intro-
duced so far to avoid fistula formation, but subsequent 
analyses have not managed to prove any of the methods 
superior. This review summarizes the results of recent tri-
als with emphasis on risk factors, cutting and closure tech-
niques of the pancreatic remnant and tries to give an in-
sight on the complexity of dealing with pancreatic fistulas 
(PFs).

  Indications and Method of DP 

 First documented distal pancreas resection happened 
100 years ago by Mayo  [1] . The procedure itself was the 
standard operation for chronic pancreatitis in the 1960s–
1970s until more sophisticated radiology imaging and en-
doscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) 
became widely used. Nowadays, indication for DP (or left 
pancreatectomy) is limited to tumors of the body and tail 
of the pancreas (adenocarcinoma, neuroendocrine tu-
mors, cystic tumors, intraductal papillary mucinous neo-
plasms) or malignancies infiltrating the pancreas paren-
chyma. Rare indication is chronic pancreatitis and pan-
creas pseudocysts not involving the head of the pancreas. 
Primary pancreatic tumors count for one-third of resec-
tions. Retroperitoneal sarcoma, gastric adenocarcinoma 
and renal cell carcinoma have an additional one-third 
share amongst surgical indications, the last third includes 
rare tumors and benign conditions  [2] . A large majority 
of operations are elective, while 3–16% are emergency 
distal pancreatic resections following abdominal trauma 
 [3, 4] . In case of verified or suspected malignancy, the 
procedure is always combined with splenectomy, other-
wise the spleen can be preserved if technically feasible. 
Conventional, open surgery and laparoscopic distal re-
section are both available. Main steps of the operation are 
similar in either method: accessing and exploring the less-
er sac to determine if the underlying disease is curable 
with resection, and if so, mobilizing the pancreas left to 

the superior mesenteric vein, dissecting the parenchyma 
of the pancreas and removal of the specimen (20–70% of 
the pancreas parenchyma) with or without splenectomy.

  Definition and Incidence of Pancreatic Fistula 

 Mortality rates after DP have decreased to 0–3.5% due 
to improvement in perioperative care and development 
of more sophisticated surgical techniques. Most publica-
tions report <2% DP mortality  [4–13] . However, morbid-
ity has not changed significantly. Main complication after 
dissection of the pancreas parenchyma remains the devel-
opment of a POPF. Due to the aggressive nature of pan-
creatic juice, lysis of the surrounding tissues occurs once 
there is a leakage from the parenchyma or if the pancre-
atic ducts are not sealed completely.

  PF can be internal or external, depending on whether 
it is communicating with the skin. Postoperative pancre-
as leakage primarily leads to external fistulas. If the drain-
age of the surgical site is insufficient or the drain was re-
moved too early then intra-abdominal fluid collections, 
abscesses, pseudocysts or pancreaticopleural fistulas can 
develop  [14] . Most of these fistulas respond to conserva-
tive management, only 10–15% of them require further 
invasive intervention. The rate of POPF formation is es-
sentially invariant. Different authors have observed a 
wide variety of fistula rates (4–47%)  [12, 15]  but it is only 
partially due to the applied surgical method; publications 
before 2005 used diverse definitions for PF. Compatibil-
ity between these different studies is compromised due to 
inconclusive and confusing classification for PF (various 
amylase content, different daily outputs, measured at dif-
ferent days) and non-standardized surgical procedures. 
Meta-analysis of these trials is either not possible or a 
large number of – otherwise relevant – papers need to be 
excluded to reach a comparable study design.

  As a response for this problem, a widely accepted con-
sensus definition was developed in 2005 to grade clini-
cally relevant PFs. The International Study Group of Pan-
creatic Fistula (ISGPF) definition introduced a classifica-
tion and grading that allows clinicians to use a standardized 
system to compare pancreas resection results in various 
centers with regards to complications  [16] .

  Grade A: measurable drain output after postoperative 
day 3 with an amylase content greater than 3 times the 
serum amylase activity;

  Grade B: fistula leading to hospital readmission, or re-
quiring percutaneous drainage of abdominal fluid or ab-
scess, or causing delayed gastric emptying (i.e., need for 
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nasogastric tube after postoperative day 7 and/or inabil-
ity to proceed to regular diet within 10 days after surgery);

  Grade C: pancreatic leaks associated with reoperation 
or death.

  While Grade A fistulas are likely to close spontane-
ously or with conservative management, clinically rele-
vant (Grade B or C) PFs greatly delay recovery after sur-
gery, and thus pose a great burden for the patient and the 
healthcare system as well. Since POPF formation is con-
sidered to be the Achilles heel of pancreatic surgery, a 
wide variety of techniques have been introduced till date 
to reduce its rate. As discussed below, DP articles mainly 
focus on the possibilities to avoid POPF. The primary 
outcomes of these studies are typically the formation of 
PF or intra-abdominal fluid/abscess after surgery. Sec-
ondary end points are commonly the following: length of 
hospital stay, surgical site infection rate, wound dehis-
cence rate, delayed gastric emptying rate, incidence of 
new onset of diabetes mellitus, quality of life after resec-
tion, mortality.

  Risk Factors for Fistula Formation 

 Apart from meticulous surgical techniques and state-
of-the-art pancreatic remnant cover methods, studies 
suggest that appropriate patient selection can as well lead 
to reduction in POPF risk. Various studies found differ-
ent independent predictors for fistula formation, but a 
common aspect is that extensive surgery and the number 
of comorbidities correlate with PF risk. Uni- and multi-
variate analyses of registered patient characteristics led to 
the conclusion that the following factors increase POPF 
rate  [5–7, 11–13, 17–20] .
  – Male gender; 
 – Elevated body mass index (>25 kg/m 2 ); 
 – Advanced age; 
 – Significant comorbidities; 
 – High American Society of Anesthesiologists score; 
 – Soft pancreas parenchyma; 
 – Multi-visceral resections; 
 – Primary pancreatic malignancy; 
 – Chronic pancreatitis; 
 – Intraoperative blood loss >1,000 ml; 
 – Operative time >240 min; 
 – Decreased albumin levels. 

 The above list includes characteristics that are indepen-
dent of the surgical technique. The list does not contain any 
reference on pharmaceutical agents. Despite the fact that 
somatostatin analogs (e.g., octreotide) are commonly used 

postoperatively, multivariate analysis does not suggest 
their importance. Although the pharmacologic reduction 
of pancreatic juice excretion after surgery with octreotide 
therapy seems logical to avoid leakage and surgical site ne-
crosis, a recent meta-analysis proved no clear evidence that 
it reduces fistula formation rate at all  [21, 22] . Since un-
equivocal recommendation is not available, decision on 
the use of somatostatin analogs is left for the preference 
and experience of the surgeon and the surgical center.

  Dissection of the Parenchyma 

 The left side of the pancreas is resected during distal 
pancreatectomies while the cut end of the proximal part 
of the pancreas remains a free surface where functioning 
parenchyma excretes aggressive pancreatic juice. A vari-
ety of strategies have been published to avoid further ex-
cretion. While pancreatic remnant closure methods are 
discussed further below, parenchyma cutting techniques 
are listed in this section.

  Scalpel 
 Sharp dissection of the parenchyma leaves a smooth 

surface with intact excreting function. This method has 
the advantage to easily identify, access and separately li-
gate the main pancreatic duct (MPD), but always needs 
additional coverage (e.g., fish-mouth closure, fibrin glue, 
autologous tissues) to prevent excretion from small ducts 
to the surrounding tissues.

  Linear Stapler 
 It cuts and simultaneously closes the parenchymal sur-

face and all ducts. It is a quick and widely available meth-
od. Advantages and down-sides are discussed in detail in 
the next chapter.

  Ultrasonic Dissection 
 Suzuki et al.  [15]  investigated the technique in a ran-

domized clinical trial (RCT) including 58 DP cases. PF 
rate after ultrasonic dissection of the pancreatic gland was 
significantly lower (4%) than in the scalpel group (26%) 
(p  = 0.02). The authors gave credit to the parenchyma 
desiccating effect of ultrasonic dissection. In this case, the 
MPD needs to be ligated separately.

  Electrocautery 
 Transection with electrocautery and consecutive over-

sewing of the pancreatic remnant led to a POPF rate as low 
as 4.3% in a retrospective study cohort of 215 patients  [23] .
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  Radiofrequency 
 So far, only limited numbers of porcine and human 

cases have been reported about radiofrequency ablation 
(RFA), with emphasis on its advantage to decrease opera-
tive time and blood loss with a remarkable reduction in 
POPF rate. RFA can be an alternative for quick pancre-
atic dissection and stump closure as well  [24–26] .

  Closure of the Pancreatic Remnant 

 Database search and review of relevant articles dealing 
with DP demonstrate a wide spectrum of surgical tech-
niques that have been tested in hope to achieve reduction 
in POPF rate. The list includes hand-sewn suture of the 
cut end, linear stapler closure, separate ligation of the 
MPD, use of absorbable reinforced stapler closure, pan-
creaticoenteric anastomosis, ultrasonic dissection devic-
es, seromuscular patch, fibrin glue sealing, surface active 
meshes, patching of the pancreatic stump with omental 
plug or falciform ligament and various combinations of 
the above. Only a limited number of prospective, ran-
domized trials and meta-analyses are available with no 
definite statistically significant results, which leads to an 
ongoing debate to decide if any of the techniques are fa-
vorable.

  Hand-Sewn Closure 
 The remnant of the pancreatic stump is cut and closed 

with 4–0 or 5–0 monophil interrupted single sutures or 
U-sutures in a ‘fish-mouth’ fashion  [19] . Advantage of 
suturing is its availability and low cost. However, it is 
time-consuming and technically not feasible on soft, frag-
ile pancreas parenchyma and is challenging laparoscopi-
cally  [27] . Reported POPF rates have a wide spectrum 
(9–61%), which is partially due to non-standardized fis-
tula definitions and different, additionally used methods 
in various studies  [17, 30] .

  Stapler Closure 
 Linear staplers have the ability to cut and at the same 

time seal the pancreatic remnant. It is a quick and techni-
cally easy method and is available in minimally invasive 
settings as well. Down-sides are the higher costs and the 
lack of individual ligation of the MPD. Furthermore, it 
seems unsafe to use staplers in a pancreas with thick pa-
renchyma  [18, 28] .

  The DISPACT trial was a multicenter prospective 
RCT of 450 DP cases showing a statistically non-signifi-
cant trend toward lower fistula rates in the stapler closure 

group when compared to the hand-sewn suture group. 
No difference was noted in secondary end points includ-
ing wound dehiscence, wound infection, total operating 
time, intra-abdominal fluid collection, length of hospital 
stay, new onset of diabetes mellitus and mortality  [4] .

  A meta-analysis of 16 articles, including 671 patients 
with stapler closure and 1,615 patients with suture clo-
sure was published in 2010. No statistically significant 
differences were noted between the two groups; however, 
stapler closure group had a lower rate of PF (22.1 vs. 
31.2%) and abdominal abscess formation  [29] . Another 
systematic review and meta-analysis of 2 RCTs (evidence 
level 1b) and 8 observational studies (evidence level 4) 
including 1,080 patients showed a trend in favor of sta-
pler closure of the pancreatic stump  [30] . The latter was 
published before the acceptance of ISGPF classification, 
so compatibility of the different studies was a limiting 
factor.

  A number of individual observational studies suggest 
the validity of the above findings. A retrospective study of 
46 patients observed no significant difference in non-ab-
sorbable suture or stapler closure of the pancreas, al-
though staple closure had a lower rate of PF formation (19 
vs. 11%)  [22] . Bassi et al.  [31]  favored staple closure over 
hand-sewn sutures in a prospective single-center ran-
domized trial. A Japanese multicenter retrospective anal-
ysis of 388 patients observed significantly lower fistula 
rates in stapler closure patients (POPF 21% in stapler clo-
sure group vs. 50.6% in case of non-stapler closure)  [9] . 
Study groups of Takeuchi et al.  [32]  and Fahy et al.  [33]  
described statistically significant stapler closure superior-
ity in terms of fistula formation (0 vs. 35%; p = 0.03).

  On the other hand, Kleeff et al.  [17]  published higher 
morbidity rate after stapler closure (2b level of evidence) 
raising the theory that stapling causes focal necrotising 
pancreatitis in the surrounding of ligated and therefore 
non-draining pancreatic ducts. Reeh et al.  [7]  used logis-
tic regression in their study of 283 consecutive DP cases 
to find significantly higher PF rate after stapler closure. 
Sheehan et al.  [34]  observed 14% fistula rate in the suture 
group compared to 25% in the stapler group (p value un-
known).

  The above studies agreed that intra-abdominal abscess 
formation rate is lower in the stapler closure group, but 
none of them showed statistically significant differences 
in this context. These combined data suggest a trend to 
favor stapler closure over hand-sewn suture closure with 
emphasis on the need for more prospective RCTs and 
comparable study designs using the standardized ISGPF 
classification to avoid controversial results.
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  Separate Ligation of Pancreatic Duct 
 Studies demonstrated that MPD ligation leads to reduc-

tion in PF formation, and its specific ligation is especially 
important in the case of hand-sewn suture of the pancre-
atic stump  [2, 13, 20, 35] . MPD ligation always needs to be 
supplemented with an additional parenchyma sealing.

  Reinforced Staple Line 
 A recent meta-analysis compared bare metal staples to 

reinforced staple loads. Five retrospective and 5 prospec-
tive non-randomized observational studies were includ-
ed. A total of 483 stapled pancreatic resections had an 
overall fistula rate of 21%. Fifty-two percent of the patients 
(n = 249) had bare metal stapling of the pancreatic stump 
with a fistula rate of 24% (61 cases). The reinforced staple 
group (48%, n  = 234) had a PF rate of 17% (39 cases). 
These numbers mean a non-significant trend favoring re-
inforced staple resections. A subgroup analysis of only the 
prospective studies found that bare staple technique leads 
to a significantly higher risk of PF when compared to re-
inforced stapling (RR 14.45, 95% confidence interval (CI) 
3.15–66.21 – CI was notably wide). The retrospective data 
used in the meta-analysis had significant heterogeneity, 
which is caused by the variability in data collection, pa-
tient selection, surgical technique or PF definition.

  Prospective data collection is considered to pose stron-
ger clinical evidence than retrospective studies; so, it is 
indeed a remarkable finding that reinforced stapling is 
superior to the use of bare staplers in pancreatic stump 
closure. The authors recommended the use of reinforced 
staples as preferred technique for closure  [36] . Jimenez et 
al.  [37]  found significantly lower fistula rate (8 vs. 39%) 
and thus shorter hospital stay in the reinforced staple 
group in two consecutive studies when compared to bare 
stapling  [38] . The use of two-row absorbable lactomer 
staples was found to result in a remarkably low, 0.6% rate 
of PF in a newly published prospective trial of 150 distal 
pancreatectomies performed under two decades. Authors 
reported only 1 Grade B fistula, responding to conserva-
tive management in their study. The overall postoperative 
morbidity was 3.3% with no mortality  [39] .

  Pancreaticoenteric Anastomosis 
 The MPD is ligated; then a hand-sewn single layer cap-

sule-to-seromuscular pancreaticojejunostomy is per-
formed with non-absorbable sutures and with Roux-en-Y 
jejunal loop. End-to-end or end-to-side anastomoses 
have also been published with 0% fistula rate in small ob-
servational trials; however, operation time was signifi-
cantly higher when anastomosis was created. Mortality 

rate, length of hospital stay, infection or surgical bleeding 
rates were not different in the study groups when com-
pared to conventional closure  [17, 40] . Another retro-
spective study showed a POPF reduction to 11% in a co-
hort of 47 patients with pancreaticoenteral anastomosis, 
although postoperative hemorrhage was higher in the 
anastomosis group  [41] .

  Ultrasonic Dissection 
 The parenchyma desiccating effect of ultrasonic dis-

section devices has been described in the previous sec-
tion. It is a quick and easy method but has higher costs 
and only small numbers of published cases are available 
to date. When used, selective MPD ligation needs to be 
performed.

  Coverage of the Pancreatic Remnant 

 Seromuscular Patch (Jejunal Loop or Gastric Serosa) 
 A randomized, single-center trial found statistically 

significant reduction in POPF and intra-abdominal fluid 
collection rate in cases where serosa layer of the first jeju-
nal loop was sutured to the pancreatic remnant. Disad-
vantage of the technique is longer operation time and 
higher rate of delayed gastric emptying  [17, 42] .

  Fibrin Glue Sealing 
 Supposedly once sprayed, fibrin glue prevents leakage 

of pancreatic juice from incompletely sealed small ducts 
or from the necrotic edge of the pancreatic stump. Su-
zuki et al.  [43]  found that it reduces the formation rate of 
POPF (from 40 to 15%). According to Ohwada et al.  [44] , 
fibrin glue sprayed on the pancreatic remnant before su-
turing the cut end (‘sandwich’ technique) leads to fewer 
PF than being sprayed on the already sutured end (9 vs. 
27%, respectively, p = 0.01). However, a dual-institution 
prospective RCT proved no measurable effect of fibrin 
glue, while causing a mean rise in operation cost by 470 
USD per case  [45] .

  Surface Active Meshes 
 Fibrinogen/thrombin-coated collagen (e.g.,  TachoSil ® ) 

can have additional effect on sealing of the small ducts 
 [17] .

  Falciform Ligament Patch 
 A mobilized, pedicled, vascularized falciform liga-

ment patch is used to cover the pancreatic remnant. Ian-
nitti et al.  [46]  described the technique first in a retro-
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spective analysis in 2006 with PF rate of only 5.3%, (al-
though the development of PF was only investigated in 
the first postoperative week). Walters et al.  [47]  used sim-
ilar technique in a small cohort with a POPF rate of 8.7%. 
This finding was confirmed by a prospective observa-
tional study showing significant superiority of autolo-
gous (falciform ligament or seromuscular) coverage of 
the pancreatic remnant when compared to the control 
group with no additional coverage. Clinically relevant 
(Grades B and C) fistula rates, hospital stay and treat-
ment costs were equally lower in their experimental 
group. Vascularized patches have the advantage of using 
viable, enduring tissue, but it has technical down-sides as 
well, such as the potential strangulation/compression 
caused by the ligament ‘band’ that is drawn from the an-
terior aspect of the liver to the retroperitoneal area. Use 
of falciform ligament therefore has been described to 
lead to an elevated risk of developing delayed gastric 
emptying  [48] .

  Interesting finding was published by Carter et al.  [45]  
in 2013. Their study group planned a dual-institution 
prospective RCT using a completely detached falciform 
ligament piece to cover the pancreatic remnant in their 
experimental group. Since their autologous patch was not 
pedicled, compressing effect was avoided, but on the oth-
er hand, the cover did not have vascular supply. When 
compared to the control group (sutured or staple clo-
sured patients), they found identical (20–20%) fistula 
rates. Also, there was no difference in fistula grade inci-
dence, and groups had comparable complication rates 
and length of hospital stay. Since midterm analysis of data 
proved no difference between the study groups, this trial 
was closed before the end of the enrollment process of the 
statistically required number of patients. An ongoing 
prospective randomized controlled trial, the DISCOVER 
study was launched to further evaluate if additional pan-
creatic stump coverage has clinically relevant impor-
tance. Patient enrollment to the study has finished, pub-
lication of the results is imminent  [48] .

  Discussion 

 Pancreas surgery remains one of the most challenging 
fields amongst abdominal interventions. Technically de-
manding operations are performed after a complicated 
access to an otherwise difficultly operable gland. Further-
more, they are associated with a high rate of postoperative 
complications and a spectrum of diseases with poor prog-
nosis. Approximately 17% of all pancreas resections are 

DP; therefore, achieving a safe and reliable method to 
close the pancreatic remnant would be of great value  [17] . 
The most common postoperative complication, the for-
mation of PF, remains a clinically unsolved problem, as 
its rate has not changed in over two decades despite the 
evolution of surgical instruments and improvement of 
perioperative care. The importance of PFs is overwhelm-
ing, as shown by the fact that all the reviewed and quoted 
publications set their primary study end point to be POPF 
formation rate.

  Pancreas fistula not only poses a devastating impact on 
quality of life, but greatly delays the commencement of an 
adjuvant oncologic treatment in case of an underlying 
malignancy. This effect further reduces the already low 
survival rate of pancreas cancer leading to even poorer 
prognosis. Constantly draining pancreas fistula signifi-
cantly increases length of hospital stay and, once the pa-
tient is discharged, it leads to more frequent outpatient 
visits causing higher healthcare costs  [4, 20, 23] . The rate 
of clinically relevant fistula (Grade B or C) formation has 
not changed essentially (approximately 20% of distal pan-
creas resections) in over 20 years despite novel surgical 
techniques.

  However, it is difficult to estimate an exact rate of fis-
tula rate since different authors used different, non-stan-
dardized definitions for PF. At least, this was the case be-
fore the development of the ISGPF consensus. If any of 
the 3 criteria of fistula classification (fluid amount, amy-
lase concentration and postoperative day) is altered, then 
the morbidity rates are not comparable or at least they 
should be handled with caution. In addition, POPF is a 
dynamic variant, while some low grade fistulas disappear 
without intervention, complicated fistula ratio may in-
crease between postoperative days 7 and 30  [4] . Further 
difficulty in finding out true fistula rates is that clinically 
irrelevant (Grade A) fistulas were not always reported in 
recent studies.

  In the era of evidence-based medicine, choosing the 
best available method to close the pancreatic stump 
should be a matter of well-designed prospective, random-
ized, double-blind, multicenter studies. However, 1a lev-
el trials are probably not going to be available in the near 
future since blinding of the surgeon is not feasible. On the 
other hand, blinding of the patient does not seem to be 
necessary as development of PF is not likely influenced by 
the patient  [48] . Given the publications that are available 
in international databases (e.g., NCBI National Library of 
Medicine (PubMed), Embase and the Cochrane Central 
Register of Controlled Trials (Central)) certain conclu-
sions can be reached.
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  Pancreas surgery seems to be safer when centralized, 
for morbidity and mortality rates are both lower in high 
volume centers. Mortality rates have decreased to an ac-
ceptable minimum (below 2% in most publications) in 
the past decades. Morbidity on the other hand has been 
stationary lately. The purpose of this review is to enumer-
ate risk factors and technical achievements that can alter 
clinical outcomes.

  Complication rates after DP are dependent on surgical 
technique and most probably on the surgeon as well  [49] . 
Patient factors are also important, as carefully selected 
cases will lead to lower chance of surgical failure. Ad-
vanced age, male gender, obesity, significant comorbidi-
ties, low albumin levels are independent risk factors for 
fistula formation as well as extensive surgery (multivis-
ceral resections, increased operation time or significant 
blood loss). The chosen method to dissect the pancreas 
seems equivocal as long as all the ducts and free paren-
chyma are sealed. Soft pancreas parenchyma is more dif-
ficult to deal with but on the other hand, thick parenchy-
ma is more prone to leak if staplers are used. Otherwise 
no convincing evidence or guideline exists on whether 
scalpel dissection, stapling, electrocautery, RFA or ultra-
sonic dissection is more preferable. Administration of in-
travenous somatostatin analogues were mentioned as 
part of the postoperative protocol in a remarkable amount 
of studies although no clear evidence exists that reduction 
of pancreas juice excretion alters POPF rate  [21] .

  Closure of the remnant is a much more controversial 
and confusing area. The long list of available methods re-
flects the fact that none of the discussed techniques is un-
questionably superior to the others. While a few studies 
prefer hand-sewn closure to avoid POPF, systematic me-
ta-analyses showed a non-significant trend toward stapler 
closure to be more reliable than sutures  [29, 30, 50] . Oth-
er comprehensive studies found suture closure and stapler 
closure to be identical in terms of complications  [4, 10, 
11] . While pilot studies were optimistic about covering the 
pancreatic remnant with autologous tissues (omental 
patch, falciform ligament, gastric wall, jejunal serosa), one 
prospective trial found no change in POPF ratio, and one 
prospective randomized trial needed to end halfway be-
fore finishing the enrollment process due to lack of differ-
ence between the results of the study groups  [5, 45] . The 
findings of DISCOVER trial are yet to be published  [48] .

  Using bioabsorbable reinforced staplers seems to be a 
promising approach with indisputably low fistula rates, 
but so far, findings are limited to observational studies 
only  [39] . Selective MDP ligation, fibrin glue, fibrinogen 
and thrombin-coated collagen or mesh cover are all sec-

ondary methods that are available for additional safety 
but are likely to have measurable effect only on treatment 
costs.

  A more functional aspect on avoiding fistula forma-
tion would be pancreatic duct back pressure reduction. 
Hashimoto and Traverso  [12]  found that preoperative 
endoscopic ablation and/or stenting of Wirsung’s duct 
was a significant risk factor to reduce risk of clinically rel-
evant (Grade B or C) stump leakage (rate as low as 3%). 
The same study reports a higher rate of PF in patients who 
received intravenous opioid analgesia due to epidural an-
algesia failure.

  One possible explanation for these findings is the fol-
lowing. The lack of endoscopic intervention of the MPD 
means intact pancreatic sphincter, while opioid analge-
sics have a side effect to increase sphincter tone. Both at-
tributions supposedly lead to increased back pressure of 
the Wirsung’s duct, which can facilitate leakage and thus 
PF development after pancreas resection. The study rec-
ommends the use of epidural analgesia over intravenous 
opioids in the postoperative phase and consideration of 
pre-operative endoscopic sphincterotomy to reduce PF 
rate. While on the other hand, endoscopic intervention is 
not necessarily part of the diagnostic investigations in 
distal pancreatic diseases and it also has notable morbid-
ity; so routine use of ERCP is not recommended in the 
work-up process to avoid PF.

  Back pressure reduction was also the strategy of Fisch-
er et al.  [51] . In an experimental group of 16 patients with 
DP, a pediatric feeding tube was inserted in the MPD, 
which was placed 1 cm from the cut end and reached into 
the duodenum to reduce ductal pressure. Statistically sig-
nificant reduction in PF rates were observed when com-
pared to the standard stump closure.

  The small amount of published cases is a limiting fac-
tor in evaluating the usefulness of stenting but it is indeed 
an interesting topic to lead further investigations on.

  Conclusions 

 Despite the evolving surgical techniques, the rate of PF 
formation is still high and it remains the main source of 
complications after DP. Safer perioperative patient care 
decreased mortality to an acceptable minimum, but clin-
ically relevant fistulas still afflict every fifth patient under-
going surgery, having an impact on quality of life, leading 
to longer hospital stays, requiring re-interventions and 
increasing healthcare costs. Effective sealing of the pan-
creatic remnant is the key to avoid fistula formation. 
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Widely accepted techniques are hand-sewn sutures and 
linear stapler closure, with a statistically non-significant 
trend to favoring the latter method. Observational studies 
introduced numerous alternatives for dissection of the 
parenchyma, for closure (main duct ligation, reinforced 
staplers, pancreaticoenteric anastomoses) and for cover-
age (seromuscular patch, falciform ligament patch, fibrin 
glue, surface active meshes) of the free pancreatic surface. 
However, comparison of the results is often misleading 
due to variable study designs and fistula definitions. The 
standardized classification of POPF is a great aid for fu-
ture studies to be more comparable. Since there is no op-

timum standardized surgical technique to date, and the 
skills of the operating doctors are not a matter of com-
parison, it is difficult to assess superiority of one closure 
technique to another. Randomized, prospective, multi-
center clinical trials should be carried out to further eval-
uate if any of the discussed techniques can be advised as 
standard method. 
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Tompa pancreastrauma  
diagnózisa és kezelése

Kollár Dániel dr.  ■  Molnár F. Tamás dr.  ■  Zsoldos Péter dr.  ■  Oláh Attila dr.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Sebészeti és Mellkassebészeti Osztály, Győr

A torzó szerveinek sérüléseiről, ezek kezeléséről mostanra kiterjedt irodalom és letisztult protokollok állnak rendel-
kezésre. A hasnyálmirigy ez alól kivételt képez. A pancreas tompa vagy áthatoló sérülései meglehetősen ritkák, rész-
ben emiatt ez idáig nem született a témában magas szintű evidencián alapuló kezelési ajánlás. Áttekintést adunk az 
utóbbi évtizedek releváns közleményeinek következtetéseiről mind a felnőttkori, mind a gyermekkori pancreassérü-
lések kapcsán. Rendszerezzük az eddigi osztályozásokat és ezek megbízhatóságát. A konzervatív vagy operatív keze-
lési terv adekvát felállításához alkalmazott klasszifikációkat sorra vesszük a betegvizsgálattól a diagnosztikai leleteken 
át a szövődményekig. A pancreassérülések kezelési elvei egyelőre nem alapulnak sem prospektív, sem randomizált 
vizsgálatokon. A fellelhető tanulmányok csak retrospektív, alacsony esetszámú betegcsoportokat dolgoznak fel, vagy 
esetismertetések, illetve ezek áttekintései (4. vagy 5. szintű evidencia). Ennek ellenére konszenzus alakult ki arról, 
hogy a Wirsung-vezeték érintettségén múlik, hogy alacsony vagy magas rizikójú sérülésről van-e szó; a klasszifikációk 
is ezt a logikát követik. Intakt fő pancreasvezeték esetén stabil betegnél konzervatív kezelés javasolt. Amennyiben 
ductussérülés kimutatható, felnőttkorban javasolt a perkután, endoszkópos vagy laparotomiás megközelítés ennek 
ellátására. A gyermekkori sérülések kezeléséről sokkal ellentmondásosabb ajánlások láttak napvilágot. Számos érv 
hozható fel a nem operatív és az operatív kezelés oldalán és ellene is, ennek feloldása még várat magára.
Orv Hetil. 2018; 159(2): 43–52. 

Kulcsszavak: hasnyálmirigy, pancreasvezeték, hasi sérülés

Diagnosis and management of blunt pancreatic trauma
The management of thoracic and abdominal organ injuries has very thorough and extensive literature, including 
evidence-based protocols. Pancreatic trauma stands as an exception. Blunt or penetrating trauma of the pancreas is 
rather rare (less than 2% of all trauma cases, approximately 3–12% of all abdominal trauma), leading to the lack of 
high-level evidences regarding its treatment. Damage of the pancreas parenchyma can cause substantial morbidity 
and mortality, therefore it is essential to separate cases where conservative treatment suffices from those that need 
surgical approach. This study aims to review the conclusions of relevant articles of the past decades concerning the 
management of both adult and childhood pancreatic trauma. Classifications and their reliability are revised. We enlist 
scaling systems that can help in making decision whether to operate or to treat conservatively, from physical examina-
tion to diagnostic measures and complications. To date, the treatment principles of pancreatic trauma are not based 
either on prospective or on randomised trials. The database search of studies retrieved only retrospective and/or 
small case cohorts, case reports and expert opinions (levels 4 and 5 of evidence). However, it is a generally accepted 
conviction that the damage of the main pancreatic duct determines if the pancreatic injury is of low or high grade. 
Available classifications are based on the same principle. Conservative treatment is feasible given that the patient is 
hemodinamically stable and the pancreatic duct is unimpaired. If duct lesion is discovered, adult cases are to be 
treated with minimally invasive (percutaneous or endoscopic) measures or surgically (including reconstruction, resec-
tion and drainage). The management of childhood injuries has controversial literature. Many arguments can be 
enumerated on the operative as also on the non-operative approach, this confusion is to be clarified in the future. The 
highest morbidity rates are derived from the late diagnosis of the pancreatic duct, while increased mortality is seen in 
the polytrauma patient groups. Levels 1–2 evidence-based recommendations are needed, but planning of strong tri-
als is critically limited due to the small number of cases and the heterogeneity of the relevant patient groups.

Keywords: pancreas, pancreatic ducts, abdominal injuries

Kollár D, Molnár FT, Zsoldos P, Oláh A. [Diagnosis and management of blunt pancreatic trauma]. Orv Hetil. 2018; 
159(2): 43–52.

(Beérkezett: 2017. szeptember 20.; elfogadva: 2017. október 16.)

Semmelweis Ignácz születésének 200. évében a Szerkesztőség felkérésére készített tanulmány.

DOI: 10.1556/650.2018.30938

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY



2018  ■  159. évfolyam, 2. szám ORVOSI HETILAP44

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

Rövidítések
AAST-OIS = Organ Injury Scaling of the American Associa-
tion for the Surgery of Trauma; CEUS = (contrast-enhanced 
ultrasound) kontrasztanyagos ultrahang; CT = (computed 
 tomography) komputertomográfia; ERCP = endoszkópos 
 retrográd cholangiopancreatographia; ISS = Injury Severity 
Score; FAST (focused assessment with sonography for trauma) 
sürgősségi, célzott ultrahangvizsgálat trauma esetén; MRCP = 
mágneses rezonanciás cholangiopancreatographia; UH = ultra-
hang; TRISS = Trauma Score–Injury Severity  Score

A hasnyálmirigy sérülése viszonylag ritkán fordul elő: 
irodalmi adatok alapján a traumatológiai esetek mindösz-
sze 0,2–2%-ában, míg az összes hasi trauma 2–12%-ában 
érintett a pancreas [1–7]. Retroperitonealis, védett elhe-
lyezkedésének köszönhető, hogy parenchymasérülés 
csak nagy energiájú tompa vagy áthatoló erőhatás esetén 
jön létre. Ennek következményeképpen a pancreas sérü-
lésekor nagy valószínűséggel más hasi szerv károsodása is 
jelen van (akár 82–85% arányban) [4, 8]. A rendelkezés-
re álló releváns – elsősorban retrospektív – vizsgálatok 
különböző országokban és korcsoportokban eltérő me-
chanizmust közölnek, néhány közös vonás azonban ki-
emelendő: a hasnyálmirigy-sérülés kétszer gyakoribb a 
férfiak körében, emellett rendszerint jellegtelen a tünet-
tana mind fizikális vizsgálattal, mind képalkotókkal. 
Könnyű tehát elvéteni a korai diagnózist, ami jelentős 
parenchymakárosodás esetén súlyos korai és késői szö-
vődményekkel járhat. Megjegyzendő, hogy a mortalitást 
elsősorban nem a pancreastrauma, hanem a járulékos 
szervek sérülései határozzák meg.

Gyermektraumatológiai centrumok ellentmondásos 
ajánlásokat fogalmaztak meg a pancreassérülés mene-
dzseléséről. Néhány intézet korai sebészeti ellátást java-
sol, hogy a sérült szervrészletek eltávolításával mielőbbi 
felépülést és kórházi elbocsátást érjenek el [9]. Ezzel 
szemben egyre jelentősebb a konzervatív vagy minimáli-
san invazív megközelítést preferálók tábora, akik a fejlő-
dő szervezet figyelemre méltó gyógyulási hajlamára való 
tekintettel inkább a laparotomiát mint másodlagos mor-
biditási faktort kerülik el [10–13]. A sérülés, a diagnosz-
tika és a szövődmények megfelelő osztályozásával kép-
zelhető csak el, hogy a különböző kezelési stratégiák 
hatékonyságát statisztikailag alátámasztottan tudjuk ösz-
szehasonlítani [14]. Mivel a tompa hasnyálmirigy-trau-
ma ritka, és terápiája nagyban függ a kezelőosztály helyi 
preferenciájától, diagnosztikai fegyvertárától és sebészeti 
tapasztalatától, magas szintű evidencia az ajánlásokról ez 
idáig nem látott napvilágot. Tanulmányunk célja, hogy a 
közelmúlt egyéni közleményeinek górcső alá vételével 
alaposabb rálátást adjon a hasnyálmirigy-sérülés komple-
xitására.

A hasnyálmirigy-sérülés mechanizmusa

A pancreas masszív izom- és csontszövetek, illetve egyéb 
parenchymás szervek által határolt, viszonylag védett ret-
roperitonealis ágyban helyezkedik el. Ez magyarázza 
egyrészt azt, hogy a hasi sérülések csak alacsony százalé-
kában érintett a hasnyálmirigy, másrészt azt, hogy bármi-
lyen erőhatás, amely pancreaskárosodást képes okozni, 
potenciálisan melléksérülésekkel is járhat (például járulé-
kos máj-, lép-, vese- és/vagy nagyérsérülésekkel). Nagy 
esetszámú tanulmányok láttak napvilágot az Egyesült 
Államokból és a Dél-afrikai Köztársaságból, amelyek az 
áthatoló traumát említik elsődleges oki tényezőként (lö-
vés, késelés) [15–17]. Más országok beteganyagában rit-
kábbak az erőszakos cselekmények, itt jellemzőbben a 
tompa erőhatások a felelősek: elsősorban közúti balese-
tek (akár 54–85% arányban), ezt követően sportsérülések 
és magasból esés [4, 18]. Gyermekkorban minden máso-
dik–harmadik tompa hasi traumát a kerékpár kormányá-
hoz ütődés okozza [19, 20].

Magát a tompa pancreassérülést a nyomóerők általi 
kompresszió idézi elő: a mirigyállomány a mögöttes csi-
golyához préselődik, ez enyhébb esetben a parenchyma 
zúzódásával, súlyos esetben részleges (laceratio) vagy tel-
jes (fractura) szakadásával jár. A leggyakoribb sérülési 
predilekciós pont a hasnyálmirigyfej és -test határa, a 
nyak [21]. A pancreastest és -nyak az említett kompresz-
sziók által sérül elsősorban, míg a jóval ritkább fej- és 
faroksérüléseket a törzset ért oldalirányú trauma hozza 
létre [22]. 

Tünettan és kórisme

A hasnyálmirigyet körülvevő, fent részletezett protektív 
miliő hasznos, de hátrányokkal is jár. Az apróbb mirigy-
sérülésből adódó szekrétumszivárgás vagy -vérzés a ret-
roperitonealis térben önmagát korlátozza, nem jár diffúz 
peritonealis izgalommal, de ugyanezen okból kifolyólag 
a tüneteket is elfedheti. Az izolált hasnyálmirigy-sérülést 
sokszor órákkal vagy akár napokkal később követi a hasi 
panaszok kezdete [23]. Emiatt gyakori, hogy a traumát 
követő korai szakban a pancreassérülést nem ismerik fel, 
ha egyéb szerv nem érintett (az összes pancreassérülés 
11–17%-a) [4, 8]. Diagnosztikai nehézséget okoz az is, 
hogy a hasnyálmirigy-sérülés korai tünetei nem jellegze-
tesek: bizonytalan felhasi fájdalom és nyomásérzékeny-
ség, hányinger, hányás, renyhe vagy hiányzó bélhangok. 
Amennyiben több szervrendszert érint a trauma, akkor a 
gyakorló orvos figyelmét elvonhatja a jellemzőbb vagy 
épp riasztóbb tünettannal járó sérülések ellátása, külö-
nösképpen, ha a betegnek tudatzavara van, vagy hemodi-
namikailag labilis.

A rendelkezésre álló laborvizsgálatok eredményeinek 
egy része kóros eltérést mutathat hasnyálmirigy-sérülés 
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esetén, de ezek nem specifikusak (leukocytosis, anae-
mia). Az emelkedett szérumamiláz- és -lipázszintek fel-
vethetik a pancreassérülés gyanúját, ezáltal további vizs-
gálatokat indikálva, de önmagukban alkalmatlanok a 
diagnózisra, hiszen szenzitivitásuk és specificitásuk nem 
haladja meg a 70–77%-ot [4, 5, 22, 24]. Sokkal informa-
tívabb, ha a kontroll-laboreredményekben emelkedő 
tendenciájú az amilázérték, de figyelembe kell venni, 
hogy abszolút értéke nem korrelál a parenchymakároso-
dás mértékével [2, 19, 23]. A tartósan magas szérum-
amiláz-értékek jelezhetik pseudocysta kialakulását, mely-
nek felszívódása vagy kezelése után a laborérték is 
normalizálódik. A normális szérumlipázérték mellett 
izoláltan jelentkező hyperamylasaemia jelezhet súlyos 
maxillofacialis trauma esetén nyálmirigysérülést [7].

Az ultrahang (UH)-vizsgálat csak kis százalékban al-
kalmas pancreassérülés diagnosztizálására, de széles kör-
ben használható akut traumatológiai ellátás során: a 
FAST- (focused assessment with sonography for trauma) 
felvétel a szabad hasi folyadéknak vagy a körülírt folya-
dékgyülemeknek a felmérésére alkalmas gyors vizsgálat, 
amely parenchymás szervi vagy nagyérsérülést jelezhet, 
ezzel sürgős laparotomia szükségét indikálva [25]. Emel-
lett az UH a nem jelentős folyadékgyülemek követésére 
és késői szövődmények (pancreaspseudocysta, tályog) 
esetén perkután drenázs vezérlésére is alkalmazható. A 
gyomor felől a bursa omentalis folyadékgyülemeinek 
drenázsa szintén megkísérelhető endoszkópos ultra-
hangvezérléssel. A kontrasztanyagos UH (contrast-en-
hanced ultrasound, CEUS) részletgazdagabb képet ad, 
de indikációs körének kialakítása további vizsgálatokat 
igényel [3].

Hasnyálmirigy-sérülés gyanúja esetén a CT (comput-
ed tomography; komputertomográfia) az általánosan el-
fogadott ‘arany standard’ képalkotó, amennyiben a be-
teg hemodinamikailag stabil [26]. Az első 24 órában 
végzett CT azonban félrevezető lehet. Ha kétség merül 
fel, ez is ismételhető modalitás, ugyanis a gyulladásos fo-
lyamatokból adódó másodlagos lágyrész-tünetek, a peri-

pancreaticus ödéma, a folyadékgyülemek progressziója 
vagy akár a mirigyállomány rupturája egyaránt csak ké-
sőbb adhat jellemző CT-képet [5]. Mind orális, mind 
intravénás kontrasztanyag alkalmazása és szeletenként 
maximum 5–7 mm vastagság javasolt az érzékenység nö-
veléséhez [22]. A pancreaskárosodás diagnosztikájában a 
specificitás és a szenzitivitás így sem haladja meg a 71–
91%-ot [20, 27, 28]. A jelenség oka, hogy a korai, finom 
elváltozásokat könnyű elvéteni, különösképpen, ha a 
hasnyálmirigynek csak kis része sérült.

A pancreassérülés gyanúját felvető CT-jelek a követke-
zők: alacsony denzitású vonal a parenchymában, szabad 
hasi folyadék, körülírt folyadék (bursa omentalis, parare-
nalis, peripancreaticus, subphrenicus terek), hydrotho-
rax, inhomogén, ödémás állomány, különálló mirigyfrag-
mentumok, a distalis pancreas alacsony denzitása vagy 
atrófiája. Nincs egyértelmű összefüggés a CT-jelek szá-
ma és a károsodás súlyossága között. A fenti elváltozások 
egyike sem vezet egyértelmű diagnózishoz, de a klini-
kum és az abnormális jelek kombinációja utalhat a 
parenchyma roncsolódására vagy a Wirsung-vezeték 
(pancreasfővezeték) sérülésére, ami kulcsfontosságú az 
adekvát terápiás döntéshez [22]. A CT szintén alkalmas 
kontrollra és késői komplikációk esetén perkután drenázs 
vezérlésére (1. és 2. ábra).

A pancreasvezeték sérülésének gyanúja esetén az en-
doszkópos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) 
számít a legpontosabb vizsgálatnak. Valós idejű mozgó-
képeket ad a ductalis rendszerről és esetleges sérüléséről, 
láthatóvá téve a kontrasztanyag-kilépést vagy -elzáródást 
is [29]. Az ERCP olyan ductuskárosodásokat is felfed-
het, amelyek (korai) CT-vizsgálattal nem észlelhetők. 
Szintén alkalmas nagy hozamú pancreasfistula eredeté-
nek meghatározására és pseudocysták és ductusok viszo-
nyának vizsgálatára. A teljes keresztmetszetű fővezeték-
szakadás (transsectio) ERCP során ‘disconnected duct 
syndrome’ képeként jelenik meg, mely sebészi beavatko-
zás szükségét jelzi. Válogatott esetekben az ERCP ön-
magában terápiás alternatívát nyújthat: részleges és teljes 

1–2. ábra A hasnyálmirigy-keresztmetszet felét meghaladó parenchymasérülések CT-képei. A nyilak jelzik a Wirsung-vezeték-sérülés legvalószínűbb helyét
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Wirsung-vezeték-transsectio egyaránt áthidalható lehet 
stentbehelyezéssel, ezenkívül mind az endoszkópos 
sphincterotomia, mind a pseudocystadrenázs (a duode-
num vagy a gyomor felől) detenzionáló hatással bír. Kis 
esetszámú retrospektív vizsgálatok alapján az endoszkó-
pos intervenciókkal a sebészeti beavatkozások szüksége 
vagy kiterjesztettsége 42–90%-os arányban csökkenthe-
tő. Az ERCP hátránya, hogy önmagában invazív vizsgá-
lat, amely magában hordozza a pancreatitis vagy fertőzés 
veszélyét. A post-ERCP-pancreatitis gyakorisága 3–14%, 
a legtöbb esetben enyhe, konzervatív terápiára gyógyul 
[21]. Ismételt endoszkópiát tehet szükségessé a sikerte-
len intervenciós kísérlet, a behelyezett stent vándorlása, 
ductusszűkület vagy -vérzés. Megjegyzendő, hogy a tra-
umatológiai centrumokban nem feltétlenül érhető el 
nagy ERCP-s tapasztalattal rendelkező orvos. Különös 
kihívást jelenthet politrauma vagy kis termetű gyermek 
endoszkópos intervenciója. A beavatkozást ellehetetle-
nítheti a Vater-papilla-kanülálási nehézség vagy az in-
adekvát pancreatographia, mely az esetek akár 10%-ában 
előfordulhat [25] (3. ábra).

A mágneses rezonanciás cholangiopancreatographia 
(MRCP) biztonságos noninvazív diagnosztikus opció. 
Tekintettel a készített állóképek nem dinamikus jellegé-
re, a pancreasvezetékből származó extravasatiók egy ré-
sze nem ismerhető fel a vizsgálattal [25]. Az MRCP szin-
tén adhat fals negatív eredményt a korai poszttraumás 
időszakban [30]. Hatékonysága dinamikus szekretinsti-
mulált szekvenciával növelhető [25]. A vizsgálat vitat-
hatatlan előnye, hogy noninvazív jellegénél fogva az 
ERCP-vel ellentétben nem jár szövődményekkel, vala-
mint a ductussérüléstől distalisan is vizualizálja a veze-
tékrendszert. Sugárzással sem jár, emiatt állapotos nők és 
gyermekek vizsgálatára is alkalmas. Hátránya, hogy terá-
piás beavatkozást nem tesz lehetővé.

A hasnyálmirigy-sérülések osztályozása

Az optimális egyéni terápiás döntés és prognózis megha-
tározásához segítséget nyújthatnak a rendelkezésre álló 

pontrendszerek (score) vagy súlyossági skálák (grade). 
A megfelelő – egyelőre hipotetikus – klasszifikációs rend-
szernek néhány kritériumot kell teljesítenie: számításba 
veszi a sérülés mechanizmusát, a sérülés helyét és mérté-
két; a különböző fokozatok eltérő tünetekkel, szövőd-
ményekkel járnak, ezáltal különböző kezelési stratégiát 
és kimenetelt jelentenek. Emellett az ideális pontrend-
szer egyszerű, objektív, reprodukálható, ezáltal különbö-
ző vizsgálatokban is összehasonlítható eredményekkel 
jár [14]. 

A traumát követő kórházi felvétel időpontjától kezdve 
használhatók komplex állapotfelmérő pontrendszerek 
(például Injury Severity Score, ISS, Abbreviated Injury 
Score [24], Revised Trauma Score [31]) és ezek kombi-
nációi (Trauma Score–Injury Severity Score, TRISS). 
Ezek mindegyike alkalmas ez egyedi esetek kimenetelé-
nek és a túlélés esélyének hozzávetőleges becslésére [14]. 
Globális prognosztikai jellegüknél fogva viszont ezek a 
pontrendszerek nem fókuszálnak a pancreassérülésekre, 
de még a torzóéra sem. Cserébe jól alkalmazhatók az 
egyes traumás esetek súlyosság szerinti kategorizálására: 
alacsonyabb pontszám esetén primer reszekció és re-
konstrukció is szóba jön, míg a nagy rizikójú, magas 
pontszámú sérültek ellátásakor a ‘damage control’ (kár-
mentési) elveket kell alkalmazni, későbbi, szükség szerin-
ti rekonstrukciós szándékú újabb műtét lehetőségével.

Speciálisan a hasnyálmirigy-sérülésekre kialakított 
klasszifikációk sora látott ez idáig napvilágot. Közös vo-
násuk, hogy a prognózisban legfontosabb tényezőként 
kiemelt Wirsung-vezeték-sérülés jelenléte alapvetően 
szabja meg a súlyosság fokozatát. A Lucas és mtsai által 
publikált osztályozási rendszer ez alól kivételnek számít, 
ductussérüléstől független kategóriákat határoz meg, a 
klinikumban használata nem is terjedt el [32].

3. ábra ERCP-vel igazolt Wirsung-vezeték-sérülés (nyíl)

1. táblázat A pancreassérülések AAST-OIS-osztályozása

Grade I Enyhe pancreascontusio vagy -laceratio ductussérülés 
nélkül

Grade II Súlyos pancreascontusio vagy -laceratio ductussérülés 
nélkül

Grade III Distalis pancreas részleges/teljes transsectiója 
Wirsung-vezeték-sérüléssel

Grade IV Proximalis pancreas részleges/teljes transsectiója 
periampullaris vagy Wirsung-vezeték-sérüléssel

Grade V Súlyos parenchymaszakadás pancreasfej-sérüléssel

2. táblázat A pancreassérülések Takishima-osztályozása

Class 1 Normális viszonyok ERCP során

Class 2a Mellékágból származó kontrasztanyag-szivárgás a 
pancreasparenchymán belül

Class 2b Mellékágból származó kontrasztanyag-szivárgás a 
retroperitonealis térbe

Class 3a Fővezeték-sérülés a pancreastest vagy -farok területén

Class 3b Fővezeték-sérülés a pancreasfejben
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1. Organ Injury Scaling of the American Association 
for the Surgery of Trauma (AAST-OIS). Jelenleg a leg-
szélesebb körben alkalmazott beosztás. A fokozatok ki-
alakításának logikája megfelel a környező szervek sérülé-
seinél használt OIS-osztályokénak [33] (1. táblázat).

2. Takishima és mtsai ERCP-lelet alapján alakították ki 
osztályozásukat retrospektív beteganyag felhasználásával 
[34] (2. táblázat).

3. A Cape Town (Fokváros)-klasszifikáció az eredeti 
Takishima-osztályokat egészíti ki részleges és teljes főve-
zeték-szakadás jelenléte szerint [35] (3. táblázat).

4. A Frey–Wardell-klasszifikáció a komplex pancreas-
duodenum sérülések esetén hasznos. A hasnyálmirigy- és 
patkóbélsérüléseket súlyosság szerint 3-3 csoportba 
(Class I–III) osztja, s ezeket kombinálva négy prognosz-

tikus kategóriát alkot (Type I–IV) [36]. A többi haszná-
latban levő osztályozástól eltérően itt figyelembe vesz-
szük, hogy a pancreas és a duodenum egymással 
anatómiailag, élettanilag és funkcionálisan szoros egysé-
get alkot, ami különösen a pancreasfej-sérülések rekonst-
rukciójakor fontos tényező [16] (4. táblázat).

A felnőttkori pancreassérülések kezelése

‘Damage control’ elvek

A fent részletezett okok miatt a pancreastrauma gyakran 
egyéb szervek sérülésével társul, és általában nem is do-
minálja a tünettant. Minden traumatológiai esetet az Ad-
vanced Trauma Life Support elvei alapján kell kezelni. 
Hemodinamikai instabilitás esetén, amennyiben felmerül 
hasi szerv vagy nagyér sérülése, azonnali sebészi explorá-
ció szükséges. A potenciálisan halálos tényezők (masszív 
vérzés, sokk, peritonitis, acidózis, hypothermia, coagulo-
pathia) jelenléte esetén „damage control surgery” válik 
szükségessé, melynek során ezen sérülések ellátása zajlik 
életmentő céllal (90–120 percet nem meghaladó műtét). 
Az anatómiai/funkcionális egység rekonstrukciója a kö-
vetkező ülés(ek)ben tervezetten történik akár napokkal 
később, amennyiben a beteg stabilizálódott [16]. A tor-
zó áthatoló sérülései (elsősorban lőtt sérülések) jelentő-
sen gyakrabban járnak többszörös szervsérüléssel, mint a 
tompa traumák. A penetráló sérülések emiatt lényegesen 
több ‘damage control’ beavatkozást igényelnek, üreges 
hasi szerv sérülésének (ideiglenes) ellátása vagy vérzés-
kontroll céljából. Az életmentő jelleg és a limitált időtar-
tam miatt előfordulhat, hogy egy esetleges pancreassérü-
lést ilyenkor nem ismernek fel. Fontos emiatt minden 
traumás esetben az exploráció kiterjesztése a retroperi-
toneumra is, hogy a teljes pancreas vizsgálhatóvá váljon 
[5]. Amennyiben pancreassérülés jelei láthatók, de 
Wirsung-vezeték-sérülés nem igazolódik (OIS grade I–
II), akkor a retroperitoneum külső drenázsa elegendő. 
A parenchyma és a distalis fővezeték jelentős sérülésekor 
distalis pancreasreszekció indikált, ideálisan lépmegtar-
tással [37]. A hasnyálmirigyfej sérülésekor, amennyiben 
nekrózis nincs jelen, szintén elegendő a drenázs. Kombi-
nált súlyos pancreasfej- és duodenumsérülés (Frey–War-
dell Type III–IV) esetén egyéni mérlegelés szükséges, de 
rendszerint több ülésben végzett műtéti ellátás indokolt 
[8].

Hasnyálmirigy-trauma hemodinamikailag 
stabil betegnél

Amennyiben a pancreassérülés gyanúja fennáll, és van 
idő alapos diagnosztikára, az alábbi algoritmus javasolt: 
kontrasztanyagos spirál-CT az elsőként választandó mo-
dalitás. Normális pancreasviszonyok esetén is szükséges a 
beteg követése; a klinikai kép alapján szóba jöhet ismé-
telt CT-vizsgálat, ha a későbbiekben sem zárható ki a 

3. táblázat A pancreassérülések Cape Town-osztályozása

Grade 1 Normális pancreasvezeték

Grade 2 Pancreasvezeték mellékágának sérülése

A Kontrasztanyag-szivárgás a pancreasparenchymán belül

B Kontrasztanyag-szivárgás a retroperitonealis térbe

Grade 3 Wirsung-vezeték-sérülés megtartott folytonossággal

A Fővezeték-sérülés a pancreastest vagy -farok területén 

B Fővezeték-sérülés a pancreasfejben

Grade 4 Wirsung-vezeték teljes szakadása, a folytonosság 
megszűnt

A Fővezeték-sérülés a pancreastest vagy -farok területén

B Fővezeték-sérülés a pancreasfejben

C  Fővezeték-sérülés, kontrasztanyag-szivárgás vagy 
pseudocysta a distalis/proximalis pancreasreszekció 
után

4. táblázat A pancreassérülések Frey–Wardell-osztályozása

Pancreas

Class I (P1) A parenchyma vagy a tok enyhe sérülése 

Class II (P2) A fővezeték részleges/teljes szakadása a pancreas-
test vagy -farok területén

Class III (P3) Fővezeték-szakadás a pancreasfej területén vagy a 
choledochus intrapancreaticus szakaszának 
sérülésével

Duodenum

Class I (D1) Contusio, haematoma vagy a bélfal részleges 
sérülése

Class II (D2) Áthatoló duodenumsérülés

Class III (D3) Áthatoló duodenumsérülés, mely a kerület >75%-át 
érinti, vagy a choledochus sérülésével jár

Az osztályok kombinációjából kialakított típusok

Type I P1D1, P2D1, D2P1

Type II D2P2

Type III D3P1-2, P3D1-2

Type IV D3P3
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hasnyálmirigy érintettsége. Igazolt grade I–II-es sérülés 
esetén a kezelés nagymértékben egyezik az akut pancre-
atitis konzervatív terápiájával (obszerváció, fájdalomcsil-
lapítás, ulcusprofilaxis, a béltraktus kímélete nasogastri-
cus szondával, szükség esetén nulldiétával, teljes 
parenteralis táplálással, az orális táplálás fokozatos felépí-
tésével) [1]. CT-vizsgálattal látható pancreassérülés ese-
tén a pontosabb diagnózis érdekében (dinamikus szekre-
tinstimulált) MRCP is végzendő. Ha ennek során 
Wirsung-vezeték-sérülés nem látható, a továbbiakban 
ERCP nem szükséges, feltéve, hogy a beteg megfigyelés 
alatt marad. A fentiekben részleteztük, hogy a vizsgá-
latok megbízhatósága nem 100%-os, emiatt normális 
CT- és MRCP-lelet ellenére fennmaradó Wirsung-veze-
ték-sérülés gyanújakor szükséges az ERCP. Ha pancreas-
vezeték-sérülésre derül fény, transpapillaris ductussten-
telés javasolt, különösképpen, ha nincs teljes 
vezetékszakadás, és ezzel a sérülés áthidalható. Egyes 
esetekben komplett vezetékszakadás vagy hozzáférhetet-
len ductussérülés is kezelhető minimálisan invazív mód-
szerekkel (transpapillaris drenázs és/vagy transmuralis 
pseudocystadrenázs). Endoszkópos UH-vezérléssel a 
bélfali bedomborodást nem okozó kisebb folyadékgyü-
lemek punkciója is biztonsággal irányítható. Ebben a be-
tegcsoportban laparotomia csak akkor szükséges, ha az 
említett minimálisan invazív modalitások által nem ural-
ható a kórkép (például teljes vezetékdisruptio a korai fá-
zisban) [38]. Ezen algoritmus feltétele a centrumban 
történő ellátás, ahol a gyógyító team tagjai között en-
doszkópos, sebész, intenzív terapeuta és intervenciós ra-
diológus egyaránt jelen van [25].

A kezdeti nem specifikus, bizonytalan tünetek miatt a 
pancreastrauma a klinikus és a radiológus számára is ma-
gas arányban felderítetlen maradhat (22–61%) [5, 22, 
29]. Számos vizsgálat alátámasztotta, hogy a megkésett 
diagnózis (akár 24 óra eltelte) jelentős parenchymasérü-
lés vagy Wirsung-vezeték-érintettség esetén szignifikán-
san növeli a morbiditást és a mortalitást [5, 18, 20, 39, 
40]. Az agresszív pancreasnedv-szivárgás a retroperito-
nealis szövetek önemésztését, nekrózisát okozza, mely 
eleinte lokális, majd szisztémás gyulladási kaszkádokat 
indít be. Ha ezek a folyamatok túljutnak a lezártnak te-
kinthető retroperitonealis téren, akkor fokozatosan peri-
tonitis, szepszis, sokk, többszervi elégtelenség alakulhat 
ki halálos kimenetellel. Hasonló fatális lefolyás a konzer-
vatív/minimálisan invazív kezelési próbálkozások meg-
hiúsulása esetén is előfordulhat [6]. Ezek az esetek rend-
kívül nagy kihívást jelentenek a sebésznek és az intenzív 
terápiás orvosnak egyaránt.

A gyermekkori hasnyálmirigy-sérülés 
speciális vonatkozásai

Megemlítendő néhány alapvető különbség a felnőtt- és 
gyermekkori hasi trauma kezelésében. Azonos vonás, 
hogy a pancreas sérülése – a nagy pediátriai trauma-adat-
bázisok alapján – ritka. Az összes traumatológiai eset 

0,47%-a, az összes hasi trauma 1,7%-a jár parenchymasé-
rüléssel, míg fővezeték-sérülés mindössze 0,3%-ban iga-
zolható [7, 41, 42]. Gyerekkorban a rekeszizom lapo-
sabb, a hasfal vékonyabb, a bordaív meredekebb lefutású. 
A kisebb termet miatt a baleset során elszenvedett erőha-
tások nagyobb testfelületet érintenek, így gyakoribb, 
hogy egyidejűleg több szerv is sérül. Mindemellett a fej-
lődésben lévő vázizmok, illetve az arányaiban is kevesebb 
szubkután és hasüregi zsírszövet vékonyabb védőréteget 
alkot. A rugalmasabb csontrendszer szintén sérüléke-
nyebbé teszi a torzó szerveit [4]. Ezen jellegzetességek 
miatt tompa hasi trauma esetén a gyermekek nagyobb 
valószínűséggel szenvednek hasnyálmirigy-sérülést, mint 
az azonos erőhatásoknak kitett felnőttek. Különösen ve-
szélyeztetett az alacsony tömegpercentilbe tartozó gyer-
mekpopuláció [20]. A gyerekkori áthatoló hasüregi sérü-
lések ritkák. A tompa sérülések leggyakoribb oka a 
kerékpárbalesetek során elszenvedett kormánynak ütő-
dés (akár 28–53%) [9, 10, 19–21], ezt követik az autó-
balesetek (gyalogos sérültként vagy biztonsági öv által) 
és a magasból esés. Gyanús melléksérülések, illetve bi-
zonytalan anamnézis esetén a gyermekbántalmazás lehe-
tőségét is fel kell vetni [4].

A rendelkezésre álló diagnosztikus eszközök és ezek 
megbízhatósága javarészt megegyezik a felnőtt-traumá-
nál részletezettekkel. Megjegyzendő, hogy tapasztalt en-
doszkópos számára a kis testméretek nem képeznek 
kontraindikációt ERCP végzéséhez [21].

A napvilágot látott tanulmányok egyetértenek abban, 
hogy pediátriai sérülések ellátása során a ‘damage con-
trol’ sebészet ugyanazokon az elveken kell, hogy alapul-
jon, mint a felnőtteseteknél. Az életveszélyes hasi sérülé-
sek azonnali laparotomiát igényelnek, majd nyitott has 
esetén a retroperitoneum, a pancreas is vizsgálandó, 
szükség szerinti beavatkozással. Grade I–II-es sérülés 
esetén a drenázs önmagában elég, hogy a szivárgó 
proteo litikus enzimeket eltávolítsuk. Grade III-as sérü-
léskor distalis pancreasreszekció indikált, míg a ritkának 
számító grade IV–V-ös traumás eseteknél a primer mű-
tétnél drenázs választandó, majd stabil állapotban 
mérlege lendő a pancreatoduodenectomia szükségessége 
[40] (4. ábra).

Szintén általánosan elfogadott, hogy a grade I–II-es 
sérülések konzervatív megközelítése gyógyuláshoz ve-
zet, az esetleges szövődmények (pseudocysta, abscessus 
vagy pancreasfistula) pedig perkután vagy endoszkópos 
intervencióval uralhatók [20, 22, 23, 43].

Ellentmondásosak viszont a Wirsung-vezeték-sérülés-
sel járó (grade III–V) gyermek-pancreastraumakezelési 
ajánlások hemodinamikai stabilitás esetén. A nemzetközi 
irodalomban rendelkezésre álló adatok széles spektru-
mot képviselnek preferált terápiás megoldásokból, az eb-
ből adódó szakmai viták pedig a klinikust kétségek közé 
sodorják. A glóbusz gyermeksebészei két, nagyjából azo-
nos méretű táborra oszthatók aszerint, hogy a konzerva-
tív vagy a korai műtéti megoldást javasolják [44]. Egy 
2014-ben napvilágot látott tanulmány ismertette egy 
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kérdőívkitöltésen alapuló vizsgálat eredményeit, rávilá-
gítva a konszenzus hiányára. E szerint négy különböző 
ország gyermektraumatológiai centrumainak vezető se-
bészei ugyanazon eset ellátásakor a következőképpen 
döntenének: grade III-as sérülés esetén 6 órával a trau-
mát követően 10 végezne laparotomiát, 8 választana 
konzervatív kezelést, és 3 hajtana végre ERCP-t ductus-
stentbehelyezéssel. Ha ugyanez a gyermek 6 nappal a 
grade III-as sérülés után jelentkezne, 4-en műtéti meg-
oldást, 13-an konzervatív kezelést, 4-en ERCP-t válasz-
tanának [45].

A korai műtéti megoldást propagálók azzal magyaráz-
zák preferenciájukat, hogy a potenciális szövődmények 
kialakulását a distalis reszekcióval megakadályozzák. A 
laparotomizált gyerekekben valóban ritkábban alakul ki 
pseudocysta vagy pancreasfistula, emellett hamarabb tér-
hetnek vissza az orális tápláláshoz. Ennek eredménye-
képpen rövidebb ideig van szükség nasogastricus vagy 
nasojejunalis szondára, amelyet egyébként különösen 
rosszul viselnek a gyerekek. A teljes parenteralis táplálás 
ezáltal hamarabb felfüggeszthető, elkerülve a boholyat-
rófiát és a centrális vénás kanül asszociált szepszist [9]. 
A gyorsabb felépülés rövidebb hospitalizációt jelent, ez-
zel redukálva az egészségügyre szánt költségeket és a 
gyermekkori lelki traumát [6, 21, 42, 46].

Ezzel szemben érvként hozható fel, hogy az izolált 
gyermek-pancreastraumához társítható súlyos és/vagy 
halálos szövődmények rendkívül ritkák. A konzervatív 
hozzáállást preferálók elismerik, hogy a nonoperatív ke-
zelés gyakrabban vezet szövődményekhez (elsősorban 
folyadékgyülemekhez), de kiemelik, hogy a komplikáci-
ók az idő előrehaladtával beavatkozás nélkül vagy mini-
málisan invazív módszerekkel megoldódnak [47]. A 
laparotomia lehetőségének elvetése azon alapul, hogy a 
fejlődő szervezet nagyon jó poszttraumás regenerációs 
tartalékkal bír [48]. Több tanulmány számol be grade 
III-as sérülések konzervatív kezeléssel elért teljes gyó-
gyulásáról, sőt a Wirsung-vezeték rekanalizációját is leír-
ták már [23, 44, 49, 50]. Ráadásul önmagában a laparo-

tomia is szövődményforrás lehet (hegek, sebfertőzés, 
vérzés, sebszétválás, bélparalízis, adhéziók, szisztémás 
gyulladásos reakciók). Izolált hasnyálmirigy-sérülés ese-
tén az elvégzett laparotomia célja a szövődmények elke-
rülése, ehhez képest a legsúlyosabb komplikációk, mint a 
pancreassipoly és a pseudocysta, műtét után is előfordul-
hatnak [51]. Mindez támogatja a kevésbé invazív hozzá-
állást (tüneti terápia alkalmazása, az esetlegesen kialakuló 
folyadékgyülemek perkután leszívásával) (5. és 6. ábra).

Wales és mtsai egyenesen elutasítják a gyermekkori 
ERCP-t, tekintettel arra, hogy a vizsgálat önmagában 
számottevő morbiditási és mortalitási rizikót képez, és 
ők a pontos ductalis anatómia ismerete nélkül is eleve 
konzervatív terápiát alkalmaznak [28].

Az egyes tanulmányok alacsony esetszáma és a multi-
centrikus, randomizált prospektív vizsgálatok hiánya kés-
lelteti, hogy meggyőző evidenciákon alapuló konszenzus 
alakuljon ki a gyermekkori pancreastrauma kezelésében.

4. ábra Kombinált duodenum- és pancreasfej-sérülés miatt végzett, 
Whipple szerinti pancreatoduodenectomia során eltávolított re-
secatum

5. ábra Tompa hasi trauma kapcsán kialakult pancreas-transsectio CT-
képe egy 17 éves lánynál. Kiterjedt, ám körülírt folyadékgyüle-
mek a felhasban

6. ábra Azonos gyermek kontroll-CT-képe 3 héttel később, sikeres 
perkután drenázst követően. A transsectio helyének megfelelően 
lényegesen kisebb méretű pseudocysta látható (nyíllal jelölve)
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Megbeszélés

A tompa pancreastrauma meglehetősen ritka, ebből adó-
dóan egy bizonyos fokú szkepticizmus hasznos az irodal-
mának értelmezése során. A fent ismertetett tanulmá-
nyok jellegükből fakadóan metodikai hiányosságokkal 
terheltek. A rendelkezésre álló (online) adatbázisokban 
csak retrospektív beteganyagok lelhetők fel, és csupán 
elszórtan közöltek multicentrikus eredményeket. A 
Haugaard és mtsai által végzett szisztematikus keresés 
sem talált a kezelési stratégiákról prospektív vagy rando-
mizált vizsgálatot a témakörben [43].

Az eltérő népcsoportok változatos eredetű jellegzetes 
traumáknak vannak kitéve aszerint, hogy békeidő van, 
vagy háború, milyen fejlettségű a motorizáció, és milyen 
életmódot folytatnak. Az egyes intézetek diagnosztikai 
lehetőségei (CT-altípusok, ERCP vagy MRCP használa-
ta), a trauma és a sebészeti ellátás között eltelt időinter-
vallum széles spektruma, a járulékos szervsérülések vál-
tozatossága, valamint a sebészeti részleg és orvosainak 
kezelési preferenciái szinte összehasonlíthatatlanná te-
szik az egyes tanulmányokat. Ráadásul ritka kórkép lé-
vén, a pancreastraumát szenvedő betegekről közölt 
anyag nemegyszer csak több évtized alatt gyűlt össze 
[7]. Meglepően széles skálán mozognak a tanulmányok-
ban a morbiditási (20–84%) és a mortalitási (0–38%) ará-
nyok, ami megint csak az eltérő beteganyagokkal magya-
rázható. Az izolált pancreastraumákat tárgyaló cikkek 
alacsony százalékú halálos szövődményekről számolnak 
be, ami részben a grade I–II-es sérülések műtét nélkül is 
elérhető jó prognózisának köszönhető. A csak operatív 
esetekkel foglalkozó tanulmányok érthetően magasabb 
arányú mortalitást közölnek, különösen, ha több szerv 
komplex sérülése is jelen van [16].

A radiológiai diagnosztika és az endoszkópos techni-
kák fejlődése révén a low-grade sérülések egyre biztonsá-
gosabban elkülöníthetők a Wirsung-vezeték-sérüléssel 

járó esetektől, ami létfontosságú az adekvát terápiás dön-
téshez. A minimálisan invazív intervenciók, mint a per-
kután vagy az endoszkópos transmuralis drenázs és 
stentbehelyezés, minden életkorban egyre inkább teret 
nyernek, és kiváltják a laparotomiát.

Hasnyálmirigy-sérülés esetén a teljes gyógyulás lehe-
tősége függ a politrauma jelenlététől, a trauma és a diag-
nózis között eltelt időtől, a parenchymaroncsolódás 
mértékétől és a fővezeték-sérülés jelenlététől. Grade I–
II-es trauma rendszerint konzervatív kezelésre is gyó-
gyul, míg a Wirsung-vezeték érintettsége súlyos szövőd-
ményekhez vezet, különösen, ha a korai időszakban nem 
ismerik fel. A pancreasductus sérülése akut pancreatitis-
hez, pseuodocysták, fistulák, retroperitonealis tályogok 
kialakulásához vezet, amelyek következtében kialakulhat 
többszervi elégtelenség és halálos komplikáció is. A leg-
több szerző egyetért ezen esetek sebészi kezelésében 
(distalis pancreasreszekció, pancreatoenterostomia és/
vagy folyadékgyülemek drenázsa).

A 7. ábrán látható az idézett tanulmányok következte-
tésein alapuló javasolt diagnosztikus és terápiás algorit-
mus, amely az evidenciák erősödésével a jövőben termé-
szetesen változhat (7. ábra).

A pancreassérüléssel súlyosbított politrauma kezelése 
ideálisan baleseti centrumban történik, ahol az összes 
fenti diagnosztikai és terápiás eljárás elérhető. Multidisz-
ciplináris betegvezetés szükséges, melyben traumatoló-
gus, pancreassebész, intenzív terapeuta, invazív radioló-
gus és endoszkópos szakember egyaránt részt vesz [6]. 
Amennyiben izolált hasnyálmirigy-traumára derül fény, 
és a beteg stabil, akkor mielőbb hepatopancreatobiliaris 
sebészeti részleggel rendelkező kórházba helyezendő a 
páciens. Annak ellenére, hogy a centralizált ellátás a be-
vett gyakorlat, a legtöbb közlemény intézetenként évi 
2–5 esetnél több pancreassérülést nem tud felmutatni. 
Ez az alacsony esetszám pedig nem elegendő megbízha-
tó protokoll kidolgozására. Megjegyzendő, hogy a prog-

7. ábra Teendők pancreastrauma gyanúja esetén

Hasi trauma pancreas-
érintettség gyanújával

Vérzéses sokk?
Áthatoló trauma?

NEM

NEM

BIZONYTALAN

BIZONYTALAN

CT

MRCP

ERCP

IGEN

IGEN

Exploratív laparotomia

Pancreas intakt

Pancreas intakt

Low-grade pancreassérülés

Low-grade pancreassérülés

Fővezeték-sérülés

Fővezeték-sérülés

Korai diagnózis

Nincs speci�kus teendő

Külső drenázs

Reszekció +/–
rekonstrukció

Obszerváció +/– klinikai kép alapján újabb képalkotó

Akut pancreatitis protokoll

Késői diagnózis Késői szövődmény kezelése

Minimálisan
invazívan kezelhető? Stent/Drenázs

Műtét
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resszív ellátási modellnek köszönhetően csak a legna-
gyobb traumatológiai centrumokból jelennek meg 
tanulmányok, ami valószínűleg csak a jéghegy csúcsát 
láttatja. A kevésbé szignifikáns pancreassérülések nagy 
részéről feltételezhetően sosem születik közlemény, ha 
egyáltalán felismerésre kerülnek.

Általánosan elfogadott osztályozási rendszer használa-
ta tűnik célszerűnek, annak reményében, hogy a jövőben 
összehasonlítható eredmények (etiológia, diagnózis, ke-
zelés, kimenetel) lássanak napvilágot. Ezáltal az egyéni és 
az intézeti részrehajlás is kiküszöbölhető, ami magasabb 
szintű evidencián alapuló eredményekhez vezet. 

Következtetések

A hasnyálmirigy-sérülések kezelése továbbra is komoly 
kihívást jelent. A kis esetszám, a sokrétű etiológia és a 
gyakori kísérő szervsérülések túlságosan heterogén be-
tegcsoportot alkotnak, emiatt magas szintű evidencián 
alapuló terápiás ajánlások nem láttak napvilágot. A korai 
pontos diagnózis elsődleges fontosságú a súlyos szövőd-
mények és a mortalitás megelőzése céljából, de a rendel-
kezésre álló diagnosztikai módszerek egyike sem téved-
hetetlen. A konzervatív és az operatív megközelítés 
közötti döntést felnőttkorban stabil betegnél a Wirsung-
vezeték-sérülés jelenléte határozza meg. Gyermekkor-
ban ellentmondásosabbak az eddigi ajánlások. Mind a 
korai, mind a késői komplikációk ellátásában jó eredmé-
nyekhez vezet a minimálisan invazív módszerek alkalma-
zása, míg a terápiarezisztens esetek sebészi reszekciót 
tesznek szükségessé.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása, illetve a kap-
csolódó kutatómunka anyagi támogatásban nem része-
sült.

Szerzői munkamegosztás: K. D.: A rendelkezésre bocsá-
tott anyag rendszerezése, fejezetek megírása. M. F. T.: 
A torzótrauma, a politrauma kivizsgálási és kezelési ter-
vének kidolgozása, ‘damage control’ elvek. Zs. P.: A fel-
nőttkori tompa hasi trauma irodalmának és fejezetének 
lektorálása. O. A.: konzervatív vs. műtéti megoldás dön-
tési algoritmusának kidolgozása, a gyermekkori tompa 
pancreastrauma irodalmának és fejezetének lektorálása. 
A cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és 
jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek pénzügyi, szemé-
lyes vagy egyéb érdekeltségeik.
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Introduction: Blunt or penetrating pancreatic trauma represents only 0.2-2% of all trauma
cases and approximately 3-12% of all abdominal injuries. While treatment protocol debates
of other intra-abdominal and thoracic organ injuries seem to reach comforting conclusions,
satisfying evidence-based recommendations regarding the pancreas have not been released
yet. However, high grade trauma of the pancreas can lead to substantial morbidity and 
mortality. The question is, when and how to treat it conservatively or operatively. 
Objectives/Methods: This study is a review of contemporary literature on children and adult 
pancreatic trauma management strategies and findings. The purpose is to evaluate current 
classifications and the efficacy of subsequent non-operative and operative treatments. We list
the established grading systems starting from physical examination, imaging diagnosis, to 
indications for surgery or conservative management, followed by post-treatment morbidity and
mortality rates. 
Conclusions: Current operative or non-operative management strategies are not based on 
randomized - or even, in fact, on prospective – clinical trials. Most of the available publications
demonstrate small retrospective patient cohorts and expert opinions. To date, no convincing high
level (at least Level III) evidence-based recommendations have been published in terms of 
treatment of these injuries. There is a general agreement, that the injury of the main pancreatic
duct is the thin red line, dividing conservative and operative strategies. Low grade pancreatic
injury can be treated conservatively not significantly different from protocols developed for mild
pancreatitis of other origin. Pancreatic duct damage in adults requires either minimal invasive
intervention or exploration and reconstruction/resection via laparotomy. Treatment strategies of
high grade paediatric pancreatic injuries remain controversial. Associated organ injuries can
mask the symptoms of pancreatic trauma. Missed main pancreatic duct injuries pose a clinically
challenging situation with serious complications and considerable mortality. Pancreatic injury in
polytrauma poses the highest risk. Present perspectives for survival of pancreatic injury as mono
trauma varies between 95-100%, while as a part of polytrauma, the mortality rate is as high as
30-35%. Multicentre prospective, randomized clinical trials would be ideal to support 
optimal decision making. Heterogeneity of cases and relative rarity of the pathology makes
the creation of such a database highly unlikely. 
Key words: diagnosis, management, blunt pancreatic trauma 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

Pancreatic injury makes up a relatively small proportion of trauma cases: 
the pancreas is affected in 0.2-2% of all trauma patients and in 2-12% of all Copyright © Celsius Publishing House
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abdominal injuries (1-7). Given its retroperitoneal loca-
tion and comparatively protected milieu, an excessive
force of blunt or penetrating trauma is required to 
damage the parenchyma of the pancreatic gland. This
results in high rates (up to 82-85%) of associated
abdominal injuries (4,8). While retrospective analyses
report different origins of trauma in various age groups
and areas around the world, they all agree on some key
features: pancreas injury afflicts twice as many males as
females, it presents with vague symptoms on physical
examination and on radiology images. A missed diagno-
sis of significant pancreatic injury poses a very high risk
of early and late complications in itself, while the 
associated injuries are responsible for the substantial
mortality rates. 

Reports from paediatric trauma centres are contro-
versial in regards of management of child pancreatic
injuries. Some institutions prefer early surgical resection
of the damaged parts of the pancreatic parenchyma
with quick recovery and early hospital discharge (9).
However, there certainly is a trend towards conservative
or minimal invasive management of even high grade
injuries to avoid secondary morbidity related to the
laparotomy itself (10-13). The classification of injuries,
diagnostic findings and complications is the foundation
of creating a statistically sound comparison of the 
efficacy of different treatment strategies (14). Since 
pancreatic injuries are rare and their treatment depends
to a large extent on local institutional preferences, 
diagnostic capabilities and surgical expertise, high level
evidences the management of blunt pancreatic trauma
has not yet emerged. This study aims to review recent
individual reports on pancreatic trauma to allow a 
deeper insight in the complexity of this potentially lethal
injury. 

MECHANISM OF PANCREATIC INJURY MECHANISM OF PANCREATIC INJURY 

The pancreas is surrounded by a robust musculos-
keletal and parenchymal apparatus, which renders it
relatively protected. This explains why only a low 
percentage of abdominal trauma is associated with
pancreatic injury, and also the reason why any force
capable of damaging the pancreas will cause collateral
damage as well (i.e. liver, splenic, renal and/or vascular
injury). Penetrating trauma (gunshot, stab wound)
appears to be the main cause of pancreatic trauma in
the United States and South Africa (15,16,17), while in
the rest of the world pancreatic trauma is mainly blunt
and related to road traffic accidents (up to 54 - 85%),
sport injuries and falls (4,18). Blunt abdominal trauma
by bicycle handle bar is responsible for every third-

second paediatric pancreatic trauma (19,20). Blunt 
pancreatic trauma is a result of crushing force or 
compression of the pancreatic gland against the 
vertebral column causing either contusion, laceration
or fracture of the parenchyma. The most common
predilection point for injury is at the transition between
the head and body (i.e. the neck) of the pancreas (21).
The pancreatic body and neck are damaged by direct
compression against the vertebral column, while the
less common pancreas head or tail injuries develop due
to blows to the flanks (22). 

PRESENTATION AND DIAGNOSIS PRESENTATION AND DIAGNOSIS 

The contained environment of the pancreas is 
equally beneficial and disadvantageous: minor 
lacerations, extravasations are self-limiting and are
unlikely to cause diffuse peritoneal reactions. However,
this aspect also mitigates clinical symptoms. The onset
of abdominal symptoms in isolated pancreatic injury can
be delayed by hours or even days after trauma (23).
Isolated blunt pancreatic trauma (11-17% of all 
pancreatic injuries)(4,8) is easily missed in the early post-
trauma phase, since it comes with non-specific vague
symptoms: patients present with mild to severe 
epigastric pain and corresponding tenderness, nausea,
vomiting and absent bowel sounds. Moreover, multi-
organ injuries can mask the initial symptoms and divert
the attention of the physician, especially in a hemo-
dynamically unstable polytrauma setting. 

Laboratory results such as leucocytosis and anaemia
are alarming but not specific. Elevated serum amylase
and lipase levels can raise suspicion of pancreatic injury
and warrant further investigations but their sensitivity
and specificity are only around 70-77% (4,5,22,24). A
rising tendency in follow-up amylase levels during
observation is much more of a help, but the actual 
levels do not predict the extent of organ injury
(2,19,23). Pseudocyst formation can be accompanied
with persistent serum amylase elevation which can 
normalize once the pseudocyst has been treated or
resolved. Serum lipase is useful to exclude salivary 
amylase elevation in extensive maxillofacial injuries (7). 

Ultrasound (US) has low accuracy in diagnosing 
pancreatic injury, however it is widely used in the 
trauma setting (FAST scan: focused assessment with
sonography for trauma) to identify free fluid or fluid 
collections indicating parenchymal and vascular injuries
and thus the need for urgent laparotomy (25).
Ultrasound is used for follow-up and for percutaneous
drainage guidance of late pancreatic complications,
such as pseudocysts and abscesses. Certain fluid 
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collections can safely be targeted using endoscopic
ultrasound (EUS). Contrast-enhanced ultrasound
(CEUS) is an improved modality that needs further 
evaluation (3). 

Computed tomography (CT) is generally accepted to
be the gold standard in imaging provided that the
patient is hemodynamically stable (26). CT results can
be misleading, especially in the first 24 hours. When in
doubt, it can be repeated to detect developing 
peri-pancreatic oedema, gland transection or fluid 
collections as the inflammation and secondary soft 
tissue changes evolve (5). To achieve maximum 
accuracy, the use of both oral and intravenous contrast
enhanced helical CT is advised (slices’ width < 5-7 mm)
(22). Still, this method cannot identify all pancreatic
lesions correctly, as sensitivity and specificity are
around 71-91% (20,27,28). Early, subtle signs of 
pancreatic injury are easy to miss, especially if only a
small part of the parenchyma is damaged. Signs on CT
suggesting significant pancreatic injury are: low 
attenuation line, free fluid, fluid collections (lesser sac,
pararenal, peripancreatic, subphrenic), pleural effusion,
inhomogeneous, edematous pancreas, separation of
fragments, non-enhancement and atrophy of distal
pancreas. There is no correlation between the number
of CT signs and the severity of pancreatic injury. No 
single finding on CT scan is diagnostic, but the combina-
tion of pancreatic abnormalities can be suggestive of
parenchymal and/or main pancreatic duct (MPD) injury,
which is the key to adequate further management (22).
CT can also be used for follow-up and for guiding 
percutaneous drainage once delayed complications
have occurred. 

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP) is considered to be the most accurate method in
diagnosing pancreatic duct injury providing real-time
images of the pancreatic duct and eventual 
extravasation or cut-off of the contrast substance (29).
ERCP can reveal duct injuries that were obscure on ini-
tial CT scans. It is also useful in evaluating the cause of
continuous high-output pancreatic fistulas and pseudo-
cyst communication with pancreatic ducts. Complete
MPD transection or ‘disconnected duct syndrome’ 
warrants  surgical intervention. In select cases, ERCP
can be therapeutic: partial or complete MPD injuries
can be stented or bridged, transpapillary drainage can
be obtained by sphincterotomy and pseudocysts can be
drained either via the stomach or the duodenum. In
small retrospective cohorts, endoscopic intervention
was able to reduce the need and/or extent of surgical
intervention by up to 42-90%. Due to its invasive
nature, it can be associated with pancreatitis and risk of

infection. Post-ERCP pancreatitis rate is reported
between 3% to 14% and in most cases it is mild and
resolves with conservative management only (21). If
stent migration, duct stricture or bleeding occur, they
usually require repeat endoscopies. ERCP might not be
available in every trauma centre and it does indeed
require expertise, especially in the setting of poly-
trauma and in children. Apart from that, failed 
cannulation of the papilla of Vater or inadequate 
pancreatography can occur in up to 10% of patients (25). 

Magnetic resonance cholangiopancreatography
(MRCP) is considered to be a safe, non-invasive modality.
Non-dynamic visualization is common therefore 
extravasation from a pancreatic duct injury might be
missed (25). MRCP can also lead to misdiagnosis in the
early phase (30). Accuracy can be improved with
dynamic secretin-enhanced sequence (25). The major
advantage of MRCP is that it avoids ERCP related 
complications and can visualize the parenchyma
upstream of a complete pancreatic duct disruption,
which is a blind spot in ERCP. Lack of collateral radiation
makes it suitable for pregnant women and children as
well. On the other hand, it cannot be used for 
therapeutic procedures as a guiding tool. 

CLASSIFICATION OPTIONS IN PANCREATICCLASSIFICATION OPTIONS IN PANCREATIC
TRAUMA TRAUMA 

In order to duly specify individual treatment and
prognosis, certain scoring and grading systems have
been introduced. Correct classifications need to fulfil
certain principles: they should identify and discriminate
the mechanism, location and extent of damage, 
different grades should be linked with different compli-
cations, treatment strategies and outcomes. Also, 
scoring systems have to be simple, objective and repro-
ductible in order to allow comparison between 
different studies (14). Starting from patient admission
following trauma, complex scoring systems [e.g. Injury
Severity Score – ISS, Abbreviated Injury Score (24),
Revised Trauma Score (31)] and their combinations
(Trauma Score – Injury Severity Score – TRISS) are 
available to estimate the outcome and probability of
survival of individual cases (14). These global trauma
scores do not focus on pancreas or even torso injuries,
therefore their applicability in the present field is 
limited. However these severity indexes are helpful in
patient selection. Deciding between primary resec-
tion and reconstruction of complex injuries versus
damage control surgery followed by a stabilization
process with delayed secondary laparotomies relies
significantly on these prognostic scores. 
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Pancreas specific damage can be graded using
already devised classifications. Each of the grading 
systems established so far underline the importance 
of presence/lack of having a MPD injury or not, as 
subsequent treatment, morbidity and mortality
depend largely on it. Nevertheless, Lucas et al did not
acknowledge the importance of duct injury, therefore it
has lost its importance (32). 

The Organ Injury Scaling of the American
Association for the Surgery of Trauma (AAST - OIS) is
the most accepted classification. Its proposed grading is
compatible with the injury classes of associated organs.
[33). 

- Grade I Minor contusion or laceration. No ductal
injury;

- Grade II Major contusion or laceration. No ductal
injury; 

- Grade III Complete transection of distal pancreas 
or distal pancreatic parenchymal injury with
injury to pancreatic duct; 

- Grade IV Proximal pancreatic transection or injury
involving proximal duct or the ampulla; 

- Grade V Massive disruption involving the head of
pancreas. 

Takishima et al. introduced a classification system
using ERCP results in a retrospective cohort of pancre-
atic injuries (34): 

- Class 1 Normal ERCP finding; 
- Class 2a Contrast leak from side branch but is

contained within the pancreas parenchyma;
- Class 2b Contrast leak from side branch to

retroperitoneal space; 
- Class 3a Main pancreatic duct injury in pancreas

body or tail; 
- Class 3b Main pancreatic duct injury in pancreas

head.
The Cape Town grading system is a modified version

of the original Takishima classification separating
incomplete and complete MPD disruptions (35). 

- Grade 1 Normal pancreatic duct; 
- Grade 2 Main pancreatic duct intact. Injury to a

branch of the pancreatic duct: 
A Contrast contained within the pancreatic

parenchyma; 
B Contrast leak beyond the pancreatic

parenchyma into the retroperitoneal space. 
- Grade 3 Injury to main pancreatic duct. Duct 

continuity present: 
A Injury to main pancreatic duct in body or tail

with duct continuity; 
B Injury to main pancreatic duct in the head with

duct continuity. 

- Grade 4 Complete main pancreatic duct division
with no duct continuity: 
A Complete main pancreatic duct division in

body or tail with no duct continuity; 
B Complete main pancreatic duct division in the

pancreatic head with no duct continuity; 
C Complete main pancreatic duct division with a

leak or pseudocyst after resection of
distal/proximal damaged pancreas. 

The Frey-Wardell classification is useful in evaluating
complex pancreatico-duodenal injuries. It assesses 
pancreatic and duodenum injuries separately (each
anatomical category contains 3 classes) and them in a
combined type (I-IV) in order to predict prognosis (36).
Most publications analyse duodenal and pancreatic
injuries separately. However, these organs form a 
physiological and anatomical single entity and require
combined resection/reconstruction, especially in cases
of trauma of the head and neck of the pancreas (16). 

Pancreas 

- Class I (P1) Capsular damage, minor parenchymal
damage; 

- Class II (P2) Partial/complete duct transection in
the body/tail; 

- Class III (P3) Major duct injury involving the head
of pancreas or the intrapancreatic common bile
duct. 

Duodenum 

- Class I (D1) Contusion, haematoma or partial
thickness injury; 

- Class II (D2) Full thickness duodenal injury; 
- Class III (D3) Full thickness injury with > 75% 

circumference injury or injury to the extrahepatic
common bile duct. 

Combined 

Type I P1D1, P2D1, D2P1 
Type II D2P2 
Type III D3P1-2, P3D1-2 
Type IV D3P3 

MANAGEMENT OF ADULT PANCREATICMANAGEMENT OF ADULT PANCREATIC
INJURIES INJURIES 

Damage control principles 

Pancreatic injury is frequently associated with 
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trauma of other organs and in most cases it does not
dominate the clinical symptoms. All trauma admissions
are to be managed according to the Advanced Trauma
Life Support (ATLS) protocols. Hemodynamically 
unstable patients with a suspicion of major abdominal
vascular or organ injuries need to have an immediate
surgical exploration. In case of damage control surgery –
which cannot last longer than 90-120 mins, reconstruc-
tive interventions are to be planned at a later stage,
when the potentially lethal factors (haemorrhage,
shock, peritonitis, acidosis, hypothermia, coagulopathy),
are treated successfully and the patient is stabilized (16).
Penetrating trauma (mostly gunshots) can cause 
significantly more associated organ injuries than blunt
abdominal trauma. These patients need damage control
surgery for bleeding control, hollow viscus closure
and/or drainage followed by planned re-look surgeries
in a hemodynamically stable state significantly more 
frequently. Pancreatic damage can be overlooked even
during explorative laparotomies if the surgeon is limited
to damage control only. Exploration of the entire 
pancreatic gland is mandatory during laparotomy for
abdominal trauma (5). If the main pancreatic duct injury
is not confirmed (OIS Grade I-II), external drainage is 
sufficient. In case of major parenchymal laceration 
with damaged distal MPD (OIS Grade III), a left pancrea-
tectomy is indicated, ideally with spleen preservation
(37). Pancreatic head injuries with no signs of devitaliza-
tion can also be drained. Definitive destruction of the
pancreatic head and/or duodenum (Frey-Wardell Type
III-IV injuries) needs individual assessment and in most
cases, it needs multiple stage surgeries (e.g. resection
+/- feeding jejunostomy followed by pancreatico-
duodenectomy (Whipple’s procedure) (8).  

Pancreatic trauma in hemodynamically 
stable patients 

Whenever a pancreatic injury is suspected and
there is enough time for extensive diagnostic work-up,
a helical multi-slice contrast-enhanced CT should be
part of the diagnostic algorithm. Those with a normal
pancreas on CT should be clinically re-evaluated on 
a regular basis and be investigated repeatedly if 
pancreatic injury is still not ruled out. Treatment of
grade I-II injuries is very similar to the conservative
management of acute pancreatitis (observation, 
analgesia, ulcer prophylaxis, bowel rest, nasogastric
drainage, total parenteral nutrition (TPN) gradually
advancing to oral feeding) (1). If pancreatic injury is 
visible on CT, then (dynamic, secretin enhanced) MRCP
should be carried out. If this shows an intact MPD, then

subsequent ERCP is not necessary, provided that the
patient remains observed. If the clinical suspicion of
pancreatic duct injury is high (even with normal CT and
MRCP findings), then ERCP should also be performed to
assess the integrity of the MPD. If pancreatic duct injury
is revealed, transpapillary duct stenting is advised,
especially if the disruption is not complete and can 
be bridged with a stent. In select cases, complete or
inaccessible duct transections can also be treated with
a minimal invasive approach (transpapillary drainage
and/or transmural drainage of pseudocysts). EUS 
guidance can be used to access smaller, non-bulging
pseudocysts. Laparotomy should be limited in this
group of patients to cases of main pancreatic duct
injury where the minimal invasive approach is not 
feasible (e.g. complete duct transection in the early
phase) (38). The above model requires centralized care,
where the treating team includes endoscopy experts,
surgeons, critical care physicians, and interventional
radiologists (25). 

Due to the initially vague symptoms, pancreatic
trauma is easily missed on early presentation and 
radiology imaging (22-61%) (5,22,39). Numerous 
studies have reported that delayed diagnosis (even by
24 hours) of substantial pancreatic trauma and/or main
pancreatic duct injury leads to a significant rise in of
morbidity and mortality (5,18,20,40,41). The leakage of
pancreatic juice causes autodigestion and necrosis in
the retroperitoneal space. Local and subsequently 
systemic inflammatory responses are activated. If these
are not contained in the retroperitoneal bed, they 
consequently lead to peritonitis, sepsis, shock, multi-
organ failure and death. Failure of initial non-operative
management can follow the same clinical course (6).
These cases represent extremely challenging situations
for surgeons and intensive therapists as well. 

SPECIAL ASPECTS OF PAEDIATRIC SPECIAL ASPECTS OF PAEDIATRIC 
PANCREATIC TRAUMA PANCREATIC TRAUMA 

Certain differences are to be highlighted between
adult and paediatric abdominal trauma cases. Pancreatic
injury in childhood is uncommon. According to huge
trauma databases, it is present in 0.47% of all paediatric
trauma admissions, in 1.7% of all abdominal trauma,
and MPD injury is present in only 0.3% of trauma
patients (7,42,43). Children have a flatter diaphragm,
thinner abdominal wall, and higher costal margin. They
are smaller so traumatic forces are more prone to affect
larger body proportions causing multi-organ injuries.
Additionally, due to the fact that their musculoskeletal
system is still developing, they only have a limited
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amount of subcutaneous and intra-abdominal fatty 
tissue, protective muscle layers along with flexible bone
structure (4). These characteristics result in an increased
risk of sustaining pancreatic damage from blows to the
abdomen when compared to same forces in adults,
especially in children in the low region of weight centiles
(20). Penetrating injuries are less frequent in children.
Blunt trauma by bicycle handlebar is the most common
(up to 28-53%)(9,10,19,20,21), followed by road traffic
accidents (including pedestrian or seat belt injuries) and
falls. The possibility of child abuse must always be
investigated in case of blurry or suspicious trauma 
history (4). 

The available diagnostic means and their reliability
are basically the same as in adult trauma. In footnote,
the small size of children is not a contraindication for
ERCP in expert hands (21). 

Studies agree that paediatric damage control 
surgery should be based on the same principles as in
adults: life-threatening abdominal injuries require
immediate laparotomy, and once the abdomen is open,
the pancreas can be assessed and treated accordingly.
Low grade injuries need drainage only to evacuate 
proteolytic enzymes, grade III injury warrants distal
pancreatectomy, while the less common grade IV-V
trauma requires drainage followed by conditional 
pancreaticoduodenectomy (41). 

It is also generally accepted, that grade I-II injuries
resolve with conservative management and the 
occasional complications (formation of a pseudocyst,
abscess or pancreatic fistula) can be handled with per-
cutaneous or endoscopic interventions (20,22,23,44). 

Treatment recommendations for MPD injuries
(grade III-V) are highly controversial in hemodynamically
stable children. A wide spectrum of opinions is 
available in the relevant literature and the subsequent
debates can be confusing. Paediatric surgeons prefer
either non-operative treatment or early surgical 
intervention (45). In  2014, a questionnaire assessing
therapeutic strategies for grade III pancreatic injuries in
various paediatric units in four different countries
revealed that if the patient presented 6 hours post
injury, 10 surgeons would do a laparotomy, 8 would
treat non-operatively and 3 would carry out endoscopic
duct stenting via ERCP. If the same child with grade III
injury were to be assessed 6 days post injury by the
same surgeons, 4 would operate, 13 would treat 
conservatively and 4 would choose ERCP (46). 

Supporters of early surgery and resection are basing
their preference on prompt eradication of the source of
potential complications. Children undergoing surgery
tend to develop less pseudocysts and fistulae and are

able to tolerate oral feeding earlier. This results in a
shorter time of nasogastric or naso-jejunal feeding tube
dependence, which is poorly tolerated by children.
Consequently, TPN can be suspended sooner, avoiding
villus atrophy and central-venous-catheter-related 
sepsis (9). The fast recovery results in shorter 
hospitalization, and therefore less costs and a mitigated
level of psychologic trauma for the child (6,21,43,47). 

On the other hand, severe complications and death
are very rare in paediatric isolated pancreatic trauma
cases. Although those who favour non-operative 
management acknowledge that it can lead to increased
morbidity (mainly fluid collections), but maintain that
all of these morbidities resolve with time or with mini-
mal invasive approach (48). Rejecting the option of
laparotomy is based on the remarkable post-traumatic
recovery capacity of children (49). Multiple studies
report complete resolution of grade III MPD injuries and
even recanalization of the pancreatic duct in the non-
operative group (23,45,50,51). Also, laparotomies
themselves can cause substantial postoperative 
complications (e.g. scars, wound infections, bleeding,
dehiscence, delayed bowel movements, bowel 
obstruction due to adhesions, systemic inflammation).
In isolated pancreatic injury, laparotomies aim to avoid
pancreatic complications. However, the most dreaded
risks, such as pancreatic fistulas and pseudocysts,  
frequently occur post-operatively as well (52). This 
phenomenon promotes the use of less invasive 
measures such as observation, supportive symptomatic
treatment or percutaneous drainage of fluid collec-
tions. Wales et al. even advise against the use of ERCP
in their study, since it has substantial morbidity and
mortality, and children were to be treated conservatively
regardless of the exact ductal anatomy (28). 

The small cohorts examined in individual studies
and the resulting lack of multi-centre randomized
prospective trials delay the birth of a well-funded 
consensus regarding the management of paediatric
pancreatic trauma. 

MORBIDITY AND MORTALITY RELATEDMORBIDITY AND MORTALITY RELATED
TO PANCREATIC INJURY TO PANCREATIC INJURY 

The aggressive nature of the proteolytic enzymes
present in the pancreatic juice is the basis of various 
complications and the high morbidity (30-70%) related to
pancreatic trauma (5,35). While associated organ injuries
are responsible for early morbidity and mortality, 
pancreas-related complications generally present after
surgery, or more importantly, in case of unrecognised or
delayed diagnosis of pancreatic duct injury. 

Dániel Kollár et al



Figure 1 - CT image of a trauma - related complete pancreatic
transection with pseudocyst formation (arrow), and surrounding
free abdominal fluid suggesting cyst rupture in a 17-year-old girl 

Figure 2 - Follow up CT image of the same child, 3 weeks later,
after successful treatment with percutaneous drainage only. 

The free fluid resolved and the cyst has shrunk (arrow) 
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The most common complications are pancreatic 
fistulas and pseudocysts. They are caused by pancreatic
juice leak and are mainly responsible for delayed 
hospital discharges and readmissions. An unrecognised
MPD injury associated with postoperative leakage can
also be the cause, typically requiring 2-4 weeks after
trauma to fully develop. Bulging pseudocysts can cause
gastric outlet obstruction, pain, and can eventually burst
rupture, while fistulas present as intractable wound 
discharges. The spontaneous resolution of small pseudo-
cysts is common, but the larger ones require active,
sometimes repetitive treatment. More than 90% of 
traumatic pancreatic fistulas close within 8 weeks with
conservative treatment (17). Fistulas which the grading
of the depending on its output helps in determining
prognosis (53). If the fistula is not solved by conservative
management, endoscopic transpapillary drainage, 
stenting and/or sphincterotomy should be attempted.
Pseudocysts can be managed by percutaneous external
or preferably transmural internal drainage (pigtail or 
self-expanding stent introduced endoscopically via the
stomach or the duodenum). Octreotide is widely used
but it has not been proven to be beneficial in reducing
complications. Despite all efforts, non-resolving pseudo-
cysts and fistulas exist, requiring either cyst-gastrostomy
or surgical resection of the part of the gland which 
communicates with these abnormalities. 

Acute pancreatitis is mostly associated with grade 
I-II pancreatic injuries and with ERCP-related complica-
tions. It generally responds to non-operative treatment. 

Intraabdominal abscess is a more severe complica-

tion, which typically occurs if the fluid collection
becomes infected. Its therapeutic approach is based on
percutaneous external drainage and antibiotic therapy. 

Pancreatopleural (transdiaphragmatic) fistula is a
rarely reported sequale  complication of blunt torso
thoracic trauma. 

Sepsis, peritonitis, shock and multi-organ failure are
secondary processes originating from the generalized
inflammatory response caused by the initial injury and
subsequent infections. Late mortality is a consequence
of these derailed mechanisms, which are unresponsive
to comprehensive intensive care. 

The mortality rates of pancreatic trauma vary widely
between different reports (5-30%)(5,54): isolated 
pancreatic injury is rarely lethal, especially in children 
(0-2%). Complex damage to nearby organs or major
retroperitoneal vessels constitutes the cause of shock
and early mortality. Therefore, the death rate is highest 
in the damage control laparotomy group (45%)(16).
Sepsis and MOF due to initially unrecognised MPD injury
leads to delayed mortality. Penetrating injuries have
poorer prognosis, with a mortality of 5.1% for stab
wounds and 21% for gunshots (16). 

In order to render different studies comparable, 
classification is again useful to categorize various results.
The Clavien-Dindo system is a promising attempt at
organising future study interpretations regarding 
morbidity. It analyses cardiac, respiratory, neurologic,
gastrointestinal and renal subgroups of postoperative
impairments and grades complications from minor 
deviations to lethal consequences (Table 1) (55). 
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Table 1 - Clavien-Dindo classification of surgical complications

Subgroups for Cardiac, Respiratory, Neurologic, Gastrointestinal and Renal complications. 

Grade I Any deviation from the normal postoperative course without the need for pharmacological treatment or surgical, endoscopic, and
radiological interventions 

Allowed therapeutic regimens are: drugs as antiemetics, antipyretics, analgetics, diuretics, electrolytes, and physiotherapy. This grade also
includes wound infections opened at the bedside 

Grade II Requiring pharmacological treatment with drugs other than such allowed for grade I complications. Blood transfusions and total
parenteral nutrition are also included 

Grade III Requiring surgical, endoscopic or radiological intervention 

Grade IIIa Intervention not under general anesthesia 

Grade IIIb Intervention under general anesthesia 

Grade IV Life-threatening complication requiring IC/ICU management 

Grade IVa Single organ dysfunction (including dialysis) 

Grade IVb Multiorgan dysfunction 

Grade V Death of the patient 
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DISCUSSION DISCUSSION 

Blunt pancreatic trauma is uncommon and there-
fore a certain level of skepticism is useful upon interpre-
tation of its literature. These studies have certain
methodological limitations. All of the reports we cited
present retrospective observational cohorts and only a
few of them are multi-institutional. In a systematic
review of the relevant literature, Haugaard et al. found
no prospective/randomized clinical trials investigating
treatment strategies (44). 

Different populations can show unique characteris-
tics of types of suffered trauma depending on wars, life
style and the extent of motorization. The different 
strategy to establish the diagnosis (CT subtypes, use of
ERCP/MRCP), the variable time from presentation to 
surgery, the diversity of associated injuries, the treat-
ment preference of individual institutions and surgeons,
and the prolonged time periods of each observation
make analysis difficult and non-comparable (7).
Morbidity and mortality rates reported so far have a 
surprisingly wide spectrum (20-84% and 0-38%, 
respectively) which is most probably caused by the 
various patient cohorts selected in different studies.
Reports discussing all grades of isolated pancreatic
injuries are more likely to have lower mortality rates (due
to the good prognosis of the more common conserva-
tively-managed low grade injuries). On the other hand,
papers describing surgical cases only, with extensive multi-
organ trauma, are associated with high mortality (16). 

Increasingly sophisticated imaging and endoscopic
techniques are essential in separating low-grade
injuries from the high risk patient group. Minimally

invasive methods, such as percutaneous or endoscopic
transmural drainage stenting gain ground in substituting
laparotomies across all age groups. 

Recovery from pancreatic trauma depends on the
presence of polytrauma, elapsed time from injury to
diagnosis, and the extent of damage to the parenchyma,
particularly to the main pancreatic duct (MPD). Low
grade injuries are likely to resolve without operative
intervention, but MPD transection is accompanied  by
severe morbidity if not treated in the early post-
trauma phase. Lesions of the pancreatic duct can 
associate acute pancreatitis, pancreatic pseudocysts, 
fistulas, retroperitoneal abscesses which can lead to 
sepsis, multi-organ failure (MOF) and even death. Most
authors agree on the importance surgical treatment has
in such cases (distal pancreatectomy, pancreatico-jejunos-
tomy, pancreaticoduodenectomy and/or drainage of fluid
collections). 

Figure 3 shows the suggested algorithm for treat-
ment decisions. It can be regarded as a quintessence  of
evidence-based solutions open for further debate.  

The pancreatic injuries of polytrauma patients are
ideally treated in large trauma centres, where expertise
and therapeutic means are readily available. A multi-
disciplinary involving trauma surgeons, pancreatic 
surgeons, intensive therapists, invasive radiologists and
endoscopic experts should be readily available (6). The
jury is still out on the question if an isolated trauma of
the pancreas in a transportable, stable patient should
ideally be treated in a specialised hepato-biliary centre
or not. However, even considering this centralization of
cases, most papers report a volume of c. 2-5 cases of
significant pancreatic trauma per department per year.
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Figure 3 - Assessment of pancreatic trauma
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This volume is insufficient for developing safe and
sound protocols. On the other hand, due to the 
progression of treatment levels, we only see reports
from the largest trauma centers, which is only the tip 
of the iceberg. A large proportion of less extensive 
pancreatic injuries are probably never published (or
even recognised). 

Generally-agreed classifications seem to be the key
to obtain comparable objective data on etiology, diag-
nosis, treatment and outcomes of pancreatic injuries.
This way we can exclude individual or institutional bias
in order to reach higher levels of evidence concerning
the correct management of these patients. The 
following data should be collected in the future: demo-
graphics, trauma score (ISS/RTS), mechanism of injury,
presence of shock on admission, CT/MRCP/ERCP 
findings, location and grade of pancreatic injury, 
presence and extent of multi-organ injuries (Organ
Injury Scaling), time from trauma to operation, type of
surgical procedure (damage control/definitive surgery),
number of transfusions, early/30 day mortality, number
of re-laparotomies, graded postoperative morbidity
(Clavien-Dindo classification, pancreatic fistula grading
using ISGPF guidelines), length of stay (8). 

Despite the aforementioned methodological 
differences, certain consensuses have been developed
over the past decades regarding pancreatic injuries.
Trauma of the pancreatic gland is often accompanied
by other organ injuries. The extent of these associated

injuries will determine early survival rates while the less
pronounced pancreatic injury affects late morbidity and
mortality. Meticulous examination of the pancreas is
essential in all patients undergoing damage control
laparotomy in order to identify the extent of its injury.
Hemodynamically stable patients with no imminent
life-threatening conditions and with suspicion of 
pancreatic trauma should undergo extensive diagnostic
work-up (blood samples, CT, MRCP +/- ERCP) to assess
parenchymal status. The key to patient management is
to identify/exclude the presence and location of main
pancreatic duct injury. While complications from low
grade parenchymal injuries will most likely resolve with
conservative management, main pancreatic duct
injuries in adults require surgical resection as early as
possible. Management of grade III to V pancreatic blunt
trauma in children is still under debate. There are
advantages and disadvantages of both operative and
conservative strategies. Late diagnosis of MPD 
disruption comes with increased morbidity and 
mortality in all age groups. Ductal lesions have to be
diagnosed early to avoid pancreatic pseudocysts, 
fistulas and abscesses. Although minimally invasive
methods (endoscopic and percutaneous) to treat
duct injuries and subsequent complications have
gained ground, availability of experienced surgical
background is essential as a last resort. Failure of
non-operative management is an indication for
intraabdominal operative intervention (6). 
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CONCLUSIONS CONCLUSIONS 

Pancreatic trauma remains a clinically challenging
situation. The small number of cases, the variability of
causes and the frequency of associated organ injuries
lead to the lack of high level evidence based treatment
recommendations. Early diagnosis is of paramount
importance to avoid severe complications and 
mortality. However, none of the available diagnostic
methods seem to be flawless. Involvement of the main
pancreatic duct is the dividing line between conserva-
tive and operative management in adults, while
reports on dealing with MPD injuries in children
remains controversial. Minimally invasive methods are
more and more widespread in early and delayed 
treatment as well, while complications not resolving
with these techniques warrant the need for surgical
resection. Multi-institutional, randomized prospective
studies would be needed to correctly evaluate the
superiority of either of these management strategies.
Causative and demographic heterogeneity of patients
and low case load per centres make the collection of a
robust database highly unlikely. 
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Ordinis haec virtus erit. [This would be the
virtue of order.]

attributed to Horatius

In their article on the value of the Glasgow prognostic
score (GPS) in resectable NSCLC published in the present
issue of the Journal of Thoracic Oncology, Yotsukura et al.
explore a not well traveled parallel road to the exisiting
and ruling tumor, node, and metastasis (TNM) lung cancer
classification system, which has just evolved into its brand
new eighth edition.1 Systematic grouping of data and facts
known thus far and encyclopedic organization are
cornerstones of prognosis. Tumors have been categorized
from the mid eightheenth century2 in the hope that
discovering the organizing precept behind the patholog-
ical facade would facilitate finding solutions. Tumor
categorization might offer a key to the fate of the patient
and opens the window for the physician to look into the
future. Our present medical paradigm, “thinking
cellularly,” is defined by the outcome of the Virchow-
Rokitansky debate in mid-nineteeth-century Vienna,3

during which the microscopic view eventually won. We
aremore or less convinced that cells and their components
are themain actors, being determinant factors for defining
the overall clinical picture, whereas their interactions, the
play itself, are delegated to a secondary role. Tissue
diagnosis (well beyond the cellular level, down to the
nucleic acids and lower) rules daily oncoteam decision
making, and immunohistochemistry has priority over
bodily functions and patient dynamics. In their article,
Yotsukura et al. (from Professor Asamura’s team) lead us
to a sort of game changing by stressing the relevance of the
inflammatory process expressed in C-reactive protein
(CRP) and the nutritional status assessed by albumin and
overall protein reserves. Publishing etiquette puts
Professor Asamura in hiding at the end of the long line of
authors, but like a modern general leading from the rear,
presents strong arguments for his case.

The validity and applicability of the GPS has been
investigated in an increasing number of sites of malig-
nancies, from the esophagus4 and colon5 to the liver,6

with the lung being no exception.7 Collected data on
Journal of Thoracic Oncology Vol. 11 No. 8: 1194-1196
the value of GPS, compiled from 12 studies and con-
sisting of a heterogenous mix of 2669 lung cancer cases,
were analyzed in a recent publication by Zhu et al.,8 and
their conclusion supports the hypothesis of a strong
predictive force. Yotsukura et al. evaluated 1048 pa-
tients, which is less than the half of the grand total in the
previously mentioned meta-analysis. To increase the
sensitivity of the method, they applied a three times
lower than previously standard threshold regarding CRP
(3 mg/L versus 10 mg/L). Strikingly, the most significant
advantage of the present study, that of the lowered
cutoff value, is the focused attention on early NSCLC
(stage I and II) as opposed to the pooled data in which
advanced disease was prevalent (stage III and IV only,
23%; stage I only, 10%). Common sense dictates that
biomarkers for general deterioration are expected to be
strongly expressed in stage III and IV malignancies. Here
we receive the bad news for those who are convinced: a
global approach to the patient does not help in under-
standing the early course of disease. According to the
authors’ results, GPS defines three distinct groups of
early lung cancers that differ in terms of survival.

Our current standard, TNM classification, is essen-
tially a three-dimensional geographical approach based
on the anatomic extent of the tumor by definition. Apart
from the conceptual trichotomy (T and N and M), it is
genuinely applied topology: 65 years after conception,
the birthmarks are still with us.9 The Radiological Sub-
comission of the Cancer Comission of the League of
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Nations Health Comittee, originator of the concept of a
unified reporting system for malignancies, consisted of
the best available imaging specialists and suffered from
all the troubles of map making. Significant involvement
of thoracic surgeons, such as Clifton Mountain, offered
further impetus to the development of the project, and
the lymph node issue earned its central role.10 Rewriting
borders, introduced in the seventh edition of the TNM
classification, modifying the right-left upper mediastinal
division line, reminds historically affected minds of a
sort of intrathoracic Sykes-Picot agreement. On the other
hand, the seventh TNM classification already introduced
a series of dynamic elements into the original maplike
thinking, expanding the walls of the box of the TNM
unholy trinity. Are we getting closer to a proper prog-
nostic tool?

In the late nineteenth and early twentieth centuries,
the fate of the tuberculosis patient was coded in the
number of Koch’s bacilli in the sputum of the patient,11

or so our forefathers thought. Nobody remembers now
that the Gaffky index was once considered a definitive
prognostic factor. White death was replaced by a no less
deadly lung disease, and we are still looking for a key in
support of the future. A century later, lung cancer, an a
priori systemic disease with locoregional manifestation,
is the subject of predictive instinct of the medical pro-
fession. The inhabitants of Thomas Mann’s Magic
Mountain knew the cause of their disease without having
an anticausative agent. In the case of lung cancer, we
have increasingly effective treatment modalities without
a firm grasp on the origin.

The method that Yotsukura et al. are proposing is
simple and affordable, and their conclusions—even with
its limitations—are solid: a high GPS is associated with
poor overall survival. How knowing the GPS status would
actually alter the clinical care of patients with stage I or II
lung cancers might be discussed. One wonders what the
next step should be: shall we be more agressive with the
adjuvant therapy protocols in high-risk patients, those
who feature a bad GPS? The results call for a prospective
trial that should be started as soon as possible.

Whether bad GPS is a consequence, a result of the lung
cancer process, or a reason for a bad outcome remains the
question. We face the same disturbing question when we
want to interprete lymph node involvement: is it a sign of
a good host immunity (arrested tumor cells) or a sign of
increased tumor aggressiveness (emissaries in the early
phase or primary multifocality) or both? How to interpret
a relatively high CRP? Is it an early warning signal of an
awakening of the immune system, or is it a sign of over-
whelming attack of victorious invaders? None of the ex-
planations overwrite the common clinical observation in
which nodal involvement is an obvious and adverse
prognostic factor, similar to that of a bad GPS that heralds
worse chances of survival even in early-stage NSCLC.
Some questions remain open: how adverse is it? Is it
really equally adverse in all cases? Some patients with
lung cancer and nodal disease will perform better than
others without nodal involvement. The sex-bound dif-
ferences suggest some hormonal influences too.

Glasgow became a calling word for future telling in
the medical profession. It was the Glagow coma scale,
dating back to 1974,12 for scoring patients with head
trauma; and now we have the GPS, another global
positioning system, applicable for determining chances
of surviving malignancies, lung cancer included.
Yotsukura et al. call our attention to look beyond the
TNM maps and the cell type almanacs and be careful not
to forget or dismiss the patient, who obivously is more
than the mathematical sum of his or her cells.
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Rezumat

Aspecte chirurgicale ale neoplasmelor mucinoase papilare
intraductale ale pancreasului

Neoplasmul mucinos papilar intraductal (IPMN) joacã un rol
important în cadrul tumorilor exocrine ale pancreasului, din
diverse motive. Deæi reprezintã doar 1% din totalitatea 
tumorilor, acesta acoperã 20-30% din totalitatea neoplasmelor
cistice, un grup definit histologic ce se bucurã în ultimul timp
de tot mai multã atenåie. Neoplasmele mucinoase papilare
intraductalecu originea în ductele pancreatice principale sau
secundare prezintã rate de transformare malignã, prognostic æi,
prin urmare, indicaåii chirurgicale remarcabil de diferite.
Prognosticul carcinoamelor ductale dezvoltate din IPMN nu
diferã de cel al adenocarcinomul ductal ‘clasic’, cu o ratã de
supravieåuire la 5 ani foarte slabã (10%). Cu toate acestea,
prognosticul IPMN poate totuæi fi privit ca favorabil,
deoarece rata ante-menåionatã poate ajunge pânã la 70%
dacã tumora este non-invazivã. Acest aspect determinã
importanåa diagnosticãrii æi rezecãrii IPMN înainte ca 
acesta sã sufere o transformare malignã în carcinom invaziv.

Cuvinte cheie: neoplasmul mucinos papilar intraductal,
pancreas

Abstract
Intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN) play an
important role amongst exocrine tumours of the pancreas due
to several causes. Although they count for only 1% of all the
tumours, they represent some 20-30% of all cystic neoplasms,
a histologically defined group that has gained a lot of attention
lately. IPMNs of the main or the secondary (branch) 
pancreatic ducts have remarkably different rates of malignant
transformation, prognosis and thus indication for surgery.
Prognosis of a ductal carcinoma developing from IPMN does
not differ from ‘classic’ ductal adenocarcinoma, with a very
poor (10%) 5-year survival rate. However, prognosis of IPMN
can still be regarded favourable, because the above rate can be
as high as 70% if the tumour is non-invasive. This fact leads
to the importance of diagnosing and resecting IPMN before its
malignant transformation into an invasive carcinoma.

Key words: intraductal papillary mucinous neoplasm, pancreas

IntroductionIntroduction

Indications for surgery of pancreas tumours have changed
greatly in the past 20 years. State-of-the-art radiology imaging
and evolving diagnostic measures led to diagnosing surgically
removable borderline or precancerous incidentalomas in the
pancreas too. Naturally, more sophisticated surgical techniques
played an important role as well in developing bolder and more
liberal indications for pancreas resections with reasonable 
mortality (less, than 5% in experienced surgical departments).

Retrospective analysis of CT and MR images show that the
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rate of incidental finding of cystic pancreatic pathologies is 2-
4% in the population above 50 years. Upon investigating 600
MR examinations, Lee and al. found that the prevalence of
pancreatic cysts was 13.5% with an average size of 7 mm. (1)
Majority of these are benign pseudocysts, however, 20% of
them turn out to be cystic pancreatic tumours such as serous
or mucinous cystadenomas, cystadenocarcinomas, solid
pseudopapillary neoplasms or intraductal papillary mucinous
neoplasms.

When dealing with pancreas pseudocysts, it is important to
rule out the possibility of the presence of a cystic tumour.
What are the signs of a possible underlying malignancy? The
following are the key features: if the patient has no background
history of pancreatitis, if the rest of the pancreas has normal
CT appearance, if the tumour markers are elevated, if sample
from the cystic fluid has normal amylase levels or it has suspi-
cious cytological characteristics, or if radiology imaging shows
a multi-locular cyst with contents keeping with mucin.
Differential diagnosis of mucinous and non-mucinous cysts is
of utmost importance. Endoscopic ultrasound can be the most
valuable aid of the clinician in this matter.

Inadequate management or surgical treatment is relatively
common if a mucinous tumour is mistaken for a pseudocyst.
Figure 1 shows the specimen after pancreas resection, where a
supposed pseudocyst observed for two years turned out to be an
IPMN already with high grade dysplasia. A cysto-gastrostomy
was performed in another suspected pseudocyst case, where the
final diagnosis was again IPMN, as seen on Figure 2. Creating
a connection between the stomach and the IPMN obviously
did not relieve the symptoms of the patient.

IPMN, after all, is an intraductal proliferation of mucin
secreting pancreas cells resulting mainly in papillary growth
and duct ectasia. Average age group of its prevalence is 65-68
years with a slight male predominance. Although the first 
documentation of the disease was three decades ago, its 
classification was only introduced in WHO nomenclature in
1996. The first, so called Sendai consensus guideline dates
back to 2006 while the modified guideline was published six
years later, in 2012. (2, 3) Relevant data for the frequency of
IPMN can only be estimated since we take this diagnosis into
account. The incidence was around 4-5/100.000 patients after
the millennium, according to a retrospective study carried out
in Mayo Clinic. (4)

The key features we need to understand in differential diag-
nosis are: intraductal growth and thick mucin secreted by the
tumour itself lead to sings of duct obstruction with consecutive
dilatation of the duct, thus causing exocrine or even endocrine
pancreas insufficiency. Signs and symptoms can mislead the
clinician towards the impression of chronic pancreatitis, 
however the correct diagnosis can be suspected even by the
endoscopic appearance of the papilla. A prominent papilla
with mucinous discharge from the ampulla of Vater can only
mean the presence of a mucinous tumour connected with the
ducts. Besides, ERCP can indicate the segmentally dilated
duct system. CT scan is less specific, it is more useful in 
identifying the size of the IPMN and the extent of duct 
dilation. The so-called branch-duct IPMN can be diagnosed

mainly with MRCP, even when it is multiple. However, the
most important radiology imaging method is endoscopic ultra-
sonography. It not only detects septated mucinous tumours
with correct size, localization and relation to the main duct,
but also shows the so-called mural nodules. The presence of
these nodules has a huge influence on the indication for 
surgery.

For surgery is not always indicated in case of IPMN. Whilst
all forms of IPMN are considered precancerous pathologies,
most of these cystic lesions are diagnosed in elderly patients,
often without symptoms, with reasonable chance that they
will never undergo malignant transformation.

IPMN can be classified in two groups: ‘main-duct’ (MD)
and ‘branch-duct’ (BD) types. Invasive carcinoma can occur in
both localizations, but they differ greatly in rates of malignan-
cies. While the proportion of malignant MD-IPMNs is around
65%, the same rate does not exceed 25% in the BD-IPMN
group.

Both risks are evidently high, and since IPMN has the
greatest potential of becoming malignant amongst cystic
tumours, it represents the most common indication for surgery
for cystic lesions. Mucinous cystadenomas, cystadenocarcino-

Figure 1. IPMN in the head of the pancreas, misdiagnosed as a
pseudocyst

Figure 2. ‘Cysto-gastrostomy’ performed in a case of a large
IPMN
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mas and solid pseudopapillary neoplasms occur in only one
fourth of the cases in our study cohort.

The former appellation of the intraductal papillary tumour
was tubulovillous adenoma of the pancreatic duct, since it has
similar characteristics as a colon lesion (Fig. 3). It is an appro-
priate analogy, for the sequence of an adenoma transforming
into a carcinoma seems to be proven in IPMN as well. This
progression is continuous and slow in nature so even benign
forms are considered precancerous. The facts that IPMN can
often be multifocal and that benign and invasive parts can be
present at the same time in an adenoma make the situation
even more complicated. The spectrum of malignancies varies
from low grade dysplasia through high grade dysplasia and in
situ carcinoma to invasive carcinoma.

Risk of malignant transformation depends not only on the
localization but the phenotype of the expressed mucin as well.
Four subgroups can be differentiated, such as gastric, intestinal,
oncocytic and pancreato-biliary types. Histologically, branch-
duct IPMN are always gastric type. Benign appearance of this
form as an adenoma is relatively common and it rarely trans-
forms into invasive carcinoma. Intestinal subtype IPMN arises
almost exclusively from the main pancreatic duct and it has
more potential (circa 30%) of becoming malignant.

An important difference between subtypes is that gastric
(and pancreato-biliary) forms present as ductal carcinomas
when malignant, while the invasive form of the intestinal 
subtype is the so-called colloid carcinoma with a remarkably
higher 5-year survival (up to 55%) (Fig. 4). Presence of both 
K-ras and GNAS mutations are quite common in the intes-
tinal form which can be of help in the diagnosis. Tumours of
this subtype are relatively sizeable (reaching up to 50 mm in
diameter) with severe dilation of the main duct (exceeding 10
mm).

All above circumstances should be taken into account
when considering indication for surgery of an IPMN. Risk of
progression of the tumour and mortality of the malignancy
must never exceed the potential surgical morbidity and 
mortality rates. Due to uncertain outcomes and to lack of 
evidence, the matter is still under debate. Numerous guidelines
have been introduced over the past decade, but all of them are
based on consensus, with occasional contradictions. (2,3,5,6)

Unfortunately, available biomarkers can only verify tumour
growth only after it has already become malignant and only
without certain predictive value. Neither low grade nor high
grade dysplastic precancerous pathologies can be diagnosed
with accessible methods. An ideal biomarker would be a non-
invasive test that requires blood or pancreas secretion sample,
with high sensitivity for malignancy and ability to predict sur-
vival. Such a test would indicate clearly if the growth should
be removed surgically.

Present biomarkers can be divided into four groups.
Tumour markers, primarily CEA show no close correlation
between their level and the malignant potential therefore they
are not suitable to distinguish low grade from high grade 
dysplasia. Examination of mucin and cytokins might be useful.
Increased MUC 2&4, IL1b, GM-CSF and PGE2 values seem
to indicate high risk lesions. MicroRNA tests can also suggest

Figure 3. Histological appearance of IPMN of the main 
pancreatic duct

Figure 4. Histological features of colloid carcinoma
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presence of high risk dysplasia and they are capable to distin-
guish IPMN from mucinous cystic tumours. Analysing K-ras,
GNAS and LOH is also an option but without certain 
prediction of tumour invasion. 

Nowadays, the primary indication for surgery is whether
the tumour is main-duct or branch-duct type IPMN. Although
mixed type lesions exist and it is not always possible to 
differentiate the above types prior to complete histological
examination, the basic principle still remains that main-duct
lesions should always be operated on due to the 65-70%
chance of them becoming malignant.

Branch-duct lesions require a much more complicated 
decision. The need for surgical intervention depends on 
several circumstances, including tumour size, growth pattern,
presence of solid, mural nodules, clinical symptoms, tumour
marker levels and patient age. Regarding size, the risk of malig-
nancy above the 30 mm limit is high enough to clearly indicate
surgical removal of the lesion. BD-IPMN smaller than this size
can be followed up if mural nodules are not present. Endoscopic
ultrasound is the most suitable to verify mural nodules. In 
addition to this, rapidly growing cystic lesions tend to have a
higher rate of being malignant. (7) 15-25% of cysts will gain size
during follow up, one-third of them will eventually turn out to
be invasive. Resection is therefore indicated if the size of the
BD-IPMN increases by at least 5 mm in three years’ time or by
2 mm over a single year period.

Presence of mural nodules always means increased risk.
Once they are detected, surgery is appropriate even if the 
cystic lesion is smaller than 30 mm. High levels of CEA and
CA 19-9 tumour markers, symptomatic lesions, icterus and
recurrent episodes of acute pancreatitis are also indications for
surgical resection. Advanced age is a relative contraindication
for surgery. Two prospective studies have concluded that
around 75-90% of deaths were not caused by pancreas disease
in patients above 70 years who were observed for some years
with BD-IPMN. (8, 9) Benefit from surgery is therefore very
limited in elderly patients with co-morbidities.

30% of branch-duct IPMN are multifocal. This would 
suggest the need for total pancreatoduodenectomy, however it
is only justified if the chance of familiar pancreas carcinoma is
proven. Although, many issues still remain debated. As pre-
operative differential diagnosis of main-duct and branch-duct
types is often difficult, and studies show that invasive 
carcinoma is present more frequently in the latter type, a more
aggressive approach has appeared. A retrospective study 
carried out in Boston gives a relevant answer to this matter.
(10) Indication for immediate resection occurred only in 20%
of cases during the treatment of a total of 563 BD-IPMN
patients. A further 20% underwent surgery in the 5-year follow
up period. Not more than 10% of all these lesions turned out
to be invasive carcinoma. Upon analysing these numbers it
can easily be concluded that if all BD-IPMN patients 
underwent resection, the surgical mortality would exceed the
expected mortality of the pancreas carcinoma itself.

There are other obvious ways to reduce risk. It is just in the
case of BD-IPMN to perform an appropriate resection with
parenchyma sparing. Both procedures, enucleating and central

resection, are dependent on the exclusion of presence of either
invasive carcinoma or dilation of main pancreatic duct.
However, it must be noted that limited resections do not
reduce the rate of complications, in fact, formation of a 
pancreatic fistula is most common after enucleation (Fig. 5).
On the other hand, this risk is compensated by the avoidance
of late exocrine and endocrine pancreas insufficiency and by
lower surgical mortality.

Since IPMN is multifocal and it spreads along ducts, with
possible simultaneous presence of carcinoma and dysplasia, it is
extremely difficult to determine appropriate surgical margins
during resection. Intraoperative frozen section histologic 
evaluation is therefore required for all cases. What indicates the
need for further resection? The most recently published meta-
analysis shows that the risk of recurrent non-invasive IPMN is
less than 10% even with positive surgical margins. (11) The
same rate is more than 50% when invasive carcinoma is 
present, and even with clear margins there is 33% chance of
recurrence. Up-to-date guidelines (2012-2013) therefore state
that re-resection is indisputably necessary if invasive carcinoma
or high grade dysplasia is detected in the surgical margin. 
Re-resection is also recommended in moderate grade dysplasia,
but low grade dysplasia does not require further surgical inter-
vention.
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