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Santrauka
Hiperlipideminis pankreatitas (HP) diagnozuojamas, 
kai yra labai didelis trigliceridų (TG) kiekis kraujyje 
ir nenustatoma kitų priežasčių, galėjusių sukelti ūminį 
pankreatitą (ŪP). Mes pristatome klinikinį atvejį, 
kai 39 m. moteriai buvo diagnozuotas HP kartu su 
diabetine ketoacidoze (DKA) ir 2 tipo cukriniu dia-
betu (CD). Moteriai CD diagnozuotas pirmą kartą 
gyvenime - DKA buvo pradinė diabeto klinikinė iš-
raiška. Atlikti tyrimai patvirtino ŪP diagnozę, taip pat 
nustatyta sunki hipertrigliceridemija (HTG) - 20,69 
mmol/l. Taikant įprastas ŪP ir kompleksines HP gy-
dymo priemones (plazmaferezę, pastovią insulino ir 
heparino infuziją) TG kiekis kraujyje per dvi dienas 
sumažėjo iki optimalaus kiekio. Bendra ligonės būklė 
gydymosi intensyviosios terapijos skyriuje metu buvo 
stabili, nors infekcinių komplikacijų išvengti nepa-
vyko. Po 23 dienų moteris išrašyta į namus (rekomen-
duotas tolimesnis priežiūros planas specialistų kon-
trolėje ir pabrėžta rizikos veiksnių valdymo svarba).

Įvadas
ŪP yra gyvybei grėsminga ūmi kasos uždegiminė būklė. 

ŪP paplitimas pasaulyje didėja ir jo dažnis Vakarų šalių po-
puliacijoje yra 40/100000 [1-2]. Bendras mirštamumas nuo 
ŪP yra apie 5 proc. [3]. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, 
diagnozė patvirtinama, jei yra bent 2 iš 3 kriterijų [4-7]: 
nuolatinis skausmas epigastriumo srityje (nuo vidutinio iki 
stipraus intensyvumo, paprastai plintantis į nugarą); amilazės 
ir lipazės aktyvumo padidėjimas kraujyje daugiau kaip 3 
kartus; kasos parenchimos struktūriniai pokyčiai, patvirtinti 
diagnostiniais tyrimais (pilvo kompiuterine tomografija, 
branduoliniu magnetiniu rezonansu ar ultragarsu). Dažniau-
sios ŪP priežastys yra tulžies pūslės ir latakų akmenligė bei 
alkoholio vartojimas (apie 80 proc. visų ŪP atvejų). HTG, 
remiantis literatūros duomenimis, yra trečia priežastis ir su-
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daro apie 7-10 proc., o gestacinio diabeto atveju iki 50 proc. 
visų ŪP atvejų [8-10]. HTG gali būti pirminė (šeiminė) ar 
antrinė dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, CD, vartojamų vaistų 
[11]. Turintys antsvorio ir nutukę pacientai yra dažniau linkę 
sirgti ŪP, ir tam įtakos gali turėti atsparumas insulinui, hi-
perglikemija ir HTG [12]. HP diagnozuojamas, kai, nesant 
kitų priežasčių, TG kiekis kraujyje yra daugiau kaip 11,3-
22,6 mmol/l (1000–2000 mg/dL) [13-14]. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad pankreatito (sukelto ne dėl HTG) atveju galimas 
bendro cholesterolio kiekio kraujyje padidėjimas, kuris netu-
rėtų būti sumaišytas su itin dideliu TG kiekiu HP metu [11]. 

Klinikinis atvejis
39 metų moteris, turinti nedidelį antsvorį (kūno masės 

indeksas 25 kg/m2), kreipėsi į universitetinę ligoninę dėl tos 
pačios dienos ryte prasidėjusio pilvo skausmo epigastriumo 
srityje, pykinimo, vėmimo, bendro silpnumo. Tokie nusis-
kundimai atsirado pirmą kartą. Ligonė vartojo drotaveriną, 
tačiau poveikio nebuvo. Pacientė serga pirmine hipertenzija, 
CD neigia. Apžiūros metu: hemodinamika stabili (širdies su-
sitraukimų dažnis 80 kartų per minutę, arterinis kraujospūdis 
120/70 mmHg), spontaninis alsavimas pakankamas, pilvas 
išpūstas, skausmingas visame plote, labiausiai – bambos 
srityje, be pilvaplėvės dirginimo simptomų. Iškvepiamame 
ore jautėsi acetono kvapas. Buvo įtartas ŪP, ligonė hospita-
lizuota į gastroenterologijos skyrių. Atlikta fibrogastroduo-
denoskopija, išvada: tulžies refliukso požymiai, eriteminė 
gastropatija, eriteminis duadenitas (galima reakcija dėl ka-
sos patologijos). Kraujo tyrimai: padidėjęs amilazės (672 
U/l)  ir lipazės (824 U/l) aktyvumas, hiperglikemija (17,28 
mmol/l), CRB 415,79 mg/l, ALT, AST ir kreatinino kiekis 
neišmatuojami dėl ryškios hiperlipemijos (++++). Šlapimo 
tyrimas: gliukozė šlapime 28 mmol/l, ketonai šlapime 5 
mmol/l (++). Dėl stiprėjančių pilvo skausmų ir sunkėjančios 
bendros būklės pirmą gydymosi ligoninėje parą pacientė per-
kelta į intensyviosios terapijos skyrių. Atliktuose tyrimuose 
(1, 2 lentelės): metabolinė acidozė, bendro cholesterolio 
kiekis >18,26 mmol/l, TG >20,69 mmol/l, ryškiai padidėję 
uždegimo žymenys (prokalcitonino, CRB kiekis), pilvo sri-
ties kompiuterinės tomografijos tyrime - kasos parenchima 
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kontrastuojasi gana homogeniškai, latakas neišplėstas, ap-
linkiniuose kasos audiniuose skysčio sankaupos be aiškių 
ribų. Pacientei pasireiškė kvėpavimo funkcijos nepakanka-
mumas, buvo pradėta taikyti dirbtinė plaučių ventiliacija. 
Atliktas krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos tyrimas, 
diagnozuotas plaučių uždegimas, pasėlyje iš endotrachė-
jinio aspirato išaugo Acinetobacter baumanii (jautrus tik 
kolistinui) ir Staphylococcus aureus (jautrus oksacilinui). 
Taikytas gydymas: infuzoterapija, sedacija, analgetikai, en-
terinis maitinimas, albuminas, antibiotikoterapija, eritrocitų 
masės transfuzijos, elektrolitų disbalanso korekcija. Hiperli-
pidemijai gydyti atliktos dvi plazmaferezės. Kraujo plazma 
plazmaferezės metu buvo ryškiai lipeminė (1 paveikslas). 
Taip pat skirtas insulinas (palaikant optimalų gliukozės kiekį 
kraujyje) ir heparinas (stebint krešumo rodiklius) automatine 
švirkštine pompa. Gydymo eigoje pacientės būklė stabi-
lizavosi ir pradėjo gerėti: sumažėjo TG kiekis, uždegimo 
žymenų kiekis. Koreguota pasireiškusi anemija, hipokale-
mija, hipernatremija, hiperosomoliariškumas, kontroliuota 
glikemija (insulinas pradėtas leisti po oda). Normalizavusis 
plaučių funkcijai pacientė atjungta nuo dirbtinės plaučių 
ventiliacijos (ji truko iš viso 13 dienų). Tolesniam gydymui 
perkelta į endokrinologijos skyrių ir, esant visiškai stabiliai 
būklei, išleista į namus. Rekomenduotas gydymas: hipo-
lipideminė dieta, lipidų kiekį kraujyje mažinantys vaistai, 
insulinas (bendra paros dozė 24 VV), genetiniai tyrimai dėl 
šeiminės hiperlipidemijos. Galutinė diagnozė: ūminis hiper-
lipideminis pankreatitas. Gryna hipertriacilglicerolemija. 

Acinetobacter baumanii ir Staphylococcus aureus sukelta 
pneumonija. Ūminis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas. 
Cukrinis diabetas, 2 tipo, dekompensuotas. Acidozė. Hipo-
kalemija. Hiperosmoliariškumas ir hipernatremija. Antrinė 
anemija. Pacientė iš viso ligoninėje buvo gydoma 23 dienas, 
intensyviosios terapijos skyriuje – 19 dienų.

Diskusija
HTG sudaro 7-10 proc. iš visų ŪP priežasčių, tuo tarpu 

ŪP dažnis tarp pacientų, kuriems yra HTG, yra 14 proc. 
[15-16]. HTG diagnozuojama, kai TG kiekis kraujyje yra 
>1,69 mmol/l (150 mg/dL), sunki – daugiau kaip 22,6 mmol/l 
(2000 mg/dL) [19]. Vien pirminė HTG (šeiminė, genetiškai 
nustatyta) yra reta HP priežastis [17-18]. HP savarankiškai 
gali sukelti I dislipidemijos tipas (šeiminė chilomikronemija; 
paveldima autosominiu recesyviniu būdu) pagal Fredrick-
son‘o klasifikaciją (HTG - dėl lipoproteinlipazės ir apoli-
poproteino C-II defekto), kuris dažniausiai diagnozuojamas 
ankstyvoje vaikystėje ir yra labai retas (1/1000000). Disli-
pidemijos IV tipas (šeiminė HTG; paveldima autosominiu 
dominantiniu būdu), kuris yra dažniausiais iš visų šeiminių 
dislipidemijų (1/100), vyresniame amžiuje gali manifestuoti 
sunkia HTG ar ŪP, kai kartu yra bent vienas antrinę HTG 
sukeliantis priežastinis veiksnys [9, 14]. Antrinę HTG su-
keliančios priežastys yra alkoholio vartojimas, nutukimas, 
nekontroliuojamas CD, hipotirozė, nėštumas, vartojami vais-

1 paveikslas. Kraujo plazma plazmaferezės metu

2 paveikslas. Klinikinio atvejo – ŪP (HP) galimas patogenezinis 
mechanizmas 

3 paveikslas. TG dinamika kraujyje 2-4 gydymosi dieną
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Tyrimai

Gydymosi dienos (D) nuo guldymo pradžios iki gydymo intensyviosios terapijos skyriuje pabaigos

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D11 D13 D14 D17 D20

Hb (g/l) 174 122 91 80 78 106    95    

Hct (%) 38,8 30,2 27,9 24,5 22,1 30,3

Trombocitai (x109/l) 322 239   197     208    

Leukocitai (x109/l) 10,38 8,37   10,44 11,80    9,47    

Neutrofilai (x109/l) 7,14 7,24        6,8    

K (mmol/l)  3,8 4,5 3,6 3,6 4,0 3,4 4,0 5,2 3,8 4,2 3,8  
Na (mmol/l)  139 148 146 149 151 151 149 149 143 138 138  

Ca (mmol/l) 2,05 2,12 2,14 2,23 2,43 2,31 2,28

Urea (mmol/l) <7,0 2,6 2,4 2,5 4,9 4,6

Kreatininas (µmol/l)  <90 74,0  57,6 57,8   65,0 85,3 108,2    75,3

ALT (U/l) <60 <30 15 17    49      

AST (U/l) <30 20 32 27    32      

LDH (U/l) 198

Albuminas (g/l)  35     26 34    34  

CRB (mg/l) 415,79 405,57 271,69 256,19   166,72 255,59 229,20  116,28 44,94 19,42

PCT (ng/ml)  0,924 0,543 0,362 0,283 0,191 0,161 0,251 0,240  0,469 0,265  

Alfa amilazė (U/l) 672 407 105 63    22      

Lipazė (U/l) 824 765 212 128 91

Bendras cholesterolis 
(mmol/l)

 18,26 15,16 14,07   10,37 6,78  4,98  5,87  

DTL  (mmol/l)  0,52      0,52  0,69  0,77  

MTL  (mmol/l)   2,0     3,81   3,37 3,65  

Trigliceridai (mmol/l)  20,69 15,71 4,83   4,61 4,57   3,02 4,48  

Gliukozė (mmol/l) 17,28 9,25-
10,55

8,01-
10,05

4,19-
11,80

6,96-
10,37

7,67-
10,24

7,24-
10,07

8,86-
12,54

4,13-
9,60

5,11-
7,42

6,13-
8,99

5,50-
8,22

5,79-
7,79

1 lentelė. Laboratorinių kraujo tyrimų rezultatai (nuo guldymo pradžios iki gydymo intensyviosios terapijos skyriuje pabaigos) 

Tyrimai 
Gydymosi dienos (D) nuo guldymo pradžios                                            

(intensyviosios terapijos skyriuje)
D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

pH 7,050 7,202 7,436 7,470 7,595 7,595 7,469
pO2 (mmHg) 48,6 183 131 119,3 109 123 125
pCO2 (mmHg) 17,7 28,1 35,6 40,1 34,7 35,7 41,2
BE (mmol/l) -25,6 -16,9 -0,3 5,5 12,2 13,0 13,5
Osmoliariškumas 
(mosm/kg)

294,1 298,3 294,9 306,6 305,3 304,8 299,1

2 lentelė. Kraujo dujų tyrimų rezultatai
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tai (beta adrenoblokatoriai, propofolis, tiazidiniai diuretikai, 
priešvirusiniai vaistai, estrogeniniai preparatai, klomifenas, 
olanzapinas, mirtazapinas, valproinė rūgštis) [14, 16, 19-
21]. Kaip nurodo kai kurie autoriai, dekompensuotas CD 
yra dažniausia antrinės HTG priežastis. 1 tipo CD atveju 
lipoproteinlipazė mažiau TG konvertuoja į riebiasias rūgštis 
dėl insulino trūkumo, ir dėl to galima HTG. 2 tipo CD metu 
prie HTG patogenezės prisideda ir atsparumas insulinui, dėl 
ko didėja TG gamyba ir sumažėja jų klirensas. Diabetinė ke-
toacidozė gali būti savarankiškas HTG rizikos veiksnys [14].

Slenkstinis TG kiekis kraujyje, kuris sukelia ŪP, nėra 
tikslai žinomas, bet galioja bendra taisyklė „kuo didesnis TG 
kiekis, tuo didesnė ŪP rizika“ [15]. Dažniausiai literatūroje 
HP apibrėžiamas, kai TG kiekis kraujyje yra daugiau kaip 
11,3 mmol/l (1000 mg/dL). Remiantis sistemine apžvalga, 
į kurią įtraukti 34 tyrimai su 1340 pacientais, kuriems di-
agnozuotas HP, vidutinis TG kiekis kraujyje siekė 29,99 
mmol/l (2654 mg/dl). Šie rezultatai sustiprina prielaidą, kad 
slenkstinė HTG, kuri sukelia HP yra >11,3 mmol/l, tuo tarpu 
nedidelis TG padidėjimas (iki 3,3-4,5 mmol/l) yra dažnai 
nustatomas esant ŪP dėl kitų priežasčių [16]. ŪP dažnis 
esant TG >11,3 mmol/l yra 5 proc., kai  > 22,6 mmol/l – nuo 
10 iki 20 proc. [19]. 

Esant HTG formuojasi chilomikronai ir kraujo serumo 
spalva tampa panaši į pieno [14]. Lipeminis kraujo mėginys 
gali padėti įtarti HP pacientams, kurie į skubios pagalbos 
skyrių kreipiasi skųsdamiesi pilvo skausmu (autorių duome-
nimis, maždaug pusei pacientų atvykus į gydymo įstaigą su 
HP imant kraujo mėginį randamas į „pieną panašus“ kraujas) 
[22]. Reikia pabrėžti, kad vertinant lipidogramą pankreatito 
(sukelto ne dėl HTG) atveju, galimas bendro cholesterolio 
kiekio kraujyje padidėjimas, kuris neturėtų būti sumaišytas 
su itin dideliu TG kiekiu HP metu. Kai yra sunki HTG, taip 

pat galimos tyrimų paklaidos: tariamai normalūs ar maži 
elektrolitų kiekiai, mažas gliukozės kiekis (aprašyti keli 
atvejai, kai DKA gydymas pradėtas per vėlai dėl pseudo-
normoglikemijos), santykinai mažas amilazės aktyvumas 
kraujyje ir šlapime (reikia skaičiuoti amilazės/kreatinino san-
tykį, kuris yra tikslesnis rodmuo esant HTG) [23]. Nors nėra 
patvirtintų rekomendacijų dėl lipazės aktyvumo rodmens 
didesnės reikšmės esant HP, kai kurie autoriai nurodo, kad 
lipazės aktyvumas yra specifiškesnis ir jautresnis rodmuo 
negu amilazės aktyvumas ŪP metu [14]. 

Gali kilti klausimas, kurio pankreatito eiga yra sunkesnė: 
HP ar ŪP sukelto dėl kitų priežasčių? Deja, šiuo metu trūksta 
patikimų įrodymų, tačiau, remiantis turimais duomenimis, 
galima daryti išvadą, kad HTG, lyginant su kitomis priežas-
timis, sukelia sunkesnės eigos ŪP, taip pat tikėtinas didesnis 
inkstų funkcijos nepakankamumo, šoko, infekcijų ir mirties 
dažnis [24]. Mūsų gydytos pacientės mirties rizika apskai-
čiuota pagal APACHE II ir RANSON skales: atitinkamai 
siekė 12 proc. ir 15 proc. Ligonės bendra būklė gydymosi 
intensyviosios terapijos skyriuje buvo stabili (be šoko, daugi-
nio organų pažeidimo), nors infekcinių komplikacijų (plaučių 
uždegimo su kvėpavimo funkcijos nepakankamumu) išvengti 
nepavyko.

HP patogenezė nėra tiksliai žinoma. Labiausiai pripa-
žinta teorija, teigianti, kad pertekliniai TG yra hidrolizuojami 
pankreatinės lipazės ir taip susidaro didelė laisvųjų riebiųjų 
rūgščių koncentracija. Kai viršijama plazmos albumino 
geba sujungti riebiąsias rūgštis, jos sudaro miceles, kurios, 
veikdamos kaip detergentai, atakuoja trombocitus, krauja-
gyslių endotelį, kasos egzokrinines ląsteles. Dėl kapiliarų 
obstrukcijos susidaro lokali išemija, acidozė (kuri dar labiau 
padidina riebiųjų rūgščių toksiškumą), aktyvuojama užde-
giminė kaskada. Kasos kapiliarų išemija galimai sukeliama 

Vaistas
HP HP kartu su CD 

RekomendacijaSpecialūs įspėjimai / Nepa-
geidaujamas poveikis

Kontraindikacijos/ Nepagei-
daujamas poveikis

Propofolis Ypač atsargiai reikia vartoti pacientams, kurių riebalų metabolizmas 
sutrikęs. Pacientą pradėjus gydyti intensyviosios terapijos skyriuje, 
po 3 parų reikia pradėti sekti lipidų koncentraciją

Sedacijai rinktis kitus vaistus 

Beta adrenobloka-
toriai

Lipidų metabolizmo pakitimai 
(trigliceridų ir cholesterolio 
koncentracijų pokyčiai krau-
jyje)

Negali būti vartojami esant meta-
bolinei acidozei CD metu (DKA)

Rinktis kardioselektyvius prepa-
ratus, jei reikia juos skirti; rinktis 
kitus vaistus jei ŪP yra kartu su 
CD ir DKA

Atipiniai neurolep-
tikai (ypač olanza-
pinas)

Lipidų metabolizmo pakitimai 
(trigliceridų ir cholesterolio 
koncentracijų pokyčiai krau-
jyje)

Dėl padidėjusio atsparumo insu-
linui gali didinti gliukozės kiekį 
kraujyje

Rinktis tipinius neuroleptikus 
(pvz. haloperidolį)

3 lentelė. Intensyviojoje terapijoje dažnai naudojami vaistai, kurių reiktų vengti ar vartoti atsargiai esant HP (HP kartu 
su CD) metu
* Parengta remiantis vaistinių preparatų charakteristikomis 
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ir/ar dėl padidėjusio chilomikronų kiekio ir didesnio kraujo 
klampumo [14]. Tai patvirtina keli eksperimentiniai tyrimai, 
kurių metu laisvąsias riebiąsias rūgštis švirkšiant į izoliuotą 
šuns kasos audinį sukelta edema ir hemoragijos [16, 25-26]. 
Publikuoti tyrimo duomenys, kurio autoriai kinų populia-
cijoje nustatė specifiškus genus, kurių mutacija (cistinės 
fibrozės transmembraninio laidumo reguliatoriaus baltymo 
geno mutacija ir tumoro nekrozės faktoriaus aktyvatoriaus 
polimorfizmas) yra nepriklausomas HP rizikos veiksnys. 
Tad, galima daryti išvadą, kad reikalingi tolimesni tyrimai 
siekiant išsiaiškinti HP patogenezinius mechanizmus ir juos 
pritaikant gydymui ateityje [27].

Mūsų pristatomame atvejyje pacientė, tikėtina, turėjo 
mišrų patogenezinį mechanizmą, sukėlusį pankreatitą (2 
paveikslas). 2 tipo CD (nustatytas pirmą kartą gyvenime), 
DKA ir HTG – trys rizikos veiksniai, iš kurių kiekvienas 
atskirai gali sukelti ŪP. Mūsų pacientė neigė CD. DKA šiai 
pacientei buvo pradinė CD klinikinė išraiška. Nors DKA 
daug dažniau pasitaiko sergantiesiems 1 tipo CD (apie 60-70 
proc. visų DKA atvejų), sergant 2 tipo CD tai yra taip pat 
gana dažna komplikacija, ir, kai kurių autorių duomenimis, 
27 proc. pacientų, kuriems yra DKA, yra naujai diagno-
zuojamas diabetas [28]. 2 tipo CD metu dėl sumažėjusio 
insulino kiekio ar atsparumo insulinui TG kiekis padidėja 
dėl kelių mechanizmų: sumažėjusio lipolizės slopinimo adi-
pocituose ir padidėjusio laisvųjų riebiųjų rūgščių srauto į 
kepenis; padidėjusios labai mažo tankio lipoproteinų (LMTL) 
ir TG gamybos kepenyse; sumažėjusio lipoproteinlipazės 
aktyvumo ir dėl to sumažėjusios LMTL konversijos į mažo 
tankio lipoproteinus (MTL); pakitusios LMTL struktūros 
dėl padidėjusio cholesterolio esterio pernešimo baltymo ak-
tyvumo. Mūsų atveju CD kartu su DKA patvirtina insulino 
deficitą pacientei, nes DKA pasižymi absoliučiu ar reliatyviu 
insulino deficitu ir apibūdinama šia triada: hiperglikemija, 
metabolinė acidozė, ketonemija. DKA nutukusiems 2 tipo 
CD sergantiems pacientams dažnai pasireiškia kartu HTG 
dėl minėto insulino deficito ir antsvorio. Klinikinėje prakti-
koje, remiantis pranešimų duomenimis, gydant DKA svarbu 
atminti, kad: DKA, ypač esant ryškiai acidozei, dažnai pa-
sireiškia kartu su pilvo skausmu be chirurginės patologijos; 
tačiau apie 15 proc. pacientų, kuriems yra DKA, diagnozuo-
jamas ŪP, ypač kai DKA yra kartu su HTG (TG kiekis gali 
būti santykinai nedidelis), nes kaip manoma, jie yra vieni iš 
svarbiausių kasos uždegimo rizikos veiksnių (po alkoholio 
ir tulžies akmenų) [21]. Galima daryti prielaidą, kad šiuo 
atveju komplikuotas CD yra pagrindinė priežastis, sukėlusi 
antrinę HTG (kiti svarbūs rizikos veiksniai, išskyrus nedidelį 
antsvorį, nebuvo nustatyti). Apie pirminę HTG duomenų 
neturėjome (lipidograma pacientei anksčiau nebuvo daryta, 
šeiminę anamnezę ji neigia). Mūsų pacientei nustatyta sunki 

HTG, tikėtina, sukelta ir kartu esamos šeiminės HTG. Jai 
patvirtinti reikalinga atlikti genetinius tyrimus (išrašant į 
namus tai buvo numatyta tolimesniame priežiūros plane). 

Nėra tiksliai apibrėžto HP gydymo. Literatūroje (daugiau-
sia remiantis aprašytais klinikiniais atvejais) HP gydymas 
apima įprastas ŪP terapines priemones kartu su insulino ir/ar 
heparino infuzija, plazmafereze ar hemodiafiltracija, siekiant 
kaip įmanoma greičiau sumažinti TG kiekį kraujyje [14, 16, 
30]. Insulinas (tiesioginis poveikis) ir heparinas (atpalaiduoja 
lipoproteinlipazę iš kraujagyslių endotelio ląstelių) padidina 
lipoproteinlipazės aktyvumą ir taip padeda normalizuoti 
padidėjusį TG kiekį. Insulinas, remiantis turimais įrodymais, 
yra veiksminga priemonė gydant ne tik pacientus, kuriems 
yra HP kartu su CD, bet taip pat ir pacientams, kurie CD 
neserga [30]. Gydymas insulinu turėtų būti pasirenkamas 
ir tais atvejais, kada nėra galimybių atlikti plazmaferezę ar 
ji yra negalima. Įprasta rekomenduojama gydymo schema 
yra 0,1-0,3 VV/kg/val. trumpo veikimo insulino pastovia 
infuzija palaikant gliukozės kiekį kraujyje 8,3-11,1 mmol/l 
ribose [19]. Duomenų, susijusių su heparino naudojimu, 
yra mažiau ir jie prieštaringi, nes manoma, kad didesnis 
lipoproteinlipazės „atpalaidavimas“ iš endotelio ląstelių gali 
padidinti jos degradaciją kepenyse ir sumažinti bendrą jos 
kiekį [31]. Todėl monoterapija heparinu nerekomenduojama 
ir įtraukti jį į gydymo schemą reiktų kartu su insulinu, ku-
ris. aktyvindamas lipoproteinlipazę, tikėtina apsaugo ją nuo 
metabolizmo [14, 32]. Literatūros duomenimis, nėra atlikta 
tyrimų, kuriais remiantis būtų galima rinktis heparino sky-
rimo būdą. Keli publikuoti atvejai nurodo įvairias schemas: 
injekcija į veną ar po oda po 5000 VV du kartus per dieną, 
pastovi intraveninė infuzija nuo 420 iki 1300 VV, ar mažos 
molekulinės masės heparinas [33]. Mūsų atveju pacientei 
skirtas gydymas insulinu ir heparinas automatine švirkštimo 
pompa: insulinas nuo 1 iki 7 VV/val., heparinas 600 VV/val. 

Veiksmingiausia priemonė mažinant TG kiekį kraujyje 
yra plazmaferezė. 1978 m. pirmą kartą aprašytas HTG gy-
dymas šiuo metodu [34]. Nors aiškių įrodymų, kad būtų 
mažesnis mirštamumas taikant plazmaferezę nuo HP nėra, 
daugelis šaltinių ją nurodo kaip pirmo pasirinkimo gydymo 
metodą (III įrodymų lygmuo, Amerikos aferezės draugija). 
Manoma, kad plazmaferezė be TG eliminavimo iš kraujo 
gali turėti papildomos naudos: pašalinti su ŪP patogeneze 
susijusias proteazes, padidinti jautrumą insulinui ir pagerinti 
glikemijos kontrolę [14]. Ją rekomenduojama atlikti kiek 
įmanoma anksčiau nuo hospitalizacijos pradžios, siekiant 
sumažinti TG kiekį kraujyje iki <5,65 mmol/l. Remiantis 
aprašytais atvejais, gali prireikti nuo vienos iki kelių proce-
dūrų (anksti atlikta viena plazmaferezė gali sumažinti TG 
kiekį 65-70 proc.) [24, 35-38]. Mūsų atveju pacientei buvo 
atliktos dvi plazmaferezės (trečią dieną nuo hospitalizacijos 
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pradžios ir per antrą parą patvirtinus HP diagnozę). Taikant 
kompleksines priemones mums pavyko sumažinti TG iki 
pageidaujamo lygio kraujyje per 48 val. TG dinamika: 20,69 
mmol (2 diena) - 15,71 mmol/l (trečia diena) - 4,83 mmol/l 
(ketvirta diena) (3 paveikslas). Sėkmingai koregavome ir 
kitus rizikos veiksnius: nuo gydymo pradžios intensyviosios 
terapijos skyriuje šarmų-rūgščių pusiausvyra tapo normali 
per 48 val., po 24 val. - ketonų šlapime pėdsakai, pasiekta 
tikslinė glikemija, kuri vėliau palaikyta rekomenduojamose 
ribose (1, 2 lentelės).

Atkreiptinas dėmesys, kad gydant pacientus, sergančius 
HP (HP kartu su CD), reiktų vengti kai kurių vaistų, kurie 
dažnai yra naudojami intensyviojoje terapijoje ir gali turėti 
įtakos TG (cholesterolio) ir gliukozės kiekiui kraujyje (3 
lentelė). Sedacijai neturėtų būti skiriamas propofolis: rieba-
linė šio vaistinio preparato emulsija gali padidinti TG kiekį 
ir bendrą cholesterolį (beje, propofolio charakteristikų san-
trauka nurodo, kad po 2 gydymo šiuo vaistu intensyviosios 
terapijos skyriuje dienų būtina tirti riebalų koncentraciją 
visiems pacientams). Vartojant beta adrenoblokatorius, ypač 
neselektyvius, galimi lipidų metabolizmo sutrikimai (šie 
vaistai yra vieni iš antrinės HTG rizikos veiksnių), taip pat 
jie negali būti vartojami esant metabolinei acidozei (sergant 
CD). Jei reikia juos skirti, tada geriau rinktis kardioselek-
tyvius beta adrenoreceptorių antagonistus. Esant ūmiems 
psichikos sutrikimams (delyrui), kurie gali būti dažni, jei 
alkoholis yra tarp kasos uždegimą sukėlusių rizikos veiksnių, 
tiek HP, tiek HP su CD metu reiktų vengti atipinių neuro-
leptikų (ypač olanzapino) dėl šių vaistų poveikio lipidų ir 
gliukozės apykaitai. 

Ilgalaikiai gydymo tikslai mūsų pristatytos pacientės 
atveju turėtų apimti antrinę pankreatito profilaktiką, užti-
krinant optimalų lipidų (ypač TG) kiekį kraujyje dieta ir 
vaistais (teikiant pirmenybę fibratams) bei gerą CD kontrolę. 
Nepavykus pasiekti tikslinių lipidogramos rodiklių minėto-
mis priemonėmis, kaip nurodo kai kurie šaltiniai, gali būti 
atliekamos protarpinės plazmaferezės [38]. Palaikyti TG 
kiekį kraujyje kuo arčiau siektinų rodiklių taip pat svarbu 
ir dėl to, nes nustatytas ryšys tarp HTG ir cholesterolinių 
tulžies akmenų susidarymo (80 proc. visų tulžies akmenų), 
ir tai gali turėti didelę reikšmę tiek ūmaus, tiek lėtinio pan-
kreatito patogenezei [28].

Išvados
HTG yra trečia pagal dažnumą ŪP pankreatito priežastis. 

Išskiriamos pirminė (šeiminė) ir antrinė HTG. HP paprastai 
sukelia sunki HTG (>11,3 mmol/l),  kurios etiologija dau-
geliu atveju yra mišri (pirminė ir bent viena antrinės HTG 
priežastis). HP eiga gali būti sunkesnė negu kitos kilmės ŪP 
ir ankstyvas kompleksinių priemonių taikymas, apimantis 

greitą TG kiekio sumažinimą iki <5,65 mmol/l ir antrinių 
HTG priežasčių kontrolę, gali padėti išvengti gyvybei grės-
mingų kasos uždegimo komplikacijų. Labai svarbi yra an-
trinė profilaktika, skiriant ypatingą dėmesį optimaliai rizikos 
veiksnių kontrolei.
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CLINICAL CASE: HYPERLIPIDEMIC 
PANCREATITIS

A. Gintautas, T. Janušonis, R. Paškevičiūtė
Key words: hyperlipidaemia, pancreatitis, diabetes mellitus, 

diabetic ketoacidosis, plasmapheresis.
Summary
Hyperlipidemic pancreatitis (HP) is diagnosed when there is 

very high level of blood triglycerides (TG) and there are no other 

possible causes of the acute pancreatitis (AP). We present a clini-
cal case of HP which was diagnosed together with diabetic ketoa-
cidosis (DKA) and type 2 diabetes mellitus (DM) in 39 years old 
woman. Diagnosis of DM was issed for the first time, i.e. DKA was 
the initial manifestation of diabetes mellitus. The performed test 
confirmed diagnosis of the AP, and also the severe hypertriglyce-
ridemia (HTG) (20.69 mmol/l) was found. With the usual therapy 
of the AP and the complex therapy of the HP (plasmapheresis and 
the continuous insulin and heparin infusion we achieved a decre-
ase in blood TG level to the optimal one in two days. The general 
patient’s status was stable during the stay in the intensive care unit, 
however there were infectious complications. The patient was dis-
charged after 23 days of treatment in the hospital (the further care 
plan under specialists’ control was recommended and the impor-
tance or risk factors management was highlighted).
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