ZDROWIE

ZAPALENIE
TRZUSTKI

14

ZDROWIE
Trzustka jest narządem gruczołowym, który leży w górnej części jamy
brzusznej, poprzecznie za żołądkiem. Waży zazwyczaj od 60 do 125
gramów, jest długa na około 20 cm
i szeroka na 5 cm. Wydaje się być niepozornym narządem, o którym na co
dzień nie pamiętamy, a który pełni
w organizmie wiele ważnych funkcji.

FUNKCJE TRZUSTKI
Część wyspecjalizowanych komórek
trzustki (ok. 2%), zbitych w tak zwa-

ne wyspy Langerhansa nieustannie
wytwarza hormony, które są uwalniane do krwi – głównie glukagon
i insulinę. Odpowiadają one przede
wszystkim za prawidłowe procesy
przemiany materii, a także regulują
stężenie cukru we krwi. Poposiłkowy
wzrost glukozy we krwi stymuluje
trzustkę do wytwarzania insuliny, która obniża poziom cukru, a glukagon
z kolei działa przeciwstawnie. Cały
mechanizm jest dość skomplikowany,
a jego zaburzenia prowadzą m. in. do

cukrzycy oraz innych schorzeń metabolicznych.
Większa część trzustki zbudowana
jest z pęcherzyków, których komórki
wydzielają enzymy trawienne w postaci soku trzustkowego. Codziennie
trzustka wydziela od 1 do 3 litrów
soków trawiennych! Są one wyprowadzane przez przewody do dwunastnicy. Tam zawarte w nich enzymy ulegają aktywacji i biorą udział
w trawieniu składników pokarmowych, w tym białek, tłuszczów i węglowodanów.
Jak każdy inny narząd, trzustka również może ulegać wielu schorzeniom.
Często nie zdajemy sobie sprawy
z występowania niektórych z nich,
ponieważ do pewnego momentu
mogą przebiegać bezobjawowo. Najczęściej są to:
•
•
•
•

zapalenie trzustki – ostre lub
przewlekłe,
kamica przewodów trzustkowych,
torbiele,
nowotwór trzustki.

OBJAWY I PRZYCZYNY ZAPALENIA TRZUSTKI
ZAPALENIE TRZUSTKI JEST JEDNĄ
Z NAJCZĘSTSZYCH DOLEGLIWOŚCI
W OBRĘBIE TEGO NARZĄDU. MOŻE
MIEĆ PRZEWLEKŁY CHARAKTER – DIAGNOZOWANY PO DŁUŻSZYM CZASIE
LUB NAWET PRZYPADKOWO PRZY
OKAZJI INNYCH BADAŃ, NP. KRWI
CZY USG JAMY BRZUSZNEJ. Dochodzi wówczas do poszerzenia światła
pęcherzyków oraz kanalików trzustki. Stopniowo ulegają one zatykaniu,
a następnie zwłóknieniu, co z czasem
uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie narządu. Najczęstszym objawem przewlekłego zapalenia jest tępy
ból brzucha umiejscowiony w okolicach żeber, często po lewej stronie,
a czasem jedynie nudności i wzdęcia, występujące zwłaszcza
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po zjedzeniu obfitego posiłku. Mogą
również występować tłuszczowe
biegunki o nieprzyjemnym zapachu,
spadek masy ciała czy utrata apetytu. Warto wówczas sprawdzić stan
trzustki, gdyż właśnie te objawy mogą
wskazywać na przewlekłe zapalenie
tego narządu.
Gdy z kolei ból brzucha jest ostry,
przeszywający, promieniujący aż do
pleców, a ponadto towarzyszą mu:
gorączka, zimne poty, nudności, wymioty, zatrzymanie stolca, wysokie
tętno i obniżone ciśnienie krwi, możemy mieć do czynienia z ostrym zapaleniem trzustki. Taki stan zagraża
życiu i wymaga hospitalizacji. Przyczyny zapalenia trzustki mogą być
różne w zależności od rodzaju. Przy
stanach przewlekłych są to głównie:
•
•

nadużywanie alkoholu,
nieprawidłowa dieta, bogata w niezdrowe tłuszcze,
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•
•
•
•

palenie papierosów,
nieregularne spożywanie posiłków,
przejadanie się,
może być również skutkiem
przejścia
ostrego
zapalenia
trzustki.

Do ostrego zapalenia trzustki prowadzą głównie:
•
•
•

•
•

kamica dróg żółciowych oraz
trzustkowych,
przedawkowanie alkoholu,
uraz brzucha lub powikłania
po zabiegach w obrębie jamy
brzusznej,
zatrucie toksynami,
zakażenia wirusami lub inne infekcje.

POWIKŁANIA I LECZENIE
POWIKŁANIEM
PO
ZAPALENIU
TRZUSTKI MOŻE BYĆ M. IN. CUKRZYCA, CO WYNIKA BEZPOŚREDNIO
Z USZKODZENIA TEGO NARZĄDU

I W KONSEKWENCJI UPOŚLEDZENIA
JEGO FUNKCJI. Niekiedy w wyniku
urazu niezbędne jest nawet usunięcie części trzustki, bardzo rzadko
natomiast usuwa się organ w całości. Czasem niezbędny jest zabieg
chirurgiczny polegający na usunięciu złogów i udrożnieniu kanalików
trzustkowych. Przy ostrym zapaleniu
trzustki bezpośrednio zagrożone jest
życie człowieka.
Leczenie stanów przewlekłych opiera
się przede wszystkim na wyeliminowaniu szkodzących czynników, a więc
głównie: rzuceniu palenia papierów,
ograniczeniu spożywania alkoholu,
ograniczeniu spożywania tłustych,
ciężkostrawnych pokarmów oraz
słodyczy, produktów powodujących
wzdęcia, unikaniu mocnej kawy i herbaty, a także gazowanych napojów,
spożywaniu owoców i warzyw oraz
posiłków w regularnych odstępach
czasu. Czasem, aby ułatwić organi-
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Polska należy do krajów o jednym
z najwyższych współczynników
zachorowalności na ostre zapalenie trzustki:
72,1/100 000. Główną przyczyną zachorowania
polskich pacjentów jest kamica żółciowa, która
odpowiada za 34% przypadków. Alkohol jest
przyczyną OZT u 24,1% chorych.
Źródło: www.termedia.pl

zmowi trawienie, zaleca się zażywanie tabletek zawierających enzymy,
które nie tylko ułatwiają przyswajanie
spożywanych pokarmów, ale także
zmniejszają ciśnienie wewnątrz pęcherzyków i kanalików trzustkowych,
dzięki czemu łagodzą dolegliwości
bólowe. Jeżeli w wyniku zapalenia
trzustki u pacjenta rozwinęła się cukrzyca, niezbędne jest wówczas podawanie insuliny oraz stała kontrola
poziomu cukru we krwi.
Leczenie stanów ostrych odbywa się
w szpitalu. Pacjentowi podawane są

silne leki przeciwbólowe, a także
leki zmniejszające wydzielanie soków trzustkowych, gdyż w takich
stanach enzymy te trawią narząd.
W przypadku podejrzenia infekcji
podaje się odpowiednie antybiotyki, ale przede wszystkim pacjenta obowiązuje głodówka. Pokarm
podawany jest pozajelitowo przez
kroplówki. Po wyeliminowaniu stanu zagrażającego życiu pacjenta
obowiązują zasady postępowania
jak w przypadku przewlekłego zapalenia, przy czym dieta jest układana
indywidualnie.

Jak widać trzustka pełni olbrzymią
rolę w naszym organizmie. Często nie
zdajemy sobie z tego sprawy. Biorąc
pod uwagę mało charakterystyczne
objawy dysfunkcji tego narządu, które łatwo można pomylić z wieloma innymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, należy zachować
szczególną czujność. Najważniejsza
jest jednak profilaktyka. NALEŻY UNIKAĆ CIĘŻKOSTRAWNYCH POTRAW,
NADUŻYWANIA ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW, ORAZ SPOŻYWAĆ
DUŻO WARZYW I OWOCÓW. JEDNAK
PAMIĘTAĆ TRZEBA RÓWNIEŻ O PROFILAKTYCZNYM BADANIU USG JAMY
BRZUSZNEJ, CZY CHOĆBY BADANIU
KRWI, które pozwala nam oznaczyć
poziom amylazy we krwi. Jest to enzym trawiący węglowodany, który
jako pierwszy wskazuje na nieprawidłowości w funkcjonowaniu trzustki.
Badanie jest niedrogie i warto z niego
skorzystać. Podczas wykonania zwykłej morfologii krwi oznaczany jest
również poziom leukocytów, którego
wahania także mogą być sygnałem
chorób, w tym schorzeń trzustki.
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Wypróbuj NOWOŚĆ: Nicorette® Fruit

Nicorette® Spray. Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego,
podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawiora. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej
18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Nicorette® Fruit. Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego
u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Nicorette® Coolmint. Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez
łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie
u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

