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Σύγχρονες απόψεις σχετικές με τη
διάγνωση της παγκρεατίτιδας στσ
σκύλο και τη γάτα

Current concepts in the diagnosis
of pancreatitis in dags and cats
Xenoulis P.G., Steiner J.M.

Π.Γ. Ξενούλης, J.M. Steiner

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η παγκρεατίτιδα αποτελεί το πιο συχνό νόσημα
της εξωκρινους μοίρας του παγκρέατος τόσο στο σκύλο όσο και στη
γάτα, στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων παραμένει αδιάγνωστη λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η διάγνωση της
στην κλινική πράξη. Αιματολογική και βιοχημική εξέταση, καθώς
και ανάλυση ούρου, θα πρέπει να γίνονται σε όλα τα ζώα με υπο
ψία παγκρεατίτιδας, παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα τους είναι
μη ειδικά. Από τις απεικονιστικές μεθόδους, η υπερηχοτομογραφική εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάγνωση της πα
γκρεατίτιδας, η χρησιμότητα της όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθ
μό από την πείρα του κτηνιάτρου. Η απλή ακτινογραφία κοιλίας
χρησιμεύει κυρίως στον αποκλεισμό παθολογικών καταστάσεων με
κλινική εικόνα παρόμοια με αυτήν της παγκρεατίτιδας, ενώ η αξο
νική τομογραφία δεν συστήνεται για τη διάγνωση της παγκρεατί
τιδας στο σκύλο και τη γάτα. Επί του παρόντος, η ιστοπαθολογική
εξέταση βιοψιών του παγκρέατος αποτελεί τη μόνη μέθοδο με την
οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παγκρεατίτιδας, ο απο
κλεισμός της νόσου όμως μπορεί να είναι δύσκολος. Στη γάτα, οι
δραστηριότητες της αμυλάσης και της λιπάσης του ορού του αί
ματος δεν παρουσιάζουν καμία διαγνωστική αξία, ενώ αποτελούν
μια λογική και συνήθη αρχική προσέγγιση σκύλων με υποψία πα
γκρεατίτιδας. Η δοκιμή TLI παρουσιάζει περιορισμένη χρησιμό
τητα για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας, κυρίως λόγω της χα
μηλής της ευαισθησίας. Τέλος, η δοκιμή PLI αποτελεί τη διαγνω
στική μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας τόσο στο
σκύλο όσο και στη γάτα.

A B S T R A C T . Pancreatitis is the most common disorder of the
exocrine pancreas in both dogs and cats. Ante-mortem diagnosis of
pancreatitis can be challenging and the majority of cases is believed
to remain undiagnosed. Complete blood count, serum biochemistry
profile and urinalysis should always be performed in dogs and cats
suspected of having pancreatitis, although findings are non-specific
for pancreatitis. Abdominal ultrasonography is very useful for the
diagnosis of pancreatitis, although the diagnostic utility depends
largely on the clinician's experience. Abdominal radiography is a
useful diagnostic tool for the exclusion of other diseases that may
cause similar clinical signs to those of pancreatitis. Computed
tomography has not been shown to be useful for the diagnosis of
canine or feline pancreatitis and thus it cannot be recommended.
Histopathologic examination of the pancreas is the only method to
definitively diagnose pancreatitis, but exclusion of the disease is
difficult. Serum amylase and lipase activities are of no clinical value
in cats and should not be used for the diagnosis of pancreatitis in
this species. In dogs, these tests may still have some clinical utility
as an initial approach to animals with suspected pancreatitis. Due
to its low sensitivity, serum TLI concentrations are considered of
limited usefulness in diagnosing pancreatitis in dogs and cats.
Finally, serum PLI concentrations are currently considered to be the
most sensitive and specific test for the diagnosis of canine and
feline pancreatitis.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παγκρεατίτιδα είναι το πιο συχνό νόσημα της
εξωκρινοΰς μοίρας του παγκρέατος τόσο στο σκΰλο
όσο και στη γάτα και έχει πλέον καθιερωθεί ως κλινι
κά σημαντικό νόσημα και στα δυο αυτά είδη (Anderson
and Low 1965, Macy 1989, Hänichen and Minkus 1990,
Hill and Van Winkle 1993, Simpson 2001, Williams and

Steiner 2005). Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης της πα
γκρεατίτιδας είναι άγνωστη, όμως νεκροτομικά ευρή
ματα μιας μεγάλης αναδρομικής μελέτης έδειξαν ότι
περίπου στο 0,9% 9.342 σκύλων και στο 0,6% 6.504 γα
τών, το πάγκρεας εμφάνιζε παθολογοανατομικές αλ
λοιώσεις παγκρεατίτιδας (Hänichen and Minkus 1990).
Η κλινική διάγνωση της παγκρεατίτιδας ήταν και πα-
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ραμένει δύσκολη, ενώ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι
στην πλειονότητα των περιπτώσεων παραμένει κλινικά
αδιάγνωστη, κυρίως λόγω των μη ειδικών κλινικών, αι
ματολογικών και βιοχημικών ευρημάτων που τη χαρα
κτηρίζουν, καθώς και τη μέχρι πρόσφατα έλλειψη ει
δικών και ευαίσθητων διαγνωστικών μεθόδων
(Simpson et al. 1994, Steiner 2003, Newman et al. 2004).
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Αν και η παγκρεατίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε
σκύλους κάθε ηλικίας, σκύλοι μέσης ή μεγάλης ηλι
κίας (συνήθως άνω των πέντε ετών) φαίνεται ότι πά
σχουν συχνότερα από αυτήν (Cook et al. 1993, Hess et
al. 1998, Hess et al. 1999). Επίσης, προδιάθεση εμφα
νίζουν παχύσαρκοι ή υπέρβαροι σκύλοι, καθώς και
σκύλοι που ανήκουν σε ορισμένες φυλές (π.χ.
Miniature Schnauzers, Yorkshire Terriers) (Anderson
and Low 1965, Cook et al. 1993, Hess et al. 1998, Hess
et al. 1999). Σε αρκετές περιπτώσεις, στο ιστορικό ανα
φέρεται η κατανάλωση πλούσιας σε λίπος τροφής ή η
χορήγηση κάποιου φαρμάκου (Williams and Steiner
2005). Η κλινική εικόνα ποικίλλει ανάλογα με τη βα
ρύτητα της νόσου και οι ήπιες μορφές συχνά παραμέ
νουν υποκλινικές. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις είναι
δυνατό να εμφανιστούν ανορεξία (91%), έμετος (90%),
αδυναμία (79%) και διάρροια (33%), ενώ κατά την
κλινική εξέταση διαπιστώνονται αφυδάτωση (97%),
κοιλιακό άλγος (58%), πυρετός (32%) και ίκτερος
(26%) (Hess et al. 1998). Ειδικά ο συνδυασμός εμέτου
και κοιλιακού άλγους θεωρείται ενδεικτικός παγκρε
ατίτιδας στο σκΰλο (Steiner 2003). Σε ακόμη πιο σο
βαρές περιπτώσεις είναι δυνατό να εμφανιστούν νευ
ρικά συμπτώματα, καρδιαγγειακό shock, σύνδρομο
διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης και σηψαιμία
(Anderson and Low 1965, Cook et al. 1993, Hess et al.
1999, Ruaux 2000, Steiner 2003).
Γάτες κάθε ηλικίας, φυλής και γένους μπορεί να εμ
φανίσουν παγκρεατίτιδα (Macy 1989, Hill and Van
Winkle 1993, Akol et al. 1993, Swift et al. 2000,
Gerhardt et al. 2001, Kimmel et al. 2001, Ferreri et al.
2003, Forman et al. 2004). Οι περισσότερες μελέτες
δείχνουν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προ
σβάλλονται γάτες της φυλής κοινή ευρωπαϊκή, ενώ σε
μια μελέτη (Hill and Van Winkle 1993) η φυλή Siamese
εμφάνιζε προδιάθεση. Γάτες με παγκρεατίτιδα (ακό
μη και βαριάς μορφής) εμφανίζουν συνήθως πιο ήπια
και λιγότερο ειδικά συμπτώματα σε σχέση με τους σκύ
λους. Πολλές περιπτώσεις θεωρείται ότι παραμένουν
υποκλινικές και, κατά συνέπεια, αδιάγνωστες. Τα πιο
συχνά εμφανιζόμενα συμπτώματα είναι ανορεξία
(63%-97%), κατάπτωση (50%-100%) και απώλεια βά
ρους (21%-40%), ενώ, σε αντίθεση με το σκΰλο, γα-

στρεντερικά συμπτώματα, όπως έμετος (35%-52%)
και διάρροια (11%-15%), καθώς και κοιλιακό άλγος
(10%-25%), εμφανίζονται λιγότερο συχνά (Hill and
Van Winkle 1993, Gerhardt et al. 2001, Kimmel et al.
2001, Ferreri et al. 2003). Κατά την κλινική εξέταση συ
χνά διαπιστώνονται αφυδάτωση, υποθερμία (συχνό
τερα) ή πυρετός και ίκτερος (Hill and Van Winkle
1993, Simpson et al. 1994, Kimmel et al. 2001, Ferreri
et al. 2003). Επίσης, σε μερικές γάτες (3%-23%), ανι
χνεύεται κατά την ψηλάφηση μάζα στην πρόσθια κοι
λία (Hill and Van Winkle 1993, Kimmel et al. 2001,
Ferreri et al. 2003).
Τέλος, τόσο στο σκΰλο όσο και στη γάτα, είναι δυ
νατό να εμφανίζονται συμπτώματα που οφείλονται σε
υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις ή σε επιπλο
κές της παγκρεατίτιδας (π.χ. πολυουρία/πολυδιψία σε
ζώα με σακχαρώδη διαβήτη) (Hess et al. 1998, Kimmel
et al. 2001).
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Αιματολογική εξέταση, απλή βιοχημική εξέταση και
ανάλυση οΰρου
Αιματολογική και απλή βιοχημική εξέταση, καθώς
και ανάλυση οΰρου, πρέπει να γίνονται σε κάθε σκΰλο
ή γάτα με υποψία παγκρεατίτιδας (Steiner 2003). Πα
ρά το γεγονός ότι τα ευρήματα αυτών των εξετάσεων
είναι μη ειδικά και δεν μποροΰν να επιβεβαιώσουν ή
να αποκλείσουν την ΰπαρξη παγκρεατίτιδας, είναι
εξαιρετικά χρήσιμα για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό
νοσημάτων με παρόμοια κλινική εικόνα και δίνουν ση
μαντικές πληροφορίες για τη γενική κατάσταση του
ζώου (Steiner 2003).
Πιθανά αιματολογικά ευρήματα σε σκΰλους και
γάτες με παγκρεατίτιδα είναι η λευκοκυττάρωση (62%
των σκΰλων, 30%-62% των γατών) ή, λιγότερο συχνά,
λευκοπενια ( 3 % των σκΰλων, 5%-15% των γατών) και
η, αναγεννητική ή μη, αναιμία (29% των σκΰλων, 10%26% των γατών) (Hill and Van Winkle 1993, Hess et al.
1998, Gerhardt et al. 2001, Ferreri et al. 2003, Forman
et al. 2004). Ζώα με αφυδάτωση είναι δυνατό να εμ
φανίζουν αιμοσυμπΰκνωση (Hill and Van Winkle
1993). Σε περίπτωση που υπάρχει θρομβοκυτταροπενια, πρέπει να διερευνάται το ενδεχόμενο διάχυτης
ενδοαγγειακής πήξης (Steiner 2003). Στη βιοχημική
εξέταση συχνά διαπιστώνονται αυξημένα ηπατικά έν
ζυμα (κυρίως ALT ή/και ALP) και υπερχολερυθριναιμια, ευρήματα τα οποία στη γάτα συχνά συνδέονται
με τη συνΰπαρξη χολαγγειιτιδας ή/και λιποειδωσης
του ήπατος (Hill and Van Winkle 1993, Akol et al.
1993, Gerhardt et al. 2001, Ferreri et al. 2003). Η αζωθαιμια είναι λιγότερο συχνό εΰρημα και μπορεί να
οφείλεται είτε σε αφυδάτωση λόγω εμέτου ή/και διάρ-
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ροιας (προνεφρική αζωθαιμια) ή σε συνυπάρχουσα
νεφρική νόσο (νεφρική αζωθαιμια) (Hill and Van
Winkle 1993, Akol et al. 1993, Hess et al. 1998,
Gerhardt et al. 2001, Ferreri et al. 2003). Άλλα πιθανά
ευρήματα περιλαμβάνουν την υπερχολοστερολαιμια
(κυρίως στη γάτα), την υπερτριγλυκεριδαιμία (κυρίως
στο σκΰλο), την υπολευκωματιναιμια και την υπεργλυκαιμία (Hill and Van Winkle 1993, Akol et al. 1993,
Hess et al. 1998, Gerhardt et al. 2001, Ferreri et al.
2003). Η τελευταία, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι
δυνατό να οφείλεται σε συνυπάρχοντα σακχαρώδη
διαβήτη (Hess et al. 1999, Ferreri et al. 2003). Σε αντί
θεση με το σκΰλο, μια από τις πιο συχνές και κλινικά
σημαντικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε γάτες με
παγκρεατίτιδα είναι η υπασβεστιαιμια (3%-5% των
σκύλων, 45%-65% των γατών) (Hill and Van Winkle
1993, Hess et al. 1998, Hess et al. 1999, Swift et al.
2000, Kimmel et al. 2001, Ferreri et al. 2003). Η πα
ρουσία υπασβεστιαιμιας (ολικό ή/και ιονισμένο ασβέ
στιο) σε γάτες με συμβατή κλινική εικόνα θα πρέπει
πάντα να εγείρει την υποψία παγκρεατίτιδας. Επίσης,
η παρουσία υπασβεστιαιμιας έχει συνδεθεί με κακή
πρόγνωση στις γάτες (Kimmel et al. 2001, Ferreri et al.
2003). Άλλες πιθανές ηλεκτρολυτικές διαταραχές πε
ριλαμβάνουν την υποκαλιαιμια, την υπονατριαιμια και
την υποχλωριαιμια. Επίσης, σε μια σχετικά πρόσφατη
μελέτη διαπιστώθηκε ότι μερικές γάτες με παγκρεατί
τιδα εμφανίζουν υποκοβαλαμιναιμια (έλλειψη βιτα
μίνης Β 1 2 ), η οποία πιθανότατα οφείλεται σε συνυ
πάρχουσα νόσο του λεπτού εντέρου (Simpson et al.
2001). Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι σε πολλές πε
ριπτώσεις παγκρεατίτιδας και κυρίως στις ήπιες μορ
φές, τα αποτελέσματα της αιματολογικής και βιοχημι
κής εξέτασης μπορεί να βρίσκονται μέσα στα φυσιο
λογικά για το κάθε ζωικό είδος εΰρος.
Με την ανάλυση οΰρου είναι δυνατός ο χαρακτη
ρισμός της αζωθαιμιας ως νεφρική ή προνεφρική. Επί
σης, σε περίπτωση ύπαρξης γλυκοζουριας ή/και κετονουριας πρέπει να διερευνάται το ενδεχόμενο συνυ
πάρχοντος σακχαρώδους διαβήτη.
Παγκρεατικά ένζυμα
Δραστηριότητες της αμνλάσης και τηςλιπάοης
ορού τον αίματος

τον

Ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων της αμυλάσης και της λιπάσης του οροΰ του αίματος έχει χρησι
μοποιηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες για τη διάγνωση
της παγκρεατίτιδας στο σκΰλο (Brobst et al. 1970,
Strombeck et al. 1981). Το γεγονός, όμως, ότι και τα
δυο αυτά ένζυμα προέρχονται τόσο από το πάγκρεας
όσο και από άλλους ιστούς, σε συνδυασμό με την αδυ
ναμία των παραδοσιακών καταλυτικών μεθόδων να

διαχωρίσουν τις αμυλάσες και τις λιπάσες με βάση τον
ιστό προέλευσης τους, οδηγούν σε χαμηλή ειδικότητα
των ένζυμων αυτών για τη διάγνωση της παγκρεατίτι
δας (Strombeck et al. 1981, Simpson et al. 1991). Αύ
ξηση των δραστηριοτήτων της αμυλάσης και της λιπά
σης του οροΰ μπορεί να προκληθεί από εξωπαγκρεατικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα νοσήματα του
ήπατος, του εντέρου και των νεφρών, καθώς και από
διάφορες νεοπλασίες (Strombeck et al. 1981,. Polzin et
al. 1983). Επίσης, η εξωγενής χορήγηση γλυκοκορτικοειδών μπορεί να προκαλέσει αΰξηση της δραστη
ριότητας της λιπάσης και μείωση της δραστηριότητας
της αμυλάσης του οροΰ (Parent 1982). Επιπλέον, οι ευ
αισθησίες των δΰο αυτών ένζυμων για τη διάγνωση της
παγκρεατίτιδας είναι λιγότερο από ικανοποιητικές
(Strombeck et al. 1981, Mansfield and Jones 2000b,
Steiner et al. 2001a).
Είναι πλέον αποδεκτό ότι, στις γάτες, ο προσδιορι
σμός των δραστηριοτήτων της αμυλάσης και της λιπά
σης του οροΰ δεν έχει καμία διαγνωστική άξια και δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της πα
γκρεατίτιδας στο ζωικό αυτό είδος (Hill and Van
Winkle 1993, Parent et al. 1995, Steiner 2003). Αντίθε
τα, στο σκΰλο, η μέτρηση των δραστηριοτήτων των δΰο
αυτών ένζυμων παρουσιάζει κάποια σχετικά περιορι
σμένη χρησιμότητα. Δεδομένου ότι οι εξετάσεις αυτές
έχουν χαμηλό κόστος και τα αποτελέσματα τους είναι
διαθέσιμα σε σΰντομο χρονικό διάστημα, αποτελοΰν
λογική αρχική προσέγγιση σκΰλων με υποψία πα
γκρεατίτιδας (Steiner 2003). Μόνο αυξήσεις της δρα
στηριότητας των ένζυμων αυτών τουλάχιστον 3 φορές
πάνω από την ανώτερη φυσιολογική τιμή, θα πρέπει να
εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές πιθανής παγκρεατίτι
δας (Steiner 2003). Η τελική διάγνωση, όμως, της πα
γκρεατίτιδας θα πρέπει να τίθεται μόνο μετά από χρή
ση πιο ειδικών μεθόδων, καθώς περίπου το 50% των
σκΰλων με αυξημένες τιμές αμυλάσης ή/και λιπάσης
του οροΰ δεν έχουν παγκρεατίτιδα (Mansfield and
Jones 2000b). Επίσης, φυσιολογικές τιμές αμυλάσης
ή/και λιπάσης του οροΰ δεν μποροΰν σε καμιά περί
πτωση να αποκλείσουν το ενδεχόμενο της παγκρεατί
τιδας. Για παράδειγμα, σε μια αναδρομική μελέτη 70
σκΰλων με ιστολογικά επιβεβαιωμένη παγκρεατίτιδα,
η δραστηριότητα της λιπάσης ήταν φυσιολογική στο
61% των περιπτώσεων (Hess et al. 1998). Έτσι και πά
λι, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο ευαίσθητες δια
γνωστικές εξετάσεις.
Δ οκιμή ανοσοανίχνενσης της θρνψίνης [Trypsin-like
immunoreactivity (TLI)]
Η δοκιμή TLI είναι μια ανοσομέθοδος που ανι
χνεύει θρυψινογόνο και, όταν αυτή υπάρχει, θρυψίνη
στον ορό του αίματος (Steiner 2003). Είναι ειδική για
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κάθε είδος ζώου και διαθέσιμη τόσο για το σκΰλο
(cTLI) όσο και για τη γάτα (fTLI) (Williams and Batt
1983, Steiner et al. 2000). Κάτω από φυσιολογικές συν
θήκες, οι τιμές της TLI είναι χαμηλές, αφοΰ το θρυψινογόνο που παράγεται από τα κύτταρα των αδενοκυψελών του παγκρέατος εκκρίνεται στον παγκρεατικό
πόρο, ενώ μόνο μικρές ποσότητες περνούν στα αγγεία.
Σε καταστάσεις, όμως, φλεγμονής του παγκρέατος, το
θρυψινογόνο και η πρώιμα ενεργοποιημένη θρυψίνη
περνούν σε μεγάλες ποσότητες στην κυκλοφορία του
αίματος και ανιχνεύονται με τη δοκιμή TLI (Steiner
2003). Το θρυψινογόνο και η θρυψίνη, σε αντίθεση με
την αμυλάση και τη λιπάση, είναι αποκλειστικά πα
γκρεατικής προέλευσης (Williams and Batt 1988,
Simpson et al. 1991).
Η ειδικότητα της δοκιμής TLI για τη διάγνωση της
παγκρεατίτιδας στο σκΰλο είναι σχετικά υψηλή, αν και
λόγω της απέκκρισης του θρυψινογόνου και της θρυ
ψίνης με τους νεφρούς οι τιμές της TLI πιθανότατα αυ
ξάνονται σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας (Swift
et al. 2000). Από την άλλη πλευρά, η ευαισθησία της με
θόδου αυτής για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο
σκΰλο είναι χαμηλή (μόνο περίπου το 35% των σκΰλων
με παγκρεατίτιδα έχουν τιμές TLI διαγνωστικές πα
γκρεατίτιδας), γεγονός το οποίο πιθανότατα οφείλε
ται στους συντόμους χρόνους ημισιας ζωής της θρυψί
νης και του θρυψινογόνου στο αίμα (Mansfield and
Jones 2000b, Steiner et al. 2001a). Δεδομένου του με
γαλυτέρου κόστους και χρόνου αναμονής των αποτε
λεσμάτων της δοκιμής TLI, η μέτρηση της TLI δεν φαί
νεται να παρουσιάζει σημαντικά προτερήματα σε σχέ
ση με τη μέτρηση των δραστηριοτήτων της αμυλάσης και
της λιπάσης του οροΰ για τη διάγνωση της παγκρεατί
τιδας στο σκΰλο (Steiner 2003). Επιπλέον, οι συγκριτι
κά καλΰτερες αποδόσεις άλλων διαγνωστικών μεθό
δων (PLI, υπερηχοτομογραφική εξέταση) έχουν κατα
τάξει την TLI στις δοκιμές περιορισμένης χρησιμότητας
για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο σκΰλο.
Στη γάτα, η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοκι
μής TLI για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας είναι ανά
λογες με αυτές του σκΰλου (Swift et al. 2000, Gerhardt
et al. 2001, Ferreri et al. 2003, Forman et al. 2004). Αυ
ξημένες τιμές TLI έχουν αναφερθεί σε γάτες με φυ
σιολογικό ιστολογικά πάγκρεας, οι οποίες έπασχαν
από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου ή γαστρεντερικό τΰπο λεμφώματος (Simpson et al. 2001,
Forman et al. 2004). Επίσης, η νεφρική ανεπάρκεια
είναι πιθανό να προκαλέσει αΰξηση των τιμών της TLI
(Swift et al. 2000). Ό π ω ς και στο σκΰλο, η ευαισθησία
της μεθόδου αυτής είναι χαμηλή (28%-33%) για τη
διάγνωση της παγκρεατίτιδας στη γάτα (Gerhardt et al.
2001, Forman et al. 2004).

Δοκιμή ανοσοανίχνενσης της παγκρεατικής
[Pancreatic lipase immunoreactivity (PLI)]

λιπάσης

Η δοκιμή PLI είναι μια ανοσομέθοδος που ανι
χνεύει την παγκρεατική λιπάση του οροΰ του αίματος.
Είναι ειδική για κάθε είδος ζώου και διαθέσιμη τόσο
για το σκΰλο (cPLI) όσο και για τη γάτα (fPLI) (Steiner
et al. 2003b, Steiner et al. 2004). Η παγκρεατική λιπά
ση παράγεται αποκλειστικά από τα κΰτταρα των αδενοκυψελών του παγκρέατος και κάτω από φυσιολογι
κές συνθήκες περνά στα αγγεία μόνο σε μικρό βαθμό.
Αντίθετα, σε καταστάσεις φλεγμονής του παγκρέατος
περνά στην κυκλοφορία σε μεγάλες ποσότητες προ
καλώντας αΰξηση των τιμών της PLI. Σε αντίθεση με τις
παραδοσιακές καταλυτικές μεθόδους, οι οποίες μετροΰν αδιάκριτα τη δραστηριότητα της λιπάσης ανε
ξάρτητα από τον ιστό προέλευσης της (π.χ. λιπάση πα
γκρεατικής, γαστρικής και εντερικής προέλευσης), η
δοκιμή PLI μετρά τη συγκέντρωση ειδικά της παγκρε
ατικής λιπάσης και είναι κατ' επέκταση ειδική για την
παγκρεατική λειτουργία (Steiner et al. 2006).
Επί του παρόντος, η δοκιμή PLI θεωρείται η μέθο
δος εκλογής για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο
σκΰλο (Steiner et al. 2001a, Steiner 2003, Williams and
Steiner 2005). Η ευαισθησία της, που είναι περίπου
82%, είναι κατά πολΰ υψηλότερη αυτών της TLI (35%),
της υπερηχοτομογραφικής εξέτασης (68%), καθώς και
των δραστηριοτήτων της αμυλάσης και της λιπάσης του
οροΰ (Hess et al. 1998, Mansfield and Jones 2000b,
Steiner et al. 2001a). Επίσης, οι τιμές της PLI δεν φαί
νεται να επηρεάζονται από τη νεφρική ανεπάρκεια ή
από τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών (Steiner et al.
2001b, Steiner et al. 2003a). Πρόσφατα, αναπτύχθηκε
μια νέα μέθοδος για τη μέτρηση της PLI του σκΰλου
(Spec cPL™ - Idexx Laboratories), η οποία αναμένεται
να αυξήσει τη διαθεσιμότητα της PLI του σκΰλου στην
κλινική πράξη. Αυτή η μέθοδος έχει την ίδια ευαισθη
σία και ειδικότητα για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας
του σκΰλου με την αρχική PLI και μπορεί να χρησιμο
ποιείται εναλλακτικά με την τελευταία.
Στη γάτα, πειραματικές και κλινικές μελέτες εφαρ
μογής της δοκιμής PLI για τη διάγνωση της παγκρεα
τίτιδας έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα
(Williams et al. 2003, Forman et al. 2004). Σε μια από
αυτές τις μελέτες, η δοκιμή PLI είχε την ίδια ευαισθη
σία με την υπερηχοτομογραφική εξέταση (67%), ενώ
ήταν κατά πολΰ πιο ευαίσθητη από την TLI (28%)
(Forman et al. 2004). Δεδομένου ότι για την υπερηχο
τομογραφική εξέταση απαιτείται μεγάλη πείρα από τη
μεριά του κτηνιάτρου, η δοκιμή PLI αποτελεί πιο πρα
κτική μέθοδο για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στη
γάτα. Επί του παρόντος, η δοκιμή PLI για γάτες προ
σφέρεται αποκλειστικά και μόνο από ένα εργαστήριο
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(Gastrointestinal Laboratory, Texas A&M University,
www.cvm.tamu.edu/gilab).
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ακτινολογική εξέταση
Η απλή ακτινογραφία κοιλίας αποτελεί μέθοδο με
χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση
της παγκρεατίτιδας τόσο στο σκΰλο (ευαισθησία 24%)
όσο και τη γάτα (Hill and Van Winkle 1993, Akol et al.
1993, Hess et al. 1998, Gerhardt et al. 2001, Ferreri et
al. 2003). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ακτι
νολογική εικόνα είναι φυσιολογική ή εμφανίζει μη ει
δικά ευρήματα. Πιθανά ακτινολογικά ευρήματα σε
σκύλους και γάτες με οξεία παγκρεατίτιδα είναι η μεί
ωση της ευκρίνειας και η αυξημένη ακτινοσκιερότητα
στο δεξιό πρόσθιο τμήμα της κοιλίας, η εκτόπιση κοι
λιακών οργάνων (κυρίως του στομάχου και του δωδε
καδάκτυλου) από τη φυσιολογική τους θέση, καθώς
και η διάταση (λόγω συγκέντρωσης υγροΰ ή/και αε
ρίων) του εντέρου (Hill and Van Winkle 1993, Akol et
al. 1993, Hess et al. 1998, Gerhardt et al. 2001, Ferreri
et al. 2003). Παρά το γεγονός ότι η απλή ακτινολογική
εξέταση είναι αδύνατο να επιβεβαιώσει ή να απο
κλείσει την ύπαρξη παγκρεατίτιδας, αυτή αποτελεί μια
λογική αρχική προσέγγιση ζώων υπόπτων για πα
γκρεατίτιδα, διότι έχει σχετικά χαμηλό κόστος και επι
τρέπει τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό άλλων νοσημά
των με παρόμοια κλινική εικόνα (Steiner 2003,
Williams and Steiner 2005).
Υπερηχοτομογραφική εξέταση
Η υπερηχοτομογραφική εξέταση είναι μια από τις
πιο χρήσιμες μεθόδους για τη διάγνωση της παγκρεα
τίτιδας στο σκΰλο και τη γάτα (Hess et al. 1998, Swift et
al. 2000, Saunders et al. 2002, Ferreri et al. 2003, Steiner
2003, Forman et al. 2004). Η χρησιμότητα της, όμως,
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πείρα του κτηνιά
τρου (Saunders 1991). Πιθανά ευρήματα σε ζώα με πα
γκρεατίτιδα είναι η μείωση ή η αύξηση της ηχογένειας
του παγκρέατος (οι οποίες υποδηλώνουν παγκρεατική
νέκρωση και παγκρεατική ίνωση, αντίστοιχα), η αύξη
ση της ηχογένειας του περιπαγκρεατικοΰ μεσεντερίου
(η οποία υποδηλώνει νέκρωση του περιπαγκρεατικοΰ
λίπους), η παρουσία υγροΰ στην περιτοναϊκή κοιλότη
τα, η διάταση του παγκρεατικού πόρου, καθώς και η
διόγκωση του παγκρέατος (Hess et al. 1998, Lamb 1999,
Saunders et al. 2002, Ferreri et al. 2003, Steiner 2003,
Forman et al. 2004) (Εικόνα 1). Σε περίπτωση παρου
σίας κάποιων από τα παραπάνω ευρήματα (κυρίως των
μεταβολών της ηχογένειας), η ειδικότητα του υπερήχου
για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας είναι υψηλή, αν και
κάποιες παθολογικές καταστάσεις του παγκρέατος
(π.χ. νεοπλασία, οίδημα) μπορεί να εμφανίζουν υπε-

Εικόνα 1. Υπερηχοτομογραφική εξέταση κοιλίας σκύλου με
οξεία παγκρεατίτιδα. Το πάγκρεας (PANCREAS) εμφανίζεται
υποηχογενες (διακεκομμένο βέλος) και περιβάλλεται από μια
υπερηχογενή περιοχή (βέλη). Τα ευρήματα αυτά αντιπροσω
πεύουν νέκρωση του παγκρέατος και του περιπαγκρεατικοΰ λί
πους, αντίστοιχα, και είναι ευρήματα ειδικά της παγκρεατίτιδας.
(GB, χοληδόχος κΰστη. STOMACH, στόμαχος) (Αρχείο Dr.
Michael D. Willard).
Figure 1. Ultrasonographic examination of the abdomen of a dog
with acute pancreatitis. The pancreas appears hypoechoic (dotted
arrow) and is surrounded by a hyper echoic area (arrows). These
findings represent pancreatic necrosis and peripancreatic fat
necrosis, respectively, and are findings highly specific for
pancreatitis (Courtesy of Dr. Michael D. Willard).

ρηχοτομογραφικά ευρήματα παρόμοια με αυτά της πα
γκρεατίτιδας (Steiner 2003, Williams and Steiner 2005)
(Εικόνα 1). Η ευαισθησία της μεθόδου (όταν αυτή εκτε
λείται από ειδικευμένο ακτινολόγο κτηνίατρο) είναι
σχετικά υψηλή στο σκΰλο (68%), ενώ στη γάτα ποικίλ
λει από 11% έως 67% (Hess et al. 1998, Swift et al.
2000, Gerhardt et al. 2001, Saunders et al. 2002). Αυτό
σημαίνει ότι, ειδικά στη γάτα, πολλές περιπτώσεις πα
γκρεατίτιδας παραμένουν αδιάγνωστες όταν η διά
γνωση βασίζεται στην υπερηχοτομογραφική εξέταση.
Έτσι, σε περίπτωση απουσίας συμβατών με παγκρεα
τίτιδα ευρημάτων κατά την υπερηχοτομογραφική εξέ
ταση, η νόσος δεν μπορεί να αποκλειστεί και θα πρέπει
να γίνεται χρήση επιπρόσθετων διαγνωστικών εξετά
σεων. Με τη χρήση υπερήχου είναι επίσης δυνατή η
διάγνωση ή ο αποκλεισμός παθολογικών καταστάσεων
με παρόμοια κλινική εικόνα, ενώ η παρακέντηση με
λεπτή βελόνη του παγκρέατος με την καθοδήγηση υπε
ρήχου (ultrasound-guided fine needle aspiration) είναι
εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος για τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση παγκρεατικών επιπλοκών της παγκρεα
τίτιδας, όπως είναι π.χ. οι ψευδοκΰστεις ή τα αποστή
ματα (Lamb 1999, Williams and Steiner 2005).
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Εικόνα 2. Ιστοπαθολογική εικόνα παγκρέατος από σκΰλο με χρόνια παγκρεατίτιδα. Διακρίνονται ίνωση και λεμφοκυτταρική διήθη
ση (βέλη), καθώς και ατροφία των αδενοκυψελών του παγκρέατος (διακεκομμένα βέλη) (Αιματοξυλίνη-Εοσίνη, χ40) (Αρχείο Dr. Shelley
J. Newman)
Figure 2. Microscopic appearance of the pancreas from a dog with chronic pancreatitis. Note areas of marked fibrosis and lymphocytic
infiltration of the pancreas (arrows), as well as acinar atrophy (dotted arrows) (Hematoxylin and eosin stain; magnification: 40 X, Bar:
200μιη) (Courtesy of Dr. Shelley J. Newman).

Αξονική τομογραφία
Η αξονική τομογραφία έχει χρησιμοποιηθεί για τη
διάγνωση της παγκρεατίτιδας σε γάτες με ιστολογικά
επιβεβαιωμένη παγκρεατίτιδα, όμως τα αποτελέσματα
ήταν απογοητευτικά (Gerhardt et al. 2001, Forman et
al. 2004). Στο σκΰλο, δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες
που να εκτιμούν τη χρήση της μεθόδου αυτής για τη
διάγνωση της παγκρεατίτιδας.
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η λήψη βιοψιών του παγκρέατος μπορεί να γίνει εί
τε μετά από λαπαροτομή είτε λαπαροσκοπικά. Σε αντί
θεση με ότι πιστευόταν παλαιότερα, η βιοψία του πα
γκρέατος αυτή καθεαυτή θεωρείται ασφαλής, ενώ ο
βασικότερος κίνδυνος στις περιπτώσεις αυτές συνδέε

ται με το ρίσκο της αναισθησίας ήδη επιβαρυμένων ζώ
ων (Steiner 2003). Επί του παρόντος, η μόνη μέθοδος με
την οποία μπορεί να γίνει επιβεβαίωση της παγκρεατί
τιδας, καθώς και ταξινόμηση της σε οξεία ή χρόνια, εί
ναι η ιστοπαθολογική εξέταση του παγκρέατος (Steiner
2003) (Εικόνα 2). Αντίθετα, ο αποκλεισμός της πα
γκρεατίτιδας με βάση την ιστοπαθολογική εξέταση εί
ναι αρκετά δύσκολος. Μερικές μακροσκοπικές αλλοι
ώσεις του παγκρέατος είναι ενδεικτικές παγκρεατίτιδας
(Εικόνα 3), όμως απουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις
τόσο στο σκΰλο όσο και στη γάτα (Hill and Van Winkle
1993, Saunders et al. 2002, Newman et al. 2004). Όταν
υπάρχουν, αποτελούν προτιμητέα σημεία για βιοψία. Σε
μια πρόσφατη μελέτη, μακροσκοπικές αλλοιώσεις του
παγκρέατος ήταν εμφανείς μόνο στο 5.5% των σκύλων
με ιστολογικά επιβεβαιωμένη παγκρεατίτιδα (Newman
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ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εικόνα 3. Εικόνα παγκρέατος σκύλου με οξεία παγκρεατίτιδα
κατά τη διάρκεια ερευνητικής λαπαροτομής. Διακρίνονται αι
μορραγίες (βέλη) και οίδημα του οργάνου (Αρχείο Dr. Michael
D. Willard).
Figure 3. Gross appearance of the pancreas from a dog with
acute pancreatitis during exploratory laparotomy. Note areas of
hemorrhage (arrows) and edema of the pancreas (Courtesy of Dr.
Michael D. Willard).

et al. 2004). Επιπλέον, οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του
παγκρέατος έχουν συχνά εντοπισμένη ή πολυεστιακή
μορφή, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολλαπλές βιο
ψίες και από όλα τα τμήματα του παγκρέατος ώστε να
αυξηθούν οι πιθανότητες ανεύρεσης ιστοπαθολογικών
αλλοιώσεων (Hill and Van Winkle 1993, Saunders et al.
2002, Newman et al. 2004). Κατά συνέπεια, τα αποτε
λέσματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης θα πρέπει να
αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση
απουσίας παθολογικών ευρημάτων, ιδιαιτέρα όταν αυ
τά στηρίζονται στην εξέταση ενός μόνο τμήματος του
παγκρέατος. Τέλος, στη γάτα, λόγω της συχνής συνύ
παρξης της παγκρεατίτιδας με τη χολλαγγειιτιδα ή/και
τη χρόνια φλεγμονώδη νόσο του λεπτού εντέρου, συ
στήνεται η ταυτόχρονη λήψη βιοψιών και από το ήπαρ
και το λεπτό έντερο.

Διάφορες άλλες διαγνωστικές εξετάσεις έχουν κα
τά καιρούς μελετηθεί, όμως επί του παρόντος καμιά
από αυτές δεν μπορεί να συστηθεί για τη διάγνωση
της παγκρεατίτιδας στο σκΰλο και τη γάτα, είτε διότι η
διαγνωστική τους άξια δεν έχει επαρκώς καθοριστεί
κλινικά είτε διότι παρουσιάζουν χαμηλή ευαισθησία
ή/και ειδικότητα (Steiner 2003). Επιπλέον, οι περισ
σότερες από αυτές τις εξετάσεις έχουν περιορισμένη
διαθεσιμότητα, υψηλό κόστος ή προσφέρονται μόνο
σε πειραματικό επίπεδο και όχι για κλινική χρήση. Οι
βασικότερες από αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις εί
ναι η μέτρηση της συγκέντρωσης του πεπτιδίου ενερ
γοποίησης του θρυψινογόνου (trypsinogen activation
peptide, TAP) στο πλάσμα ή στο οΰρο, των συμπλοκών
θρυψινης-α Γ αντιθρυψινης στον ορό, καθώς και της α 2 μακρογλοβουλινηςτου οροΰ (Ruauxet al. 1999, Ruaux
and Atwell 1999, Mansfield and Jones 2000a, Mansfield
and Jones 2000b, Suchodolski et al. 2001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο σκΰλο και στη
γάτα παραμένει δύσκολη και δεν μπορεί, οΰτε πρέπει,
να τίθεται με βάση μια και μόνη διαγνωστική εξέταση.
Καμιά από τις μέχρι σήμερα υπάρχουσες διαγνωστικές
εξετάσεις δεν είναι ταυτόχρονα ειδική και ευαίσθητη
σε βαθμό που να μπορεί από μόνη της να επιβεβαιώ
σει ή να αποκλείσει την ύπαρξη παγκρεατίτιδας. Η
διάγνωση ή ο αποκλεισμός της παγκρεατίτιδας απαιτεί
προσεκτική εκτίμηση του ιστορικού, της κλινικής ει
κόνας και των ευρημάτων της κλινικής, αιματολογικής
και βιοχημικής εξέτασης, καθώς και τη χρήση ειδικών
και ευαίσθητων διαγνωστικών εξετάσεων (PLI, υπερηχοτομογραφική και ιστοπαθολογική εξέταση). Επί
του παρόντος, η δοκιμή PLI θεωρείται η μέθοδος εκλο
γής για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας τόσο στο σκΰ
λο όσο και στη γάτα. •
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