
  

PankreasePankrease  vähk -vähk -
see lootusetusee lootusetu

Mari-Liis RiibakMari-Liis Riibak
Tallinn 2008Tallinn 2008



  

Juttu tuleb:Juttu tuleb:

• Erinevatest pankrease tuumoritest, 
etioloogiast, kliinilisest pildist

• Modaliteetidest – milline ja milleks? Ja 
kuidas kõige paremini

• TNM klassifikatsioonist

• Diferentsiaaldiagnostilistest 
raskuspunktidest.

• Skriining?



  

Juttu tuleb:Juttu tuleb:

• Erinevatest pankrease tuumoritest, 
etioloogiast, kliinilisest pildist

• Modaliteetidest – milline ja milleks? Ja 
kuidas kõige paremini

• TNM klassifikatsioonist

• Diferentsiaaldiagnostilistest 
raskuspunktidest.

• Skriining?!



  

Pankrease adenokartsinoom, 
probleemistik

• M>N, 60-80a, harvem <50e.a, v harva<40e.a.
• Kesise elulemusega – 5a / 4%
• Läänemaailmas tõusva tendentsiga “salakaval 

mõrtsuk”
• Seerumi marker CA-19-9 on sensitiivne, kuid 

mittespetsiifiline. TA90-IC ?
• Tants  “operaabelne / mitteoperaabelne” ümber

– Operaabelsed 10-20% -> 5 a elulemus kuni 35%



  

Pankrease tuumorid, eksokriinsed
• Maliigsed
• Duktaalrakuline adenoca! (90% kõikidest juhtudest). 
• Atsinaarrakuline ca!, Papillaarne mutsinoosne ca! 
• Sõrmusrakuline ca! 
• Adenoskvamoosne ca!
• Diferentseerimata ca! 
• Mutsinoosne ca! 
• Giantrakuline ca! 
• Segatüüpi (duktaal-endokriinne või atsinaar-endokriinne). 
• Väikeserakuline 
• Tsüstadenoca!  (seroosne ja mutsinoosne  tüüp). 
• Klassifitseerimata 
• Pankreatoblastoom
• Papillaarne – tsüstiline tuumor (Frantz tumor) – madala maliigsuspotensiaaliga, võib olla ravitav üksnes kirurgiliselt.
• Invasiivne adenoca, mis on seotud tsüstilise mutsinoosse või intraduktaalse papillaarse mutsinoosse kasvajaga. 

• Piiripealsed maliigsused
• Düsplaasiaga mutsinoosne tsüstiline tuumor
• Düsplaasiaga intraduktaalne papillaarne mutsinoosne tuumor.
• Pseudopapillaarne soliidne tuumor.



  

Pankrease adenokartsinoom

• Kliiniline leid
– Enamasti valu (34%), tugeva valu võib näidata 

perineuraalsete lümfiteede haaratust
– Valu ja ikterus (46%)
– Ikterus ilma valuta (13%)
– Harva hematemesis ja meleena.
– Paleeritav sapipõis (Courvoisier smp)
– Pankrease keha ja saba tuumorid avastatakse hilja
– Hepatomegaalia  - võib viidata maksa MTS-le,
– Astsiit, äkki tekkinud diabeet, tromboflebiit, väsimus

• Positiivne kliiniline leid viitab ravimatule 
haigusele



  

Pankrease adenokartsinoom, 
etioloogia

• Rasva ja valgurikas toit

• Suitsetamine, risk 2x

• Diabeet 2 x 

• Kokkupuude tööstuslike 
kartsinogeenidega

• Pärilik pankreatiit (40% dgn vähijuhtudest)

• Alkoholi liigtarvitamine



  

Pankrease tuumorid, tsüstilised

• Suur grupp harvaesinevaid lesioone
– 10% tsüstilistest pankrease lesioonidest
– 1% pankrease tuumoritest

• MCN (mutsinoosne tsüstiline neoplasma), IPMT 
(intraduktaalne papillaarne mutsinoosne tuumor) 
ja serosne adenoom moodustavad 90% 
mutsinoossetest tuumoritest

– Elulemus oluliselt parem 5a
• ~95% - beniigsed piiripealsed tuumorid
• 50-75% - maliigsed tsüstilised tuumorid.

– N:M, 4:1; 55-65e.a.

• Erinevaid pankrease tsüstilisi lesioone on 
raske diferentsida 

• beniigne seroosne tsüstadenoom? Põletikuline 
pseudotsüst? Maliigne tsüstiline tuumor?

IPMT



  

Pankrease tuumorid, tsüstilised

• Seroosne beniigne tsüstadenoom
• 1-25cm, ühekambriline, beniigne

• Põletikuline pankrease pseudotsüst
• Põletikuline, võib olla verd ja nekroosi

• Mutsinoossed pankrease tuumorid 
(eelistatult pankrease keha ja sabaosas)

• Perifeersed (mutsiini prod tsüstadenoom, 
tsüstadenokartsinoom)

• Duktaalsed (intraduktaalne papillaarne 
mutsinoosne tuumor IPMT)

• Muud tsüstilised lesioonid Tsüstiline
Mutsinoosne
tuumor



  

Pankrease tuumorid, endokriinsed

• Saarerakk tuumorid (islet cell, APUD cell tumors 
- APUDoma) ~2% pankrease tu-st
– Haruldased, sporaadilised või mõne sündroomiga 

seoses  
• multiple endocrine neoplasia 1tüüp (MEN 1) ja von Hippel–

Lindau (VHL) haigus

– Funktsionaalsed / mittefunktsionaalsed
• Võivad produtseerida rohkem kui ühte tüüpi hormooni
• Insulinoom (5-9 90% pt-dest, üksik 90%, healoom 90%, < 5 

cm 90% ja 95% pankreasesisene)>> gastrinoom> mittefn 
saarerakk tuumor> glükagonoom> vipoma> 
somatostatinoma jne

• Väikerakk tuumorid



  

Pankrease tuumorid, muu

• Sekundaarsed 
– RCC, melanoom, kopsuvähk, 

rinnavähk...

• Mitte-epiteliaalsed
– Pehmekoelised tuumorid
– Lümfoom

• Tuumorisarnased lesioonid
– Pankreatiit
– Lümfoepiteliaalne tsüst
– Pseudotsüst 

Mts-nud  Rinna ca

Fokaalne pankreatiit
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Pankrease adenokartsinoom

• Suurus vs elulemus
– Zosia Chustecka, January 31, 2008  “Smaller 

Pancreatic Tumors Have Dramatically Better Prognosis “

Relationship Between Pancreatic Tumor Size
 on Diagnosis and Survival 

Tumor Size at 
Diagnosis (mm) 

Median 
Survival (mo)

≤20 17.2 

21 – 25 12.3

26 – 30 8.5

≥30 7.6 



  

Pankrease adenokartsinoom
• Operaabelne vs mitteoperaabelne

– Opereeritavatele tuumoritele pakub kirurgia parimat 
elulemustulemust

– Piiratud levik SMV-sse on veel operaabelne
• J Gastroenterol Hepatol.  2008;23(1):23-33 

– Mitteoperaabelne
• Invasioon ekstrapankreaatilistesse suurtesse veresoontesse  

(truncus coeliacus, a hepatica, v porta, SMA või SMV või 
massiivne venoosne invasioon koos tromboosiga); kontakt 
veresoonega >50%

• Kaugmetastaasid maksas, regionaalsetes l/-s, rasvikus

Venoosne invasioon ilma tromboosi või ahenemiseta – 
võib siiski pidada resetseeritavaks adenoca-ks.



  

Pankrease adenokartsinoom



  

Pankrease adenokartsinoom

• Patsiendi käsitlus radioloogias:

– Patsient, kes vajab diagnoosi
– Patsient, kellel vaja määrata pankrease vähi 

staadium
– Kõrge riskiga patsient –skriining?



  

Pankrease adenokartsinoom

• Radioloogiline leid - UH:
– Transabd. sonograafia – hea “ilma” korral hea 

meetod.  
– EUS – väga hea väikeste lesioonide 

avastamiseks / välistamiseks, lokaalse 
staadiumi määramiseks; FNB

– Mass pankreases; hüpo-, iso-, 
hüperehhogeenne, pankrease juha 
laienemine.



  

Pankrease adenokartsinoom

• Radioloogiline leid - KT:
– Bifaasiline uuring (PP 35-45s, PVP 65-70s)

– PO rö+ / rö – kontrastaine
– Buscopani 

• Absoluutne vastunäidustus glaukoom
• Suhteline vn – prostata hüperplaasia, arütmia

– Fokaalne mass (suhteline atroofia foonil), 
peripankreaatilise rasvkoe infiltratsioon, selgete 
piirjoonte kadu, ebatavaline pankrease kuju, 
pankrease atroofia ja juha ning CBD laienemine 
distaalsemal.



  

Pankrease adenokartsinoom

• Radioloogiline leid - KT:
– Hägusad piirkooned, fibrootilne 

vähekontrasteeruv tsentraalosa (83%), 
nekroos

– Juha laienemine (58%)
– Vaskulaarne haaratus – mitteoperaabelne

– Operaabelsuse korral märkida ära 
vaskulaarsete struktuuride kulgemine, normi 
teisendid

– Kollateraalne venoosne võrgustik veeni 
obstrukts korral

– Ulatus porta hepatisse 68%, region. l/s – 
38-65%, maksa mts – 17-55%, astsiit 13%,

– Sissekav naaberorganitesse



  

Pankrease adenokartsinoom

• Radioloogiline leid - mri:
– Teise rea “probleemi lahendav” modaliteet

– MDCT leid ebamäärane, joodi allergia, NP

–  T1 madala, T2 keskmise signaaliga muutus; ilma 
kontrastita tuleb väike lesioon harva nähtavale.

– Hüpointensiivne, eristatavaim 10s peale k/a.
• FLASH+Gd ; MRA
• MRCP (fMRCP + serotoniin)

– Maliigne obstruktsioon – järsk katkemine, obstruktsiooni ja 
papilla Vateri vaheline ala tavaline ; double duct sign

– Beniigne pankreatiidist tingitud – kogu ulatuses ebaühtlane
– Tsüstiliste lesioonide eristamine

– Maksa ja peritoneumi kolded
– Nefrogeenne fibroseeruv dermopaatia



  

Pankrease adenokartsinoom

• Radioloogiline leid - invasiivsed
– ERCP
– PTBD – perkutaanne transhepaatiline 

biliaarne drenaazh
• Kui seespidi ei saa, komplikatsioonide risk suurem 

(hemobiilia, hematoom, kolangiit, hemoperitoneum, 
biliaarne peritoniit, pleuriit.

– Terapeutiline biliaarne stentimine
– Pankrease biopsia (FNA, TruCut)



  

Pankrease adenokartsinoom

• NM
– SPECT 

• Endokriinsed pankrease tuumorid, somatostatiini 
retseptorid, 111 In Octreaotide

– 18 FDG PET CT
• Tuumori levik, retsidiiv
• Dif dgn? Krooniline pankreatiit / tuumor

– Dünaamiline ja hilisskaneerimine.

Uueteks lootusandvateks märkaineteks 
•  σ-receptor ligand ja 18Ffluorothymidine (FLT)



  

Pankrease tuumorid, endokriinsed

• Hästipiirdunud, hüpervaskulaarne
– Võivad näida KT natiivis iso/hüperdensetena

• T1 hüpo-, T2, STIR hüperintensiivne
• Harva ikterus ja pankrease juha 

obstruktsion
• EUS!!! – parim preop lokaliseerimiseks
• NM – somatostatiini retseptorid! 

• (60-70% insulinoomidest)

• Dif dgn 
– Hüpervaskulaarsed mts-d pankreases

• Renal cell carcinoma, Leiomyosarcoma, 
Melanoma, Carcinoid, Adrenal carcinoma, 
Thyroid carcinoma, Angiosarcoma jne

Dif dgn MTS
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TNM klassifikatsioon

• Eksokriinse pankrease vähi kohta
• Primaarne tuumor T

– Tx – primaarne tuumor pole hinnatav
– T0 – primaarset tuumorit ei ole
– Tis – carcinoma in situ
– T1 – tuumor piirdub pankrease koega ja <=2cm 

suurimas Dm-s.
– T2 – tuumor piirdub pankreasega ,>2cm
– T3 – tuumor ulatub pankrease kontuurist välja, kuid ei 

haara  truncus coeliacust ega SMA-d
– T4 – tuumor haarab truncus coeliacuse või SMA



  

TNM klassifikatsioon

• Regionaalsed lümfisõlmed- N
– Nx – regionaalsed lümfisõlmed pole 

hinnatavad
– N0 – regionaalsetes l/s-s ei ole MTS-e
– N1 – MTS-d regionaalsetes l/s-s

• Kaugmetastaastd – M
– Mx – kaugmetastaasid pole hinnatvad
– M0 – kaugmetastaasid puuduvad
– M1 – kaugmetastaasid olemas



  

Pankrease anatoomia



  

Regionaalsed lümfisõlmed

• ant pancreaticoduodenal nodes (sup, inf)
• Post pancreaticoduodenal nodes (sup, inf)
• Pyloric nodes
• Gastroduodenal nodes 
• Hepatic nodes
• Cystic node
• Sup mesenteric nodes
• Celiac nodes
• Supra-, infrapancreatic nodes
• Mesocolic nodes
• Splenic nodes
• Gastrosplenic nodes

• Renal nodes

Distaalsed mts-d tavaliselt maksa, peritoneaalõõnde ja kopsu 



  

Regionaalsed lümfisõlmed

• Eestvaade, pankrease keha taga



  

T1 / T2

• T1 – tuumor pankreases < 2cm
• T2 – tuumor piirdub pankreasega > 2cm



  

T3

• Tuumor ulatub pankrease kontuurilt välja, kuid ei haara truncus coeliacut ega SMA-d
• Tuumor iniltreerib ühissapijuha, kuid mitte SMA-d
• Tuumor haarab peripankreaatilisi kudesi, kuid mitte truncus coeliacust



  

T3 

• T3 – tuumor infiltreerib duodeenumi, ei haara SMA-d
• T3 – tuumor tungib põrna, ei haara SMA-d ega truncus coeliacust.



  

T4

• Tuumor haarab kas SMA või truncus coeliacuse



  

N1 

• N1 – regionaalsed l/s metastaasid
• Primaarne tuumor ja regionaalne metastaseerunud l/s pankrease peas



  

N1 

• Primaarne tuumor ja mitmesed l/s metastaasid pankrease pea ümber 
• Primaarne tuumor keaosas ja mitmesed mts l/-d pea ja keha osas



  

N1

• Primaarne tuumor sabaosas ja mitmesed mts-d l/s-d pankrease sabaosas ja põrna 
hiiluses



  

TNM klassifikatsioon, staadiumid

0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3 N1 M0

III T4 Any N M0

IV Any T Any N M1
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Primaarset pankrease tuumorit 
simuleerivad muutused

• Head and neck
• Unenhanced bowel
• Groove, focal, or autoimmune pancreatitis
• Pancreas divisum
• Annular pancreas
• Tuberculosis
• Duodenal diverticula
• Duodenal duplication
• Gastrointestinal stromal tumors (GISTs)
• Postsurgical distortion
• Choledochal cysts
• Mesenteric masses
• Right adrenal masses
• Pancreatic body
• Parasitic cysts
• GISTs
• Pseudocysts
• Tumors of the posterior gastric wall
• Duodenal tumors and lesions
• Pancreatic tail

• Accessory spleen
• Small bowel lesions
• Pseudocysts
• Tumors of the gastric fundus
• Colonic lesions
• Left renal masses
• Left adrenal masses
• Miscellaneous locations
• Vascular lesions
• Lymphadenopathy
• Castleman disease
• Retroperitoneal masses
• Duodenal diverticula
• Metastatic lesions
• Fatty replacement



  

Kontrasteerimata duodeenum / 
kontrasteeritud



  

Annullaarne pankreas



  

Duodeenumi duplikatsioon



  

Pankreasesisene lisapõrn



  

Ühissapijuha tsüst



  

Komplitseerunud pankreatiit 
 vs tuumor



  

Autoimmuunne pankreatiit



  

Muud kasvajad

Duodeenumi adenoca

Mao GIST

Duodeenumisse
Mts-nud
Bronhogeenne ca
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Skriining

– Kas pikendab elulemust?
– 5-10% pankrease vähkidest päriliku algega

• Pärilikud riskifaktorid
• Pärilik mittepolüpoosne jämesoole vähk (HNPCC)
• Perekonlik rinnavähk (BRCA2)
• Perekondlik adenomatoosne polüpoos
• Peutz-Jeghers
• Ataksia telangiektaasia
• Perekondlik atüüpiline mitmesed sünnimärk-melanoomid
• Perekondlik pankreatiit.

– Arvamused vastandlikud 



  

Kasutatud materjal
• http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/pancreatic/HealthProfess

ional/page3
• http://www.radiologyassistant.nl/en/43848b63def9d
• http://www.medscape.com/viewarticle/568453_1
• eMedicine - Pancreas, Adenocarcinoma  Article by Mahesh Kumar Neelala 

Anand 04/2007
• eMedicine - Pancreas, Islet Cell Tumors  Article by Mahesh Kumar Neelala 

Anand 01/2007
• “Smaller Pancreatic Tumors Have Dramatically Better Prognosis “Zosia 

Chustecka, January 31, 2008  Medscape Medical news
• RadioGraphics 2005; 25:949–965 Pancreatic and Peripancreatic Diseases 

Mimicking Primary Pancreatic Neoplasia
• Ajcc cancer staging atlas, 2006, lk 155-163
• eMedicine - Pancreas, Mucinous Cystic Neoplasm  Article by Ali 

Nawaz Khan 02/2007

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/pancreatic/HealthProfessional/page3
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/pancreatic/HealthProfessional/page3
http://www.radiologyassistant.nl/en/43848b63def9d
http://www.medscape.com/viewarticle/568453_1
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