
 III./4. Hasnyálmirigy daganatai
Herszényi László

A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a pancreasrák epidemiológiájának,
tüneteinek, diagnosztikájának és kezelésének áttekintése. Az olvasó a fejezet
áttekintését követően tisztában lesz a pancreasrák jelentőségével, a
diagnosztikus stratégiával és a kezelés főbb szempontjaival.

Bevezetés
A pancreasrák előfordulása az elmúlt négy évtizedben a fejlett nyugati országokban
gyakoribbá vált, incidenciája 8-13/100 000 lakos/év. A colorectalis carcinoma (CRC) és
a gyomorrák után az emésztőrendszer harmadik leggyakrabban előforduló rosszindulatú
daganata. Évente több mint 250.000 ember hal meg világszerte ebben a daganatban. A
pancreasrák incidenciáját illetően a világ egyes régiói között ötszörös különbség van.
Európában átlagos gyakoriságú, gyakoribb Új-Zélandon, Észak-Amerikában, és
Japánban, míg Afrikában és Indiában ritkán fordul elő. A legrosszabb prognózisú
emésztőszervi daganat: az átlagos 5-éves túlélés kevesebb, mint 5%. A pancreasrák 40
év alatt igen ritka, gyakorisága 50 év felett az életkorral párhuzamosan gyakoribbá válik,
leggyakoribb 65 és 80 év között, férfiakban gyakoribb, mint nőkben.
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Ebben a fejezetben egy esetbemutatás kapcsán tárgyaljuk a betegséggel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat.
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A.) Panaszok
A 73 éves férfibeteget háziorvosa az alábbi panaszok miatt utalta gasztroenterológiai
kivizsgálásra:

-2 hónapja jelentkező fájdalmatlan sárgaság, enyhe bőrviszketés

-epigastrialis-felhasi tompa, étkezést követően fokozódó fájdalom-dyscomfort; a
fájdalom a hátba sugárzik

-étkezést követően jelentkező émelygés, hányinger, néhány alkalommal hányás



-étvágytalanság

-8 kg fogyás

-fáradékonyság

-kb. fél éve, változó lokalizációval jelentkező alsó végtagi, majd a mellkasfalon
is jelentkező felszínes thrombophlebitisek, amelyek spontán megszűnnek (1.
ábra)
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Milyen okai lehetnek az epigastrialis-felhasi fájdalomnak? (2. ábra)
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Melyek a legfontosabb vészjósló („alarmírozó”) tünetek, amelyek emésztőszervi
malignus betegségre utalhatnak? (3. ábra)
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Melyek a legfontosabb paraneopláziás tünetek, amelyek emésztőszervi daganatokhoz
társulnak? (4. ábra)
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B.) Anamnézis
Családjában édesapja pancreasrákban halt meg 78 éves korában. A beteg kb. 50 éve
dohányzik (napi 25 db cigaretta/nap), rendszeren fogyaszt alkoholt (nap 2 sőr/nap), kb.
15 éves túlsúlyos. Érdemi betegség, gyógyszerszedés nem szerepel a beteg
anamnézisében. Műtéti beavatkozáson nem esett át.

A beteg anamnéziséből kiemelendők: családban előforduló pancreasrák, dohányzás,
alkoholfogyasztás, obesitas.

A pancreasrák legfontosabb kockázati tényezőit az 5. ábra táblázata foglalja össze, a
legfontosabb klinikai tüneteit pedig a 6. ábra táblázata tünteti fel.

C.) Diagnózis-vizsgálatok

C.)a. Fizikális vizsgálat

Relatív jó általános állapotú féfibeteg, főleg hasra lokalizált obesitas. Icterusos sclera és
bőr. Negatív cardio-pumonalis status. Hasi vizsgálata során a has a mellkas szintje
felett, hasra puha-betapintható, a máj alsó széle kb. 3 cm-el meghaladja a jobb
bordaívet, nem érzékeny, a jobb bordaív alatt, közvetlenül a máj alsó széle alatt kb. 4
cm-es kissé mobilis, fájdalmatlan, feszes epehólyag (Courvoisier jel). Lép nem
tapintható. Jó bélhangok. Rectalis digitalis vizsgálat (RDV): negatív. RR: 130/80
Hgmm; Pulzus: 86/min; Testmagasság: 178 cm, Testsúly: 98 kg. Afebrilis.

A fenti anamnézis és fizikális vizsgálat alapján vizsgálati stratégiát kell alkotni.

C.)b. Laboratóriumi vizsgálatok

A rutin laboratóriumi vizsgálatok során kiemelendők az alábbi kóros értékek (7. ábra).



A fenti laborleletekből kiemelendők: kifejezett cholestasis és hiperbilirubinaemia,
mérsékelt transaminase emelkedés, minimális, aspecifikus amylase-lipase emelkedés.

A betegnél tumor marker vizsgálatok is történtek.

Az alábbi rendelkezésre álló tumor marker panelből választhat, hogy milyen marker
(markerek) vizsgálatát kéri? (8. ábra)

A tumor marker vizsgálat során normális CEA és AFP értékeket találtunk, a CA 19-9 kb.
húszszorosan megemelkedett (890 U/ml) (normális érték < 39.0 U/ml).

A tumor markerek közül a leghasznosabb a CA 19-9: pancreasrákban a marker
érzékenysége 70%, specificitása 85%. A CA 19-9 azonban nem daganatos eredetű
cholestasisban is növekszik, továbbá a pancreasrák korai szakaszában gyakran normális,
ezért szűrésre nem alkalmas. A CEA érzékenysége pancreas rákban csekély (<50%),
ezért diagnosztikus értéke nem megfelelő.
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Milyen emésztőszervi betegségekben emelkedhet meg a CA 19-9 tumor marker? (9.
ábra)

C.)c. Diagnózis
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Ezt követően milyen vizsgálatok biztosíthatják a pontos diagnózist? (10. ábra)

A diagnózis felállításában döntő szerepe van a képalkotó eljárásoknak. Az egyes
képalkotó eljárások szenzitivitását, specificitását az alábbi táblázat foglalja össze (11.
ábra)

A betegnél a hasi UH vizsgálat a pancreas feji régiójában elmosódott kontúrú
echoszegény szolid képletet igazolt (12. ábra). A betegnél a hasi CT is igazolta a
pancreasfejben elhelyezkedő képletet; a májmetasztázisok lehetősége is felmerült (13.
ábra)

Ezt követően endoszkópos ultrahangvizsgálatra is sor került, amely szintén
megerősítette a pancreasban elhelyezkedő kóros képletet (14. ábra).

A pancreas léziók elkülönítő kórisméjét az alábbi táblázat foglalja össze (15. ábra).
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A célzott vékonytű aspirációs biopszia (FNAB) során nyert mintából adenocarcinoma
igazolódott.

Az exokrin pancreas daganatok WHO szerinti osztályozását a 16. ábra táblázata
tartalmazza, a hasnyálmirigy cysticus daganatait pedig a 17. ábra táblázata foglalja
össze.
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A pancreasrákok 70%-a a feji részben, 20%-a a pancreas testben, 10%-a pedig a
pancreas farok területén helyezkedik el. A pancreasrákra jellemző a korai lymphogén és
haematogén áttétképzés.

Az icterusra való tekintettel feltételeztük, hogy a pancreas feji tumor epeúti compressiót
okoz, ezért ERCP vizsgálat is történt. Az ERCP alátámasztotta a pancreas feji részében
elhelyezkedő daganatot, amely szűkületet okozott a ductus choledochus distalis
szakaszán, ettől proximalisan pedig prestenoticus choledochus tágulat igazolódot (18. és
19. ábra).

A diagnosztikus ERCP során terápiás palliáció is történt: a ductus choledochusba
palliatív stent-behelyezésre került sor, amely átmenetileg megszüntette a szűkületet
(20.ábra)



Ezt követően a beteg icterusa, pruritusa átmenetileg megszűnt, étvágya valamelyest
javult.

C.)d. Prognózis
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A pancreasrák átlagos ötéves túlélése kevesebb, mint 5%. A rossz prognózis és a jelentős
mortalitás legfontosabb okai: (a) a betegség felfedezésére rendszerint késői szakban
kerül sor (a betegek kb. 50%-ában a diagnózis pillanatában a betegség már a IV.
stádiumban van), ezért kuratív resectióra csak kb. 10-15%-ban kerül sor; (b) a pontos
stádium meghatározás gyakran nehézségekbe ütközik; (c) nem áll rendelkezésünkre
igazán hatékony onkológiai kezelés.

A pancreasrák egyszerűsített stádiumbeosztását az alábbi táblázat foglalja össze (21
ábra).

Az ötéves túlélés palliatív terápia esetén 0%, resectio esetén 5%, míg kisméretű (<2
cm-es), T1N0M0 stádiumú daganatok sikeres (R0) eltávolítása esetén az ötéves túlélés
jelentősen javult (30-60%).

A májáttétek alapos gyanúja miatt esetünkben a betegség előrehaladott, IV. stádiumát
feltételeztük.

A sebészi exploratio megerősítette a jelentős loco-regionális terjedést, a májáttétek
jelenlétét. Betegünk inoperabilitásnak bizonyult.

Betegünknél az epeúti stentelést és a rövid gemcitabin palliatív kemoterápia ellenére
fokozódó icterus jelentkezett, ascites alakult ki, cholangitis lépett fel. A beteg állapota
rohamosan hanyatlott és a 3 hónapra a diagnózis felállítása után a beteg elhunyt.

D.) Kezelés

D.)a. Sebészi kezelés
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A betegség egyetlen hatékony kezelése a radikális sebészi resectio. Kuratív (R0) resectio
csupán az esetek 10-15%-ában (rendszerint a pancreas feji részében elhelyezkedő
daganatoknál) van lehetőség. Távoli áttét hiányában a daganat peripancreaticus
kiterjedése és az érképletek érintettsége az operabilitás legfontosabb kritériumai. A v.
portae, a truncus coeliacus, valamint az a. mesenterica superior daganatos érintettsége a
resectio ellenjavallatát jelenti.

A pancreato-duodenectomia (Whipple-féle resectio) a leggyakrabban végzett radikális
műtét. A pancreato-duodenectomia önmagában 12-14 hónapos átlagos túlélést biztosít.
Gyakori a műtét utáni helyi recidíva valamint a távoli áttét, amelyek egyértelmű rontják
a túlélést.

Distalis lokalizációjú (testben vagy farokban elhelyezkedő) tumorok esetében distalis
pancreas resectiót végeznek. Vater-papilla (in situ) carcinoma esetén sebészi
ampullectomia mérlegelendő.

D.)b. Onkológiai kezelés

b.)1. Neoadjuváns kezelés

A pancreasrák műtét előtti (neoadjuváns) kemoradioterápiájának rutinszerű alkalmazása
vitatott. A neoadjuváns kombinált kemoradioterápia i.v. bólusban adott 5FU és
gemcitabin terápiából, ill. 40-50 Gy sugárkezelésből áll.

b.)2. Adjuváns kezelés

Potenciálisan resecálható pancreasrák esetében az adjuváns gemcitabin-monoterápia
tekinthető a standard műtét utáni kezelésnek. További vizsgálatok szükségesek az
adjuváns kemoradioterápia (sugárkezelés és gemcitabin kombináció), ill. a kombinált
kemoterápia eredményességének megítélésére.

b.)3. Palliatív kezelés

Lokálisan előrehaladott pancreasrák esetében, jóllehet jelenleg még nem tekinthető
standardkezelésnek, a kemoradioterápia hatásos lehet.

Előrehaladott-áttétet adó pancreasrák esetében a gemcitabin monoterápia a
legelfogadottabb kemoterápiás szer. A gemcitabin és egyéb kemoterápiás szerek
(cisplatin, 5FU, irinotecan, docetaxel) együttes hatása kiértékelés alatt áll. A molekuláris
célzott terápiás lehetőségek („target”-terápia) klinikai vizsgálatok tárgyát képezik.

b.)4. Egyéb palliatív beavatkozások

Icterusban palliatív műtétként biliodigestiv anastomosis létesítése jön szóba. Nem
sebészi módszerként az endoszkópos endoprothesis (stent) behelyezése, vagy a percutan
transhepaticus epeúti drenázs alkalmazható, amelyek biztosíthatják az epeelvezetést. A
sebészi és a nem sebészi módszerek egyaránt csökkenthetik a kínzó tüneteket (icterus,
obstructio, pruritus), így javíthatják az életminőséget.

Daganatos fájdalom esetén a ganglion coeliacum blokádja, ritkán sugárterápia
alkalmazandó.

E.) Összefoglalás
A bemutatott eset kapcsán összefoglaltuk a pancreasrákkal kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. Az anamnézis és fizikális vizsgálat alapján az alarmírozó tünetek alapján
feltétlenül gondolni kell a pancreasrák lehetőségére. A diagnózist a képalkotó eljárások
biztosítják. A pancreasrák a legrosszabb prognózisú emésztőszervi daganat: az esetek
jelentős részében már a diagnózis pillanatában inoperábilis. A palliatív kezelés
átmenetileg csökkentheti a kínzó tüneteket (icterus, obstructio, pruritus) javíthatja az
életminőséget.

Irodalom


