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ronik pankreatit, pankreas dokusunda kronik inflamasyon ve fibrozis sonucu geliüen
ve sonuçta ekzokrin ve endokrin pankreas
yetmezliùine yolaçan geri dönüüümsüz hasarlanma olarak tanımlanır. Pankreas dokusundaki histolojik ve morfolojik deùiüiklikleri temel alan bu tanımlama, pankreastan doku elde etme güçlüùü
ve görüntüleme yöntemlerinin tanısal duyarlılıklarının düüük olması nedeni ile klinikte sınırlı kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle son yıllarda kronik pankreatit tanımlaması ve sınıflandırmasında
etyoloji esas alınmaktadır ().
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Eriükinlerde otopsi çalıümalarında, kronik pankreatit oranı %0.04-%5 olarak bildirilmektedir (2). Ancak klinik bulgu veren kronik pankreatit prevalansı 30/00.000, yıllık insidansi ise 3-9/00.000 dir.
Çocukluk çaùında ise pankreatik hastalıklar nadir
olup, kronik pankreatit sıklıùı konusunda veri yoktur (3, 4).

PATOGENEZ
Kronik pankreatit geliüiminde etkili patogenetik
mekanizmalar, kanal tıkanması (litojenik pankreatit, tıkayıcı pankreatit)., toksik-metabolik nedenler ve nekroz-fibrozis olarak tanımlanabilir.
Kanal tıkanma hipotezinde pankreatik kanallarda
oluüan protein çöküntüleri, tıkaçlar ve taülar hastalıùın temel nedeni olarak kabul edilir. Özellikle kronik alkol alımı olan olgularda geçerli olan bu hipotezde, protein açısından zengin, bikarbonat ve volüm açısından fakir bir pankreas salgısının kanallarda protein çöküntüsüne neden olduùu, zamanla bu çöküntülerin kalsifikasyona uùrayarak küçük kanalların tıkanmasına ve hasarına yolaçtıùı,
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ardından fibrozis ve skarlaümanın parankim hasarı oluüturduùu öngörülmektedir.Pankreas kanallarında taü oluüumu, alkolik kronik pankreatit, tropikal pankreatit, herediter pankreatit ve idiopatik
pankreatit olgularında görülür. Bu olgularda,
pankreatik sıvıda kalsiyum karbonatın çöküntü
oluüturmasını engelleyici bir faktör olan Lithostathine eksikliùi olduùu bildirilmiütir. Pankreas kanallarının tıkanması sonucu, kanalda basınç artıüı olur
ve geliüen iskemi, inflamasyon, nekroz ve sonuçta
asiner hücre zedelenmesini doùurur (5).
Kronik pankreatit etyolojisinde tartıüılan ikinci bir
hipotez, nekrozis ve fibrozis teorisidir.Bu hipotezde
tekrarlayan akut pankreatit ataklarının hücre nekrozuna yolaçtıùı ve iyileümeler sırasında nekrozun
yerini fibrozisin alması ile kronik deùiüikliklerin geliütiùi öngörülür. Kronik inflamasyon sırasında salınan TGF-beta, epidermal growth faktör, trombosit
derive growth faktör gibi hücre dıüı dokuda matriks sentezini uyaran ve kollajen sentezini arttıran
mediatörlerin önemli rolü vardır (5).
Toksik-metabolik hipotez, özellikle alkol ve metabolitleri için geçerli olup, pankreasa iliükin sitokrom
p450 enzimlerinin uygunsuz aktivasyonu, serbest
radikal oluüumu, membran lipid peroksidasyonunda artma, kemokinler aracılıùı ile inflamatuar sürecin baülaması sonucu dokuda kronik deùiüikliklerin geliütiùini varsayar (5).
Kronik pankreatit patogenezindeki son geliümeler
ise idiopatik kronik pankreatitli olgularda kistik fibrozis transmembran konduktans regulator (CFTR).
mutasyonlarının, Herediter pankreatit olgularında
ise katyonik tripsinojen gen mutasyonlarının bildirilmesidir. Bu mutasyonlar sonucu, tripsinojen tripGüncel Gastroenteroloji 8/1

sin tarafından aktive edildikten sonra inaktivasyona karüı direnç kazanmakta, klinik ve subklinik
akut pankreatit atakları sonrası kronik pankreatit
geliümektedir (6, 7). Bu patofizyolojik açıklama ile
nekrozis- fibrozis teorisi desteklenmektedir.Pankreas hastalıklarının anlaüılmasında moleküler genetik alanındaki geliümeler hastalıùa yeni yaklaüımlar saùlamıütır.Yapılan genetik analizler ile akut ve
kronik pankreatite eùilim yaratan mutasyonlar belirlenmiütir.Bu çalıümalarla etyolojinin sınıflandırılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi yanısıra hastalıùın klinik bulgular ortaya çıkmadan önce tanımlanması olası kılınmaktadır.En iyi tanımlanmıü
genetik mutasyonlar katyonik tripsinojen geninde,
pankreatik sekretuar tripsin inhibitörü (PST). gen
ve CFTR mutasyonlarıdır. Bu genetik mutasyonlar,
herediter, aielesel ve idiopatik kronik pankreatit olgularında bildirilmiütir. Herediter pankreatitli olgularda katyonik tripsinojen gende (PRSS). bazı mutasyonlar belirlenmiü, ek olarak ailesel pankreatitte ve bazı idiopatik pankreatit olgularında
SPINK/PST mutasyonları bildirilmiütir (8, 9).

Tablo . Çocukluk çaùında kronik pankreatit etyolojisi
GENETúK
Herediter pankreatit
Kistik fibrozis
TIKAYICI KANAL PROBLEMLERú
Anatomik anormallikler
Pankreas divisium
Oddi sfinkter anomaliler, koledok kisti
Duodenal duplikasyon
Annüler pankreas
Travmatik darlık
Oddi sfinkter fonksiyon bozukluùu
Taü
Parazit
Sklerozan kolanjit
Malign darlıklar
METABOLúK
Hiperparatroidizm
Ailesel Hiperlipidemi (Tip I, IV, V)
TROPúKAL

ETYOLOJ‹

Tropikal kalsifikasyon gösteren pankreatit
Fibrokalkuloz pankreatik diabet

Eriükin yaü grubunda kronik pankreatit etyolojisinde alkol ve ve alkol kullanımına ek faktörler birincil neden olmakla beraber, çocukluk çaùında kalıtsal nedenler (kistik fibrozis, herediter pankreatit).,
pankreatik kanal anormallikleri, metabolik hastalıklarla birliktelik sık görülen nedenlerdir (0)
(Tablo ).

KALITSAL FAKTÖRLER
HERED‹TER PANKREAT‹T
Herediter pankreatit %80 penetrans ile geçiü gösteren otozomal dominant bir hastalıktır ve ilk kez
952 yılında Comfort ve Steinberg tarafından tanımlanmıütır. 7q 35 de katyonik tripsinojeni kodlayan bölgede yukarıda da tanımlanan mutasyonlar (SPINK, R7H, N29). sonucu pankreas asiner
hücrelerinde tripsinojenden tripsin oluüumu ve diùer proenzimlerin aktivasyonunun kontrol edilememesi nedeni ile otodijesyon ve inflamasyon geliümektedir. Herediter pankreatitli olguların yarısından fazlası akut pankreatit atakları gösterir. Güçlü
aile öyküsünün olması, klinik bulguların genellikle
20 yaütan önce ortaya çıkması ve pankreatite neden olabilecek bir baüka nedenin bulunamaması
Herediter pankreatit’i akla getirmelidir. Bu olgular
artmıü pankreas kanseri riski taüırlar (8, ).
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OTOúMMÜN
úzole otoimmün kronik pankreatit
Diùer otoimmün hastalıklarla birlikte kronik
pankreatit
úLAÇLAR
úDúOPATúK
BúRLúKTE GÖRÜLEN DURUMLAR
Wilson hastalıùı, Hemokromatozis, ALFA-- antitripsin
eksikliùi

K‹ST‹K F‹BROZ‹S
Klasik kistik fibrozisli hastalar genellikle ekzokrin
pankreas yetmezliùi bulguları gösterirler. Hastalık
ilerledikçe pankreas küçülür, kistik ve fibrotik bir
görünüm alır. 30 yaü üstündeki olgularda %2-4 oranında pankreatit görülebilir. Ancak hastalık görülen mutasyon tipleri ile iliükili olarak da deùiüik klinik tablolar gösterebilir.998 yılında iki grup tarafından çeüitli CFTR mutasyonları ile idiopatik kronik pankreatit arasında birliktelik tanımlanmıütır
(6, 2). Ter testleri normal fakat serum immünoreaktif tripsinojen seviyeleri yüksek olan ve bu nedenle F508 mutasyonu yönünden heterozigot ol55

duùu düüünülen hastalarda %9 oranında R7H
mutasyonu ve %20 oranlarında IV8 5T alleli bulunmuütur (3). Bu veriler tek mutant CFTR. alleli taüıyan bireylerin semptomsuz taüıyıcılar, iki üiddetli
allel taüıyan bireylerin klasik kistik fibrozis ve üiddetli ve hafif mutasyonlar gösteren compound heterozigot CFTR genotipinin pankreatit ve kistik fibrozisin diùer atipik bulgularını gösterebileceùini
düüündürmektedir (6, 2).

‹D‹OPAT‹K
Tüm kronik pankreatit olgularının% 0-30’unu oluüturur.Ancak bazı olgularının eksik deùerlendirme
nedeni ile (örneùin kistik fibrozise iliükin mutasyonların bakılmaması). idiopatik gruba dahil edildiùi
de bir gerçektir. údiopatik kronik pankreatitin erken ve geç baülangıçlı olamak üzere iki tipi vardır.Erken baülangıçlı idiopatik kronik hepatit yaklaüık 20 yaü civarında bulgu verir. Kalsifikasyon
geliümesi, ekzokrin ve endokrin yetmezlik geliüimi
ise 25 yıl civarında gerçekleüir.Bu nedenle çocukluk çaùında tanısal güçlükler yaüanabilir (4).

PANKREAS KANALI PATOLOJ‹LER‹
TIKAYICI KRON‹K PANKREAT‹T
Ana pankreas kanalının kist, skar , taü, parazit, tümörle tıkanması , koledok kisti, duedonal duplikasyon, annuler pankreas, konjenital oddi sfinkter
anormallikleri veya pankreatik divisium gibi pankreatik sıvıların yeterince drene olamayıp, parankimde basınç artıüı ve buna ikincil geliüen patolojilere neden olan durumlar sonucu akut ve kronik
pankreatit geliüebilir (5).

H‹PERL‹P‹DEM‹
Serum trigliserit deùerinin 000mg/dl ve üzerinde
olması akut pankreatit oluüturan bir faktördür.Ailesel hiperlipidemilerde tip I olgularda %35, tip IV olgularda %5, tip V de ise % 30-40 oranlarında akut
pankreatit bildirilmektedir. Tekrarlayan akut
pankreatit atakları sonrasında bazı olgularda kronik pankreatit geliüimi bildirilmiütir. Bu olgularda
fazla trigliseridin pankreasta yıkımı ve serbest yaù
asitlerinin salınımı sonucunda lipid peroksidasyonu ve serbest radikallerin oluüturduùu membran
hasarı suçlanmaktadır (6).

H‹PERPARATRO‹D‹ZM
Kalsifikasyon gösteren kronik pankreatitte neden
uzun süreli tedavi edilmemiü hiperparatroidizm
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olabilir. Hiperkalsemide pankreatit’in tripsinojen
aktivasyonu ve tripsin stabilizasyonu yolu ile oluütuùu öngörülmektedir (7).

TROP‹KAL PANKREAT‹T
Hindistan’ın bazı bölgeleri, Afrika, güney Asya ve
Brezilya da görülebilen kronik pankreatit biçimidir.Erken yaülarda ortaya çıkar. Hastalık karın aùrısı, üiddetli malnütrisyon, ekzokrin ve endokrin
pankreas yetmezliùi bulguları ile seyreder. Olguların yaklaüık %90 ında kalsifikasyonlar geliüir. Hastalıùın etyolojisinde malnütrisyon, iz element ve
mikronütrientlerin eksikliùi ve diyete iliükin faktörlerin sorumlu olabileceùi düüünülmektedir (8).

OTO‹MMÜN PANKREAT‹T
Bazı kronik pankreatit olguları, otoantikor pozitifliùi, immunglobulin yüksekliùi ve yoùun lenfositik
infiltrasyon gösterme özelliùi ile otoimmün pankreatit olarak sınıflanabilir. Olgularda pankreasta yer
yer geniülemeler ve pankreas kanallarında darlıklar bildirilmiütir. %60 olgu sistemik lupus gibi diùer
otoimmün hastalıklarla birlikte olup, bazıları steroid tedavisine yanıt verir (9).
Kronik pankreatitin nadir bir nedeni olarak Radyoterapi bildirilmiütir (20).

KL‹N‹K
Kronik pankreatitin baülıca klinik bulguları, karın
aùrısı, malabsorbsiyon-steatore ve diabet’tir.
Karın aùrısı: Kronik pankreatit olgularının en ciddi
klinik problemidir.Eriükinlerde iyi tanımlanmıü olan
aùrı özellikleri çocuklarda da benzer özellikler gösterir.Aùrı hastaların %50-90’ınde görülür ve genellikle tanısal bir karakteri yoktur.Epigastriunda hissedilir, karın saù ve sol üst bölgesine ve sırta doùru yayılabilir. Aùrıya bulantı-kusma eülik edebilir.
Aùrı oturma ve eùilme ile azalır (diz-göùüs pozisyonu), yemek sonrası ve gece artıü gösterir.Baülangıçta ataklar halinde olabilen aùrı zamanla sürekli hal alır. Bazı olgularda ise hastalıùın ileri evrelerinde aùrı ataklarının arası uzar ve azalabilir (2).
Aùrıyı oluüturan nedenler; kanal ve parankimde
basınç artıüı, inflamasyon, iskemi, perinöral dokunun inflamasyonu ve enzimatik harabiyeti, psödokist, ortak safra kanalı tıkanıklıùı, gastroparezis ve
malignite geliüimi olarak sıralanabilir. Aùrı nedeni
ile iütah azalır, kilo kaybı ve malnütrisyon geliüir,
yaüam kalitesi düüer. Kronik pankreatitte en sık
cerrahi giriüim nedeni aùrıdır (2, 22, 23).
Mart 2004

Steatore ve kilo kaybı: Pankreasın ekzokrin rezervi
oldukça iyidir ve pankreas sekresyonu normalin
%0 ve altına düümediùi sürece steatore geliümez
(24). úlerlemiü pankreatit olgularında yaù yanısıra
protein ve karbonhidrat emilim bozuklukları da
geliüir. Ancak yaù emilim bozukluùu diùerlerine
göre daha erken geliümektedir. Yaù emilim bozukluùunun ön planda olmasının nedenleri; Mide
lipazının diyetteki yaùın yalnızca %20 sini hidrolize
etmesi, diùer pankreatik enzimlere göre lipaz sekresyonunun daha erken azalması, lipazın asit ortama diùer enzimlerden daha az dayanıklı olması
ve kronik pankreatitte duodenuma bikarbonat salınımının azalarak, oluüan asit ortamda lipazın
inaktive olması gibi faktörlerdirr. Ekzokrin yetmezliùin ortalama 0-25 yıl, en erken 5-6 yılda geliüeceùi gözönüne alınırsa, çocukluk çaùında nadirde
olsa steatore ve kilo kaybı görüleceùi söylenebilir
(25). Hastalarda günde 2-3 kez bol-yaùlı dıükılama
vardır.Suda eriyen vitamin eksikliùi, D vitamin eksikliùine baùlı osteoporoz ve osteopeni görülebilen
bulgulardır (26).
Diabetes mellitus: Kronik pankreatit olgularında
diabet geliüimi 0-27 yıllık bir süre alabilir. Uzun süreli izlemlerde hastaların %20-40’ının diabet geliütirdiùi bilinmektedir (25). Kronik pankreatit’e ikincil
geliüen diabet olgularında beta ve alfa hücrelerde
harabiyet var iken idiopatik diabet olgularında sadece beta hücrelerde harabiyet söz konusudur
(27).

F‹Z‹K MUAYENE
Çocukluk çaùında kronik pankreatit’e özgü ve tanısal fizik muayene bulgusu yoktur.Kronik pankreatit nedeni olan baüka bir sistemik hastalık sözkonusu ise (örneùin; Kistik Fibrozis, otoimmün hastalık vs). bu hastalıùa iliükin diùer fizik muayene bulguları saptanabilir.Hastalarda fizik muayene bulguları ileri evrede ve komplikasyonlarla iliükili olarak ortaya çıkar. Kilo kaybı, malnütrisyon ileri evre bulgudur. Psödokist geliüimi ile karında kitle palpe edilebilir.

TANI
Kronik pankreatit tanısı temel olarak klinik bulgulara baùlıdır. Rutin olarak yapılabilen testler genellikle tanıda yardımcı deùildir. Serum amilaz ve
lipaz deùerleri akut alevlenmeler sırasında yükselebilir, kronik pankreatitli hastaların çoùunda normal veya düüüktür. Psödokist, kanal darlıkları veya fistül gibi komplikasyonların geliüimi ile serum
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amilaz ve lipaz deùerleri yükselir. Tanısal testler,
pankreas fonksiyon bozukluklarını saptayan testler ve yapısal bozuklukları saptayan testler olarak
iki grupta incelenebilir. Heriki grup testler hastalıùın ilerlemiü evresinde bilgi verici olmaktadır.
Fonksiyonel testler: Uyarılmıü sekresyon kapasitesinde azalmayı gösteren testler, ekzokrin yetmezlik
(maldijesyon ve steatore) ve endokrin yetmezlik
sonuçlarını deùerlendiren testlerdir. Kolesistokinin
ile veya tek baüına sekretin verilerek yapılan direk
hormonal uyarı testleri kronik pankreatit tanısı için
en duyarlı testler olsada eriükin yaü grubunda bile
yapılabilen merkez sayısı oldukça azdır.Bu test
pankreas sıvısında miktar, amilaz ve bikarbonat
ölçümünün bazal ve intravenöz kolesistokinin-sekretin verilmesinden 30-60 dk sonra yapılan ölçümleri ile gerçekleütirilir. Duyarlılıùı %74-97, özgüllüùü
%80-90 civarındadır. Henüz pankreatogramlarında deùiüiklik olmamıü olguların tanımlanmasında
yardımcı olabilir, bu oran %0 dur. Ancak testlerin
duyarlılıùı ilerlemiü pankreas hasarı varsa artar.
Pozitif sonuç elde edebilmek için pankreasın %3050 oranında hasarlanması gerekmektedir. Direk
hormonal uyarı testleri her merkezde yapılamaması, standardizasyon zorluùu, pahalı ve zaman
alıcı oluüu, diabet, çölyak, siroz gibi hastalıklarda
yanlıü pozitiflik göstermesi nedeni ile geniü kullanım alanı bulamamıütır. Endoskopik retrograd
pankreatografi sırasında, pankreas kanalına bir
kateter yerleütirilerek uyarı testleri için sekresyon
toplanabilir. Pankreas fonksiyonlarını dolaylı yoldan gösteren testler pankreas enzimlerinin kan ve
dıükıda ölçülmesi veya aùızdan verilen bazı maddeler üzerinde pankreas enzimlerinin etkilerinin ölçülmesine dayanan testlerdir.Serum tripsinojen tayini, dıükıda kimotripsin veya pankreatik elastaz
ölçümü, kalitatif veya kantitatif olarak dıükı ile yaù
kaybının ölçümü, bentiromide veya pankreolauryl testleri gibi barsakta kimotripsin veya arylesterazların varlıùını ölçmeye dayanan bu testlerin
hemen hepsi hastalıùın oldukça ilerlemiü dönemleride pozitif sonuçlar verir (28, 29, 30). údeal pankreas fonksiyon testiú ucuz ve kolay tekrarlanabilir,
güvenilir, pankreas hastalıklarına özgü, pankreas
fonksiyonlarının düzeyini belirleyebilen, diùer dijestif hastalıkları dıülayabilen ve enzim desteùinden etkilenmeyen özellikler göstermelidir. Ancak
henüz bu özelliklere sahip bir test geliütirilmemiütir.
Yapısal testler: Düz karın grafisi, Ultrasonografi, Tomografi, ERCP, MRI, MRCP, Endoskopik ultrasonografi pankreastaki yapısal bozuklukları tanımlayabilen testlerdir. Pankreas parankimindeki lobulari57

te, hiperekoik bölgeler, geniüleme ve atrofiler,
pankreas kanallarındeki geniüleme, daralma, düzensizlik ve taülar görülebilen yapısal deùiüikliklerdir. Direk grafilerde yaygın pankreas kalsifikasyonu görülmesi deùerlidir ancak etyoloji ve hastalıùın süresi ile iliükilidir. Ultrasonografi ucuz ve risksiz
bir yöntem olup, normal pankreasın tanımlanması, ilerlemiü evrenin ve komplikasyonların belirlenmesi, kronik pankreatitit taklit eden durumların
tesbiti konusunda oldukça yardımcıdır. CT, ilerlemiü hastalık döneminde daha tanımlayıcı ancak
ultrasonografiye göre daha pahalı ve radyasyon
riski olan bir yöntemdir. ERCP ise pankreatik yapıyı deùerlendirmek için en duyarlı testtir. Duyarlılık
ve özgüllüùü %90 deùerlerine ulaüır.Hastalıùın ilerlemiü dönemlerinde duyarlılıùı artar.Riskli bir yöntem olmasına karüın stent yerleütirilmesi, taü çıkarılması gibi tedavi yöntemlerine de olanak saùlar.
MRI, MRCP büyük kanal problemlerinde %70-80 olguda ERCP bulguları ile uyuüan bulgular saùlar.
Endoskopik ultrasonografi pankreas kanal ve parankimi için daha direk görüntüleme saùlamaktadır. Bu yöntemlerin duyarlılık ve özgüllük deùerleri eriükin çalıümalarında iyi belirlenmiü (tablo 2). olmasına raùmen, çocuklarda özellikle ERCP gibi giriüimsel yöntemlerin, son yıllarda ve sınırlı merkezlerde uygulanabilir olması nedeni ile çocukluk yaü
grubuna iliükin veriler az sayıda olgu serilerini içermektedir (28, 3, 32, 33, 34, 35). Kronik pankreatit
tanısında bazen sadece klinik bulgular yeterli olabilir. Baülangıç incelemeler için seçilecek testler serum tripsinojen, düz karın grafileri, ultrasonografi
gibi ilerlemiü hastalıùı gösteren testler olmalıdır. Bu
testlerle tanı koyulamıyorsa, tomografi gibi daha
duyarlı fakat daha riskli ve pahalı testlere geçilebilir. Tomografi tanıya yardımcı olamıyorsa ERCP ve
ardından MRI, MRCP, Endoskopik USG gibi testlere
baüvurulabilir. Bu aüamada yaralı olacak bir diùer
test, direk pankreas fonksiyon testleridir ancak çoùu merkezde yapılamamaktadır.

TEDAV‹
Kronik pankreatit seyri sırasında en çok tedavi gerektiren problem aùrıdır. Aùrı deùerlendirilirken
öncelikle aùrıya yolaçan, psödokist, ortak kanal tıTablo 2. Yapısal testlerin tanısal özellikleri
Duyarlılık (%)

Özgüllük (%)

USG

50-80

80-90

CT

75-90

85 ve üstü

ERCP

70-90

80-90

EUS

70-75

80-85
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kanması, duodenum obstruksiyonu, gastroparezis
gibi özel durumlar araütırılmalıdır. Aùrı tedavisinde
aùrı kesici ilaçlar (asetaminofen, asetilsalisilik asit,
narkotik analjezikler). yanısıra ek olarak trisiklik
antidepresanlar kullanılabilir (36). Selenyum, beta
karoten, C ve E vitaminleri antioksidan amaçla
kullanılabilir (37). Pankreas sekresyonlarının baskılanarak, pankreas içi basıncın azaltılması bir diùer
önlemdir. Bu amaçla pankreas enzim desteùi, mide asidinin baskılanması ve Octreotide kullanilabilir (38, 39). Kanal tıkanıklıùı var ise, endoskopik giriüimler (sfinkterotomi, taü çıkarılması, stent yerleütirilmesi) ve cerrahi olarak kanaldaki basıncı azaltmaya yönelik giriüimler uygulanabilir (40, 4). Aùrının bu yöntemlerle kontrol edilemediùi durumlarda çölyak pleksus bloùu veya torakoskopik
splanktiektomi ile nöral iletinin deùiütirilmesi denenebilir (42). Aùrı tedavisinde pankreas baüı rezeksiyonu ve subtotal, total pankreatektomi uygulanabilir (43). Aùrı için tedavi seçimi, kronik pankreatit etyolojisi, aùrının üiddeti, pankreas kanal anatomisi ve bahsi geçen özel tedavilere ulaüılabilirliùe göre seçilmelidir.Büyük kanalları ilgilendiren olgularda endoskopik ve cerrahi drenajlar ve rezeksiyon seçilirken, küçük kanalların hastalıùında
yüksek doz pankreas enzim desteùi, octreotide, sinir ablasyonu ve rezeksiyon gündeme gelebilir.
Pankreas enzim desteùi amacı ile Creon kullanılmaktadır. Creon 5, 0, 20 lik formlarda olup, kapsül baüına 5000, 0.000, 20.000 ünite lipaz içermektedir. Kronik pankreatitli çocuk olgularda 0.000
ünite/kg/gün dozu uygun olup 25.000 ünite/kg/gün
ve üstündeki dozlar fibrozing kolonopati’ye yolaçmaktadır. Somatostatinin sentetik analoùu olan
Octreotid tedavisinin çocukluk çaùı kronik pankreatitinde kullanımına iliükin olgu takdimleri dıüında
fazla veri yoktur (44). Eriükinlerde günde üç kez
200 mikrogram deri altı enjeksiyon önerilmektedir.
Maldijesyon ve steatore tedavisinde; Pankreas enzim desteùi, mide asidinin baskılanması, orta zincirli yaù asitleri ve A, D, E, K vitamin desteùi önemlidir.

KOMPL‹KASYONLAR
Pankreas psödokisti, kanamalar, ortak kanal ve
duodenum obstruksiyonu, pankreatik fistüller, motilite bozukulukları ve kanser geliüimi baülıca
komplikasyonlardır. Kronik pankreatit olgularının
yaklaüık %25’ inde psödokist geliüir.Karın aùrısı, kitle palpasyonu, bulantı-kusma, sarılık ve kanamalar üeklinde bulgu verebilir ve %70 olguda kanalla
iliükilidir.Serum amilazının inatçı yükseklik gösterMart 2004

mesi durumunda akla gelmelidir.Çocukluk yaü
grubunda da eriükinlerde olduùu gibi, 6 cm den
büyük kistler genellikle perkütan, endoskopik veya cerrahi boüaltma gerektirirken, daha küçük
kistler konservatif tedavi ile izlenebilir (34).
Kronik pankreatitte kanama, özefajit, peptik ülser,
psödokist, psödoanevrizma, portal veya splenik
ven trombozları nedeni ile geliüebilir. Ortak kanalın inflamasyon, fibrozis veya bası ile tıkanması sarılık, aùrı, karaciùer fonksiyonlarında bozulmaya
yolaçar. Hastalıùın seyri sırasında görülebilen internal veya eksternal fistüller Octreotid içeren konservatif tedaviler yanısıra cerrahi giriüimler gerektirebilir (44). Kronik pankreatit olgularında kanser
riski artmiütır ve yaüam boyu %4 oranındadır. Özellikle herediter pankreatitli olgularda bu risk genel
populasyona göre 50 kat yüksektir, yaüam boyu
risk %40 civarındadır. Tümör belirteçlerinden
CA9-9 pankreas adeno Ca olgularında %70 oranında yüksek bulunur. %90 olguda K-ras mutasyonu pozitiftir (45, 46).

ÇOCUKLUK ÇA⁄I KRON‹K
PANKREAT‹T’‹ KONUSUNDA
BEKLENT‹LER
Yapılacak çok merkezli epidemiyolojik çalıümalar,
kronik pankreatitin etyoloji, klinik, histolojik ve genetik parametrelerini tanımlayacaktır. Hastalıùın
üiddetine iliükin bir sınıflama yapılmasına gereksinim vardır. Kronik pankreatit’li hastalar CFTR mutasyonları ve katyonik tripsinojen gen mutasyonları açısından taranmalıdır. Hastalıùa iliükin hayvan
modelleri oluüturulmalı, bu modellerde hatalı genler, tetikleyici faktörler, inflamatuar kemokinler ve
bunlara karüı geliütirilebilecek antikorlar araütırılmalıdır. Tedavide; Tripsinin katalitik etkisini inhibe
etmek, özel kemokinlere karüı monoklonal antikorlar vermek, pankreas yıldız hücrelerden salınan
TGF-beta’ ya cevap olarak oluüan kollajen sentezini azaltmak yönünde yapılacak çalıümalar umut
verici olacaktır.
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