
PANKREAS – EKZOKRİN: PANKREATİTLER

Etyoloji Bulgular Patoloji 

Akut pankreatitler

Metabolik nedenler
Alkol•
Hiperlipoproteinemi•
Hiperkalsemi•
İlaçlar (glukokortikoidler, 
pentamidine, azathioprine

•

Mekanik nedenler
Safra taşları•
Travma•
Cerrahi (mide, duodenum, 
safra yolları cerrahisi)

•

Damarsal patolojiler
Şok•
Embolizm•
P.nodosa•

İnfeksiyon hastalıkları
Kabakulak•
Coxsackievirus•
Mycoplasma pneumonia•

Genel bulgular:
Tripsin aktivasyonu (autodigestion)•
Prekallikrein aktivasyonunu izleyen 
trombozlar ve kompleman 
aktivasyonu

•

Küçük damarlarda tromboz•
Nekroz•

Safra yollarında obstrüksiyon varsa:
İntraduktal basınç artışı•
Enzimlerden zengin sıvının 
interstisiyuma çıkması (proteazeler, 
lipaze, elastaze)

•

Yağ dokusu nekrozları•

Akut interstisiyel pankreatit
Akut hemorajik 
(nekrotizan) pankreatit
Safra pankreatiti (safra 
yolları obstrüksiyonu 
olgularında)

Başlangıçta interstisiyel 
ödem

•

Pankreasın proteolitik 
yıkımı

•

Damar nekrozları ve 
kanama

•

Yağ dokusu nekrozu•
Nekroz alanlarına polimorf 
göçü

•

Sitokinlerin serbestleşmesi 
ve ödem

•

Dolaşımın bozulması ve 
iskemi

•

Yağ nekrozunun 
kalsifikasyonu

•

Kronik pankreatitler
İdiopatik kronik 
pankreatitler
Nonalkolik tropikal 
pankreatit

•

Ailesel herediter pankreatit•

Metabolik nedenler
Alkol (%75)•
Hİperlipidemi•
Hiperkalsemi•

Mekanik nedenler
Safra taşları•
Safra yolları hastalıkları•

Anomaliler 
Pancreas divisum•

ORTAK BULGULAR
Güçlü fibrozie bağlı parenkim 
atrofisi

•

Malabsorpsiyon ve steatorrhea•
Kilo kaybı•
Çöliak pleksus etkilenmesi (kronik 
ağrılar)

•

Psödokist oluşması (2-30 cm; 
nekrotik-hemorajik madde içeren 
boşluklar) 

•

ORTAK BULGULAR
Güçlü fibrozis nedeniyle 
küçülmüş pankreas (atrofi

•

Fibrozis alanlarında kronik 
yang

•

Duktusların lümenlerinde 
koyulaşmış protein tıkaçlar

•

Duktus epitellerinde 
hiperplazi ve atrofi

•

Skuamöz metaplazi•
Başlangıçta ekzokrin atrofi•
Zamanla adacıkların atrofisi•
Kalsifikasyon alanları•
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Kronik Pankreatit: özgün nitelikler

Etyoloji 

Alkolün toksik metabolitleri asinüs hücrelerindeki tripsinojenin 
prematüre aktivasyonu ile tripsine dönüşmesine neden olur

o

Tütün kullanan alkoliklerde pankreatit riski yüksektiro

Kronik alkolizm (%75)•

Serbest radikaller•

Gen mutasyonları•

Ender nedenler: duktus obstrüksiyonu, hiperlipidemi, p.divisum, 
hiperparatiroidizm, otoimmunite, gastrektomi, çöliak hastalığı

•

Klinik 
bulgular 

Aylarca/yıllarca süren inatçı ve yineleyen karın ağrıları (*)•

Ağrılar genellikle yemeklerden sonra•

Diabet (diabetik nefropati ve diabetik retinopati)•

Steatore ve malabsorpsiyon•

Pankreas taşları•

Morfoloji Pankreasın fokal, segmental ya da diffüz yıkımı•

Ekzokrin parenkimin yıkımı ve yitirilmesiyle ön planda•

Duktusların ektazileri ve dilatasyonu •

Özellikle alkoliklerde intraduktal protein tıkaçları•

Fibrozis •

Pankreatik taş oluşumu•

(*)Güçlü ağrısı olan hastaların oturarak ya da çökerek öne doğru kıvrılmalarına “pankreas pozisyonu” 
adı verilir. Bazı hastalar yere uzanarak diz-göğüs pozisyonunda kıvrılırlar.

Kronik pankreatit türlerine ayrıntılı bakış

Pankreatit türü Ayrıntılar 

Alkolik pankreatit Etyoloji: kronik alkolizm (+tütün)
Aylarca/yıllarca süren inatçı ve yineleyen karın ağrıları
Ağrılar genellikle yemeklerden sonra
Diabet 
Steatore ve malabsorpsiyon
Pankreas taşları

Tropikal taşlı pankreatit 
(tropical calculous pancreatitis; 
TCP)

Etyoloji: ? Alkol faktörü yok
Geri kalmış ülkelerde
Çocukluk ve gençlik dönemleri
Diabet
Pankreas taşları

Herediter pankreatit Etyoloji: ? katyonik tripsinojen geni (R1224, N291) 
mutasyonları
Pankreas kanseri riski

İdiopatik pankreatit Jüvenil tip (<25 yaş, erkek):
Etyoloji: ?
Karın ağrısı atakları
Taş oluşması
Pankreas yetmezliği
Diabet
Erişkin (senil) tip: 
Ağrı yok
Steatore 
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Kronik pankreatitte komplikasyonlar ve artan riskler

Komplikasyonlar Fibrozis
Psödokistik oluşumlar
Obstrüktif ikter 
Splenik ven trombozu
Splenik arter anevrizması ve psödoanevrizması
Mide ve özofagus varisleri (segmental portal hipertansiyon) ve kanamaları

Riskler Plöral effüzyon (yırtılan psödokiste ya da plöropankreatik fistüle bağlı olarak)
Kanser riski-erkeklerde (dil, larinks, bronş, kolon, rektum, karaciğer, deri, 
mesane, mide). 
Kanser riski-kadınlarda (meme, kemik, karaciğer)
Sigara, bu kanserlerden bir bölümünde etkin etyolojik faktörlerden biridir. 
Pankreas kanseri riski
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