
SVART DIAGNOSTISERA 
PANKREASCANCER 
Få tidiga symtom, laboratorievärden ofta normala 
Av betydelse för framgångsrik kirur-

gisk behandling av pankreascancer sy-
nes vara tidig upptäckt av små tumörer: 
mindre än 2 cm och helst mindre än 1 
cm i diameter [1]. Patienter med pan-
kreascancer har oftast initialt få symtom 
och söker därför läkare sent, då tumörer-
na redan hunnit bli stora. Initialsymto-
men kan vara en lätt obehagskänsla i 
övre, högra delen av buken, ibland en 
dov smärta med utstrålning mot ryggen. 
Viktminskning och trötthet är också 
vanliga symtom. Då dessa ofta ses även 
vid diabetes mellitus och vid debut av 
diabetes utan känd hereditet bör de, sär-
skilt om de förekommer i kombination 
med kraftig viktförlust, väcka misstan-
ke om pankreascancer (2]. Patienter 
med pankreascancer har ofta metabola 
rubbningar, såsom rubbad glukostole-
rans under lång tid (upp till något år före 
diagnos), vilket sannolikt förklarar 
viktförlusten mer än förekomsten av 
exokrin pankreas insufficiens [3]. 

Den tidiga kliniska undersökningen 
är oftast utan patologiska fynd. Ikterus 
är en vanlig orsak till att patienten söker 
läkare, men ikterus orsakad av pan-
kreastumör tyder på en relativt avance-
rad sjukdom med överväxt på gallvä-
gama. 

Laboratorietest har begränsat värde, 
framför allt vid diagnostik av små pan-
kreastumörer. Leverprov (S-bilirubin, 
S-ALAT, S-ASAT, S-ALP) är ibland 
ospecifikt förhöjda, liksom S-amylas. 
Ett flertal tumörmarkörer vid pankreas-
cancer finns beskrivna (bl a CA 19-9, 
CA 195, CA 242, CA 50, CEA, TPS), 

Författare 
BO PERSSON 

klinikchef, röntgenavdelningen, 
Huddinge sjukhus. 
Artikeln sammanfattar ett symposi-

um i Växjö anordnat av Svensk för-
ening för gastrointestinai radiologi. 
Övriga deltagare: Johan Pennert, kir-
urgiska kliniken; Ralf Kallman, Jonas 
Rydberg, Bengt Isberg, röntgenavdel-
ningen; samtliga vid Huddinge sjuk-
hus. 

1980 

liksom genetiska markörer (t ex Kl-Ras 
ol1kgell, c-erb B2 onkgen [4]), men fler-
talet av dessa markörer är inte specifika 
för pankreas cancer utan kan vara för-
höjda även vid andra sjukdomstillstånd 
i pankreas, såsom t ex pankreatit. Fler-
talet värden är inte förhöjda vid små och 
därmed potentiellt resekerbara tumörer 
[5]. Betydande forskningsinsatser på-
går dock för att hitta markörer med 
högre specificitet och sensitivitet för ti-
dig diagnostik av pankreascancer. 

För att kunna diagnostisera små 
pankreastumörer måste således bildgi-
vande diagnostiska metoder användas 
[6]. Förstahandsmetod vid utredning 
bör vara ultraljud, men även datortomo-
grafi och ERCP (endoskopisk retrograd 
kolangio-pankreatografi) ger ofta vär-
defull diagnostisk information; ERCP 
ger även möjlighet till avlastning av ik-
teriska patienter. 

Ultraljud förstahandsval 
Ultraljudsundersökning utgör förs-

tahandsmetod för utredning av sjukdo-
mar inom lever-, galla- och pankreas-
området, på grund av bl a metodens 
höga tillgänglighet, förhållandevis låga 
pris samt att joniserande strålning inte 
behöver utnyttjas. Ultraljud är dock ut-
präglat undersökarberoende och be-
dömningen av pankreas är ofta svår. Vid 
tekniska svårigheter, t ex skymmande 
tarmgas, måste undersökaren ägna åt-
skillig tid och ansträngning åt att visua-
lisera pankreas, vilket oftast faktiskt är 
möjligt (undersökning i olikakroppslä-
gen, vridningar, undersökning i ståen-
de). Framför allt bör undersökaren i så 
stor utsträckning som möjligt undvika 
»pankreasvalsen»: »Pankreas kan inte 
bedömas på grund av skymmande tarm-
gas.» 

Ultraljud har hög sensitivitet (ca 
70-80 procent) att diagnostisera pan-
kreascancer; specificiteten ligger på 
80-90 procent [7, 8]. Även operabili-
tetsbedömning, framför allt av större 
tumörer, är ofta möjlig: man kan se ut-
bredd tumörväxt, överväxt på omgivan-
de organ, påverkan på kärl (artärer, ve-
ner, porta), liksom förekomst av meta-
staser i lever, gallvägar och körtlar. 

Mindre och därmed potentiellt mer re-
sekabla tumörer kan emellertid vara 
svårare att bedöma. En eventuell påver-
kan på gallvägarna med dilatation kan 
oftast bedömas och föranleda avlast-
ning, preoperativt eller palliativt (me-
delstERCP eller perkutan transhepatisk 
kolangiografi, PTC). 

Skall ultraljudsledd punktion aven 
misstänkt pankreasmalignitet utföras? 
Finnålsbiopsi kan ge upp till 85-95 pro-
cents positivt resultat [9], men när man 
misstänker små tumörer äribland punk-
tionsresultatet falskt negativt [lO]. 
Dessutom har implantationsmetastaser 
utefter stickkanalen eller intraperitone-
alt beskrivits [11-13]. På Huddinge 
sjukhus tas e:i biopsier av potentiellt re-
sekabla pankreastumörer. För att be-
kräfta diagnosen ej operabel pankreas-
cancer samt vid differentialdiagnostik 
mellan fokala pankreasförändringar 
(endokrin pankreascancer, lymfom, 
kronisk pankreatit m m) kan dock biop-
sier vara av värde [14], 

Datortomografi 
DatOltomografi av pankreas och 

övre buken utgör tillsammans med ult-
raljud basutredning av misstänkt pan-
kreasmalignitet. Helst bör undersök-
ningen utföras med spiraldatortomo-
graf, som ger snabbare och tätare snitt 
med bättre utnyttjande av kontrastme-
del [15]. I det följande beskrivs hur un-
dersökningen görs på Huddinge sjuk-
hus: 

Undersökningen görs i tre steg, per-
oral kontrast ges före undersökningen. 

1. Efter översikts bild (scout, topo-
gram m m) undersöks övre buken utan 
kontrast från i höjd med höger diafrag-
ma till och med levern. Snittjocklek 10 
mm, stigning (pitch) 10mmlsekund, re-
konstruktionsindex 10 mm. Dessa snitt 
görs dels för att undersöka övre buken 
(hela levern) utan kontrast, dels för att 
lokalisera pankreas. 

2. Nästa serie inställs (med hjälp av 
sede 1) så att den omfattar hela pan-
kreas. Tillförsel av 120 mI kontrast in-
travenöst, ca 300 mg I1ml, 2 mI/sekund. 
Med 40 sekunders fördröjning (scan de-
lay) undersöks därefter hela pankreas 
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Liten pankreastumör i caput 
diagnostiserad med datortomografi; 
måttligt vidgad pankreasgång. 

med snittjocklek 5 mm, stigning 5 
mm/sekund och rekonstruktionsindex 3 
mm (vilket innebär överlappande snitt). 
Direkt efter sista pankreas snittet görs 
serie 3. 

3. Serie över levern med samma in-
ställningar som i serie 1; levern och övre 
bukorganen undersöks nu med intrave-
nös kontrast. 

Med denna teknik kan oftast större 
och medelstora tumörer bedömas väl, 
avseende såväl utbredning som eventu-
ell operabilitet och metastasering. 
Mindre tumörer (ofta <2 cm i diameter) 
är dock svåra att diagnostisera, ibland 
till och med svåra att överhuvudtaget 
se. Operabilitetsbedömning, främst att 
fastställa att tumören ej kan resekeras 
radikalt, är oftast möjlig vid medelstora 
och stora tumörer. 

Pankreastumörer har ofta en cystisk 
komponent, och differential diagnos-
tiskt föreligger ibland svårigheter att 
skilja på en enkel cysta (kronisk pan-
kreatit) och malignitet. Ultraljud, 
ERCP och anamnes (kroniska pankrea-
tittecken) kan här underlätta differenti-
aldiagnostiken. 

ERCP 
ER CP är en viktig metod vid diagno-

stik av duktal pankreascancer. Framför 
allt kan små tumörer ofta diagnostise-
ras, eftersom pankreasgången i de allra 
flesta fall är påverkad av stenos, ocklu-
sion eller väggförändring [16]. En tek-
niskt lyckad undersökning med kon-
trastfyllnad av pankreas- och/eller gall-
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gång kan förväntas i mer än 90 procent 
av fallen. Tidigare BlI-operation för-
svårar undersökningen; kanyleringsfre-
kvensen understiger då oftast 50 pro-
cent. Biverkningar i fonn av pankreatit, 
kolangit eller perforation är ovanliga 
«3 procent vid diagnostiska ERCP) 
[17]. 

Differentialdiagnostiska problem 
föreligger vid förändringar i pankreas-
gången; framför allt kan kronisk och 
akut pankreatit ge en likartad bild med 
stenos, ocklusion eller oregelbunden 
vägg. Den kroniska pankreatiten har 
dock oftast ett längre tidsförlopp, pan-
kreasförkalkningar förekommer ibland 
och pankreas gången är oftast påverkad 
inom ett längre avsnitt, med för kronisk 
pankreatit mer typiska förändringar 
som oregelbunden ductus Wirsungi, på-
verkade sidogångar och cystbildning. 
Patienter med akut pankreatit har oftast 
typisk klinik och typiskt laboratoriesta-
tus. Om även gallgången är stenoserad 
eller ockluderad (double duct sign) i 
pankreasregionen är diagnosen oftast 
cancer, men tumören är då nästan alltid 
stor. Små duktala pankreastumörer kan 
dock diagnostiseras med ERCP [18, 
19]. 

Cytologi från gallvägar och pankre-
asgång, antingen via borstprov eller 
aspiration av gånginnehåll, har relativt 
låg sensitivitet (på Huddinge ca 30 pro-
cent), men specificiteten är mycket hög; 
då maligna celler erhålls är diagnosen 
klar. Då det oftast är lätt att utföra pro-
vet vid ERCP bör man vara frikostig 
med denna provtagning [20]. 

ERCP bör alltid utföras på ikteriska 
patienter (stasiktems), dels för diagno-

stik, dels för endoskopisk stentavlast-
ning. 

Undersökning 
med magnellcamera 
Magnetkameraundcrsökning (MR) 

av bukorgall, inklusive pankreas, är un-
der stark utveckling med nya sekvenser, 
undertryckande av vävnadstyper (t ex 
fett), andningstriggning, utnyttjande av 
kontrastmedel och tarmmotorikreduce-
rande medel [21,22]. Liksom vid dator-
tomografi föreligger dock ännu svårig-
heter både att diagnostisera små pan-
kreastumörer och att avgöra humvida 
förändringar är benigna eller maligna. 
En styrka med MR-undersökning är att 
snittriktningen kan väljas optimalt, var-
för framför allt operabilitetsbedömning 
ofta kan utföras väl med MR. Även en 
ringa påverkan på kärl ses ofta tydligt, 
liksom endokrina pankreastumörer 
[23]. 

Teknikmässigt kan Tl-viktade gra-
dientekosekvenser under apne (breath-
hold) och Tl-viktade fettundertryckta 
spinnekosekvenser under apne rekom-
menderas, den förstnämnda sekvensen 
före och efter intravenös kontrasttillför-
sel (gadoliniurnkontrast, studier med 
mangankontrastmedel pågår). Gradi-
entekosekvenser ur fas (med breath-
hold) har vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala beskrivits fungera väl för dia-
gnostik av små endokrina tumörer och 
små perifera pankreasförändringar. 
MR-undersökning måste dock i klinisk 
praxis ännu vara en andrahandsmetod 
för diagnostik och operabilitetsbedöm-
ning av pankreas tumörer. 

Övriga metoder 
Angiografi har tidigare använts för 

operabilitetsbedömning avseende på-
verkan på kärl i pankreasområdet. Me-
toden används numera sällan, men kan 
vara utmärkt i svåra fall; även relativt 
små pankreastumörer, framför allt en-
dokrina sådana, kan påvisas angiogra-
fiskt. Även 80m preoperativ kartlägg-
ning av kärlen kan angiografi användas 
[14]. 

Nuklearmedicinsk teknik (gamma-
kameraundersökning) utgör för närva-
rande inget alternativ i utredningen av 
exokrin pankreascancer. Viss forskning 
efter lämpliga substanser och isotoper 
förekommer. 

Utveckling av positronemissionsto-
mografi (PET) vid pankreasdiagnostik 
pågår, men PET används ej vid kliniska 
tumörutredningar [24]. 

Endoskopiskt ultraljud är bra både 
för att diagnostisera små pankreastu-
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mörer och för att bedöma operabilitet 
[25, 26], men används ej i primärdia-
gnostik av pankreas tumörer; undersök-
ningen tar lång tid, är tekniskt svår, ut-
mstmng finns ej på fleltalet sjukhus och 
det tar dessutom relativt lång tid att lära 
sig metoden. För att bedöma en redan 
konstaterad förändring i pankreas är 
metoden däremot utmärkt då utmstning 
och kompetens finns. 

Även intraduktalt ultraljud (IDUS), 
där en tunn ultraljudskateter införs via 
ett duodenoskop (som vid ERCP) till 
pankreasgången, kan användas för ope-
rabilitetsbedömning och bedömning av 
tumömtbredning [27, 28]. IDUS har en 
mycket begränsad räckvidd runt pan-
kreasgången, högst någon centimeter. 
Metoden används ännu ej i klinisk prax-
is. 

Sammanfattlling 
Att diagnostisera pankreascancer är 

svårt: tidigsymtomen är få eller inga 
alls, laboratorievärdena oftast normala 
eller endast ospecifikt förhöjda. I status 
påträffas oftast intet patologiskt. Scree-
ningundersökningar är varken praktiskt 
eller ekonomiskt möjliga. Debut av dia-
betes mellitus i förening med viktned-
gång kan väcka misstanke om pan-
kreastumör. 

En utredning bör inledas med en ult-
raljudsundersökning. Ultraljudsledd 
biopsi bör användas restriktivt i fall där 
en tumör bedöms möjlig att resekera, då 
det finns viss risk för metastasering ut-
efter stickkanalen, intraperitonealt och 
subkutant. 

Datortomografiundersökning ger of-
tast ett betydande diagnostiskt utbyte; 
både diagnos och operabilitet kan bedö-
mas, men små tumörer kan vara svåra 
eller omöjliga att se. 

ERCP är en metod med hög sensiti-
vitet och relativt hög specificitet även 
vid små pankreastumörer [16]. ERCP 
bör alltid utföras om patienten är ikte-
risk (diagnos och avlastning). Om en 
pankreascancer diagnostiserats med 
t ex datortomografi och patienten ej är 
ikte11sk behöver ERCP inte göras. I en 
studie av Alvarez och medarbetare [29] 
ändrades ställningstagande till terapival 
inte vid någon av 40 DT-diagnostisera-
de pankreastumörer efter ERCP-under-
sökning. Om datortomografin däremot 
är negativ, men misstanken om pan-
kreascancer kvarstår, bör ERCP alltid 
utföras. I studien av Alvarez påvisades 
en liten tumör hos tio av tolv patienter 
där datortomografin varit inkonklusiv 
eller negativ [29]. Aspirationscytologi 
eller borstprov vid ERCP bör ingå, me-
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toden har låg sensitivitet men hög spe-
cificitet. 

Endoskopiskt ultraljud är en bra me-
tod för att bedöma operabilitet, men är 
ej tillgänglig i flertalet fall. 

MR bör idag användas huvudsakli -
gen för operabilitetsbedömning (t ex 

och gallvägspåverkan. 
Ovriga metoder - såsom IDUS, an-

giografi, PTC och nuklearmedicinska 
metoder - används inte i klinisk praxis. 
I sällsynta fall behöver diagnostisk la-
parotorni, med laparoskopisk ellcr öp-
pen teknik, tillgripas för operabilitets-
bedömning. I flertalet fall räcker dock 
ultraljud och datortomografi, ibland 
kompletterat med ERCP. 
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