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Pankreas kanserleri 

Ekzokrin hücre kaynaklı

Duktal adeno kanser

Nöroendokrin tümörler

Kistik musinöz neoplaziler

MKN

Malignite: %6-36

 IPMN

Ana kanal

Malignite: %61.6

Yan dal

Malignite : %25

Miks tip 



MCN
IPMN 



Epidemiyoloji

 İnsidansı: 11.7 /100,000

 İnsidansı artıyor.

19952005 insidans

%6.7 artmış.

 Kanserden ölümlerde 4. 

sırada.

 Yaşam boyunca risk: 

%1.41

 Ortalama tanı yaşı: 72

 Ortalama ölüm  yaşı: 73

İnsidans ( 2009-2011)



Pankreas Kanseri İstatistikleri



Tanı anında evre 
5 yıllık survi

%80: İnvaziv/metastatik

%20: tümör sınırlı/metastaz yok

<%5 

Metastatik (%40-45): Survi: 6 ay 

Lokal ilerlemiş (%40): Survi: 6-11 ay. Jemal, A. et al.  CA Cancer J Clin 2006;56:106-130.



Tümör boyutuna göre survi
Pankreas kanserine bağlı ölüm 
oranı gelecekte nasıl olacak? 

Agarwal et al., Pancreas 2008 Matrisian, Cancer Res 2014



Baş yerleşimli  paankreas kanserinde prognoz daha iyi

Erken belirti vermekte



Risk faktörleri
Risk Kanser oranı 

Sigara x 2 30

Genetik faktörler x 5-10 10

Kronik pankreatit x 10-20 1

Herediter pankreatit x 35-70 <1

Yaş >70 x 5 -

Tip II DM x 1.5-2 -

Obezite x 1.7 -

Yağdan zengin diyetle beslenme x 1.7 -

Gastrik cerrahi öyküsü x 1.8 -

Sklerozan kolanjit x 14 -

Helicobacter Pylori x 1.8 -



Semptomlar

Tıkanma sarılığı: %50 

Ağrısız sarılık: ~ %10

Ağrı:%70

Sırt /Epigastrik bölge 

Öne eğilmekle ağrının rahatlaması 

Bulantı/Kusma

Kilo kaybı

 İştahsızlık



Diğer semptomlar
(Pankreas kanseri için alarme edici belirtiler)

 Yeni başlangıçlı tip 2 DM

 Obez olmayan kişilerde 60 yaşından sonra

 Tedaviye dirençli dispepsi /dirençli epigastrik ağrı 

 IBS benzeri semptomlar >45 yaş

 Bu yaşta yeni başlayan IBS çok nadir.

 Barsak alışkanlığında değişiklikler 

 Bağırsak hareketlerinde artış ve pis kokulu dışkılama

 Ekzokrin yetmezliğini düşündürür. 

 Venöz tomboemboli olayları 

 Depresyon



Pankreas kanseri için yüksek 

riskli gruplar 
 Kronik pankreatit

 Özellikle herediter pankreatit varlığı 

 Ailevi pankreas kanseri

 ≥2 birinci derece akrabasında PK varlığı 

 Diğer genetik sendromlar

 Familial Atypical Multiple Mole Melanoma Syndrome (FAMMM; 

38-fold increased risk)

 Peutz-Jeghers Syndrome (u risk %36)

 BRCA 2 mutasyonu

 Kistik fibrozis?



Tanı

(Biyokimyasal incelemeler) 

Tam kan sayımı 

 Anemi ( ampulla wateri tümörlerinde)

Biyokimyasal inceleme

Karaciğer testleri

Tıkanma sarılığı

Artmış GGT/ALP/Bil

Amilaz/lipaz

Kan şekeri 

DM veya glukoz intoleransı



Görüntüleme yöntemi

 Ağrı  (Kilo kaybı +, sarılık –) 

 BT / Kontrastlı BT 

 Sarılık (Kilo kaybı +, ağrı+/-) 

 USG

 Safra yolları genişlemesi

 Pankreas lezyonu ( >3 cm :%95 sensitif)

 ERCP

 Ayırıcı  tanı/dekompresyon

 BT olmadan stent konulmamalı. ERCP’ye bağlı  inflamasyon tümör 

görünümü verebilir. 

 MRI

 ERCP yapılamayanlarda alternatif

 EUS

 Biyopsi alınması

Rezektabilite hakkında bilgi verir.

 Kontrastlı BT’ye alternatifdir. 



Pankreas kanseri şüpheşi olan hastaya yaklaşım 

( Ağrı/kilo kaybı/sarılık) 



Pankreas kanseri şüpheşi olan hastaya yaklaşım 

( Ağrı/kilo kaybı/sarılık) 



Pankreas kanser i şüphesi 

Multi dedektör BT 

Pankreasda kitle 

Kesin rezektabılKesin 

unrezektabıl

Gerekiyorsa ERCP

EUS-FNA 

Palyatif sistemik tedavi, 

Çölyak blokaj, 

Cerrahi 

Cerrahi 

EUS-FNA 

EUS 

rezektabıl

EUS unrezektabıl

Palyasyon

Rezektabıl şüpheli? Pankreas kitlesi yok

veya şüpheli

Fit
Gerekli

ise 

ERCP

Fit 

değil

Cerrahi 

için Fit 



Abdominal ultrasonografi

 Tıkanma sarılığı-kilo kaybı ve epigastrik ağrısı olanlarda 

sensitivitesi yüksektir.

 900 hastaya USG prospektif yapılmış.

 Doğru tanı koyma

 Bütün pankreas kanserlerinin:  %89 (  124/140)

 Ekzokrin pankreas kanseri: %90 ( 79/88)

 >3 cm : sensitivite yüksek. 

 USG başarısını etkileyen faktör:

 Yapan kişinin tecrübesi

 Safra yolları obstruksiyonunun olup olmaması 

Radiology 1999; 213:107.



Bilgisayarlı tomoğrafi

 Pankreas kanseri şüphesi varsa
 Önce normal abdominal BT

 Pankreas kanseri olup olmadığı bilinmeyen bir hastada pankreas protoklü
BT ilk seçenek olamamalı. 

 Helikal Multidedektör BT/ Triphle faz BT
 Sensitivitesi: %89-97.

 Lezyon boyutuna göre sesitivite değişmekte  

 >2 cm: %100

 <2 cm: %77

AJR Am J Roentgenol 2002; 178:821. 
AJR Am J Roentgenol 2004; 182:619.



Bilgisayarlı tomoğrafi

 Lezyonun görünümü
 Büyük lezyonlar : Hipodens

 Küçük lezyonlar:izodens ( Kontrastsız BT ile ayrımı zor) 

 Pankreas kanseri için sekonder işaretler
 Pankreatik kanalda kesilme/dilatasyon

 Safra yollarında  genişleme/kesilme

 Parankimal atrofi

 Kontur düzensizliği

 Double duct sing: 
 Pankreas kanseri: %62-77 

 Ampulla wateri ca: %50
 Benign adenom

 Otoimun pankreatit
Radiology 2011; 259:442.

Am J Roentgenol 2001; 176:689.

Radiographics 2002; 22:1335.

QJM 2016; 109:207.



ERCP 

 Erken çalışmalarda 
 Sesitivite (Duyarlılık): 92, 

 Spesifite (Özgüllük): %96 

Kimlerde yüksek: 
Lezyon pankreas baş yerleşimli, 

Safra yolu ve pankreas kanalı geniş, 

Kronik pankreatit bulguları yok  

Pankreas kanalında darlık > 1 cm

 Yalancı negatiflik var.

 Uncinat process yerleşimli tümör 

 Aksesuar kanal olanlarda 

 Kuyruk yerleşimli tümör 

Pancreas 1992; 7:66.



ERCP 

 Safra yolları ve pankreatik kanalı göstermede çok 

duyarlı.

 USG ve BT’den üstün

 Pahalı yöntem

 Komplikasyonu fazla (pankreatit, kolanjit, kanama, perforasyon).

 Biyopsi

 Forseps/ fırçalama/: %50-60 tanı konulur.

 Pankreas kanserli olguda ne zaman ERCP yapılmalı

 Taş şüphesi varsa

 Dekompresyon amaçlı  (stent)

 Rezektabıl kanserlere kolanjit olsun veya olmasın BT öncesi stent

konulmamalı. 

 Oluşacak pankreatit yanlış tümör tanısı koydurabilir.  



MRCP

 ERCP’ye alternatif non-invaziv yöntemdir. 

 Pankreas kanserini göstermede ERCP kadar duyarlıdır.

 MRCP/MRI 

 Pankreatiko-biliyer sistem

 Karaciğer parankimi

 Vasküler yapılar hakkında bilgi verir.

 Biliyer ağaç ve pankreas kanalı anatomisini ortaya koymada 

BT’den üstündür.

Lancet 2000; 356:190.



Tümör markerları (Ca 19-9)

 Sensivite: %70-92

Spesifite: %68-92

 Tümör boyutuyla  doğru orantılı

 Normal değerler tanıyı dışlatmaz.

 Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde 

önemli

 Postoperatif artış uzun dönem survi

predikte eder.

 Lewis antigen negatif ( genl toplumda 

%10) 

 CA19-9 hiç bir zaman artmaz.

 Ca 19-9 artışı:

 Biliyer obstruksiyon

 Diğer kanserler (Mide, safra kesesi 

v.b).

Kaplan-Meier survival curve by CA 19-9 with 

180 cutoff

Berger, A. C. et al. J Clin Oncol; 26:5918-5922 2008



Ca 19/9 yükseklik derecesi hem başlangıç hemde

postoperatif dönemde proğnozu belirlemekte.

CA 19-9 

(U/mL)

Number of 

patients

Resectability 

(%)

R0 resection 

(%)

Survival after resection
Survival if 

unresectable

5-year (%)
Median 

(months)

Median 

(months)

<5 99 73.7 48.6 21.9 26.8 10.1

5 to <37 281 79.7 52.7 27.2 28.5 9.1

37 to <100 216 83.3 46.9 19.1 26.9 8.6

100 to <250 247 82.2 42.1 16.8 22.5 5.4

250 to <500 204 72.1 37.0 8.3 20.1 9.2

500 to <1000 184 67.4 44.7 7.0 15.4 8.9

1000 to

<2000
126 61.1 32.5 0.0 12.0 6.8

2000 to 

<4000
92 45.7 31.0 0.0 12.3 6.2

≥4000 94 38.3 27.8 0.0 14.4 7.2

p<0.0001 p = 0.0009 p<0.0001 p = 0.065

Tumour Biol 2012; 33:799.



Diğer tümör markerları

Hem tanı hem de evrelemede önemi yok. 



Biyopsi

 Şüpheli pankreas kanseri 

Evreleme

 İleri evre hastalık

 biyopsi

Rezektabıl

Cerrahi  için fit+ rezektabıl:  Biyopsi gerekli değil.

 KP /Otoimmun pankreatit düşünülüyor ise: biyopsi  

 Öykü: Genç yaş/Oİ hastalık hikayesi/ alkol kullanımı

 Görüntüleme yöntemleri: 
 Multifokal biliyer darlık  (Oİ pankreatit)

 Pankreatik kanalda diffüz değişiklikler ( KP) 



Biyopsi yöntemleri

Perkutan

USG/BT eşliğinde 
Başarı: tümör boyutu/ tecrübe ile ilişkili

Sesitivite: %80-90

Spesifite: %98-100

Risk:
Tümör hücrelerinin iğne yolu boyunca  intra peritoneal

yayılım riski var.

Oran düşük.

EUS-FNA

Am Surg 1997; 63:675.



 EUS-FNA
Sitoloji

Sensitivite: %90

Spesifite: %96

Moleküler analiz
K-ras, p53, 

 Yöntem:
Transduodenal

Trans gastrit

 EUS-FNA eğer yetersiz veya non-diagnostik
EUS-guided tru-cut biyopsi alınır. 



T1 T2 T3 T3

T4

T4



Ekzokrin pankreas kanseri  TNM evrelemesi

AJCC UICC 2017

Prognostic stage groups

When T is... And N is... And M is...
Then the stage group 

is...

Tis N0 M0 0

T1 N0 M0 IA

T1 N1 M0 IIB

T1 N2 M0 III

T2 N0 M0 IB

T2 N1 M0 IIB

T2 N2 M0 III

T3 N0 M0 IIA

T3 N1 M0 IIB

T3 N2 M0 III

T4 Any N M0 III

Any T Any N M1 IV

Ann Surg 2017; 265:185.



Ekzokrin pankreas kanseri  TNM evrelemesi

AJCC UICC 2017

Yeni TNM sınıflaması neden yapıldı?

Primer tümörün büyüklüğü  ve lenf nodu sayısının   

survi üzerine etkisi olduğunıu gösteren  yeni verilerin 

ortaya çıkması üzerine düzenlenmiştir. 

Ann Surg 2017; 265:185.



Pankreas kanser evrelemesi

tomografi ile yapılır.

 MDBT:Triple-phase contrast-enhanced ince kesit  

Helikal bilgisayarlı tomoğrafi

Avantajı:

Büyük hacimli doku alanı incelenir.

Kısa sürede arteriyal ve venöz fazda inceleme  yapılır. 

Pankreas kanalı iyi görüntülenir.

Küçük tümörler tanınır. 

Crit Rev Comput Tomogr 2002; 43:323.

Ann Intern Med 2004; 141:753.



MDBT

Kontrast enjeksiyonu sonrası dinamik fazda 

inceleme  yapılır.

Artel faz: ilk 30 saniye de görüntü veririr

Çölyak arter, SMA ve peripankreatik arterleri gösterir.

Portal faz: enjeksiyondan 60-70 saniye sonra 

SMV, SV, PV 

Hepatik kontrast tutulumu

Portal venöz fazda karaciğer metastazlarını gösterir . 

Radiology 2003; 229:81

Am J Roentgenol 2003; 180:1217.



Ishikawa Classification

Circa 1992



Raptopolous BT Skalası 

(BIDMC - Boston)

Tümör ile damarların ilşikisini ortaya koyar. 

0 - 4 scale

 0 – vasküler invazyon yok.

 1 – Sadece dokunmakta, deformite yok

 2 – Damarın bir tarafında deformite var. 

 3 – 2/3’den fazla invazyon

 4 – Çepeçevre invazyon

Kent TS et al HPB 2010



Raptopolous Grade 0

PV, SMV, SMA/Celiac arter tutulumu yok. 

Tümör ile damar arasındaki yağ doku normal. 

IVC
Ao

SMA

SMV

P
TUMOR



Raptopolous Grade 1

Tümör ve damar arasındaki yağ düzlemi kaybolmuş. 

IVC Ao

P
TUMOR

SMA

SMV



Raptopolous Grade 2

Damarın bir tarafında hafifçe düzensizlik var 

SMV

TUMOR
P

IVC

SMA

Ao



Raptopolous Grade 3

2/3’den fazla invazyon

Damarın konturunda değişme ve lümende daralma 

Ao
IVC

SMA

SMV

TUMOR
P



Raptopolous Grade 4

Çepeçevre invazyon

Damarda tınama

PV

P

TUMOR

GE

SMV



Rezektabıl

Border line rezektabıl

Un rezektabıl



Pankreas kanseri rezektabilitesi



BT  evresine göre Unrezektabilite

0
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20
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P<.0001

16%

29%

60%

82%

100%

Kent TS et al HPB 2010



BT evresine göre cerrahi 

sınır pozitifliği 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

G0 G1 G2 G3

P=.04

21%

43%

25%

83%

Kent TS et al HPB 2010



BT evresinde göre Survi

Median survival 

(Overall 21 mos)

 Grade 0    27m

 Grade 1    22m

 Grade 2    17m

 Grade 3    16m

 Grade 4      9m

P<.0001



Unrezektabıl pankreas kanseri 

Metastatik olgular:
 Karaciğer

 Periton

 Omentum

 Karın dışı her hangi bir  bölgeye yayılım.

 Lokal unrezektabıl
 Vasküler invazyon ( özellikle SMA) 

SMA veya Çölyak arterin yarısından fazlasının çepeçevre tümör 
tarafından sarılması

SMV veya SMV-portal ven konfluensinde tümöre balı oklüzyon
olması ve rekonstrüksiyona uygun olmaması.



Unrezektabıl pankreas kanseri 

Pankreas  başı tümörleri

 Tümör  teması

 SMA >180 derce

 Çölyak arter >180 derece

 SMA’nın ilk jejunal dalı ile

 SMV ve PV’ in  tümör tarafından 

oklüzyonu veya tutulumuna bağlı 

rekonstrüksiyona uygun 

olmaması.

Gövde ve kuyruk tümörleri

 Tümörün  SMA ve çölyak aks  ile  

>180 dereceden fazla teması  

 Tümör tarafından çölyak aks ve  

aortun tutulumu

 SMV ve PV’ in  tümör tarafından 

oklüzyonu veya tutulumuna bağlı 

rekonstrüksiyona uygun 

olmaması.



 Peritoneal tutulumu göstermede BT’ nin sensitivitesi

düşüktür. Bu nedenle laparoskopik tanıya ihtiyaç duyulur.  

 Asit

 Mezenterik noduller

 Mezenterik lenf nodları

 Lenf nodu evrelemesinde sensitivite ve spesifitesi

düşüktür.

Çölyak

Peripankreatik

Periportal

Kuyruk yerleşimli tümörlerde

HA, Çölyak aks,SA ve dalak hilusu yerleşimli LAP sıktır. 



Borderline ( sınırlı rezektabıl):

Mezenterik vasküler yapıları sınırlı derecede 
tutmuş vakalar için geçerlidir.

Preoperatif tedavi verilmez ise cerrahi sınır pozitif 
olabilir. 

Katz MHG et al, Ann Surg Oncol ; E-pub Feb 23, 2013



Borderline rezektabilite
kriterleri 

MDA

2006 
(Type A)

AHPBA/SSAT/SS
O

2009 

NCCN

2012

Arteriyel tutulum 

Çölyak artere dayanması √

SMA ya dayanması √ √ √

CHA a daya’in kısa bir segmentinin
dayanması GDA’e dayanma 

√ √ √

Venöz tutulum 

Abutment SMV/PV with/without 

impingement

√ √

Short segment occlusion of SMV,        
PV, or SMV/PV confluence if   
reconstructable

√ √ √

‘Abutment’ <180°
‘Encasement’ >180°

Varadhachary, Ann Surg Onc, 2006

www.nccn.org, 2012 guidelines

Callery, Ann Surg Onc 2009



Borderline Resectable Lesions--
Criteria

MDA

2006 
(Type A)

AHPBA/SSAT/SS
O

2009 

NCCN

2012

Arterial Involvement:

Abutment Celiac axis √

Abutment SMA √ √ √

Abutment or encasement of short 
segment CHA, typically at GDA

√ √ √

Venous Involvement:

Abutment SMV/PV with/without 

impingement

√ √

Short segment occlusion of SMV,        
PV, or SMV/PV confluence if   
reconstructable

√ √ √

‘Abutment’ <180°
‘Encasement’ >180°

Varadhachary, Ann Surg Onc, 2006

www.nccn.org, 2012 guidelines

Callery, Ann Surg Onc 2009



EUS öncesi bazı dikkat edilmesi 

gereken noktalar.

Radyolojik görüntüleme ) BT(MRI) dikkatli 
incelenmelidir. 
Rezektabıl olup olmadığı

 Linear skop ile başlanmalı 
Vasküler invazyon

LAP

KC metastazı

Assit varlığı araştırılmalı. (Bunlar varsa bx yapılmalı). 

Biyopsi (Assit, LAP, KC metastazı)

Bunlar  yoksa  önce pankreasdan biyopsi yap. 



Metastatik pankreas kanserlerinde 

EUS-FNA


Karaciğer 

Sensitivite: %82-94 

BT’in gözden kaçırdığı <1cm lezyonlar görüntülenebilir. 

Ancak karaciğerin yaklaşık %25’i görüntülenemez. 

Assit

Diğer görüntüleme yöntemlerinde raporlanmayan assit

görüntülenebilir. 

DeWitt J et al.  Am J Gastro 2003; 98:1976-812.          

Hollerbach S et al. Endoscopy 2003; 35:743-9.                                   



EUS’un pankreas kanserinde vasküler 

invazyonu göstermesi 

 1308 hastayı içeren 29 çalışmada

Spesifite: %90

Sensitivite: %73

BT:

Venöz invazyonu göstermede üstün 

SMA ve çölyak invazyonunu göstermede yetersiz. 

Puli SR et al. GIE 2007;65:788-97 



EUS FNA komplikasyonları

Major komplikasyon: %0.5-2.5 

Pankreatit: %1-2

Kanama:<%1

Minör komplikasyonlar: %6

Hipoksi, boğaz ağrısı, karın ağrısı 

Gress F et al. GIE 2002 

O'Toole D et al. GIE 2001 

Eloubeidi MA et al. Am J Gastro 2003



Prognoz

Kötü prognoz

 Evre
 İleri

 Histopatoloji
 Duktal adenokanser

 Biyokimyasal
 CA19/9 yüksek 

 Klinik
 Sırt ağrısı

 Performansı düşük

 Belirgin kilo kaybı var.

İyi prognoz

 Evre:

 Rezktabıl

 Histopatoloji

 NET

 Lenfoma

 PKN zemininde gelişmiş 

adenokanserler.


