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PANKREASIN END OKRİN 

TÜMÖRLERİ  

 

PANKREASIN FONKSİYONEL 

ENDOKRİN (ADACIK) TÜMÖRLERİ 

İNSÜLİNOMA 

İnsülinoma fonksiyonel PNET’in büyük çoğunluğunu oluştururlar. 

Olguların %75’i benign ve soliterdir. %10’u malign olup, tanı 

konduğunda metastaz yapmış durumdadır. Geri kalan %15 olgu 

multifokal pankreatik hastalıktır (adenomatozis, nesidioblastozis veya 

adacık hücre hiperplazisi).  

KLİNİK. Belirtileri hipoglisemi, nöroglikopenik (apati, konfüzyon, 

heyecan, oryantasyon kaybı, görme bulanıklığı, deliryum, stupor, koma 

veya konvülsyonlar) ve bazen de sempatoadrenal otonomik 

semptomlar (güçsüzlük, halsizlik, endişe, açlık, tremor, terleme ve 

taşikardi) olabilir. Patognomonik bulgu ise hipoglisemiye rağmen serum 

insülin seviyelerinin beklentilerin aksine çok yüksek (>5µU/ml) 

olmasıdır.  

Klasik tanı kriterleri Whipple triadıdır: 

1) Açlığı takip eden hipoglisemi semptomları, 

2) semptomatik dönemde kan glukozunun <%50mg olması ve 

3) intravenöz glukoz verilmesi ile semptomların gerilemesi.  

Ancak her zaman tüm bu belirtilerin olması gerekmez. Kan insülini 

(µU/ml) ile kan glukozu (%mg) arasındaki diyagnostik oran 0.4’ün 

üzerinde olmasıdır.  

İnsülinoma tanısı konar konmaz hipoglisemiye bağlı serebrosit kaybını 

önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Beslenmeye ara öğünler 

eklenmeli, gerekirse gece kalkıp yemek yemesi sağlanmalıdır. İnsülini 

baskılama amacıyla kullanılan standart ilaç olan diazoksid, intraoperatif 

hipotansiyona neden olabileceği için ameliyattan önceki hafta 

kesilmelidir.  

AYIRICI TANI. Açlık hipoglisemisi bazı pankreas dışı, adacık hücre dışı 

tümörlerle de ortaya çıkabilir. Adacık hücre dışı tümörler genelde büyük 

ANATOMİ  

Fetal hayatın 3. ayından 
itibaren parankimal 
pankreatik hücreler 
Langerhans adacık 
hücrelerine dönüşmeye başlar 
ve 5. aydan itibaren de 
glukagon ve insülin 
salgılamaya başlarlar.  

α hücreleri: Adacık hücre 
kitlesinin ~ %20’sini 
oluşturur. Glukagon 
salgılarlar.  

β hücreleri: Adacık hücre 
kitlesinin ~ %70’ini oluşturur. 
İnsülin salgılarlar.  

δ hücreleri: Adacık hücre 
kitlesinin ~ %5-10’unu 
oluşturur. Somatostatin 
salgılarlar.  

Ancak pankreasın tüm 
endokrin hücreleri aslında 
pankreas kitlesinin sadece 
%1-2’lik alanını 
oluşturmaktadır.  

Langerhans adacıklarının 
mikro anatomisinin 
anlaşılması tüm endokrin 
hücre gruplarının birbirleri 
arasındaki iletişimin 
ipuçlarını ortaya koyabilir.  

Adanın merkezinde insülin 
salgılayan β hücreleri 
bulunurken, bu grubun 
etrafını 3 hücre kalınlığında 
α, δ ve clear hücrelerden 
oluşan bir halka sarar.  

Bu yerleşim şekli β hücreleri 
ile etrafındaki endokrin hücre 
grupları ile parakrin bir 
ilişkiye imkân sağlar.  

Böylece β hücrelerinden 
insülin salınımı ile etrafındaki 
endokrin hücrelerin 
fonksiyonları arasında sıkı bir 
düzenleme sağlanmış olur.   
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ve fizik muayene ile saptanabilen lezyonlardır. Çoğunluğu 

mezenşimal kaynaklı hemanjiyoperisitoma, fibrosarkoma, 

leiomyosarkomadır. Hepatoma ve adrenokortikal karsinoma da 

hipoglisemiye neden olabilir.  

LOKALİZASYON. İnsülinomalar genel olarak küçük (<1.5cm) 

tümörlerdir ve sıklıkla bulunmaları oldukça güçtür. Bilgisayarlı 

tomografi ve manyetik rezonans %50–60 oranında kitleyi lokalize 

edebilir. Selektif arteriografi %90 oranında faydalıdır. Ameliyatta 

uygulanan ultrasonografi cerraha en yardımcı olan yöntemlerden 

birisidir. PTPVÖ ve ASVÖ de her türlü araştırmaya rağmen 

bulunamayan tümörlerde kullanılabilecek yöntemlerdir. 

TEDAVİ. İnsülinomanın tedavisi cerrahidir. Yüzeyel ve pankreas 

başına lokalize uygun olgularda enükleasyon tercih edilen tekniktir. 

Derin yerleşimli veya malign-invaziv olgularda ise kısmi 

pankreatektomi uygun yöntemdir. Ameliyatta %1–2 oranında her 

şeye rağmen tümör bulunamayabilir. Bu durumda %50 oranında 

distal pankreatektomi yapılır ve patolog ince dilimler halinde tümörü 

arar. Eğer bulursa ameliyata son verilir. Ancak eğer bulunamazsa baş 

kısmına doğru toplam %80 rezeksiyon yapılabilir.  

MEN I ile giden insülinomada genellikle ortalama üç ayrı yerde 

lezyon vardır. Böyle durumlarda da baş kısmındaki lezyonlarda 

yapılacak enükleasyona ek olarak distal pankreatektomi en uygun 

yaklaşımdır.  

Tıbbi tedavide insülin salınımını baskılamak için diazoksid verilebilir. 

Streptozasin incurable adacık hücreli tümör için en uygun seçenektir.  

ZOLLİNGER-ELLİSON SENDROMU (GASTRİNOMA)  

Zollinger-Ellison Sendromu (ZE) gastrin üreten bir tümöre 

(gastrinoma) bağlı olarak gastrik asit hipersekresyonu ile karakterize 

bir durumdur. Gastrin, midedeki pariyetel hücreleri büyütücü bir 

faktör olup ZE’lu hastalarda pariyetel hücre sayısında büyük bir artış 

söz konusudur. Gastrinoma ikinci sıklıkla görülen adacık hücreli 

tümör olup, pankreasın en semptomatik ve malign endokrin 

tümörüdür. Normal pankreas kayda değer miktarda gastrin hücresi 

içermemesine rağmen gastrinomalar sıklıkla pankreasta görülür. 

Gastrinoma üçgeni adı verilen alan en sıklıkla görüldükleri alandır. Bu 

üçgenin sınırları; sistik kanalın ana hepatik kanala açıldığı köşe, 

duodenum ikinci ve üçüncü kıtalarının birleşim köşesi ve pankreas 

başı ile boynunun birleştiği yerdir. Olguların yarısı kadarı 

duodenumda bulunur. Pankreas ve duodenumun dışında en sık over 

kanserinde ZE ortaya çıkar.  

PNET G ENEL B İLG İ  

Endokrin pankreas tümörleri 
pankreasın hormon 
salgılayan adacık 
hücrelerinden kaynaklanırlar.  

Fonksiyonel tümörler hormon 
üretirler ve genellikle özel bir 
hormonun aşırı 
salgılanmasına bağlı 
belirtilerle ortaya çıkarlar.  

Oysa fonksiyon yapmayan 
tümörler kitle etkisinin sebep 
olduğu bası belirtileriyle 
kendilerini gösterirler.   

1935’de ilk tanımlanan 
hiperinsülinizm ve pankreas 
adacık hücre adenomu 
ilişkisinden sonra gastrin, 
glukagon, somatostatin, VIP 
ve diğer peptidleri salgılayan 
pankreas tümörleri ortaya 
konmuştur.  

MALİG NİTE  

İnsülinomada malignite 
görülme oranı %10 
civarındayken glukagonoma 
ve somatostatinomaların 
neredeyse tamamı maligndir.  

Malignite ölçütü genelde 
metastaz varlığı olmakla 
birlikte 2 cm’den büyük 
tümörlerde bu ihtimal 
oldukça fazladır.  

KLİNİK  

Pankreasın endokrin 
tümörlerinin başlangıcı, 
lokalizasyonu, malignite 
potansiyeli ve semptomların 
ağırlığı birbirinden çok farklı 
olduğu gibi zaman içinde 
davranışlarında da çok büyük 
değişiklikler görülebilir.  

Pankreasın nöroendokrin 
tümörleri (PNET) birden fazla 
hormon salgılayabilirler 
ancak bu hormonların hepsi 
klinik belirti vermeyebilir.  

Bu nedenle tümörler en 
baskın klinik belirtileri veren 
hormon davranışına göre 
isimlendirilirler. 



Dr. Tamer Akça 

Pankreasın Nöroendokrin Tümörleri 

 
3 

 

KLİNİK. Olguların %75’i sporadik ve %25’i ise MEN I ile birliktedir. 

MEN I varlığında en sık tutulan organ paratiroid iken ikinci sırada 

pankreas bulunmaktadır. Hastaların %75’inde görülen ana semptom 

peptik asit hipersekresyonuna bağlı karın ağrısıdır. Hastaların ⅔’inde 

diare görülür. %5–10 hastada diare tek semptom olabilir. Etyolojisinde 

büyük miktarlarda asidin duodenuma girmesi ve pankreatik lipazı 

parçalayarak steatoreye neden olmasıdır. Bu nedenle diğer sekretuvar 

diarelerden farklı olarak NG sonda ile mide asidinin aspirasyonu ile 

belirgin şekilde geriler. Ülser semptomları yüksek dozlarda antiasitlere 

ve normal dozlarda H2 reseptör blokerlerine dirençlidir. En sık 

karşılaşılan komplikasyonları arasında bulantı, kusma, kanama ve 

perforasyon bulunur. Bölgesel lenf nodlarına metastaz varlığında 

yaşam süresinde herhangi bir değişiklik olmazken, karaciğer metastazı 

varlığında yaşam sürelerinde anlamlı kısalmalar görülmektedir.  

LABORATUVAR. Asit hipersekresyonu varlığında hipergastrinoma, 

gastrinoma için genellikle patognomoniktir. Serum gastrin seviyeleri 

genellikle >1000 pg/ml’dir (N: 200pg/ml). Sınırda olgularda sekretin ile 

provokasyon yapılarak testler yenilenebilir.  

Midesi tam olan olgularda 15 mEq/saat’in, postgastrektomili olgularda 

5mEq/saat’in üzerinde bazal asit seviyesi ZE’i işaret eder. Mide 

sıvısında pH’nın <2 olması da ZE lehinedir. Nöron Spesifik Enolaz (NSE), 

βhCG ve kromogranin A seviyeleri fonksiyone Apudoma’larda 

genellikle yüksektir.  

LOKALİZASYON. Gastrinomaların lokalizasyonunda ultrasonografi, 

arteriografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans 

görüntülemenin yeri sınırlıdır. PTPVÖ de insülinomadaki kadar faydalı 

olamamaktadır. somatostatin reseptör sintigrafisi de faydalı olan 

görüntüleme yöntemlerindendir. Günümüzde selektif intra-arteryel 

sekretin enjeksiyonu sonrası sağ hepatik venden örnekleme yapılması 

en faydalı teknik olarak kullanılmaktadır.  

TEDAVİ. Tıbbi tedavi H2 reseptör blokerleri ile başlatılmalıdır. Doz 

bazal mide asit salgısı 5mEq/saatin altında tutulacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Proton pompa inhibitörleri önünde sonunda 

uygulanması gereken ilaçlardır. Ayrıca streptozosin, florourasil ve 

doksorubisin kombinasyonu ileri kanser durumlarında kullanılan en 

etkili kemoterapötik ajanlardır. 

Asit sekresyonunun farmakolojik kontrolü günümüzde total 

gastrektomiyi gereksiz hale getirmiştir. Gastrinoma rezeksiyonu 

lokalizasyonu belirgin olgularda ideal tedavi seçeneğidir. Cerrahi kür 

ancak peripankreatik lenf nodu veya karaciğer metastazlarının 

rezeksiyonu durumunda mümkün olabilmektedir.  

PNET VE MEN I  

PNET sporadik olarak 
görülebileceği gibi MEN I 
sendromu ile de görülebilir. 
MEN I sendromu 11 no’lu 
kromozomdaki defekte bağlı 
olarak otozomal dominant 
geçiş gösteren bir 
sendromdur.  

PNET yanında paratiroid, 
hipofiz ve sıklıkla adrenalde 
de tümör vardır. 
Gastrinomaların %25’i, 
insülinomaların %10’u ve 
glukagonomalar ile 
VİPomaların daha az bir 
kısmı MEN I ile birlikte 
görülebilir.  

PNET olan MEN I 
hastalarında temel prensip 
önce hiperparatiroidizm için 
subtotal (3.5) 
paratiroidektomi 
uygulanması ve daha sonra 
diğer sorunların 
değerlendirilmesi şeklindedir.  

PNET VE VON HIPPEL  
LINDAU 

Herediter olgularda von 
Hippel-Lindau sendromu ile 
de birlikte olabilir. 

Serebelloretinal 
hemanjiyoblastomatozis 
sendromu olan von Hippel-
Lindau’da pankreas, böbrek, 
epididim tümörleri ile böbrek 
ve karaciğerin kist veya 
anjiyomaları da görülebilir.   

 

YERLEŞ İM  

Her ne kadar tümörlerin ismi 
PNET ise de tümör mutlaka 
pankreasta yerleşmez.  

Örneğin neredeyse tüm 
insülinomalar, 
glukagonomalar ve 
VİPoma’lar pankreas dokusu 
içinde yerleşirken çoğu 
pankreasa yakın komşulukta 
duodenumda bulunurlar.  

PNET’lerinin klinik açıdan en 
önemli özelliği tümörün 
yerini doğru lokalize etmek ve 
uygun cerrahi yöntemi 
uygulamaktır.       
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VERNER-MORRİSON SENDROMU (VİPOMA; WDHA 

SENDROMU ‘WATERY DİARRHEA + HYPOKALEMİA + 

ACHLORHYDRİA’; PANKREATİK KOLERA)  

Pankreatik kolera olgularının büyük çoğunluğu pankreasın VIP (vazoaktif 

intestinal polipeptid) ve peptid histidin izolösin salgılayan nonbeta adacık 

hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu sendrom sulu diare, gaita ile yoğun 

potasyum kaybı, hipokalemi ve ileri güçsüzlük ile karakterizedir. Diare 

oral gıda alımı durmasına rağmen devam ederken (sekretuvar diare), NG 

sonda ile mide asidinin aspirasyonu ile de durmayarak gastrinomadan 

ayrılır. Değişmeyen belirtileri arasında diare, hipovolemi, hipopotasemi 

ve asidoz bulunurken, değişen belirtileri arasında aklorhidri, 

hipoklorhidri, hiperkalsemi, hiperglisemi ve raşlarla birlikte görülen 

flushing vardır. 

Verner-Morrison sendromunda sekretuvar diare (3–5 litre/gün), VIP’in 

dolaşımda yüksek seviyelerde olması (225-2000pg/ml) ve pankreatik 

tümör tanıda rol oynayan üç önemli kriterdir.  

Çoğu tümör sendrom belirgin hale geldiğinde oldukça büyümüştür ve 

genellikle bilgisayarlı tomografi ile yerleşim yeri saptanabilir. Tanı konur 

konmaz sıvı kaybını engellemek için somatostatin analoğu olan 

oktreotide başlanması gerekir. Cerrahi olarak ise VIPoma’nın distal 

pankreatektomi ile eksize edilmesi en sık yapılan girişimdir. Rezeke 

edilemeyecek durumdaki tümörlerde kemoterapi nadiren etkili olmakta 

ve diareyi kontrol altına almak için oktreotide kullanılması 

gerekmektedir. 

GLUKAGONOMA 

Glukoganoma adacık α2 hücrelerinin nadir bir tümörü olup sıklıkla 

kadınlarda görülür. Olguların yaklaşık %25’i benign ve pankreasa 

sınırlıdır. Geri kalan %75’i ise tanı konduğunda karaciğer, lenf nodları, 

adrenaller veya vertebralara metastaz yapmış durumdadır. Olguların çok 

az bir kısmı ise adacık hücre hiperplazisine bağlıdır. Hastalık özellikle 

bacaklarda ve perinede görülen gezici nekrolitik dermatit, kilo kaybı, 

stomatit, hipoaminoasidemi, anemi ve orta derecede diyabetes mellitus 

ile karakterizedir. Esasen tanı için özellikli cilt lezyonları olan belirgin rash 

ile 60 yaşından sonra ortaya çıkan diyabetes mellitusun beraber 

bulunmasından şüphelenmekle konabilir.  

KLİNİK. Cilt lezyonları, artmış serum glukagon seviyeleri (200-

2000pg/ml) ve pankreasta tümör ile konur. Bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans görüntüleme veya selektif anjiyografi ile lezyon 

görüntülenebilir.     

G ÖRÜ NTÜ LEME  

Görüntüleme yöntemleri 
arasında;  

abdominal ultrasonografi, 

bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans 
görüntüleme,  

somatostatin reseptör 
sintigrafisi, 

endoskopik ultrasonografi ve 

intraoperatif ultrasonografi 

vardır.  

Ayrıca insülinoma ve 
gastrinoma için yapılan;  

perkütan transhepatik portal 
venöz örnekleme (PTPVÖ) ve  

arteryel stimülasyon sonrası 
venöz örnekleme (ASVÖ)  

çok faydalıdır.  

PTPVÖ’de perkütan olarak 
karaciğerden portal vene 
konan katater ile splenik 
ve/veya superior mezenterik 
venden alınan kanda insülin 
veya gastrin aranır.  

ASVÖ ise; femoral arter 
yoluyla gastroduodenal, 
splenik veya ana hepatik 
artere kalsiyum veya 
sekretinin infüze edilmesi 
sonrasında venöz insülin veya 
gastrin seviyelerinin ölçümü 
esasına dayanmaktadır.  

Böylelikle artmış seviyenin 
alındığı damara bakarak 
tümörün pankreasın baş veya 
boynunda (gastroduodenal 
arter), gövde veya 
kuyruğunda (splenik arter) 
olduğu veya karaciğer 
metastazı (ana hepatik 
kanal) olup olmadığı 
saptanabilir.    
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TEDAVİ. Tanı konur konmaz ilk iş olarak TPN ile ağır malnutrisyon giderilir ve somatostatin analoğu 

olan oktreotide ile semptomlar ortadan kaldırılır. Cerrahi olarak lezyonun pankreas gövdesi veya 

kuyruğu ile birlikte rezeksiyonu ve metastazların eksizyonu yapılabilir. Olguların çoğunun malign 

olması tam kür şansını %30’larda tutmaktadır. Kemoterapinin de uzun vadede yaşam sürelerine 

anlamlı bir katkısı olamamaktadır.  

SOMATOSTATİNOMA  

Pankreasın tüm endokrin tümörleri oldukça nadirdir. Ancak somatostatinoma daha da nadir görülür. 

Bugüne kadar 60 kadar olgu literatürde bildirilmiştir. Serum kalsitonin ve IgM seviyelerinde artış 

gözlenir. Olguların %50-90’ı maligndir ve karaciğer metastazı vardır. Tümör genellikle bilgisayarlı 

tomografi, manyetik rezonans, selektif arteriyografi veya sintigrafi ile ortaya konur.    

KLİNİK. Hastalığa ait belirtiler oldukça değişken olmakla birlikte orta derecede diyabetes mellitus, 

diare, malabsorpsiyon, kolelityazis ile birlikte safra kesesi dilatasyonu vardır. Hastalarda genelde 

diyabetes mellitus olmasına karşın %10 olguda hipoglisemi vardır. Diyabetin sebebi insülin salınımını 

inhibe eden somatostatin iken, hipoglisemiden glukagonun inhibisyonu sorumludur. Tanı klinik 

belirtilerin tanınması ve serumda somatostatin seviyelerindeki artışla konur. 

TEDAVİ. Tedavisi cerrahidir. Tümörün büyük olması nedeniyle ameliyatta lokalize etmek genelde 

sorun yaratmaz. Olguların çoğunluğunun malign olması nedeniyle rezeksiyon enükleasyona tercih 

edilmektedir. Karaciğer metastazları sıktır ve debulking ile tedavi edilirler. Küçük duodenal tümörler 

lokal eksizyon ile alınırlar. Ameliyatta safra taşı olsun olmasın, ileride gelişmesi neredeyse mutlak 

olduğundan kolesistektomi uygulanmalıdır. 

NADİR TÜMÖRLER  

Nadir görülen endokrin pankreas tümörleri arasında GRF, nörotensin, paratiroid hormon bağlayan 

peptid, pankreatik polipeptid (PP) veya ACTH salgılayanlar vardır. Her tümör salgıladığı hormona özel 

endokrin belirtiler ile kendini gösterir.  

PANKREASIN NON-FONKSİYONEL ENDOKRİN 

(ADACIK) TÜMÖRLERİ 

Pankreasın nonfonksiyone adacık hücreli tümörlerinin tanısı ve tedavisi genellikle gecikir. Tümörlerin 

büyük çoğunluğu maligndir ve tanı konduğunda %80 oranında metastaz yapmış durumdadır. 

Başlangıç semptomları arasında kitlenin basısına bağlı karın ağrısı ve sarılık görülebilir. Kilo kaybı ve 

ileri olgularda karında palpabl kitle saptanabilir. Histolojik olarak adacık hücreleri saptanabilir ve 

APUD tümörleri markerları olan kromogranin A ve NSE immünohistokimya ile ortaya konur. 

Hastalığın bölgesel yayılımı ve uzak metastazları nedeniyle Whipple ameliyatı gibi geniş eksizyonel 

prosedürler genelde olguların ancak yarısından daha az bir kısmında uygulanabilir. Streptozosin ve 

doksorubisin kombinasyonu en etkili kemotarapötik yaklaşım olup 5 yıllık yaşam süresi ortalama 

%15’dir. 
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