
 

 
                                                                     

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP  FAKÜLTESİ 

 

PANKREAS KANSERLİ HASTALARDA HEMATOLOJİK 

PARAMETRELERİN (MEAN   PLATELET   VOLUME, 

NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI, TROMBOSİT/LENFOSİT 

ORANI, EOZİNOFİL VE  LENFOSİT SAYISI ) PROGNOZ - 

TEDAVİ  TAKİBİNDE  KULLANILABİLİRLİKLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

 
 

Dr. Fatih  ÇÖLKESEN 

 

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

 

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 

 

Danışman 

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin  KORKMAZ 

 

 

 

KONYA-2015 
                                                                



 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP  FAKÜLTESİ 

 

 

PANKREAS  KANSERLİ  HASTALARDA  HEMATOLOJİK 

PARAMETRELERİN (MEAN   PLATELET   VOLUME,  

NÖTROFİL/LENFOSİT  ORANI, TROMBOSİT/LENFOSİT 

ORANI,  EOZİNOFİL  VE  LENFOSİT  SAYISI ) PROGNOZ – 

TEDAVİ  TAKİBİNDE  KULLANILABİLİRLİKLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

 
 

Dr. Fatih  ÇÖLKESEN 

 

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

 

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 

 

 

Danışman 

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin  KORKMAZ 

 

 

 

 

 

KONYA-2015



 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fatih ÇÖLKESEN 
                     İç Hastalıkları  
                     Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KORKMAZ 

                                   PANKREAS KANSERLİ HASTALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN (MEAN   
PLATELET   VOLUME,  NÖTROFİL/LENFOSİT  ORANI, TROMBOSİT/LENFOSİT ORANI,  EOZİNOFİL  VE  
LENFOSİT  SAYISI ) PROGNOZ – TEDAVİ  TAKİBİNDE  KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

 

 

Fatih ÇÖLKESEN 

 

 

 

                                   

 

03/09/2015 



 

i 

 

                                   

                                  ÖNSÖZ  ve  TEŞEKKÜR 

 

 

 Uzmanlık eğitimim boyunca ve tez çalışmamın her aşamasında bilgi         

                  birikimi ve  katkılarıyla bana destek olan değerli tez hocam                                                                                                                     

                                   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KORKMAZ’ a  

 

Eğitimime büyük katkı sağlayan ve üzerimde emeği olan başta Prof. Dr. Özlem 

ATA  ve  Doç. Dr. Levent KEBAPÇILAR  olmak üzere tüm değerli hocalarıma 

 

Tezimin yapılmasında baştan sona yardımını ve bilgisini benden  

esirgemeyen değerli onkoloji uzmanı Dr. Murat ARAZ’ a 

 

Uzmanlık eğitimim boyunca uyum içerisinde çalıştığım ve kendileri ile çalışmış 

                 olmaktan büyük mutluluk duyduğum değerli uzmanlarımıza ve 

                                           asistan arkadaşlarıma  

                                                             

                    Kliniğimizin yükünü bizlerle paylaşan hemşire ve 

                             yardımcı sağlık personeli arkadaşlara 

 

Desteğini her zaman hissettiğim sevgili eşim Dr. Fatma ÇÖLKESEN’ e , 

              beni yetiştiren, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, güçlü 

                                 olmayı kendilerinden öğrendiğim aileme  

 

 

                                           TEŞEKKÜRLER… 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

İÇİNDEKİLER                                                                                                SAYFA         

                                                                                            

İÇİNDEKİLER .................................................................................................... ii 

SİMGELER VE KISALTMALAR  ..................................................................... iv 

1. GİRİŞ  ............................................................................................................. 1 

2.GENEL BİLGİLER  ......................................................................................... 5 

   2.1. Pankreas Kanseri Epidemiyolojisi .............................................................. 5 

   2.2. Pankreas Kanseri Risk Faktörleri ................................................................ 6 

   2.3. Patoloji  ...................................................................................................... 15 

   2.4. Pankreas Kanserinin Genetik Profili ........................................................... 21 

   2.5. Pankreas Kanserinde Semptom ve Bulgular................................................ 23 

   2.6.Pankreas Kanserinde Prognoz  .................................................................... 24 

   2.7. Pankreas Kanserinde Tanı Yöntemleri ........................................................ 26 

          2.7.1. Ultrasonografi (USG)  ...................................................................... 26 

          2.7.2. Bilgisayarlı Tomografi (BT .............................................................. 26 

          2.7.3. Manyetik Rezonans (MR) ve Manyetik Rezonans Kolanjio-     

                       pankreatografi (MRCP) ................................................................. 26 

         2.7.4. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) ..................... 27 

         2.7.5. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ................................................ 27 

         2.7.6. Endoskopik Ultrasonografi ................................................................ 27 

         2.7.7. Anjiografi  ......................................................................................... 28 

         2.7.8. Aspirasyon Sitolojisi .......................................................................... 28 

         2.7.9. Pankreas Kanseri Tanısında Tümör Markerlarının Yeri...................... 29 

2.8. Pankreas Kanseri Evreleme ........................................................................... 31 

2.9. Tedavi  .......................................................................................................... 32 

2.10. Sağkalım  .................................................................................................... 41 

2.11. Hücresel Elemanlar ..................................................................................... 43 

2.12.Ortalama Trombosit Hacmi(MPV) ............................................................... 45 

2.13.Lökositler ve İmmun sistemin Hücresel elemanları ...................................... 48 

2.14.İnflamasyon ve akut faz yanıtı ...................................................................... 52 

2.15.Kanser ve inflamasyon ................................................................................. 55 

2.16.Pankreas kanseri ve inflamasyon .................................................................. 62 



 

iii 

 

3.GEREÇ VE YÖNTEM ..................................................................................... 64 

       3.1. Olgular ................................................................................................... 64 

       3.2. İstatistiksel Analiz  ................................................................................. 67 

4. BULGULAR  .................................................................................................. 68 

5. TARTIŞMA ..................................................................................................... 110 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER ................................................................................... 127 

7. KAYNAKLAR ................................................................................................ 128 

8. ÖZET............................................................................................................... 145 

9. SUMMARY.....................................................................................................  147 

10. ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................... 149 

11. EKLER .......................................................................................................... 150 

        11.1. EK-1 Etik Kurul Onayı ........................................................................ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

ADCC : Antikora bağımlı sitotoksisite 

ADP : Adenozin Di Fosfat 

AP -1 : Activator protein-1 

ATP : Adenozin Tri Fosfat 

AUC : Eğri altında kalan alan 

AVF : Arterio-venöz fistül 

BMI : Vücut kitle indeksi 

BT : Bilgisayarlı Tomografi 

C3b : Kompleman 3b 

CA 19-9 : Karbonhidrat Antijen 19-9 

CEA : Karsino Embriyojenik Antijen 

CEACAM-1 : Carcinoembryonic antigen related cell adhesion   molecule-1 

COX-2 : Cyclooxygenase-2 

CRP : C reaktif protein 

DM : Diabetes Mellitus 

DU-PAN-2 : Duke Pancreatic Monoclonal Antigen 

DVT : Derin ven trombozu 

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group 

EDTA : Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid 

EGF : Endotelial Growth Factor 

EGFR : Endotelial Growth Factor Receptor 

Eoz : Eozinofil 

ERCP : Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi 

ESMO : European Society for Medical Oncology 

EUS : Endoskopik Ultrasonografi 

FAMMM  : Ailevi Atipik Mol ve Melanom Sendromu 

Fc : Fragment crystallizable region 

FDA : Food and Drug Administration 

FGF : Fibroblast Growth Factor 

fL : Femtolitre 



 

v 

 

GM-CSF : Granulocyte-macrophage colony stimulating factor 

HIF-1a : Hypoxia-Inducible Factor-1a 

HNPCC : Herediter non-polipozis kolon kanseri 

HR : Hazard ratio 

IFN Gama : İnterferon Gama 

IG G : İmmunglobulin G 

IGF-1 : Insulin  like Growth Factor-1 

IL-1 : İnterlökin-1 

IPMN : İntraduktal Papiller Müsinöz Neoplazm 

ITP : İdiyopatik Trombositopenik Purpura 

iNOS : Inducible Nitric Oxide Synthase 

KBY : Kronik böbrek yetmezliği 

KT : Kemoterapi 

LDH : Laktat Dehidrogenaz 

Lym : Lenfosit 

μ : mikron 

MAC : Membran atak kompleks 

MCN : Müsinöz Kistik Neoplazm 

M-CSF : Macrophage - colony stimulating factor 

MDS : Miyelodisplastik Sendrom 

MHC : Major  Histocompatilibity  Complex 

MI : Miyokard İnfarktüsü 

min – maks : minimum-maksimum 

MMP-9 : Matriks metalloproteinaz – 9 

MPV : Mean Platelet Volume 

MR : Manyetik Rezonans 

MRCP : Manyetik Rezonans kolanjiyopankreatografi 

MTHFR : Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz 

NCCN : National Comprehensive Cancer Network 

Neu : Nötrofil 

NF – kB : Nuclear Factor-kB 

NFAT : Nuclear factor of activated T cells 

NK : Natural Killer 



 

vi 

 

NLO : Nötrofil Lenfosit Oranı 

nm : nanometre 

NNAL : 4- (metilnitrozamino)-1-(3-piridil)-1-butanol  

NNK : 4- (metinitrozamino)-1-(3-piridil)-1-butanon  

NO : Nitrik oksit 

Nrf 2 : Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 

PanIN : Pankreatik intraepitelyal neoplaziler  

PDAK : Pankreas duktal adenokarsinom 

PDGF : Platelet Derived Growth Factor 

PDW : Platelet distribution width (Trombosit dağılım aralığı) 

PET : Pozitron Emisyon Tomografisi 

PID : Pelvik inflamatuar hastalık 

Plt : Platelet 

PNİ : Perinöral invazyon 

sICAM-1 : Soluble intercellular adhesion molecule-1 

SMV : Süperior mezenterik ven 

STAT-3 : Signal transducers and activators of transcription – 3 

std  sapma : standart sapma 

SVO : Serebrovasküler Olay 

TATE : Tumor-associated tissue  eosinophilia   

TCR : T cell receptor 

TGF : Tumor  Growth Factor 

Th-1 ve 2 : T helper -1 ve 2 

TLO : Trombosit Lenfosit Oranı 

TNF-a : Tumor Necrosis Factor-a 

Tx A2 : Tromboksan A2 

USG : Ultrasonografi 

VEGF : Vasküler Endotelial Growth Factor 

VTE : Venöz Tromboemboli 

VWF : Von Willebrand Faktör 

% 95 GA : Yüzde 95 güven aralığı 

5-FU : 5-Fluorouracil            

                



 

1 

 

 1. GİRİŞ  ve  AMAÇ 
 

Pankreas kanseri, gelişmiş ülkelerde kanser ilişkili ölüm nedenleri arasında 

beşinci sırada yer almaktadır (Royal ve ark 2008). Pankreas kanseri; ülkemizde 

9.sıklıkta görülen kanser olup, yıllık insidansı; 4.5 / 100.000 civarında saptanmıştır 

(T.C. Sağlık Bakanlığı kanser insidansı verileri, 2004-2006). Pankreas kanserinde tek 

küratif  tedavi yöntemi cerrahidir, fakat hastaların yalnızca %10-20’si cerrahi olarak 

rezeke edilebilir evredeyken  başvurmaktadır(Jemal ve ark 2002). Cerrahiye rağmen, 

5 yıllık sağkalım oranları  yaklaşık  %20’dir  ve  hastaların  çoğunda, tedavilerinin 1. 

yılında metastaz  saptanmaktadır(Ryan  ve  Grossbard 1998).  

Pankreas kanseri, semptomsuz  hastalarda etkili bir tarama yönteminin 

olmaması, tanı konulduğu anda  ileri evrede olma eğilimi, küratif  cerrahi sonrası  

bile yüksek relaps oranları ve  kemoterapiye dirençli olma özelliği nedeniyle kötü 

prognozludur (Faivre ve ark 1998). Bu konuda yapılmış olan  çalışmalarda, 

performans durumu, kilo kaybı, bel ya da karın ağrısı, tümörün TNM evresi, 

histolojik diferansiyasyonu, primer tümörün lokalizasyonu, metastatik bölge sayısı, 

karaciğer fonksiyon testleri, serum hemoglobin ve albumin düzeyi, serum CRP, CEA 

ve Ca 19-9 düzeyi,prognozu belirleyen önemli faktörler olarak tespit edilmiştir 

(Cubiella ve ark 1999, Marechal ve ark 2007 ).  

İnflamasyon ve kanser arasındaki ilişki yıllar önce tanımlanmıştır. 1863 

yılında Rudolf  Virchow, kronik inflamasyonun meydana geldiği bölgelerde 

neoplastik dokuların ve  lökositlerin varlığını tespit etmiş ve bu bölgelerden kanser 

hücrelerinin geliştiğini gözlemlemiştir. İnflamasyon, solid tümör malignitelerinin 

gelişmesinde önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Balkwill ve  Mantovani  

2001) 

Bazı solid organ maligniteleri, pro-tümörojenik etki gösteren inflamatuar 

mikroçevrenin temelini oluşturacak  intrinsik bir inflamasyonu tetikleyebilirler. 

İnflamatuar mikroçevrenin kanser gelişimi ve ilerlemesinde, anjiyogenezde, 

metastastazda ve sistemik tedavilere karşı tümör direncinde  kritik bir role sahip 

olduğu belirlenmiştir( Mantovani ve ark 2008).İnflamasyonun değişik tiplerinde  

tümör mikroçevresi,  doğal bağışıklık hücrelerini (makrofaj, nötrofil, mast hücresi, 

NK (natural killer), dendritik hücre), kazanılmış bağışıklık hücrelerini (T  ve B 

lenfositler), ek olarak kanser hücrelerini ve onları çevreleyen stromayı (fibroblast, 

endotelyal hücre, perisitler, mezenşimal hücreleri içerir) içinde barındırır( de Visser 



 

2 

 

ve ark 2006). Birbirlerinden farklı  bu hücreler direkt olarak veya kemokin ve 

sitokinler aracılığıyla iletişime geçerler. Bunun sonucunda tümör kontrolü ve 

büyüme şeklini otokrin ve parakrin ürünlerle etkilerler. İnflamasyonun tümör 

başlatıcı etki veya anti-tümör etkinlik göstereceğini bu değişik hücre tiplerinden 

salınan değişik mediatör tipleri belirler.( Lin ve Karin  2007) 

 Pankreas kanseri etyolojisinde kronik inflamasyonun  yeri kanıtlanmıştır. 

Kronik inflamasyon, aynı inflamatuar bağırsak hastalığında olduğu gibi hücrelerin 

hasarına neden olur ve devamında bu hasarlı hücrelerin iyileşmesi için büyüme 

faktörleri salınır. Hücre hasarı ve çoğalması inflamatuar mikro çevrenin gelişimine 

neden olabilir ve bu da yapısı değişmiş hücrelerin üretimini artırır.Sonuç olarak  

neoplastik hücreler oluşur. İnflamatuar mikro çevrenin,onkogenlerin aktivasyonu 

veya tümör baskılayıcı genlerin inhibisyonuna neden olan  bir genomik hasarın 

kaynağı olabileceği bildirilmiştir. (Kinzler ve  Vogelstein 1998).  

Pankreas kanseri ve inflamasyon ilişkisinde anahtar rol oynayan çeşitli 

moleküler belirteçler mevcuttur. Bunlar, gerek inflamasyon durumunu yansıtması 

gerekse de kanserin ilerlemesini ve gelişiminin evrelendirilmesi açısından son derece 

önemlidir. Bunların içerisinde en önemlileri özellikle İnterlökinler,TNF-α ve büyüme 

faktörlerini içeren sitokinlerdir. Sitokin sinyalleri tümörün ilerlemesinde iki şekilde 

katkıda bulunur; bunlardan birincisi, hücre büyüme ve farklılaşmasındaki etkisi 

diğeri de inflamatuar bölgede başkalaşım geçirmiş hücrelerin apopitozunun 

inhibisyonu şeklindedir. (Norman 1998) 

Kronik inflamasyon, pankreas kanseri etyolojisinde yer alan nedenlerden 

biridir. Kontrol grup ve kronik pankreatitli hastalar ile kıyaslandığında pankreas 

kanserli hastalarda CD8 supressör  T Lenfositleri daha yüksek, CD4 helper T 

lenfositler rölatif olarak daha düşük bulunmuştur. Pankreas kanserinin inhibitör 

sitokinler (IL-10, TGF-B) ve lenfopeni ile ilişkisi ortaya konmuştur.Hatta pankreas 

kanseri,diğer gastrointestinal sistem kanserleri ile kıyaslandığında lenfopeni ile 

ilişkisi en belirgin olan kanserdir. Pankreas kanserli hastalarda görülen lenfosit 

sistem ve immun sistem arasındaki denge - koordinasyon bozukluklarının kötü 

prognoz ve tümör progresyonunda etkili olabileceği düşünülmüştür (Martin ve ark 

2014).Lenfositler, sitotoksik hücre ölümüne ve sitokin üretimine neden olarak tümör 

hücrelerinin proliferasyonunu ve metastatik aktivitelerini inhibe ederler(Ownby ve 

ark 1983). Clark EJ ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada pankreas kanserinde 
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preoperatif  lenfosit sayısının yüksek olmasının prognozu olumlu yönde etkiledeği 

gösterilmiştir(Clark ve ark 2007).Tümör mikroçevresindeki nötrofillerin; VEGF, 

kemokinler ve proteazlar gibi anjiogenik faktörleri  üreterek tümör büyümesini 

uyardığı gösterilmiştir(Di Carlo ve ark 2001, An ve ark 2010). Nötrofiller 

extrasellüler matrikste remodellinge yol açarak tümör gelişimini başlatıp, 

metastazında rol oynarlar. Reaktif oksijen ürünleri, nitrik oksit ve arjinaz salınımını 

düzenleyerek T hücre yanıtını baskılarlar( Kemal ve ark 2014). 

Pankreas kanserinde nötrofil/lenfosit oranı>5 olanlarda ortalama survi ve 

hastalıksız sağ kalımın daha kısa süreli olduğu gösterilmiştir(Garcea ve ark 2011, 

Martin ve ark 2014). Aynı şekilde trombosit/lenfosit>200 olanlarda da survinin daha 

kısa olduğu gösterilmiştir(Martin ve ark 2014). 

Kanser hastalarında pro-inflamatuar sitokinlerin (IL-1,IL-2 ve IL-6) 

megakaryositleri uyararak trombosit salınımını artırdıkları gösterilmiştir.Yüksek 

miktardaki trombosit sayıları kanser hastalarında abartılı sistemik inflamatuar yanıtın 

göstergesi olabilir, bu kötü prognoz göstergesidir.Nötrofillere benzer şekilde 

trombositler de PDGF, Platelet Factor- 4, TGF-B, VEGF ve trombospondin gibi 

çeşitli büyüme faktörlerinin salınımından sorumludur.Bu faktörler ise mitojen 

aktivasyonu, tümör hücrelerinin proliferasyonu,tümör hücrelerinin birbiriyle birleşip 

tümör kitlesinin büyümesi ve metastazında görev alırlar. Sonuç olarak trombositlerin 

tümör anjiyogenezi ve invazyonunda rol aldığı yapılan çalışmalar ile ortaya 

konmuştur (Martin ve ark 2014). 

MPV , hematolojik analizlerde kolayca çalışılan ve trombosit aktivasyonu ile 

fonksiyonlarının göstergesi olan bir parametredir. MPV değeri yüksek olan yani çapı 

daha büyük olan trombositlerin,küçük olanlara göre metabolik açıdan daha aktif ve 

enzimatik açıdan daha zengin oldukları gösterilmiştir.( Mangalpally ve ark 2010) 

Büyük trombositlerin daha dens, daha reaktif ve daha fazla trombojenik maddeler 

üretebildikleri, daha çabuk agrege oldukları bilinmektedir. Büyük trombositler, 

küçük trombositler ile karşılaştırıldığında in vitro daha reaktiftirdirler; ADP, 

kollajen, adrenalin gibi trombosit agonistleri ile daha kuvvetli agregasyona uğrarlar. 

Daha fazla miktarda Tromboxane A2, serotonin, ATP gibi protrombotik ve vazoaktif 

faktörleri salgılarlar. Büyük hacimli trombositlerin yoğun granül içerikleri daha 

fazladır, laktik asit dehidrogenaz enzim aktiviteleri daha yüksektir. Geniş hacimli 
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trombositler, trombosit zengin plazmada, DM gibi hastalıkların varlığında yüksek 

agregasyon özelliği gösterirler (Rao ve ark 1984). 

MPV değerinin  trombosit aktivitesinin göstergesi olduğunu kanıtlayan 

çalışmalarda venöz tromboembolisi olan hastaların MPV değeri kontrol grubuna göre 

istatiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (Breakkan ve ark 2009).Yeni 

tanı kanser hastalarının MPV değerinin normal populasyona göre daha yüksek 

olduğu ortaya konmuştur(Li ve ark 2014). Kanserli hastalarda operasyon öncesi 

yüksek olan MPV değerlerinin operayon sonrası (tümör rezeksiyonu sonrası) 

normale döndüğü gösterilmiştir. Bu durum kanser hastalarında MPV değerinin erken 

tanı ve prognozla ilişkili olabileceğini göstermiştir (Li ve ark 2014). 

Eozinofiller pro-anjiyogenik sitokinlerin (GM-CSF, FGF,TGF-a)  ve 

remodelling de görevli matrix metalloproteazların salınımını aktive ederler.Bu 

yüzden eozinofillerin tümör büyümesi ve gelişmesinden sorumlu olabileceği öne 

sürülmüştür (Kita ve ark 1991, Ohno ve ark 1997, Hoshino ve ark 2001). 

Pankreas kanseri, venöz  tromboemboli  riski yüksek olan kanserlerdendir. 

(Khorana ve Connolly 2009 ).Eozinofil-tromboz ilişkisini açıklamak için birçok 

hipotez öne sürülmüştür. Bunların arasında en çok kabul görenleri,eozinofil kaynaklı 

doku faktörü salınımı, eozinofil peroksidaza bağlı endotel hasarı, eozinofilik 

katyonik proteine bağlı trombosit aktivasyonu ve aggregasyonudur(Cugno ve ark 

2014). 

Çalışmamızda, inflamasyon ile ilişkide olduğu bilinen pankreas kanserinin 

prognozunun ve tedavi etkinliğinin takibinde; kolay,ucuz ve ulaşılabilir bir test olan 

hemogram parametrelerinin (NLO, MPV, TLO, eozinofil ve lenfosit sayısı) önemini 

belirlemek istedik.Pankreas kanserinin  önemli komplikasyonlarından olan venöz 

tromboemboli  gelişimi ile eozinofil ve MPV değerleri arasındaki ilişkiyi irdelemek 

istedik. Pankreas kanseri ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalarda daha çok operable 

hastalarda ameliyat öncesi dönemde bu parametreler çalışılmış fakat MPV 

haricindekiler tedavi sonrasında çalışılmamıştır. Çalışmamızda inoperable pankreas 

kanserli hastalarda kemoterapi öncesi ve sonrasında çalışılmış olan proinflamatuar 

belirteçler kullanılmıştır. Kemoterapinin bu parametreler üzerine etkisini göstermek, 

protümöral inflamatuar durum ile antitümöral immün durum arasındaki dengedeki 

rolünü belirlemek istedik.Ayrıca eozinofil sayısının pankreas kanserli hastaların 

prognozu ve survisine etkisini, pankreas kanserli hastalarda gelişen venöz 
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tromboemboli hadiseleri ile ilşkisini araştırmış literatürde herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.Bu konudaki eksikliği çalışmamız ile gidereceğimizi düşünüyoruz. 

                                          

2. GENEL  BİLGİLER 

 

2.1. PANKREAS KANSERİ EPİDEMİYOLOJİSİ 

Pankreas kanseri tüm dünyada görülen kanserler arasında en malignlerinden 

birisidir.Pankreas kanserli hastaların survisi değerlendirildiğinde %20 sinden daha 

azının 1 yıl, %5 inden daha azının 5 yıl olarak bulunmuştur.( German ve ark 

2011).Pankreas kanseri,kansere bağlı ölümlerde  ABD de kadın ve erkekler arasında 

4.sıradadır( Jemal  ve ark 2011).Pankreas kanserinin dünya üzerinde en yüksek 

insidansta görüldüğü yerler Yeni Zelanda da yaşayan Maoriler, Havai yerlileri ve 

siyah Amerikalı nüfustur,insidansının en düşük olduğu yerler ise Hindistan ve 

Nijerya dır( Boyle ve ark 1988, Hariharan ve ark 2008). 

Türkiyede 2009 yılı verilerine göre, yaşa standardize edilmiş kanser hızı 

erkeklerde 269.7,  kadınlarda 173.3 dür(100.000 kişide).Erkeklerde kanserler 

arasında pankreas kanserinin  görülme sıklığı tüm yaş grupları içinde %2 ile 

10.sırada, kadınlarda ise ilk 10 da değildir.Yetmiş yaş üzeri insanlar arasında ise 

erkeklerde %2 ile 7. Sırada,kadınlarda ise %3.2 ile 8. Sıradadır.Pankreas kanserli 

hastaların ortalama sağ kalım süreleri ise 11.2 ay bulunmuştur (Gultekin ve  Boztaş  

2014). 
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2.2. PANKREAS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ 
 
 
Tablo 2.1. Pankreas Kanseri Risk Faktörleri 
 
 PANKREAS KANSERİ İLE İLGİLİ KAZANILMIŞ VE GENETİK RİSK   
FAKTÖRLERİ   
Kazanılmış Risk 
Faktörleri 

Rölatif  Risk Açıklamalar 

Sigara içimi 2-5 Toplam kullanım süresi ve 
miktarı(maruziyet) ile risk artar. 

 
Diabetes mellitus 

 
2 

 
Bütün otoritelerin ortak fikri değil. 

 
BMI Yüksekliği 
(Obezite) 

 
2 

  

 
Kronik  Pankreatit 

 
13-18 

 
Riski bu derece artırması açısından 
otoritelerin görüş birliği yok 

 
Kalıtsal Bozukluklar  

 
Rölatif  Risk 

 
Bilinen Defektler 

 
Herediter   Pankreatit 

 
10-53 

 
PRSS1 

 
FAMMM   endromu 

 
22 

 
p16INK/CDKN2 

 
HNPCC 

 
8 

 
MLH1, MSH2, MSH6 

 
Peutz-Jeghers Sendromu 

 
13-30 

 
LBK1/STK11 

 
Familyal  adenomatöz 
polipozis 

 
4-5 

 
APC 

 
Li-Fraumeni sendromu 

 
? 

 
p53 

 
Ailesel meme-over 
kanseri 

 
3-5 

 
DNA tamir yolakları, BRCA2 

 

 
 
FAMMM Sendromu: Ailevi Atipik Mol ve Melanom Sendromu 

HNPCC: Herediter non-polipozis kolon kanseri 

  
(Hagop ve ark 2011) 
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2.2.1. Kazanılmış  Risk  Faktörleri 
 
Sigara 
 

Sigara içimi, pankreas kanserlerinin %25-30 unun gelişimden sorumlu 

tutulmuştur(Iodice S ve ark 2008). Sigara içenlerde, içmeyenlere göre pankreas 

kanseri görülme riski %75 oranında artmıştır. Sigaranın bırakılmasından itibaren 

pankreas kanseri gelişme riski 10 yıl süreyle devam eder. Günde 1 paketten 1 yıl 

boyunca sigara içimi ile pankreas kanseri gelişme riski % 2 ile ortaya çıkar ve artan 

dozlarda pankreas kanseri gelişimi riski de doğrusal olarak artar. Bazı çalısmalarda 

pipo içiminin sigara içimine göre daha düşük risk oluşturduğu saptanmıştır (Iodice S 

ve ark 2008). 

Tütün  içerisinde birçok karsinojen içerir. Bunlardan pankreas kanseri ile en 

çok ilişkililendirilenleri; 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone ve 

metaboliti 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanoldür. Polisiklik aromatik 

hidrokarbon maruziyeti ile pankreas kanseri arasındaki iliskiyi göstermek için daha 

fazla arastırmaya ihtiyaç duyulsa da aromatik aminler ve heterosiklik aminler 

pankreas kanseri gelişimini tetiklemektedir(Halilçolar ve ark 1999). 

Sigara içenlerin pankreas sıvısında  karsinojen olan nitrozamin  4-

(metinitrozmino) -1-(3-piridil)-1-butanon (NNK) ve metabolitleri olan 

(metilnitrozamino) -1- (3-piridil)-1-butanol (NNAL) düzeyleri sigara içmeyenlere 

göre belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur. NNK nın olusturduğu metabolitlerin 

DNA kırıkları olusturarak k-ras mutasyonuna neden olduğu saptanmıstır. NNK nın 

karsinogenezde önemli olan COX-2 ve beta adrenerjik sinyal yolağını da aktive ettiği 

bilinmektedir (Hoffmann ve ark 1993).  

 

Diabetes Mellitus           
 

Pankreas kanserli hastalarda ortaya çıkan glukoz metabolizma bozukluğunun  

nedeni hakkında görüş birliğine varılamamıştır. Diyabet , pankreas kanseri gelisimi 

için bir risk faktörü olabileceği gibi bozulmuş glukoz toleransı veya diyabet pankreas 

kanserinin klinik bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Pankreas kanseri ve diyabet 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada; tümörün uzaklaştırılmasının glukoz 

metabolizması üzerine etkisi değerlendirilmiş.Bunun için rezektabl tümörü olan ve 
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daha önce diyabet öyküsü bulunmayan 18 pankreas kanseri hastası çalışmaya 

alınmıs. Whipple operasyonu öncesi ve sonrası, tüm hastalara oral glukoz tolerans 

testi  yapılmış ve serum insülin düzeyine bakılmış.Operasyon öncesi 8 hastada 

bulunan bozulmuş glukoz toleransı ameliyat sonrası düzelmiş.Operasyon öncesi 

normal glukoz metabolizması bulunan 6 hastadan sadece 1 hastada operasyon sonrası 

bozulmuş glukoz toleransı gelişmiş. Çalısmanın sonuçları pankreas kanserinde 

tümörün rezeksiyonunun glukoz metabolizmasında iyileşmeye neden olduğunu 

göstermektedir. Bu iyileşme, ameliyat sonrası azalmış endokrin pankreas kitlesine 

rağmen ortaya çıkmaktadır. Tümörün uzaklaştırılması pankreas kanserinin insülin 

direnci yapıcı, diyabetojenik etkilerinin de yok edilmesini sağlamaktadır(Saruç ve 

ark  2009). 

Yeni tanı diyabet mellitus olan hastalarda pankreas kanseri bulgusu olarak 

diyabet gelişmiş olabilir. Böyle hastalarda BT ile pankreas kanseri erken evrede 

yakalanabilir.Yapılan bir çalısmada yeni diyabet tanısı konmus olan 115 hastanın 

6’sında pankres kanseri saptanmıştır. 5’inde tümörün büyük olduğu ve hiçbirinin 

rezeke edilebilecek durumda olmadığı izlenmiştir (Ojajärvi ve ark 2000). 

En az 5 yıldır DM tanısı olan hastaların pankreas kanseri olma riskinin 2 kat 

arttığı belirlenmiştir(Gullo ve ark 1994). DM hastalığının süresi ile pankreas kanseri 

olma riski ters orantılıdır. Chari ve arkadaşları  yeni tanı konmuş DM hastalarında, 3 

yıl içinde  pankreas kanseri gelişme riskinin 7.94 kat daha fazla olduğunu saptamıştır 

(Chari ve ark 2005). 

  Pankreas kanseri nedeniyle DM gelişmiş hastaların açlık kan şekeri 

düzeylerine, retrospektif olarak pankreas kanseri tanısı almadan  önceki 12 ayda 

bakıldığında açlık kan şekerinin normalden yüksek olduğu saptanmıştır(Chari ve ark 

2008 ).  

Cerrahların gözlemlerine göre pankreas kanseri tanısı öncesi yeni tanı 

diyabeti gelişen hastaların kanserli dokuları çıkarıldığında diyabet tablosunun 

ortadan kalkması nedeniyle; pankreas kanserinde kanserli dokunun ürettiği bir madde 

diyabet gelişimine neden olabilir mi? sorusunu akla getirmektedir. Bir grup hasta 

üzerinde 1994 yılında yapılan çalışmada yeni tanı diyabet ve pankreas kanseri 

saptanan hastalarda amilin proteininin düzeyinin yüksek saptandığı, rezeksiyon 

sonrası amilin düzeylerinin normal değerlere gerilediği ve bunun direkt pankreas 

kanseri dokusundan kaynaklanmadığı saptanmıştır (Gupta ve ark 2006). 
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Amilin; iskelet kaslarından insülin ile birlikte salınımı artan ve glukoz 

metabolizması üzerine insülin ile benzer şekilde etki eden bir proteindir. Glukoz 

intoleransıyla ilişkili pankreas kanserinde amilin bir serum belirtecidir. Ancak Chari 

ve arkadaşları tümör belirteci olarak amilinin duyarlılığının %39, özgüllüğünün %93 

değerleri ile CA 19-9’dan daha düşük olduğunu saptamışlardır (Chari ve ark 2001). 

Kolb ve arkadaşları pankreas adacık hücrelerinden glukagon salınımının 

arttığını ve insülin salınımının azaldığını saptamışlardır. İnsülin/glukagon oranının  

>7.4 değerlerinde,  Tip 2 DM ile pankreas kanserine bağlı gelişmiş diyabetin 

birbirinden %77 duyarlılık ve %69 özgüllükle ayrılabileceğini savunmuşlardır(Kolb 

ve ark 2009)  

Son yıllardaki en çarpıcı gelişme, pankreas karsinogenezi esnasında pankreas 

adacık hücresi içinde ortaya çıkan immatür duktuluslardır. Bu oluşumlar, ekzokrin 

kanal duktusunda malign görünüm oluşmadan çok daha önce adacık hücresinin 

içinde intrainsüler duktuslarda ortaya çıkar ve yavaş yavaş büyüyerek tüm adacık 

hücresini kaplar. Bunun olası nedeni için oluşturulan teoriye göre, hem adacık hem 

de duktus epitel hücresi aynı kök hücreden köken alır. Nesidioblastozis durumlarında 

da insan ve hamsterlerde, adacık hücresi içinde bu değişimler gözlenmiştir. Ayrıca 

hem insandan hem de hamsterdan elde edilen adacık hücrelerin kültüründe 14 gün 

içinde ekzokrin duktus hücresine benzer değişimler gözlenmiştir. Bütün bu veriler, 

her iki tip hücre arasında, sonraki dönemlerde de ortaya çıkacak bir iletişim olduğunu 

düşündürmektedir (Abrams  ve ark 1990). 

                 

     Obezite 

Obezite, fazla kilo ve kanser nedeni ile ölüm riski üzerine yapılan Amerika 

Kanser Topluluğu’nun kanser önleme çalışması-2 ye göre pankreas kanseri, obezite 

ve fazla kilolu olma arasındaki ilişki vurgulanmıştır (Calle ve ark 2003).16 yıllık 

takibin ardından, hem kadınlarda hem erkeklerde BMI oranının normal değerden 

daha yüksek olduğu bireylerde pankreas kanseri görülme riskinin daha fazla olduğu 

rapor edilmiştir. Erkeklerde, sınıf 2 Obezite olanlarda pankreas kanseri sebebiyle 

ölüm oranı %50 daha fazladır (BMI>=35). Kadınlarda sınıf 3 Obezite olanlarda 

oldukça yüksek pankreas kanseri olma riskine sahip oldukları görülmüştür 

(BMI>=40).Ayrıca geniş kapsamlı yapılmış çalışma- kontrol gruplarında da erken 
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yaşlarda kilo alımının pankreas kanseri ile bağlantılı olduğu rapor edilmiştir (Li ve 

ark 2009). 

Sigara içmeyen ve BMI > 30 olan hastalarda,  diyabet olmasa bile, insülin 

rezistansı ve anormal glukoz metabolizmasına bağlı olarak pankreas kanseri 

gelişiminin arttığı saptanmıştır.İnsülin IGF-1 bağlayıcı protein düzeyini 

düsürür.Dolayısı ile artmış IGF-1 düzeyi hücre proliferasyonu ve pankreas kanseri 

gelisimi açısından önemlidir.Hiperinsülinemi durumunda insülinin pankreas 

dokusuna geçerek dokunun mitotik aktivitesini arttırdığı izlenmiştir.Özellikle 

kadınlarda elma tipi şişmanlığın karın içi yağ birikimine neden olması nedeniyle bu 

tip şişmanlığın pankreas kanseri gelişiminde daha önemli olduğu belirtilmiştir 

(Arslan ve ark  2010). 

 

 Alkol 

Günde beş kadehten fazla alkol kullananlarda (70 gr/gün) 6-10 yılgeçtikten 

sonra pankreas kanseri gelişme riskinin, alkol almayanlara göre yaklaşık olarak 6 kat 

arttığı saptanmıştır. Riskin özellikle erkeklerde arttığı, kadınlarda ise kayda değer 

artmadığı bildirilmiştir. Kronik pankreatit etyolojisinde de %60-90 oranında kronik 

alkol kullanımı vardır( Gupta ve ark  2010). 

 

Kronik Pankreatit 

Kronik pankreatit-Pankreas kanseri ilişkisini irdeleyen ilk çalışmalar yakın 

ilişkide olduklarını göstermiştir.Kronik pankreatitli 715 hastayı içeren bir 

çalışmada,bu hasta grubundaki pankreas kanseri insidansı 13-18 kat fazla 

bulunmuştur(  Talamini ve ark 1999). Daha sonra yapılan çalışmalarda,pankreatit 

tipinin, özellikle herediter pankreatitin pankreas kanseri riskini değiştirebileceği 

saptanmıştır. 10 ülkenin verilerinin toplandığı ,herediter pankreatitli 246 hasta ile 

yapılan çok merkezli bir çalışmada,70 yaşında pankreas kanseri gelişimi tahmini 

kümülatif riski %40 bulunmuştur (Lowenfels ve  Maisonneuve  2002).Katyonik 

tripsinojen geni PRSS1 deki mutasyonların, herediter pankreatitli hastalarda pankreas 

kanseri riskini artırdığı saptanmıştır( Felderbauer ve ark 2008). 
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 Diyet 

İşlenmiş etler genellikle nitrit ve N-nitroso bileşikleri ile korunmaktadır. 

Pankreas kanseri oluşma riski ile işlenmiş et tüketimi arasındaki ilişki istatiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur.Bu risk erkeklerde  daha yüksek bulunmuştur( Larsson 

ve  Wolk 2012).  

Yüksek oranda kahve tüketimi ve hayvansal protein ile yağ içeren besinler, 

pankreas kanseri gelişiminden sorumlu tutulmuştur.Düşük miktarda sebze-meyve 

tüketimin de pankreas kanseri riskini artırdığı bildirilmiştir(Jane ve ark  2002.). 

Kafein içeren içeceklerin tüketimi, pankreas kanseri oluşma riskiyle ilişkili 

olabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir.Bunlar arasında da günde >3 kafeinli 

içecek tüketenler diğerlerine göre 2 kat daha fazla riske sahiptirler (Laura ve ark 

2009). Margarinlerle yapılan çalışmada sadece tereyağ kullanımı ile pankreas kanseri 

riskinde artma görülmüştür (Raymond ve ark 1987). 

Yapılan son çalışmalarda yoğurdun anti mutajenik etki gösterdiği tespit 

edilmiştir (Bakalinsky ve ark 1996). Yoğurt ayrıca immun sistemi aktive ederek anti 

tümöral etki göstermektedir(Meydani ve Ha  2000).  

Bazı çalışmalar tam tahıl veya yüksek oranda lifli gıdaların tüketiminin 

pankreas kanseri riskini azalttığı hipotezini desteklemektedir(Jansen ve ark 2011). 

Nişasta bazlı şekerde bol miktarda bulunan fruktozun pankreas kanseri ile 

istatistiksel anlamlı derecede ilişkili olduğu gösterilmiştir.Son yıllarda yapılan 

çalışmalar fruktozdan zengin nişasta bazlı şekerin insan metabolizması ile uyumlu 

olmadığını ortaya koymuştur. Fruktoz, insülinin salınımını uyarmadığı ve trigliseride 

dönüstürüldüğü için batın içi organların yağlanmalarına neden olmaktadır. Bu durum 

metabolik sendrom  ve diyabet tablosunun artışına neden olmaktadır. Bununla 

birlikte çok miktarda fruktoz alımı pankreas kanseri başta olmak üzre pek çok organ 

kanseri gelişmesini tetiklemektedir. Yapılan temel bilim çalışmaları fruktozun kanser 

hücrelerinin çoğalmasını hızlandırdığını göstermiştir (Michaud ve ark 2002 ). 

Kanser hücreleri hızlı çoğaldıklarından ortamda bulunan oksijen yeterli 

olmamaktadır. Bu  durumda kanser hücrelerinin yapısında bir takım değişiklikler 

gelişmektedir (Wahrburg etkisi).Buna bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler nişasta 

bazlı şekerde bol bulunan fruktozun enerji kaynağı olarak kullanılmasını 

kolaylaştırmaktadır. 
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Fruktoz  insan metabolizması için uygun bir şeker türü değildir. Kanser 

dokusunda meydana gelen değişiklikler sonucunda 6-fosfofrükto-2-kinaz ve früktoz-

2,6-bifosfofosfataz-4 miktarlarında artış olmaktadır.İnsan meme ve kalın bağırsak 

kanserlerinde, bu iki enzimin düzeylerinde artış olduğu pek çok çalışma ile ortaya 

konmuştur( Nöthlings  ve ark 2007). 

                

Alerji  

Alerjiler ile birçok kanser tipi arasındaki bağlantının araştırıldığı 

epidemiyolojik çalışmalarda, pankreas kanseri riskini azaltabileceği gösterilmiştir 

(Wang ve  Diepgen 2005). Kanadada yapılan bir çalışmada alerjilerin pankreas 

kanserinin oluşma riskini önemli oranda azalttığı tespit edilmiştir (Eppel ve ark 

2007) 

                 
Çevresel Karsinojenler  
 

Benzidin ve beta naftilamin ile ilişkili kimya tesislerinde 25 yıldan uzun 

çalışmış olanlarda pankreas kanseri riskinin 5 kat artmış olduğu gösterilmiştir . 

Matbaa işçilerinde, kömür ve gaz işletmelerinde, petrol rafinerilerinde çalışanlarda, 

kağıt sanayi ve kuru temizlemede çalışanlarda, mücevher imalatçılarında pankreas 

kanserinin ortaya çıkma riski yüksektir (Selenskas ve ark  1995) 

Nitrozamin ve azaserin ile farelerde pankreas kanseri geliştiği gösterilmiştir . 

Ancak, bu kimyasal maddelere en az 10 yıl maruz kalma gerekliliği vardır. 

Japonya'da atom bombasından sonra risk artışı gözlenmemiş  olmasına rağmen, 

tedavi amacıyla radyoterapi uygulanmış ankilozan spondilitli hastalarda pankreas 

kanserinin gelişim riski yüksek bulunmuştur( Tözün ve ark  2007). 

Helsinki de yapılan bir çalışmada mesleki maruziyetlerin etkisi incelenmiş, 

iyonize radyasyona maruz kalanlarda 4 kat, pestisitler ve solventlerle çalışanlarda 1.5 

kat risk artışı saptanmıştır.İnorganik silikatlar, yüksek ısı, akrinolitril içeren lastik 

kimyasalları ile önemli ilişki bulunurken, asbestoz, kromatlar, temizlik malzemeleri 

ve cila gibi mad-delere olan maruziyetlerde anlamlı bir ilişki görülmemiştir( Tözün 

ve ark  2007). 
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 Gastrointestinal  Cerrahi 

Gastrektomi ve kolesistektomi gibi cerrahi girişimlerin pankreas kanseri 

gelişim riskini artırdığı bildirilmiştir.Risk artışından bu ameliyatlardan sonra artmış 

olan kolesistokinin ve gastrinin sorumlu olabileceği düşünülmüştür( Guo ve 

Townsend 2000). 

 

ABO Kan Grubu 

Kan grubuna göre pankreas kanseri gelişme riski arasındaki ilişki bazı 

çalışmalar ile ortaya konmuştur. ABO bölgesindeki tek nükleotid polimorfizmi; 

TNF-alfa ve sICAM-1’in dolasımdaki değerleri ile iliskili saptanmıstır. Normal 

hücrelerle karşılastırıldığında, TNF-alfa kanser hücrelerinden belirgin olarak fazla 

miktarda salınır ve bu apoptozun kanser hücrelerinde tetiklenmesi ile ilisklidir. Kan 

grubu antijenleri kisinin apoptoz uyarısına cevabını değistiriyor olabilir. Ben ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, O kan grubunda olan pankreas kanserli, rezeksiyon 

yapılabilmiş hastalarda, O kan grubu dışındakilere göre sağkalımlarının daha uzun 

olduğu saptanmıştır. Kan grubu antijenleri; hücre çoğalması, adhezyon, motilite gibi 

görevlerde anahtar rol oynayan EGF, integrinler, kadherinler, CD- 44 gibi 

reseptörlerin olduğu yerde bulunmaktadırlar(Ben ve ark  2011). 

Pankreas kanseri için risk olusturan sık mutasyonlardan biri 9. kromozomdaki 

ABO geninin intronunda saptanmıştır(Petersen ve ark  2010).ABO gen 

lokalizasyonunda saptanan mutasyonlar direk pankreas kanseri ile anlamlı ölçüde 

ilişkili bulunmuşlar dır. A ya da B kan grubuna sahip olan kişilerde, O kan grubuna 

sahip olanlara göre pankreas kanseri gelişme riski, daha yüksektir. O olmayan allel 

sayısı arttıkça risk artmaktadır. Homozigot B kan grubunda olanlar için pankreas 

kanseri görülme riski en yüksek saptanmıştır(Wolpin ve ark  2010).Wolpin ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada da O kan grubu dışındaki kan grubuna sahip 

bireyelerin daha fazla pankreas kanseri geliştirme riskleri olduğu belirtilmiştir 

(Wolpin ve ark  2009). 

 

2.2.2 Genetik ve ailesel pankreas kanseri 

   Bir ailede kanserin birçok bireyde görülmesi şans eseri olabilir ya da birlikte 

yaşıyor olmalarından dolayı sigara dumanı gibi aynı çevresel etkenlere maruz 

kalmalarına bağlı olabilir. Ancak yapılan bazı çalışmalarda erişkinlik dönemlerini 
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hep farklı yerlerde geçirmiş olan 1. Derece akrabalardan  6. veya daha geç dekatlarda 

pankreas kanseri geliştiği izlenmiştir( Tersmette  ve ark  2001).Pankreas kanserli 

olguların %10’unda genetik nedenin rol aldığı düşünülmektedir. Birinci derece 

akrabalar arasında kantitatif  bir risk pankreas kanseri için henüz hesaplanmamıştır 

(Tersmette  ve ark  2001).Bugün için bilinen en az 5 genetik sendrom ailesel 

pankreas kanseri gelişime risk faktörü oluşturmaktadır. Bunlar; BRCA 2 gen 

mutasyonu tasıyan ailesel meme kanseri olguları,  ailesel atipik   p16 tümör 

süppressör gen mutasyonu içeren malign melanom olguları,  STK 11- LK 1B gen 

mutasyonu olan Peutz-Jeghers sendromu, DNA tamir genlerinin birinde mutasyonla 

birlikte olan herediter non-polipozis kolorektal kanser ve katyonik tripsinojen gen 

mutasyonu ile kronik pankreatiti olanlardır. Ancak izole ailesel pankreas kanseri 

olgularının hiçbirinde bu mutasyonlar saptanamamış olup, bu hastalarda farklı bir 

mutasyonun varlığını düşündürmektedir (Tersmette  ve ark  2001). 

Hastalar bilinen hiç genetik öyküsü olmaksızın çok yoğun aile kanseri 

öyküsüyle de  gelebilirler. Birinci derece akrabasında pankreas kanseri hikayesi olan 

kişide pankreas  kanseri gelişme riski 4.5 kat, 2 kişide olduğunda 8.4 kat, 3 kişide 

olduğunda 32 kat artar (Buxbaum ve Eloubeidi 2010). 60 yaşından önce pankreas 

kanseri tanısı almış birinci derece akrabası olan hastalar için risk ; %7.2’dir. Tüm 

yaşlarda 1.derece akrabalarında multipl kanseri olan olgularda pankreas kanseri 

gelişme riski; %12.3’tür (Ghadirian  ve ark  2002). 

Çevresel karsinojenlerin detoksifikasyonundan sorumlu bazı genlerde 

nispeten daha sık saptanan polimorfizm pankreas kanseri riskini arttırıyor olabilir 

(Ojajärvi ve ark  2000). 6. kromozomdaki FOX Q 1 gen mutasyonu ,ailesel pankreas 

kanseri oluşumuna neden olan en güçlü gen mutasyonu olarak belirlenmiştir.İkinci 

sıklıkta görülen; BIC-D gen mutasyonudur. Bu gen telomerlerin kısalmasına neden 

olmaktadır. Pankreas kanser hücrelerinde telomerlerin boylarının kısaldığı ve 

telomerik disfonksiyonun rol oynadığı düşünülmektedir. DPP6 gen mutasyonu da 

pankreas kanseri nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Tip 2 diyabetle ilişkili olan 

KCNQ1  gen mutasyonu da pankreas kanseri ile ilişkili saptanmıştır (Low ve ark  

2010). 

Ailesel pankreas kanseri olan hastalarda pankreas kanseri riski arttığı gibi, 

pankreas dışı diğer organların özellikle meme, over, safra yolları kanseri gelişme 

riskinin de arttığı bilinmektedir (Lowenfels ve Maisonneuve  2004). 
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2.3. Patoloji 

Pankreas kanseri prekürsörü olan lezyonlar: intraduktal papiller müsinöz 

neoplazmlar, müsinöz kistler ve pankreatik intraepitelyal neoplazidir (Buxbaum ve 

Eloubeidi  2010). Bunlar nadir görülür, radyolojik olarak saptanabilir, preinvaziv 

evrede ise tedavi ile kür sağlanabilir.En sık pankreas kanseri prekürsörü olan lezyon; 

pankreatik intraepitelyal neoplazidir. Ne yazık ki pankreatik intraepitelyal neoplazi 

klinik bulgu vermeyen mikroskopik bir lezyondur. Moleküler testler belirlenerek 

tarama yapılması durumunda erken tanı ile tümöre cerrahi rezeksiyon uygulanabilir. 

Bu aşamadayken saptanabilirse kür sağlanabilir, bu noktada ailesel pankreas kanseri 

olan hastaların ele alınması büyük fayda sağlayacaktır (Pezzilli ve ark 2010). 

Pankreasın primer epitelyal tümörleri endokrin veya ekzokrin pankreasa ait 

olabilir ( İliçin G ve ark  2008).Pankreas kanseri tümörün kökenine göre ekzokrin ve 

endokrin olmak üzere iki gruba ayrılır.Pankreas kanserlerinin %95’i ekzokrin 

pankreastan kaynaklanır.İnfiltratif duktal adenokarsinom en sık tipidir. Bu 

kanserlerin  %80’i tanı konduğu anda karaciğer, akciğer gibi uzak organlara metastaz 

yapmış olduğu için rezeke edilemez durumda saptanırlar. Pankreas kanseri tanısı alan 

hastaların ortalama % 19’u tanı konduktan sonra 1 yıl, %4’ü de 5 yıl yaşarlar. Bu 

oranlar nedeniyle pankreas kanseri en ölümcül kanserlerdendir. Tedavi seçenekleri 

tümörün evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir (Li ve ark 2010). 

 

Pankreas Kanserlerinin Patolojik Sınıflaması  
              
      I.Epitelyal Tümörler 

  
A) Ekzokrin Tümörler  

 
    
 
 1.Duktal epitelden köken alanlar 

  
      Adenokarsinom (Duktal Adenokarsinom)  

   Diğer Adenokarsinom türleri  

     - Müsinöz adenokarsinom  

     - Pleomorfik büyük hücreli karsinom  

     - Anaplastik karsinom  

     - Yüzük hücreli karsinom  

     - Adenoskuamöz karsinom  
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     - Mix duktal endokrin karsinom  

 
     Mikrokistik adenom  

     İntraduktal papiller müsinöz tümör (İPMN)  

     Müsinöz kistik tümör   

 

  2. Asiner hücreden köken alanlar  

   - Asiner hücreli karsinom  

   - Asiner hücreli kistadenokarsinom  

 

 3. Histolojik orijini belli olmayan  

  - Solid papiller epitelyal tümörler  

  - Pankreatoblastom  

  - Dev hücreli tümör  

 

 B) Endokrin Tümörler  

  Somatostatinoma  

  Karsinoid tümörler  

  Feokromasitoma  

  İnsülinoma  

  Gastrinoma  

  Glukagonoma  

 

 

 

II. Non Epitelyal Tümörler  

1. Lenfomalar  

2. Sarkomlar  

III. Metastatik Tümörler 

 

 
İnvaziv Duktal Adenokarsinom: Pankreasın en sık görülen neoplazmıdır. 

Hızlı yayılma ve sinsi infiltrasyona belirgin eğilimi vardır.Tipik olarak,karına 
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multinodüler tarzda (intraabdominal karsinamatoz) yayılır ya da tümör 5-6 cm çapa 

ulaştığında, yaygın uzak metastaz yapmıştır. 

İndiferansiye karsinomlar: Nadir tümörlerdir ve invaziv duktal 

adenokarsinomdan bile daha agresif olabilirler. Sarkomatoid (spindle hücreli) 

karsinom, Anaplastik Dev Hücreli Karsinom ve Karsinosarkom, İndiferansiye 

Karsinomlar arasında sayılabilir. 

Adenoskuamöz karsinom, İnvaziv Duktal Adenokarsinomun skuamöz 

diferansiyas- yonu  ile olur. Hiçbir glanduler yapı içermeyen saf skuamöz hücreli 

karsinom türü de nadiren görülebilir. Skuamöz hücreli karsinom ve adenoskuamöz 

karsinom çok agresif tümörlerdir. 

Kolloid karsinom (saf müsinöz ya da müsinöz nonkistik karsinom): 

Stromada yoğun müsin birikimi ile karakterizedir. Invaziv duktal karsinomlara 

kıyasla, kolloid karsinomlar daha büyük ve daha keskin sınırlı olmaya eğilimlidirler. 

Medüller Karsinom: Büyük, az diferansiye epiteloid hücrelerden oluşan 

sinsityal nodüllerle ve itici özellikte invazyonla karakterizedir. Daha uzun bir klinik 

seyri olduğu belirtilmiştir ve nadir bir tümördür (Blumgart ve ark  2007). 

Müsinöz Kistik Neoplazm (MCN): Pankreasın gövde veya kuyruğunda, 

kalın duvarlı bir kistle karekterizedir. Preinvaziv bir tümördür. Hemen hemen hepsi 

perimenapozal kadınlarda görülür. Sergiledikleri atipi derecesine göre, düşük-

dereceli, orta-dereceli,yüksek-dereceli displazi ve invaziv adenokarsinom şeklinde 

sınıflandırılabilirler.MCN’da invaziv karsinom prevalansı, %6-%36 arasında 

değişmektedir.İnvaziv duktal adenokarsinoma kıyasla, müsinöz kistik 

adenokarsinomun biyolojik ve klinik davranışı daha az agresiftir, lenf nodu 

pozitifliği, perinöral ve vasküler invazyon insidansı daha düşüktür (Fritz ve ark 

2009). 

İntraduktal Papiller Müsinöz Neoplazm (IPMN): MCN’den farklı olarak, 

çoğunlukla ileri yaşta erkeklerde ve pankreasın baş kısmında görülür. Preinvaziv bir 

tümördür.İnvaziv karsinoma dönüşümü, MCN’de olduğu gibi, mümkündür. 

Epitelyum hücrelerindeki atipi derecesine bağlı olarak, benin (düşük-dereceli displazi 

ve ortadereceli displazi) ve malin (yüksek-dereceli displazi ve infiltratif karsinom) 

tümörler şeklinde sınıflandırılabilir (Fritz ve ark 2009).    

Seröz Kistik Tümörler: Göreceli olarak büyük kitleler oluştururlar (ortalama 

9 cm), ileri yaşta kadınlarda daha çok görülürler. Keskin sınırlı olma 
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eğilimindedirler. Malign seröz tümörler (seröz kistadenokarsinomlar), benin seröz 

tümörlerden (seröz kistadenomlar) sadece metastaz varlığıyla veya anjiyoinvaziv 

büyüme paterniyle ayrılırlar. Pankreasa sınırlı seröz kistadenomlar, pratik olarak 

benin kabul edilir( Blumgart ve ark 2007). 

   

Pankreas  İnfiltratif  Duktal  Adenokarsinom  Mikroskopik  Öncüleri 

PDAK’ın, pankreatik intraepitelyal neoplaziler (PanIN’ler) olarak 

adlandırılan mikroskopik, invaziv olmayan neoplastik epitelyal proliferasyonlardan 

geliştiği artık bilinmektedir. PanIN’ler küçük çaplı pankreas 

duktuslarından(genellikle çapı <5 mm) gelişir ve histolojik olarak üç tip olarak 

sınıflandırılır; PanIN-1, PanIN-2 ve PanIN-3. Bu mikroskopik duktal epitelyal 

proliferasyonlar, düşük-dereceli PanIN’den (PanIN-1) Orta dereceli PanIN (PanIN-

2), yüksek dereceli PanIN’e (PanIN-3) ve daha sonra kolorektal kanserlerdeki 

adenom-karsinom sekansına benzer olarak pankreas kanserine ilerler (Prasad ve ark 

2009). 

PanIN-1A: Bazalde lokalize nükleusları olan uzun kolumnar hücrelerden 

oluşan flat epitelyal lezyonlar ve bol miktarda supranükleer müsin bulunur. Çoğu 

PanIN-1A olgularının neoplastik doğası tam olarak ortaya konamamıştır, 

bu epitelyal değişiklikler “lezyon” terimi ile adlandırılabilir (PanIN/L-1A). 

PanIN-1B: Papiller, mikropapiller veya bazal psödostratifiye yapıya sahip 

epitelyal lezyonlardır, ancak diğer yönleriyle PanIN-1A’ya benzer. 

PanIN-2: Flat olabilen ancak çoğunlukla papiller musinöz epitelyal 

lezyonlardır . Bu lezyonlarda az da olsa PanIN-3’tekine benzer bazı 

nükleus anormallikleri olmalıdır. 

PanIN-3: Şiddetli hücresel atipisi olan genellikle papiller veya mikropapiller 

lezyonlardır. Bu lezyonlar sitonükleer seviyede karsinoma benzeyebilir ancak bazal 

membran invazyonu yoktur (Klöppel ve  Klimstra  2007) 
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Şekil 2.1. Normal Pankreas ve PanIN’ lerin Histolojisi (Vincent ve ark  2011) 

                   

PanIN’den tümöre ilerlemenin bir dizi sıralı polikromozomal genetik 

mutasyon sonucu geliştiği düşünülmektedir. PanIN’lerin PDAK’a ilerlemesindeki 

erken, orta ve geç dönem genetik olaylar sırasıyla şunlardır; K-ras aktivasyonu, 

p16/CDKN2A tümör baskılayıcı genin inaktivasyonu, TP53 ve DPC4/SMAD4 tümör 

baskılayıcı genlerin mutasyonla fonksiyon kaybıdır (Prasad  ve ark  2009) . 
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Tablo 2.2  PanIN  Histolojik   Spektrumu 

 
Lezyon 
Tipi 

 
Histolojik 
Derece 

 
Histolojik Özellikler  

 
İlgili Genetik 
Yolaklar 

 
PanIN-1 

 
Düşük 
derece 

 
Uzun kolumnar hücrelerden oluşan 
flat, mikropapiller veya papiller 
epitelyal lezyonlar. Minimal 
derecede atipi 

 
K-ras aktivasyonu 

 
PanIN-2 

 
Orta 
derece 

 
Bazı nükleer anormallikleri ve 
nadir mitozları olan çoğunlukla 
papiller epitelyal lezyonlar. Orta 
derecede atipi 

 
p16  tümör 
baskılayıcı  genin 
inaktivasyonu 

 
PanIN-3 

 
Yüksek 
derece 

 
“Karsinoma in situ”; invaziv 
olmayan, karsinoma benzeyen 
sitonükleer anormallikleri olan 
papiller, mikropapiller epitelyal 
büyüme (bazal membran 
invazyonu yok) 

 
P53 ve *DPC4 
tümör baskılayıcı 
genlerinin 
aktivasyonu 

                    *DPC4: Pankreatik kanser  Lokus 4 delesyon 

 (Prasad ve ark 2009) 

 

 

 
Şekil 2.2. Normal Duktal Epitelin PanIN’lerden PDAK’a Doğru Aşamalı Olarak              

Sitogenetik İlerlemesi (Bardeesy  ve DePinho 2002). 
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2.4. Pankreas Kanserinin Genetik Profili 

Kromozom 1, 5,9,13  pankreas kanseri ile ilişkili genlerdir (Li ve ark 2011). 

Karsinojenlerin metabolik aktivasyonu ile RAS, MYC, TP53 ve P16 gibi çok önemli 

genlerde mutasyon, kontrolsüz hücre çoğalması ve tümör gelişimine neden olur. 

(Parkin ve ark 2005). Pankreas kanseri multipl kalıtsal ve somatik gen mutasyonları 

nın birikmiş etkisiyle oluşan bir kanser türüdür. En erken fark edilebilen genetik 

defekt kromozomların yapısının bozulmasına sebep olan telomerlerin kısalmasıdır. 

Fanconi/BRCA 2 yolundaki defekt genetik stabilizasyonun bozulmasına 

neden olur. BRCA2 proteininin rekombinaz ve DNA tamir proteini olan RAD 51 ile 

etkileşimi DNA çift sarmal standartının korunması için gereklidir.Pankreas 

kanserinde mutasyona uğrayan genler; K-ras,  p16,  p53 ve  SMAD4 /DPC4’tür. 

Tüm pankreas kanserli hastaların %75’inde bu mutasyonların en az 3’ü izlenir.  

K-ras onkogeninin aktivasyonunu sağlayan mutasyonlardan  p16/CDKN2A 

süpressör geninin kaybı  en sık genetik anomalidir ve pankreas kanserli hastaların 

yaklasık %90 ında saptanır. Aktive K-ras, tümör gelişiminde en erken genetik 

anomalidir ve RAF mitojen aktive edici protein kinaz yolağını tetikler.Bu yolak 

pankreas karsinogenezi, hücre çoğalması ve sağ kalımdan sorumludur. 

P16 hücre döngüsünde siklin D/CDK4-6 kinaz kompleksinde inhibitör görevi 

görür. Bu kompleks sporadik pankreas kanseri gelişiminde rol alır.  

P53 geninin inaktivasyonu pankreas kanserli hastaların yaklasık %50-75’inde 

saptanır ve hasarlı DNA’nın bölünerek çoğalmasını sağlar. Böylece başka ek 

anormal genlerin üretimine sebep olur. 

  DPC4,TGF-betanın büyümeyi durdurucu etkisini sağlar, tümörün büyümesini 

durduran anjiyogenez inhibitörü TSP-1 üzerine etki eder. DPC4 (SMAD4) 

aktivasyonunun ortadan kalkması pankreas kanserinin %55’inde saptanır(Ulubaşoğlu  

2011). 

Pankreas kanserinde sıklıkla mutasyona uğrayan genler hücre döngüsü 

düzenlenmesinde önemli olan sinyal kontrolü sağlayan yolak genlerinde olur. KML 

ve GİST’te BCR-ABL geninde tek genetik lezyon olur ve imatinible  tedavi 

edilebilirken, pankreas kanserinde bu gende birçok lezyon izlenir(Papanikolaou ve 

ark  2010). 
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Bir transkripsiyon faktörü olan CUX 1  (CDP ya da CUTL1 olarak da bilinir); 

invazyon ve apopitozise  rezistans açısından önemli bir modülatördür.CUX 1’in 

transkripsiyonel olarak aktivasyonu birçok hücre sisteminde transkripsiyon faktörü 

olarak izlenmektedir. CUX 1 tümör hücre hareketliliğini ve invazyonunu arttırır. 

Pankreas kanserinde CUX 1’in apopitozis  inhibitörü olarak rol oynadığı 

saptanmıştır. Metastazda ve epitelyal mezenkimal geçişte önemli rol oynadığı 

saptanmıstır. 

Sitokrom P450S,  GST, NAT1 ve NAT2 , karsinojenlerin diğer ürünlere 

detoksifikasyonunda önemlidir.Sitokrom P450 1A1 enzimi ile faz 1 enzimi olan aril 

hidrokarbon hidroksilaz kodlanır ve tütüne bağlı karsinojenlerin aktivasyonuna 

neden olur. GST elektrofilik ürünlerin glutatyonla konjugasyonunu sağlayan faz 2 

izoenzimleridir. GST; karsinojenleri, çevresel toksinleri ve ilaçları detoksifiye eder. 

GSTM1 VE GSTT1 genlerindeki homozigot delesyonla enzimlerin aktivitesinin 

ortadan kalkması ile sonuçlanan genetik polimorfizm gösterilmiştir. Topluluklara 

göre bu mutasyonun sıklığı değişmektedir. NAT 1 hızlı asetilleyiciler ve NAT 2 

yavas asetilleyiciler ile sigara içimi, diyetsel karsinojen maruziyeti sonucu 

heterosiklik aminlere maruz kalınması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Lin ve ark 

2010).NAT 1 allel mutasyonlarının özellikle kadınlar ve sigara içenlerde pankreas 

kanseri gelişme riskini arttırdığı gösterilmiştir (Parkin ve ark  2005). CYP 1A2 1F 

alleli ve NAT 1 hızlı alleli pankreas kanseri ile ilişkili bulunmuştur. GSTP1C 

pankreas kanserine karşı koruyucudur. GSTT1 genindeki mutasyon ile sigaraya bağlı 

pankreas kanseri gelişiminin ilişkili olduğu gösterilmiştir (Lin ve ark 2011). 

Baz eksizyon tamir genleri (BET); karsinogenezde en önemli rollerden olan 

DNA oksidasyonunu önleyerek kanser gelişimini engellemesi nedeniyle çok 

önemlidir.XRCC1 geni; 19. kromozomda lokalize olan ve mutasyonu durumunda, 

sigara içiminin pankreas kanseri gelişimini sağlamada etkili olan BET genidir. 

OGG1 oksidatif  DNA lezyonlarını tamir eden baska bir BET genidir. Bu genin 

mutasyonunun DM ile birlikteliği durumunda pankreas kanseri gelişimini 

arttırdığı düşünülmektedir(Lin ve ark  2011).Pankreas kanseri gelişiminde XRCC2, 

XRCC3, RAD54L, RecQ1 tamir genlerindeki mutasyonların da etkili olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca XRCC2, R118H ve XRCC3 A17893G gen mutasyonları 

olması durumunda pankreas kanserli hastaların yaşam süresinin kısaldığı öne 

sürülmüştür(Lin ve ark  2011). 
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Folat alımı ile pankreas kanseri gelişimi arasında ters orantı olduğu 

saptanmıştır. Birçok çalışmada yüksek folat alımı ile pankreas kanseri gelişiminin 

%51 azaltıldığı gösterilmiştir. Folat eksikliğinde urasilin  DNA’ya eklenmesi 

engellendiğinden kromozamal kırıklara ve mutasyonlara neden olmaktadır. Aynı 

zamanda folat eksikliğinde aşırı DNA metilasyonu sonucu önemli prtoonkogenlerin 

sayısı çoğalmakta ve tümör süpressör genlerin sayısı azalmaktadır. Üzerinde en çok 

durulan; folat metabolizmasında rol oynayan MTHFR genlerindeki polimorfizmdir. 

MTHFR gen mutasyonu ile sigara ve alkol kullanımı olması durumunda pankreas 

kanseri gelişme riskinin arttığı gösterilmiştir (Lin ve ark  2011). 

Genetik faktörler arasında p16, BRCA1 ve BRCA2, APC, p53, Rb-1 ve  

K-ras' ta saptanmış mutasyonlar pankreas karsinogenezinde önemlidir (Turna  ve 

Demir  2002). En büyük risk faktörü ve en sık kalıtsal bozukluk olarak karşımıza 

BRCA 2 mutasyonu çıkmaktadır. INK4A ve LKB1 de önemli genetik 

mutasyonlardır (Lin ve ark  2011).  

 

2.5. Pankreas Kanserinde Semptom ve Bulgular 

Pankreas tümörleri hiç semptom vermeden uzun süre bekleyen ve yayılarak 

büyüyebilen sinsi tümörlerdir. Semptomlar tümörün pankreastaki lokalizasyonuna 

bağlı olarak farklıklık gösterebilir.Pankreas başı ve uncinat procesde bulunan 

tümörler safra kanalı, duodenum ve pankreatik kanal obstrüksiyonu ile kendini 

gösterebilir. Semptomlar, açıklanamayan pankreatit atakları, ağrısız sarılık, bulantı-

kusma, steatore ve kilo kaybıdır. Pankreas dışına yayılmalarda peripankreatik sinir 

pleksusları invaze olduğundan hastalar üst abdominal ve sırt ağrısı tarifler ve 

peritoneal karsinomatosiz veya portal ven oklüzyonu geliştiğinde asit görülür. 

Şiddetli ağrısı olan hastaların bir bölümü ortopedi, nöroşirurji veya psikiyatri 

kliniklerinde bir süre araştırılmaktadır Pankreas boyun, gövde ve kuyruğunda gelişen 

kanserli hastalarda sarılık ve gastrik çıkış obstrüksiyonu genelde gelişmez. Bunların 

semptomları tümör çok büyüyünceye ve pankreas dışına yayılıncaya kadar 

açıklanamayan kilo kaybı ve üst abdominal karın ağrısı ile sınırlı kalır. Bazı 

hastalarda yeni başlangıçlı diabetes mellitus ilk semptom olabilir. Pankreas 

kanserinde tümöre bağlı hiperkoagulabilite sonucu gezici tromboflebitler (Trousseau 

sendromu) görülebilir(Courtney ve ark 2010). 
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      Tablo 2.3. Pankreas kanserinin semptom ve bulguları (Courtney ve ark 2010). 

 
 

Pankreas kanserinde fizik muayene bulguları da tümörün yerleşim yerine, 

boyutuna ve yayılım derecesine göre farklılıklar göstermektedir. Küçük tümörler 

palpasyonla ele gelmezken, büyük tümörler epigastrik bölgede gözle görülür 

bombelik oluşturabilirler. Distal safra yollarının tümörle tıkanması safra kesesinin 

belirgin distansiyonuna ve safra kesesinin kolayca palpe edilebilmesine neden olur. 

Bu bulgu Courvoisier bulgusu olarak isimlendirilir. Peritoneal karsinomatozisi olan 

hastalarda malign asit; portal, splenik, mezenterik venlerin tıkanıklığı olan hastalarda 

kollateraller ve özofageal varisler saptanabilecek diğer muayene bulgularındandır 

(Courtney ve ark 2010). 

 

2.6. Pankreas Kanserinde Prognoz 

Pankreas kanserinin prognozu, rezeke edilebilir hastalarda dahi 

kötüdür.Pankreatiko- duodenektomi sonrası 5 yıllık sağkalım, nod-negatif hastalarda 

%25-30,  nod-pozitif hastalarda %10’dur. 1992-1998 yılları arasındaki "Amerikan 

Ulusal Kanser Veritabanı" raporuna göre pankreatektomi sonrası 3 yıllık ve 5 yıllık 

sağkalım oranları tabloda gösterilmiştir  (Bilimoria ve ark 2007). 
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Tablo 2.4. Pankreas Kanserinde Cerrahi Sonrası Sağkalım Oranları 

EVRE 
 

  3 yıllık sağkalım oranı        5 yıllık sağkalım oranı 

Evre  IA 
 

                 % 41                     % 31 

Evre  IB 
 

                 % 35                     % 27 

Evre  IIA 
 

                 % 24                     % 16 

Evre  IIB 
 

                 % 14                     % 8 

Evre  III 
 

                 % 11                     % 7 

Evre  IV 
 

                 %  5                     % 3 

 

 

Pankreas Kanserinde Prognostik Faktörler 

1. Tümör evresi: En önemli prognostik faktördür (Rosai 2004). 

2. Mikroskopik derece: İyi diferansiye PDAK daha uzun sağkalım zamanı 

ile birliktedir (Rosai 2004). 

3. Tümör boyutu: Küçük tümörlerin (4.5 cm’den küçük çaplı), küratif 

operasyonlarında risk azdır, sağkalım uzundur ancak rezeksiyona uygun olmayan 

tümörlerde boyut sağkalıma etkili değildir (Takahashi ve ark  1997) 

4. Kan damarı invazyonu ve rezeksiyonda retroperitoneal sınır 

pozitifliği: Her ikisi de sağkalımı azaltır(Rosai 2004). 

5. DNA ploidi: Bağımsız prognostik faktör sayılır (Rosai 2004).  

6. TGF-β1 ekspresyonu: İyi diferansiye tümörler ile ilişkilidir fakat 

bağımsız prognostik faktör değildir (Rosai 2004). 

7. Ağrı: Rezeksiyona uygun pankreas kanseri olan olgularda ağrı prognostik 

bir faktördür.  

9. PNİ: Önemli prognostik faktördür (Ma ve ark  2008) 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

2.7. Pankreas Kanserinde Tanı Yöntemleri 

2.7.1. Ultrasonografi (USG)  

Ultrasonografi, pankreas kanserinin de klinik belirtilerinden olan sarılık ve 

karın ağrısına yaklaşımda ilk görüntüleme metodu olarak kullanılmaktadır. Avantajı, 

maliyetinin düşük ve non invazif olmasıdır. Barsak  gazlarından  

etkilenmesi,obezlerde duyarlılığının azalması ve yapan kişinin deneyimine bağlı 

olması ise dezavantajıdır. Utrasonografi ile pankreas tümörlerinin % 50-70’i tanı 

alabilmektedir. %75 sensitivite, %85 spesifitesi vardır. Karaciğer metastazlarının 

saptanmasında da iyidir (Dewitt ve ark  2006).USG de normal pankreatik parankimal 

paternin kaybolduğu görülür. Lezyon, pankreasın ekodansitesinde lokal değişiklik 

olarak izlenir. Kitle, pankreas ve karaciğere oranla daha daha hipoekoiktir. Sınırları 

irregüler hale gelir ve pankreasın boyutları artabilir (Hagen-Ansert  ve  Akhan  2005). 

     

2.7.2.  Bilgisayarlı Tomografi (BT)  

En çok kullanılan ve en iyi bilgi veren BT'dir, BT hem oral hem de IV 

kontrast verilerek ve ince kesitler alınarak yapılırsa daha etraflı bilgi edinilir.BT 

tümörün rezektabl olmadığını % 95'e varan bir doğruluk oranı ile gösterebilir; buna 

karşılık BT'de rezektabl görünen pankreas tümörlerinin yaklaşık üçte birinin 

ameliyatta rezektabl olmadığı gösterilmiştir. BT'de pankreas kanserinde rezektabilite 

kriterleri şunlardır: Ekstra pankreatik metastaz olmaması, superior mezenterik- portal 

ven bileşkesinin açık olması, hepatik arter ve superior mezenterik artere tümör 

infiltrasyonu olmaması, vena kava inferior ve aorta infiltrasyonunun olmaması.  

Genellikle özellikle tıkanma sarılığı bulunan hastalarda USG ve BT ile yeterli bilgi 

elde edilir; tıkanma sarılığının varlığı seviye ve tabiatı büyük oranda anlaşılır. Bu 

konuda MR'ın BT'ye bir üstünlüğü gösterilememiştir (Perek  2002). 

 

2.7.3.Manyetik Rezonans (MR) ve Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi 

(MRCP)  

Bazı çalışmalarda tümör rezektabilitesini göstermede MR nın BT ye bir 

üstünlüğü olmadığı belirlenmişse de , evreleme ve rezektabilite değerlendirmesinde 

BT ye üstün olduğunu belirten yayınlar da mevcuttur (Megibow ve ark 1995) . 

MRCP invaziv olmayan bir yöntemdir. Pankreatik ve biliyer tıkanmaların tanısal 

değerlendirilmesinde yaygın kullanılmaktadır ve muhtemelen tanısal amaçlı 
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ERCP‟nin yerini alacaktır. MRCP nin ERCP ye göre dezavantajı, tespit edilen 

patolojiden biyopsi alınamaması ve gereğinde safra yollarını drene etmek için stent 

yerleştirilememesidir (Adamek ve ark  2000 ). 

 

 2.7.4.  Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP)  

ERCP; BT ile net görüntü alınamayan şüpheli (taş? vb.) olgularda, kronik 

pankreatit ile ayırıcı tanı gerekiyorsa, pankreatografi veya sitolojik inceleme için, 

periampuller tümör şüphesi varsa  biyopsi için, endoskopik stent yerleştirmek için 

yapılmaktadır. (Perek  2002).  

 

 2.7.5.  Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)  

Bu görüntüleme yönteminin temeli kanser hücrelerinde artmış glukoz 

metabolizmasına dayanır. (Delbeke ve Martin 2001 ). PET in pankreatik kanserin 

karaciğer metastazlarını göstermede, BT veya USG den daha güvenilir olduğunu 

gösteren yayınlar bildirilmiştir (Rose ve ark 1998 ).PET in lenf nodu metastazlarını 

göstermede ve pankreas kanserini kronik pankreatitten ayırt etmede BT den daha 

güvenilir olduğu bildirilmiştir (Mertz ve ark  2000 ).  

 

 2.7.6.  Endoskopik Ultrasonografi  

EUS un damar invazyonu, küçük tümörlerin tespiti ve evrelendirmede yararlı 

olduğu gösterilmiştir. Portal ve mezenterik vene invazyonun tespiti, tümörün 

çıkarılabilirliğinin belirlenmesi, pankreas çevresindeki lenf nodlarının tespiti ve 

hastanın ameliyat endikasyonunun olup olmadığına karar vermede önemlidir.  

Lokal evreleme ve pankreatik adenokarsinomların doku doğrulamasında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Endoskopik ultrasonografi ile tespit edilen tümörlerden ve lenf 

nodlarından ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmasına olanak sağlamaktadır, bu 

durum histolojik tanıyı koymamızı kolaylaştırır. Pankreasın kistik lezyonlarının 

aspire edilerek drenajına olanak sağlar. Sedasyon gerektirmesi ve ileri derecede 

uygulayan kişinin deneyimine bağlı olması endoskopik ultrasonografinin rutin 

kullanılmasını sınırlayan faktörlerdir (Midwinter ve ark 1999, Tierney ve ark 2001). 
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 2.7.7.  Anjiografi  

Anjiografi selektif çöliak veya superior mezenterik arter anjiografisi şeklinde 

yapılır; bunun özellikle venöz fazı bilgi verir. Anjiografi; BT ile rezektabilitenin 

şüpheli olduğu durumlarda, daha önce aynı bölgeden ameliyat geçirmiş olanlarda, 

damarların durumu hakkında çok daha sağlıklı bilgi edinilmek istenen kritik sağlıklı 

hastalarda, damar rezeksiyonu düşünülüyorsa buna hazırlık açısından yapılmalıdır.  

Anjiorafi günümüzde preoperatif rutin olarak yapılmamaktadır  (Perek 2002). 

  

2.7.8. Aspirasyon Sitolojisi  

Pankreas biyopsisi gereken durumlarda perkütan veya endoskopik yaklaşımla 

biyopsi alınabilmektedir. BT eşliğinde pankreastan perkütan biyopsi alma işlemi 

yaklaşık 20 yıldır güvenle uygulanmaktadır. Bu işlemin duyarlılığı yaklaşık olarak 

%57-96 civarındadır. Son çalışmalarda EUS eşliğinde yapılan sitolojilerin de benzer 

sonuçlar verdiği izlenmiştir. Perkütan biyopsinin kanama, pankreatit, fistül, abse ve 

ölüm gibi komplikasyonları olabilmektedir. Ayrıca biyopsi esnasında tümörün 

traktus boyunca yayılması ihtimali de söz konusudur. Bu nedenle biyopsi gereken 

durumlarda genellikle EUS ile ince iğne aspirasyonu tercih edilmektedir.  

Pankreas başında kitle olan ve obstrüktif sarılığı bulunan hastalarda preoperatif veya 

intraoperatif biyopsi almanın gerekli olmadığına dair görüşler mevcuttur. Çünkü 

biyopsi pozitif de çıksa negatif de çıksa eksplorasyon ve rezeksiyon önerilmektedir. 

Fakat major pankreatik rezeksiyonun mümkün olmadığı ya da endike olmadığı 

vakalarda pankreas biyopsisi veya karaciğer ve subkutan lenf nodu gibi uzak 

metastazlardan biyopsi yapmanın faydası vardır. Çünkü böyle vakalar palyatif 

kemoradyasyon tedavisi veya tek başına kemoterapi için aday olabilirler. Ayrıca 

preoperatif neoadjuvan protokol alacak hastalarda adenokarsinomun doku tanısı 

olması gerekir. Yine klinik başvuru şekli görüntüleme yöntemleri ile pankreas 

kanseri tanısı şüpheli olan vakalarda biyopsi düşünülebilir. 

İnce iğne aspirasyonu ,adenokarsinom ile lenfoma olgularının ayırt 

edilmesine de imkan sağlar. Pankreatik lenfoma olguları unrezektabl olsalar bile 

oldukça yüksek kür şansına sahip olduklarından bu ayrım önem arz etmektedir.  

Tekrarlanan ince iğne biyopsilerine rağmen negatif sonuç çıkan hastalarda malignite 

hemen ekarte edilmemeli ve küçük tümörlerin ıskalanabileceği hatırda tutulmalıdır 

(Demirci ve Gülşen 2006).  
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2.7.9. Pankreas Kanseri Tanısında Tümör Markerlarının Yeri 

Pankreas kanseri için toplum tarama testi niteliğinde bir test yoktur. En çok 

kabul gören MUC 1 proteininin siyalize Lewis antijeni olan belirleyici; CA 19-9 dur 

(Buxbaum ve Eloubeidi  2010).Lewis antijen glikoziltransferaz eksik olan bireyler 

Ca 19-9 sentezleyemezler(Li ve ark 2011). Biliyer obstrüksiyonu olan, tümör 

bulunmayan, sarılığı olan hastalarda ve pankreatobiliyer sistem dışındaki tümörlerde 

de yükselebilir. Benign ve malign pankreatikobiliyer tümörlerin ayrımında Ca 19-9 

düzeylerinin farklılığına göre ayrım yapılıp yapılamayacağı çalışılmıştır (Hruban ve 

Canto 2010 ). Duyarlılığı % 80 ve özgüllüğü %90’dır. Ne yazık ki CA 19-9 siroz, 

kronik pankreatit, kolanjit gibi malign olmayan hastalıklarda pozitif saptandığı gibi, 

diğer gastrointestinal sistem tümörlerinde de pozitif  saptanır. Rutinde bilinen kan 

gruplarına sahip olan hastalar  CA19-9 antijenini üretemezler. Rezeke edilebilir 

durumda olan pankreas kanserlerinin %65’inde CA-19-9 düzeyleri artmış olarak 

saptanır. Güney Kore’de asemptomatik bireyler üzerinde CA 19-9 ile tarama 

yapılmış, 70940 kişiden 1063 ünde yüksek saptanmış ve sadece 4 ünde pankreas 

kanseri teşhisi konmuş, sadece 2’si rezeke edilebilir durumda yakalanabilmiştir 

(Buxbaum ve Eloubeidi 2010). 

Obstrüktif sarılığı ve USG da dilate safra yolları olan bir hastada benign ve 

malign olabilecek birkaç farklı sebep olabilir. Ca 19-9 pankreatikobiliyer kökenli 

malign tümörlerde yüksek düzeyde saptanır. Ancak; mide, over, hepatosellüler, 

kolorektal kanserlerde de yüksek saptanabilir. Biliyer sistemle ilgili benign olaylarda 

düzeyi yükselebilir. Aynı zamanda solunum sisteminin benign hastalıklarında da 

yükseldiği bilinmektedir. Bu durumda sistemik inflamatuar cevabın bir ürünü olarak 

sentezlenebilir. Bunlar; pankreatit, kolanjit, koledokolitiazistir. Sarılık, Ca 19-9 

sentezinin artmasına neden olur ve benign ve malign tüm sarılık nedenlerinde 

yükselir.Ca 19-9; pankreatikobiliyer hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında 

kullanışlıdır.Obstrüktif sarılığı olan hastalarda benign ve malign ayrımını yapabilir, 

ancak malignolduğu halde normal sınırlarda Ca 19-9 değeri olma ihtimali ise; %5’tir. 

2009 yılında yapılan bir çalışmada benign nedenli bir sarılıkta; stent konması sonrası 

yükselmiş olan Ca 19-9 değerlerinin düştüğü ancak eğer hasta malignse düşmediği 

izlenmiştir (Marrelli ve ark 2009 ).  

Ca 19-9’un pankreatikobiliyer malignensi varlığının olup olmadığının 

belirlenmesi için değil, tümör saptandığında tümörün takibinde kullanılması daha 
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uygundur.Obstrüktif sarılık görülen diğer kanserlerdeki Ca 19-9 değerine göre; 

pankreas kanserinde görülen ortalama Ca 19-9 değeri yüksektir. Pankreas 

adenokarsinomu olan lokal hastaların, ilerlemiş metastatik olgulardan cerrahi 

uygulanabileceği için ayırt edilmesi önemlidir.Tümör belirteci düzeyinde CEA 

birlikte 4 kattan fazla yükselme olması pankreas kanseri için ilerlemiş olması 

açısından, tümörün rezeke edilebilir olup olmadığını teşhiste ve beklenen kür olma 

ihtimalinin belirlenmesinde anlamlı bulunmuştur (Hruban ve  Canto 2010).Pankreas 

kanserini erken teshiş için araştırılan, üzerinde durulan belirleyicilerin hiçbirinin Ca 

19-9’dan daha iyi olduğu gösterilememiştir (Garkavtsev ve ark 1996 ). 

Pankreas kanserinde tarama; DM, sigara içilmesi ve kronik pankreatit  

pankreas kanseri risk faktörlerinden olmasına rağmen, sadece herediter pankreatiti ve 

genetik sendromu olanlara  yapılması önerilmektedir. Ca 19-9 pankreas kanserine 

tanı koymada yetersiz duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Toplumda pankreas kanseri 

için önerilen bir tarama testi yoktur. Ancak, Ca 19-9 benign hastalıklardan siroz, 

kronik pankreatit, kolanjit ve pankreas kanseri dışındaki gastrointestinal tümörlerde 

de artar.Rezeke edilebilir durumda olan pankreas kanserlerinin sadece %65’ inde 

Ca19-9 artar (Buxbaum ve Eloubeidi 2010). 

Ca 19-9 pankreas kanserinin erken teşhisinde yeterli faydayı 

sağlayamamaktadır. Pankreas kanseri saptanmasında kullanılmak üzre bazı 

belirleyiciler üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalısma yapılırken pankreas kanserli 

dokunun normal dokudan ayrılarak çalısılması hedeflenir. Dokuların RNA’sı 

ayrıştırılarak floresan yöntemiyle normal dokuyla pankreas dokusu arasında ayrım 

yapılmaya çalışılmaktadır. Bir başka yöntem ise proteonomik yöntemidir. Genin 

normalde kodlaması gereken proteinle aynı özellikte olmayan protein üretmesi 

üzerinden kanserli hücre  saptanabilir. Proteinin farklı olduğu elektroforez veya 

protein çip teknolojisiyle saptanmaktadır. Şimdiye  kadar bakılan HIP-

PAP,osteopontin, doku inhibitör metalloproteinaz 1, DUPAN 2, CA 242, CA 72-4, 

CA 195, MMP-7, katepsin D, integrin B1, plazminojenden hiçbiri tanı koymada Ca 

19-9’dan daha iyi bulunmamıştır. MIC-1’in pankreas kanseri olan vakalarda 

olmayanlara göre %92 duyarlılığı olduğu, Ca 19-9’un duyarlılığının ise; %71 olduğu 

saptanmıştır. Ancak kronik pankreatitli hastadan pankreas kanserli hastayı ayırt 

etmede Ca 19-9’a göre daha üstün bulunmamıştır. CEACAM -1 bir CEA üyesidir ve 

pankreas kanserli hastaları normal bireylerden ayırmada Ca 19-9’dan daha iyi olduğu 
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saptanmıştır. Ancak kronik pankreatitle pankreas kanserini ayırmada Ca 19-9’dan 

daha iyi değildir (Buxbaum ve Eloubeidi 2010). 

Ca 19-9 tedaviye cevabı da öngörebilir. Pankreas kanseri olan 424 hastada 

yapılan bir çalışmada, operasyon öncesi Ca 19-9 değeri 1000’in altında olanlarda 

1000’ in üzerinde olanlara göre 2.3 kat yüksek  survi izlenmiştir (Ferrone ve ark 

2006).Pankreas nekrotizan dokulardan apopitoza gitmeleri sonrası sentezlenen 

inaktive kompleman bileşeni iC3b saptanmıştır.Marten ve arkadaşları  iC3b nin 4 

aylık süre içinde gelişebilecek rekürrensi öngörmede başarılı olduğunu bulmuştur 

(Märten ve ark 2010). 

 

2.8. Pankreas   Kanserinde    Evreleme 

 

Tablo 2.5. Pankreas Kanserinde TNM Sınıflaması  

    Primer Tümör (T) 

TX: Primer tümör değerlendirilemiyor 

T0: Primer tümöre ait kanıt yok 

Tis: Karsinoma in situ 

T1: Tümör pankreasa sınırlı, en büyük çapı 2 cm ya da daha az 

T2: Tümör pankreasa sınırlı, en büyük çapı 2 cm’ den daha fazla 

T3: Tümör, pankreasın dışına uzanmış ancak çölyak aks ya da süperior 
mezenterik arter tutulumu yok 

T4: Tümör, çölyak aksı ya da süperior mezenterik arteri tutmuş 

 

Bölgesel Lenf Nodları (N) 

NX: Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 

N0: Bölgesel lenf nodu metastazı yok 

N1: Bölgesel lenf nodu metastazı var 

 

Uzak Metastaz (M) 

MX: Uzak metastaz değerlendirilemiyor 

M0: Uzak metastaz yok 

M1: Uzak metastaz var 
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Tablo 2.6.  Evre Grupları 

Evre 0 

(Lokalize) 

Tis N0 M0 

Evre IA 

(Lokalize) 

T1 N0 M0 

Evre IB 

(Lokalize) 

T2 N0 M0 

Evre IIA  

(Lokal İnvaziv) 

T3 N0 M0 

Evre IIB 

(Lokal İnvaziv) 

T1 

T2 

T3 

N1 

N1 

N1 

M0 

M0 

M0 

Evre III 

(Rezeke Edilemez) 

T4 Herhangi bir N M0 

Evre IV 

(Uzak Metastaz) 

Herhangi bir T Herhangi bir N M1 

 
(Wasif ve ark  2011). 
 

 

2.9. Pankreas Kanserinde Tedavi 

2.9.1.Cerrahi Tedavi 

Pankreas kanserinde tek küratif tedavi seçeneği cerrahi rezeksiyondur. 

Hastalık genel olarak geç dönemde presente olduğundan, hastaların ancak %15-20 si 

tanı anında cerrahi için aday olabilmektedir (Winter ve ark 2014). Baş ve unsinat 

prosesteki pankreas kanserleri için standart cerrahi yöntem pancreaticoduodenektomi 

(Whipple)’dir. Konvansiyonel veya pilor koruyucu Whipple operasyonlarının ikisi de 

tercih edilebilir. Konvansiyonel Whipple ameliyatında pankreas başı ile birlikte 

duodenum, jejunumun ilk 15 cm i, ana safra kanalı ve safra kesesi ve midenin bir  

kısmı (parsiyel gastrektomi ) alınmaktadır ve standart bir lenf nodu disseksiyonu 

prosedürü uygulanmaktadır (Tsao ve ark 1994, Yeo ve ark 1995).  

Pankreasın gövde ve kuyruk tümörleri ise intrapankreatik safra yolunda 

obstrüksiyona genellikle neden olmadığından erken dönemde saptanması oldukça 
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nadirdir. Tanı anında çoğunlukla lokal ileri veya metastatiktir. Nadiren de olsa erken 

dönemde yakalanırsa cerrahi öncesi okult peritoneal metastazları saptamak ve 

operasyon yükünden hastayı kurtarabilmek için batın tomografisi ve laparoskopik 

explorasyon yapılması önerilmektedir. Lokalize gövde ve kuyruk pankreas 

kanserlerinde önerilen cerrahi yöntem distal subtotal pancreotectomi ve genellikle 

kombine edilen splenektomidir. Pankreas başı kanserleri ile kıyaslandığında gövde 

ve kuyruk tümörlerinde opere olsa bile  prognoz çok daha kötü olup ortalama 

sağkalım 13 ay civarındadır(Dalton ve ark 1992, Johnson ve ark 1993). 

Cerrahi için kesin kontrendike durumlar: 

1- Karaciğerde, peritonda, omentumda yada extraabdominal bölgede metastaz 

varlığı, peripankreatik dokuların ötesindeki nodal tutulumlar 

2- Superior mezenterik arterin oklüzyonu veya çevresinin %50 den daha 

fazlasının tümör ile sarılmış olması 

3- Superior mezenterik venin veya SMV-portal venin birleşme yerinin 

oklüzyonu 

4- İnferior vena kava, aorta, çölyak arter ve hepatik arterin direk invazyonu 

 

Borderline rezektabl tümörlerin kesin bir tanımı yoktur.Bu tümörleri visseral 

arterlerin çevresinin yarısından daha azının tümörle sarılı olduğu durumlar olarak 

tanımlayanlar olduğu gibi, başka bir grup Smv veya Smv-Portal ven birleşme yerinin 

kısa segment oklüzyonu olarak tanımlamaktadır. Oklüzyon olmaksızın venlerde artan 

daralma olarak tarifleyenler de bulunmaktadır. Borderline rezektable pankreas 

kanserli hastaların önemi, bu hastaların çoğunda cerrahi ile R0 rezeksiyon 

sağlanamadığından neoadjuvan tedavi ile downstaging sonrası daha kolay rezekte 

edilebilme potansiyel adayı olduklarının bilinmesidir. Bu nedenle bu hastalar cerrahi 

öncesi medikal onkologlar ve radyasyon onkologları ile konsülte edilmelidirler 

(Varadhachary ve ark 2006, Katz ve ark 2008, Chun ve ark 2010). 

 

2.9.2. Adjuvan tedavi 

Cerrahi olarak negatif sınırlar elde edilen pankreas başı ameliyatlarından 

sonra bile  prognoz oldukça kötüdür. 5 yıllık sağkalım %10-25 dolaylarında olup, 

ortalama sağ kalım 10-20 ay arasındadır. Cerrahi sonrası % 20 den fazla lokal 

rekürrens ve %80 den fazla uzak metastaz ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle cerrahi 



 

34 

 

sonrası kür oranlarını artırmak için kemoterapi,radyoterapi ve kemoradyoterapi 

kombinasyonları kullanılmaktadır. Adjuvan tedavinin yararı gösterimiş olsa da 

optimum adjuvan tedavinin ne olması gerektiği hala tartışmalıdır (Geer ve Brennan 

1993, Millikan ve ark 1999, Benassai ve ark 2000).  

Rezeke edilmiş bütün pankreas kanserli hastalara adjuvan kemoterapi 

önerilmektedir. Adjuvan kemoterapinin optimal zamanlaması belirlenememiş olsa da 

genel olarak önerilen, cerrahi sonrası 4-6 hafta içinde başlanması ve toplamda 

tedavinin 6 ay sürmesidir. Optimal tedavi seçeneği için Avrupa ve Amerika ekolleri 

arasında konsensus yoktur. Avrupa da çoğu klinisyen rezeksiyon sonrası sadece 

kemoterapi kullanırken, Amerika daki klinisyenlerin çoğu ise adjuvan tedavide 

kemoradyoterapi kombinasyonunu tercih etmektedir (Van Laethem ve ark 2010, 

Seufferlein ve ark 2012, Valle ve ark 2014). 

Kemoterapi için daha sık kullanılan ajan, bolus flourouracil ile 

kıyaslandığında sağkalım avantajı sağlamasa da daha tolerabl olduğu gösterilen 

gemsitabindir.Önerilen gemsitabin şeması 28 günde bir, 1.  8. ve 15. günlerde 

haftalık 1000 mg/m2 dozudur. Japon hastalarda kullanılan S-1 oral molekülünün 

gemsitabine alternatif olarak kulanılanabilecek iyi tolere edilen bir ilaç olduğu öne 

sürülmüştür ancak Japon olmayan hastalarda kullanımına dair elde veri yoktur 

(Neoptolemos ve ark 2010, Fukutomi ve ark 2013). 

Adjuvan kemoradyoterapi uygulanacak hastalarda genel olarak önerilen bolus 

5-FU ve gemsitabin kemoterapisi yerine radyoterapi boyunca her hafta 5 gün 

boyunca 225 mg/m2 infüzyonel 5-FU uygulamasını takiben, radyoterapi bitiminden 

3-5 hafta sonra 3 ay boyunca 28 günde bir,  1.  8. ve 15. günlerde haftalık 1000 

mg/m2 dozunda gemsitabin kemoterapisine devam etmektir. İnfüzyonel 5-FU almak 

istemeyen hastalara alternatif olarak oral kapesitabin kemoterapisi radyoterapi 

boyunca önerilebilir (Klinkenbijl ve ark 1999, Regine ve ark 2008). 

 

2.9.3. Lokal ileri evre unrezektable, borderline rezektable ve potansiyel 

rezektable pankreas kanseri tedavisi 

Pankreas kanserli hastaların yaklaşık % 40 ı lokal ileri evre, non-metastatik, 

unrezektable durumla prezente olur. Lokal ileri evre unrezektable pankreas kanseri, 

özellikle çölyak ve superior mezenter arter gibi komşu kritik organlara tümör 

dokusunun invazyonu olarak tanımlanır.Bu hastaların yönetimi konusunda uluslarası 
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benimsenmiş standart bir yöntem yoktur. Tek başına radyoterapi veya kemoterapi 

veya kemoradyoterapi kombinasyonları seçenekler dahilindedir. Nadiren de olsa 

kemoterapi sonrası çok iyi yanıt elde edilen hastalarda cerrahi ek olarak 

uygulanabilmektedir. 

Borderline rezektable tümörler ise; superior mezenterik artere fokal bir alanda 

tümörün dayanmış olması, tümörün gastroduedonal arter ve hepatik arteri sarması 

veya superior mezenterik ven ve portal veni sarması gibi birbirinden farklı şekilde 

tanımlanabilir. Potansiyel rezektable olmasına rağmen bu durumlarda yüksek oranda 

inkomplet rezeksiyon yapılabildiğinden, cerrahi öncesi bu hastalara downstaging 

yaptırabilmek için neoadjuvan olarak tek başına kemoterapi veya kemoradyoterapi 

stratejisi denenebilir (Varadhachary ve ark 2006, Katz ve ark 2008, Greer ve ark 

2008, Chun ve ark 2010).  

ESMO ve NCCN Unrezektabililte Kriterlerinde konsensus; 

-Pankreas başı için; superior mezenterik arterin 180 dereceden daha fazla sarılması 

ve çölyak arter invazyonu, rekonstrukte edilemeyen superior mezenterik ven ve 

portal ven oklüzyonu, aortaya invazyon veya sarılma 

-Gövde için; superior mezenterik artere ve çölyak artere 180 dereceden daha fazla 

sarılması, rekontrukte edilemeyen superior mezenterik ven ve portal ven oklüzyonu, 

aortaya invazyon 

-Kuyruk için; superior mezenterik artere ve çölyak artere 180 dereceden daha fazla 

sarılması 

-Diğer tüm alanlar için;uzak metastaz ve rezeksiyon alanının ötesindeki lenf nodu 

metastazları (Seufferlein ve ark 2012). 

Lokal ileri unrezektable pankreas kanserinin tedavisinde NCCN ve ESMO 

rehberinde, uzak metastaz riski nedeni ile başlangıçta kemoradyoterapiden daha çok 

kemoterapi ile başlanması, kemoterapi altında progresyon gelişmez ise tedaviye 

konkomitant kemoradyoterapi ile devam edilmesi önerilmektedir. Tedaviye toleransı 

çok iyi olmayan hastalarda sadece kemoterapi ile devam edilebilir veya kemoterapi 

bitiminden sonra sadece radyoterapi tedaviye eklenebilir (Huguet ve ark 2007, 

Krishnan ve ark 2007, Seufferlein ve ark 2012). 

Optimal kemoterapi rejimi belirlenmemiş olmasına rağmen, performansı 

mükemmel olan ve bilirubin değerlerinde yükselme olmayan hastalarda kombine 

kemoterapi rejimi ile (FOLFİRİNOX veya gemsitabin + nab paklitaksel veya 
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gemsitabin+oxaliplatin veya capesitabin+oxaliplatin gibi) başlanması, performans 

durumu daha düşük olan hastalarda ise tek ajanlı (gemsitabin, capesitabin, 5-FU) 

rejimlerin tercih edilmesi önerilmektedir. Radyoterapi ile eş zamanlı olarak 

kullanılması önerilen kemoterapi infüzyonel 5-FU rejimidir. İnfüzyonel 5-FU yerine 

oral kapesitabin de güvenli bir şekilde radyoterapi boyunca kullanılabilir (Rocha 

Lima ve ark 2004, Schneider ve ark 2005, Sahora ve ark 2011, Stokes ve ark 2011,  

Boone ve ark 2013, Conroy ve ark 2013,  Mukherjee ve ark 2013). 

 

2.9.4. Metastatik pankreas kanserinde sistemik tedavi 

Metastatik pankreas kanserinde tedavinin primer amacı semptom palyasyonu 

ve sağkalımın uzatılmasıdır. Sağkalım avantajı genellikle iyi performans statusu olan 

(ECOG 0-1), ağrı palyasyonunun iyi yönetildiği, safra yollarının açık olduğu ve 

yeterli beslenme desteğinin sağlanabildiği hastalarla sınırlıdır (NCCN 2015). 

Tek ajan kemoterapi ile tedavi metastatik pankreas kanserinin tedavisinin ana 

basamağını oluşturmaktadır. Ancak aktif  tek ajanlar ile ortalama yanıt %10 

civarında ve hastaların ortalama sağkalım süreleri 6-7 ay düzeyindedir. Bu düşük 

orandaki yanıtlar nedeni ile kemoterapiye görece refrakter kabul edilen pankreas 

kanserinde asıl sorumlu mekanizmanın inaktive edici (pankreas kanserinde %90 

oranında salgılanan p16 protein fonksiyonunun baskılanması sonucunda 

retinoblastom tümör supresor geninde aşırı üretim görülür ) mutasyonların varlığına 

bağlı olduğu düşünülmektedir (Plath ve ark 2002).  

Kombine kemoterapi adayı olmayan, performans durumu 0-1 arasında olan 

pankreas kanserli hastalarda ilk sıra kemoterapi seçeneği tekli ajan olmalıdır. En çok 

kullanılan ajanlar gemsitabin, 5-FU ve kapesitabindir. 

Gemsitabin ile kombine kullanılan rejimler ile daha yüksek oranda yanıtlar 

elde edilirken sağkalımda belirgin bir iyileşme sağlanamamıştır.Gemsitabin;  

sisplatin, oxaliplatin, 5-FU, kapesitabin, taksan ve irinotekanla kombine kullanılabilir  

En iyi yanıt oranları nab-paklitaksel ile kombinasyonunda görülmüştür. Tek ajan 

gemsitabin ile kıyaslandığında gemsitabin+nab paklitaksel kolunda sağkalımda ılımlı 

bir artış olmakla birlikte (6.6 aya 8.7 ay, P<0.0001) istatiksel olarak anlamlı bir artış 

saptanmıştır. Nab-paklitaksel kolunda en sık görülen yan etkiler nötropeni, halsizlik 

ve nöropati olarak bildirilmiştir (Von Hoff ve ark 2011, Von Hoff ve ark 2013) 
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Tolere edebilen hastalarda en iyi yanıt oranına sahip kombinasyon 

FOLFİRİNOX(oxaliplatin+irinorekan+5-FU+folinikasit) kemoterapi 

kombinasyonu dur.Tek ajan gemsitabin ile kıyaslandığında FOLFİRİNOX kolunda 

hem progresyonsuz sağkalımda (3.3 aya karşı 6.4 ay, P<0.001) hem de ortalama 

sağkalımda(6.8 aya karşı 11.1 ay, P<0.001) istatiksel anlamlı iyileşme sağlanmıştır. 

Ancak grade 3-4 toksisitelerin ( %45 nötropeni, %12.7 diare, %9.1 trombositopeni ve 

%9 periferik sensöriyal nöropati) sık görülmesi nedeni ile sadece performans durumu 

çok iyi olan ve bilirubin seviyeleri normal olan hastalarda önerilmektedir (Conroy ve 

ark 2011). 

Hastanemiz onkoloji kliniğinde pankreas kanseri birinci basamak tedavisinde 

en sık kullanılan kemoterapi ilaçları hastalık evresi,hastaların performans durumu ve 

komorbid durumlarına göre değişmekle beraber  gemsitabin+sisplatin veya tek ajan 

gemsitabindir. 

 

Gemsitabin 

Gemsitabin güncel kemoterapi yaklaşımında pankreas kanseri için 1.sırada 

tercih edilen ilaçtır(Buxbaum ve Eloubeidi  2010). Gemsitabin çok sayıda murin ve 

insan tümör hücrelerini içeren çeşitli kültürlerde anlamlı sitotoksik etki gösterir. 

Etkisi faz-spesifik olup, gemsitabin esas olarak DNA sentez döneminde (S-fazı) olan 

hücreleri öldürmekte ve belirli koşullarda hücre siklusunda G1/S fazı geçişinde bloke 

etmektedir. Gemsitabinin   in vitro sitotoksik etkisi hem konsantrasyona hem 

de zamana bağımlıdır (Kayaalp  1998) 

Bir pirimidin antimetaboliti olan gemsitabin (2,2-difluoro 2-deoxycytidine, 

dFdC), hücre içinde nükleozid kinazlar yoluyla aktif difosfat (dFdCDP) ve trifosfat 

(dFdCTP) nükleozidlere metabolize olur. Gemsitabin sitotoksik etkisi dFdCDP ve 

dFdCTP’ye bağlı iki ayrı mekanizma ile DNA sentezinin inhibisyonuna bağlıdır. İlk 

olarak, dFdCDP DNA sentezi için deoksinükleosid trifosfat (dCTP) oluşturan 

reaksiyonları katalize eden ribonükleotid redüktazı inhibe eder. Bu enzimin 

dFdCDP ile inhibisyonu genel olarak deoksinükleozid  konsantrasyonlarında, 

özellikle de dCTP’de azalmaya yol açar. İkinci olarak da, dFdCTP  DNA da yer 

almak için dCTP ile yarışmaya girer. Aynı yolla, az miktarda gemsitabin RNA içinde 

de yer alabilir.Böylece, dCTP’nin hücre içi konsantrayonundaki azalma  dFdCTP’nin 

DNA yapısına girmesinikolaylaştırır. DNA polimeraz epsilon gemsitabini 
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uzaklaştıramaz ve oluşan DNA zincirini onaramaz. Gemsitabin DNA yapısına 

girdikten sonra, DNA zincirinde bir nükleotidlik artış olur. Prensip olarak bu artış, 

apoptozise  yol açan ileri düzeyde DNA sentezinin tam inhibisyonu anlamına gelir 

(Mini ve ark 2006). 

Gemsitabin karaciğer, böbrekler, kan ve diğer dokularda sitidin aminaz 

tarafından hızla metabolize edilmektedir. Hücre içinde gemsitabin tarafından 

monofosfatlar, difosfatlar ve trifosfatlar (dFdCMP, dFdCDP ve dFdCTP) 

oluşturulmaktadır. Gemsitabinin difosfat ve trifosfatlarının aktif olduğu kabul 

edilmektedir. Hücre içi olarak oluşan bu metabolitler plazma veya idrarda tespit 

edilememektedir. Ana metaboliti olan 2 -deoksi-2, 2 –diflorüridin (dFdU) aktif 

olmayıp, plazma ve idrarda saptanır (Mini ve ark 2006). 

Pankreas kanseri, mesane kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, meme 

kanseri ve over kanserinde tek başına veya kombine olarak kullanılır(Mini ve ark 

2006).  

Yan etkileri; hastaların yaklaşık %20’sinde grip benzeri semptomlar ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar genellikle hafif, kısa süreli ve nadiren doz sınırlayıcıdır.En 

yaygın görülen semptomlar ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, titreme, kas ağrısı, asteni ve 

anoreksidir. Öksürük, nezle, terleme ve uyuma zorlukları da bildirilmiştir. Ateş ve 

asteni izole semptomlar olarak da ortaya çıkmaktadır. Semptomlar sıklıkla 

parasetamol ile giderilebilir (Kayaalp  1998). Periferik ödem hastaların yaklaşık 

%30’unda bildirilmiştir. Bazı yüz ödemleri olguları nadiren bildirilmiştir. Ödemler 

genellikle hafif ile orta derecede olup, nadiren doz sınırlayıcı tarzdadır. Ağrılı 

olabilmekle birlikte genellikle gemsitabin tedavisinin kesilmesinden sonra geri 

dönüşlüdür (Kayaalp 1998).   

Gemsitabin kemik iliğini baskıladığından, lökopeni, trombositopen ve anemi 

sıkgörülen reaksiyonlardır. Trombositoz çok nadir olarak bildirilmiştir. Genellikle 

hafif-orta şiddette olan kemik iliği baskılanması, kendini özellikle granülosit 

sayısında daha çok hissettirir (Kayaalp 1998). Nötropeni görülme sıklığı % 63 

 ( Grade III  %19 , Grade IV %6 ), trombositopeni görülme sıklığı %24 ( Grade III 

%4 , Grade IV %1), anemi görülme sıklığı %68 (Grade III %7, Grade IV %1) 

bulunmuştur(http://www.uptodate.com/contents/gemcitabine-druginformation  

01.09.2015). 
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Bulantı ve bulantıya eşlik eden kusma hastaların yaklaşık %60’ında ortaya 

çıkmakta olup, vakaların yaklaşık %20’sinde tedavi gerektirmektedir. Genellikle 

standart antiemetik ilaçlarla tedavi edilebilir, nadiren dozu sınırlayıcıdır ve (Kayaalp 

1998).  

Alerjik deri döküntüleri hastaların yaklaşık %25’inde ortaya çıkmakta olup, 

vakaların %10’unda kaşıntı ile birlikte gözlenir. Bu yan etki genellikle hafiftir, doz 

sınırlayıcı değildir ve lokal tedaviye yanıt verir. Deskuamasyon, vezikül oluşumu ve 

ülserasyon ender olarak bildirilmiştir (Kayaalp 1998). 

Hastaların yaklaşık %60’ında karaciğer transaminazları ve alkalen fosfataz 

düzeylerinde yükselme görülmüştür. Genellikle hafif ve geçicidir,ilerleyici olmayıp, 

nadiren tedavinin kesilmesine yol açar. Bilirubin artışı hastaların  %2.6’sında 

görülmüştür.Gemsitabin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara dikkatli 

verilmelidir(Kayaalp 1998). 

  Bronkospazm hastaların %1’inden azında bildirilmiştir. Bronkospazm 

genellikle hafif ve geçicidir ancak parenteral tedavi gerekli olabilir. Gemsitabin 

uygulamasının ardından birkaç saat içinde, en yüksek görülme sıklığı akciğer kanseri 

hastalarında olmak üzere, hastaların yaklaşık olarak %10 ile %40’ında dispne ortaya 

çıkmaktadır. Bu reaksiyon genellikle hafif ve kısa süreli olup, genellikle tedaviye 

gerek olmadan ortadan kalkar. Nadiren doz sınırlayıcıdır. 

Pulmoner infiltratlarla birlikte interstisyel pnömoni hastaların %1’inden 

azında görülmüştür.Bu tür vakalarda gemsitabin tedavisi kesilmelidir. Steroidler 

semptomları giderebilir.Pulmoner ödem, interstisyel pnömoni ve akut respiratuar 

distres sendromu (ARDS) gibi ciddi nadiren ölümcül pulmoner etkiler seyrek veya 

nadir olarak bildirilmiştir. Bu tür vakalarda gemsitabin tedavisi mutlaka 

sonlandırılmalıdır. Destekleyici tedavi önlemlerinin erken dönemde kullanımı 

durumu iyileştirebilir. Toraks radyoterapisi ile kombinasyon halinde ciddi 

ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici özofajit ve pnömoni ortaya çıkmıştır (Kayaalp 

1998)   

Hafif proteinüri ve hematüri hastaların yaklaşık %50’sinde görülmüş, ancak 

nadiren klinik olarak önemli düzeyde olup  genellikle serum kreatinin veya üre 

düzeylerini değiştirmemiştir,az sayıda renal yetmezlik vakası bildirilmiştir.Hemolitik 

üremik sendromda rastlanan bulgularla uyumlu klinik bulgular nadir vakada 

bildirilmiştir.Eş zamanlı trombositopeni, serum bilirubin, serum kreatinin, üre veya 
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LDH değerlerinin yükselmesi ile birlikte hızla düşen hemoglobin düzeyleri gibi 

herhangi bir mikroanjiyopatik hemolitik anemi belirtisinin görülmesi halinde 

gemsitabin tedavisi kesilmelidir (Kayaalp 1998). 

 

Sisplatin 

Sisplatin, DNA ya bağlanarak  zincir içi ve zincirler arası çapraz bağların 

oluşumuna yol açar ve çeşitli sinyal yolaklarını etkin hale getirir. Sisplatin 

çoğunlukla sarmal içi bağlar oluşturur, bunlar bazlar arasında kovalent bağlar 

şeklindedir. Çapraz bağlanma; defektli DNA kalıplarının oluşumu ve DNA 

sentezinin ve replikasyonun çöküşüyle sonuçlanır. Kanserde olduğu gibi hızlı 

bölünen hücrelerde de çapraz bağlanma ileri DNA hasarını indükleyebilir. Orta 

hasarlı DNA tamir edilebilir fakat ileri DNA hasarı geri dönüşümsüz hasardır ve 

hücre ölümüyle sonuçlanır( Pabla  ve Dong  2008). 

Sisplatin  testis tümörlerinin tedavisinde kombine kemoterapi rejimlerinin ana 

bileşenidir. Ayrıca pankreas kanserinde ,metastatik over tümörlerinde, servikal 

tümörlerde, akciğer kanserinde, ilerlemiş mesane kanserinde, baş ve boyunun 

skuamoz hücreli karsinomlarında kullanılır. Geniş bir aralıktaki diğer solid tümörlere 

karşı da etkin olduğu bildirilmiştir. Sisplatin intavenöz infüzyon, intraarteriyel, 

intraperitoneal veya mesaneye aşılama yoluyla da verilebilir (Sweetman 2009). 

Sisplatinin birçok yan etkisine rağmen, yüksek dozda sisplatin kullanımını 

kısıtlayan en önemli yan etkisi nefrotoksisitedir, nefrotoksisite dozla ilişkilidir 

( Arany  ve Safirstein  2003). Tek doz sisplatin verilen hastaların yaklaşık üçte 

birinde böbrekler, kemik iliği ve kulak üzerinde ciddi toksik etkiler bildirilmiştir; 

etkiler genellikle doz bağımlı ve kümülatiftir. Renal tübül hasarı genellikle 

sisplatinden sonraki ikinci haftada oluşur. Yeterli hidrasyon ve mannitol gibi osmotik 

diüretiklerin kullanımı idrar hacmini arttırır ve böylece platinin üriner 

konsantrasyonunu azaltır, nefrotoksisite insidansını azaltabilir. Elektrolit 

bozuklukları, özellikle hipomagnezemi ve hipokalsemi ve hiperürisemi gözlenir. 

Sisplatinin yüksek dozlarında kemik iliği depresyonu görülebilir. Anemi sıklıkla 

gözlenir ve renal hasarı takiben eritropoetin üretimindeki azalmayla ilişkili olabilir. 

Trombosit ve lökosit sayısında düşüşler meydana gelebilir. Ototoksisite çocuklarda 

daha şiddetli gözlenebilir. Tinnitus ve yüksek frekans aralığında işitme kaybı 

şeklinde kendini belli eder. Diğer nörolojik etkileri periferal nöropatiler, tat kaybı ve 
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epilepsi nöbetleri olarak bildirilmiştir. Anafilaktoid reaksiyonlar meydana gelebilir. 

Platin deriveleri potansiyel olarak mutajen ve teratojendir ve sekonder lösemilerin 

gelişimiyle ilişkili olabileceklerine dair bazı kanıtlar vardır (Sweetman 2009). 

 

Pankreas kanserinin biyolojik özellikleri üzerine yapılan araştırmalarda k- ras 

mutasyonunun yüksek oranda görülmesi ve EGFR expresyonunun yoğun bir şekilde 

olduğunun saptanmasıyla ilaç çalışmaları hedefe yönelik ajanlara dönük 

gerçekleşmeye başlandı. EGFR tirozin kinaz inhibitörü erlotinib ve EGFR 

inhibisyonu yapan monoklonal antikor setuximab ile çalışmalar başladı. Gemsitabine 

erlotinibin eklendiği çalışmada istatiksel olarak anlamlı olan ılımlı sağkalım yararı 

elde edilince FDA tarafından pankreas kanserinde erlotinibin gemsitabin ile kombine 

olarak kullanımı onay aldı (Moore ve ark 2007). Cetuximab ile yapılan çalışmada 

ise, tek ajan gemsitabine karşı gemsitabin ile kombine kullanıldığında yanıt 

oranlarında, progresyonsuz ve overall sağkalımda istatiksel anlamlı yanıtlar elde 

edilemedi (Xiong ve ark 2004, Philip ve ark 2010). 

VEGF overexprese ettiği bilinen pankreas kanserinde anti-VEGF monoklonal 

antikor bevacizumab ile yapılan kemoterapi ile kombine kullanıldığı çalışmalarda da 

anlamlı yarar saptanmadı (Kindler ve ark 2005, Kindler ve ark 2010). Axitinib, 

sorafenib gibi tirozin kinaz inhibitörleri ve aflibercept gibi anti-VEGF ajanlarla 

yapılan gemsitabin ile kombinasyon çalışmalarında da pozitif sonuçlar elde 

edilemedi (Spano ve ark 2008, Kindler ve ark 2011, Gonçalves ve ark 2012, Rougier 

ve ark 2013). 

 

  2.10. Sağkalım 

Pankreas kanseri sinsi ilerleyen ve geç bulgu veren bir hastalık olması 

nedeniyle çoğu kez lokal ileri ve metastatik hastalık evresinde teşhis 

edilmektedir.Günümüzde gelişen ve kolay ulaşılabilen görüntüleme teknikleri 

sayesinde erken dönemde semptomsuz hastalara da tanı koymak mümkün olmakta ve 

böylece cerrahi uygulanabilecek hasta oranları artmaktadır (Turna ve Demir 2002). 

Ancak yalnız cerrahi uygulanan hastalarda 5 yıllık sağkalım %5 oranında kalmakta 

ve nüks oranları %75'e yaklaşmaktadır. Bu nedenle hem adjuvan hem de neo-

adjuvan tedaviler pankreas kanserinde giderek önem kazanmaktadır (Turna ve Demir 

2002). 
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Pankreas kanserinin  mortalite oranalarının araştırıldığı bir çalışmada 

erkeklerde kadınlara oranla 1.5 kat daha fazla saptanmıştır.Doğu ve batı ülkeleri 

arasında mortalite oranları açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Genel olarak 

pankreas kanserinde 5 yıllık sağkalım % 5 oranında saptanmıştır (Katanoda ve Yako-

Suketomo 2010 ). 

Tedavi edilmemiş pankreas kanseri olgularında sağkalım sonuçları kötüdür 

ve tüm evreleri ele alındığında ortalama 1 yıllık sağkalım oranı %19 iken, 5 yıllık 

sağkalım oranı %4’tür (Hidalgo 2004). Pankreas kanserlerinin çoğunluğu(%80) tanı 

anında metastatiktir. Cerrahi sınırlarında  tümör olmayan ve lenf nodu  tutulumu 

olmayan olgularda en iyi kür şansı cerrahi rezeksiyondur ve 5 yıllık sağkalım oranı 

uzmanlaşmış bir merkezde %40’a çıkabilmektedir (Nakamori ve ark 1995, Pour ve 

ark  2003). Çoğu olguda hastalık lokal ileri veya metastatik olduğu için ancak %10-

15 olgu rezeksiyona uygundur ve cerrahi ile ortalama sağkalım 13-18 ay 

bulunmuştur (Pourani ve ark 2002). 

Daha radikal pankreatik rezeksiyonlar ve genişletilmis lenfadenektomiler 

yapılmasına rağmen sağkalım sonuçları iyileşmemiştir (Korolija ve ark 2009). 

Pankreas kanserinin sağkalım oranlarının düşük olmasının bir nedeni de; tüm tedavi 

formlarına dirençli agressif bir fenotipe sahip olmasıdır (Stratton ve ark 2009). 

Mevcut antikanser ilaçlar ile tedavinin sağkalım sonuçları da kötüdür. Son 

yıllarda tedavi ve sağkalım sonuçlarını iyileştirmek amacıyla adjuvan ve neoadjuvan 

tedavilerin geliştirilmesi konusunda çaba harcanmaktadır (Loeb ve Haris 2008).  

Ancak yine de metastatik ve rekürren hastalığın tedavisi oldukça zordur. İlerlemiş 

hastalığı olanlar için daha etkin tedaviler gereklidir. Hastalığın biyolojik temellerinin 

daha iyi anlaşılmasından dolayı yeni tedavi stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır. 

Olası yaklaşımlar; gen tedavisi, antianjiogenik ilaçlar, immunoterapi ve hücre 

sinyalizasyon inhibitörleri olabilir (Yu ve ark 2004). 
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2.11. Hücresel  Elemanlar 

Kan Doku Bileşenleri; 

Kan dokusunun temel olarak 2 bileşeni vardır (Resim:1). 

a) Plazma 

b) Şekilli elemanlar 

 

 
                                                       

Şekil 2.3.  Santrifüj Edilmiş Tüpte Kan Hücre Elemanları  

(http://www.quora.com/What-is-the-difference-between-blood-plasma-and-blood-

cells,12 Aug 2015) 

 

A- Plazma 

Santrifüj sonrası antikoagülanlı tüpün üstünde kalan sarı, şeffaf, hafifçe 

kıvamlı kısımdır. Bununla birlikte, antikoagülansız tüpte pıhtılaşma sonrası tüpün üst 

kısmında oluşan sarımtrak renkli, yapışkan kısım ise serum adını alır (Aştı ve ark 

1997).Plazma ve serum arasındaki en önemli fark, plazmada fibrinojen bulunmasına 

karşın,serumda olmamasıdır. Plazmanın içeriğinde en fazla su ve bunun yanında 

proteinler (albumin,globulin ve fibrinojen),inorganik tuzlar, iyonlar, nitrojen, 

besinler ve gazlar bulunmaktadır (Gartner ve Hlatt 2001).  

 

B-Şekilli Elemanlar 

Şekilli elemanlar kanın plazma dışında kalan kısmı olup, 3 grupta incelenir: 

1. Eritrositler 

2. Trombositler 

3. Lökositler 
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1.Eritrositler 

Temel görevleri, akciğerlerden aldıkları O2’yi dokulara,dokulardan aldıkları 

CO2’yi ise akciğerlere tasımaktır. Bikonkav disk şeklinde son derece esnek yapıda 

olan bu hücreler bu sayede en küçük dokulara dek ulaşıp mikro dolaşıma 

katılabilirler (Bayık 2003).  

Ortalama 7.5 μ çapında, dış kısımda 2 μ merkezde 1 μ kadar kalınlıktadır. 

Eritrositlerin tümünün yüzey alanları toplamının ortalama 3500 m2 kadar olması ve 

bikonkav yapıları gaz alışveriş alanının çok yoğun olmasına imkan sağlar (Aştı ve 

ark 1997).Her ne kadar eritrosit sayısı 1 mm3 kanda 4-5 milyon civarında olsada 

yüksek rakımlı yerlerde sürekli yaşayanlarda sayının arttığı görülür.Çapları 6 μ’dan 

küçük olan eritrositlere mikrosit, 9 μ’dan büyük olan eritrositlere ise makrosit ya da 

megalosit adı verilir. Kemik iliğindeki retikülositlerin dolaşıma geçme aşamasında 

organellerini ve çekirdeklerini kaybetmesiyle oluşan eritrositler bu sayede en uygun 

O2 taşıyabilecekleri şekile farklılaşmış olurlar (Paker 1993). 

Histolojik olarak organellerinin ve çekirdeğinin olmamasının yanında 

sitoplazmasında az miktarda protein, lipid, potasyum ve magnezyum gibi inorganik 

maddeler ve karbonik anhidraz enzimi bulundururlar . En önemliside 

sitoplazmalarında demirli bir protein olan, gaz alışverişinde görev alan hemoglobin 

(Hb) maddesi içermeleridir (Aştı ve ark 1997). 

 

2.Trombositler 

Trombositler pıhtılaşmada görev alan 2-4 μ çapında, nükleus içermeyen oval 

veya bikonveks disk biçiminde, hücre parçacıklarıdır (Junqueıra ve Carneıro 2006). 

Trombosit, zar dış yüzeyinde glikozaminoglikan ve glikoproteinden zengin, 15-20 

nm çapında bir hücre yüzey örtüsü bulundurur. Bu örtü trombositlerin yapışmasından 

sorumludur. Kemik iliğindeki megakaryositlerin parçalanmasıyla oluşan trombositler 

1 mm3  kanda 200-400 bin kadar bulunur. Ortalama yaşam süreleri 10 gündür ve kan 

yaymalarında genellikle kümeler halinde görülürler (Junqueıra ve  Carneıro 2006). 

Plateletlerin başlıca görevleri; hemostaz tıkacının oluşturulması, damar 

endotel bütünlüğünün korunması, koagulasyon reaksiyonlarında yer alma ve pıhtı 

retraksiyonu olarak tanımlanabilir. Plateletlerin hasarlı subendotel dokuda kollajene 

adhezyonu, platelet membranındaki kollajen reseptörleri (GpIa/IIa) aracılığı ile olur. 
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Aktive olan plateletlerde hacim artar (MPV). Plateletler VWF ile hasar bölgesine 

yapışır (adhezyon) (Mc Phee ve ark 2000). 

VWF 12. kromozomda kodlanan, endotel hücrelerinden ve 

megakaryositlerden sentez edilen ve trombositlerde  α  granüllerinde depolanan bir 

bileşiktir (Koç ve ark 2000).Damar yaralanmasında açığa çıkan laminin, VWF’ye 

yapışarak trombositlerin aktivasyonunu başlatır. Aktive olmuş trombositler 

psödopodlarını çıkararak şekil değiştirirler ve içerdikleri granülleri dışarı boşaltarak 

kanama alanındaki diğer trombositlerin kendisine yapışmasını sağlarlar (Gartner ve  

Hlatt 2001).  

 

2.12. Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) 

Dolaşımdaki  trombositlerin hacmini belirten MPV ve PDW gibi parametreler 

1970’li yıllardan beri ölçülebilmektedir.Trombosit volüm parametreleri, trombosit 

büyüklüğünü değerlendirmede objektif parametrelerdir ve ekstra maliyet 

oluşturmadan  otomatik tam kan sayımı sırasında değerlendirme yapılabilir (Dow 

1994).  

Ortalama Trombosit Hacminin Ölçümü 

  MPV’nin normal değeri 4,5-8,5 fL olarak tesbit edilmiştir. Genç erişkinlerde 

ve çocuklarda bu değer daha yüksektir.Trombosit parametreleri kadın ve erkeklerde 

sabit olup, kadınlarda menstrüel siklusdan etkilen mez (Bancroft ve Abel 2000).   

MPV ölçüm değeri;trombosit sayısı, kullanılan antikoagülan çeşidi, venöz 

kan alımı ile ölçüm arasında geçen zaman ve ölçüm metodu gibi faktörlere bağlı 

olarak değişkenlik gösterebilir (Jackson ve Carter 1993). Trombosit volüm ölçümü 

için elektiriksel impedans (Coulter Hematoloji Analizörü) ve optik dansitometrik 

ölçüm yöntemleri (Technicon) kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de trombositler 

dar bir boşluk boyunca ilerlerken hacim ölçümü yapılır. Bu yöntemlerin dışında fazla 

etkili olmayan semi kantitatif  bir yöntem olan trombosit yaymalarında trombosit 

çapı ölçümü ile pahalı bir yöntem olan flow sitometri yöntemi ile ölçüm de 

yapılabilir (Bath ve Butterworth 1996). Elektriki impedans ve optik dansitometrik 

ölçüm yöntemlerinde, MPV değerlerinde % 40’a varabilen farklılıklar olabileceği 

bildirilmektedir (Trowbridge ve ark 1985).  

Tam kan sayımı için periferik kan örneklerinde antikoagülan olarak EDTA 

(Etilen Diamin Tetra Asetikasit) kullanıldığında, trombositlerde şişme ve buna bağlı 
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olarak hacim artışı meydana gelir.Elektrik impedans metodunda EDTA 

kullanıldığında hacim artışı ilk 1,5 saat içerisinde maksimuma ulaşmakta ve 24 saate 

kadar devam etmektedir. EDTA kullanıldığında MPV değeri için normal sınırlar 7-

13 fL olarak bildirilmektedir (Bath ve Butterworth 1996). Optik Dansitometri 

yönteminde, EDTA kullanımı ile trombositlerde şişme meydana gelmekte, şişmiş 

trombositlerde daha düşük optik dansitometri değerleri tesbit edileceğinden MPV 

değerleri % 10 daha yüksek tesbit edilmektedir (Trowbridge ve ark 

1985).Antikoagülan olarak sitrat kullanıldığında MPV değerinde bir artış meydana 

gelmemektedir. 37°C ısıda 3 saatte MPV %3 değişirken, oda ısısında MPV %20 artar 

(Jackson ve Carter 1993). En uygun antikoagulan 0,12 mol/L trisodyum sitrat 4:1 

kan/sitrat karışımıdır, fakat düşük konsantrasyonda 9:1 (kan/sitrat) da kabul edilebilir 

(Bancroft ve Abel 2000). 

Ortalama Trombosit Hacminin Önemi 

MPV trombosit fonksiyonun bir belirtecidir (Martin ve Bath 

1991).Trombosite bağımlı hemostatik fonksiyonun belirteci trombosit kitlesidir. 

Trombosit kitlesi, trombosit sayısı ile MPV’ye bağlıdır. Aralarındaki ilişki; 

Trombosit Kitlesi = Trombosit sayısı x MPV olarak tanımlanabilir. Dolayısı ile 

trombosit sayısı ile trombosit hacmi ters orantılı değişkenlerdir. Anti-trombosit 

serum verilerek trombositopeni oluşturulmuş tavşanlarda, MPV değerlerinde artış 

olduğu gösterilmiştir. Benzer şeklilde idiopatik trombositopenik purpuralı hastaların 

MPV değerlerinin daha yüksek olduğu görülür (Jackson ve Carter 1993).Trombosit 

hacminin fizyolojik kontrol mekanizması bilinmemektedir. Farmakolojik etkiler 

sonucu trombosit membranındaki iyon kanalı değişiklikleri veya megakaryositlerdeki 

değişikliklerin trombosit hacmini değiştirebileceği düşünülmektedir.Trombosit 

hacim ve dansitesinin trombosit yaşlanması ile birlikte azaldığının belirtilmesine 

rağmen, hacim ve dansitenin trombopoez esnasında belirlendiği ve daha sonra 

değişmediği belirtilmiştir (Martin ve Penington 1983). 

 

OrtalamaTrombosit Hacminin (MPV) Çeşitli Klinik Durumlarla İlişkisi 

 İskemik Kalp Hastalığı ve MPV: MPV değeri ile anjiografik restenoz 

gelişim riski arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Symth ve ark 1993). Ayrıca 

anjioplasti sonrası 4-8 haftalarda MPV değeri ile koroner arterin minimum luminal 

çapa inmesi arasında bir ilişkinin olduğu bildirilmiştir (Symth ve ark 1993). Tekrar 
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miyokard infarktüsü geçirilmesi ve infarktüs esnasında ölüm riski ile ilgili, yüksek 

MPV değerleri açısından doğru orantılı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Yüksek MPV 

değerinin diğer faktörlerden bağımsız bir miyokard infarktüs risk faktörü olduğu da 

belirtilmiştir (Endler ve ark 2002). 

Diyabetes Mellitus, Metabolik Sendrom ve MPV: DM yüksek MPV değeri 

ile birliktelik gösterir. Tip 2 diyabetikler arasında retinopati veya mikroalbuminüri 

gibi mikrovasküler hastalığı belirgin olanlarda daha yüksek MPV değerleri 

izlenmektedir (Papanas  ve ark 2004 ). Metabolik sendromda da  MPV artış gösterir. 

Trombositler de ve endotelde artmış tromboxan A2 sentezi, azalmış prostasiklin ve 

nitröz oksit üretimi diyabetik mikrovasküler komplikasyonların gelişimine öncülük 

eder (Davi ve ark 1990). Ayrıca hiperglisemiye bağlı olarak trombositlerde meydana 

gelen osmotik şişmede trombositlerin tromboza meyilli olması ile ilişkilendirilmiştir 

(Keating ve ark 2003). 

 

MPV’ yi artıran durumlar                                                 MPV ‘yi azaltan durumlar                                  

- İTP (İmmün trombositopenik purpura)                        - Kemik iliği aplazisi 

- Herediter Makrotrombozis                                           - Aplastik Anemi 

- Preeklampsi                                                                - Hipersplenizm                                                  

- Hipertiroidizm/Hipotiroidizm                                       - Reaktif  Trombositozis   

- Myokard Enfarktüsü                                                    - KBY 

- Diyabetes Mellitus                                                       - Ülseratif Kolit 

- Sepsis 

 

Büyük Trombositlerin Fizyolojisi 

Trombositler büyüklük, dansite, ve reaktivite açısından heterojen bir hücresel 

kan elemanı topluluğudur. Bu özelliklerindeki değişiklikler vasküler hastalığın 

patogenezindeki temel unsurlardan biri olabilir (Brown ve ark 1997 ).Büyük 

trombositlerin daha dens, daha reaktif ve daha fazla trombojenik maddeler 

üretebildikleri, daha çabuk agrege oldukları bilinmektedir. Büyüktrombositler, küçük 

trombositler ile karşılaştırıldığında in vitro daha reaktiftirdirler; ADP, kollajen, 

adrenalin gibi platelet agonistleri ile daha kuvvetli agregasyona uğrarlar. Daha fazla 

miktarda tromboxane A2, serotonin, ATP gibi protrombotik ve vazoaktif faktörleri 

salgılarlar. Büyük hacimli trombositlerin yoğun granül içerikleri daha fazladır, laktik 
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asit dehidrogenaz enzim aktiviteleri daha yüksektir. Geniş hacimli trombositler, 

trombositten  zengin plazmada, DM gibi hastalıkların varlığında yüksek agregasyon 

özelliği gösterirler (Rao ve ark 1984).  

Büyük hacimli trombositlerin bir diğer özelliği de artmış miktarda P-selektin, 

Glikoprotein IIb/IIIA gibi adhezyon moleküllerine sahip olmalarıdır. Büyük hacimli 

trombositlerin artmış trombosit aktivasyonunun bir belirteci olduğu ve bu durumun 

çeşitli klinik sonuçları doğurduğu gözlemlenmiştir (Papanas ve ark 2004).  

Dolaşımda disk şeklinde hareket eden trombositler aktive olduklarında küre şekline 

dönüşerek pseudopodia oluştururlar (Allen ve ark 1979).Trombosit oluşumundaki en 

son safhada meydana gelen mitotik sikluslar ile stoplazmik fragmantasyondan önce, 

hücrenin DNA içeriği şekillenir. Megakaryositin DNA içeriğindeki artışın, geniş ve 

hiperaktif  plateletlerin oluşmasına neden olduğu ve bu durumun vasküler hastalıkla 

ilgili olabileceği bilinmektedir. 

Trombosit hacmi, megakaryosit aşamasında belirlenmektedir. Trombositler 

adhezyon, agregasyon ve diğer kan hücreleri ile ilişki kurmak gibi fonksiyonlar için 

daha fazla protein yapıda moleküllere ihtiyaç duyarlar. Sonuçta hücre volümü artış 

gösterir. DM ve ateroskleroz varlığında trombosit hacmi ile megakaryosit DNA 

içeriği korelasyon gösterir. IL-6,megakaryosit gelişimi ve farklılaşmasında rol 

oynayan bir sitokindir. IL-6 artışı, trombosit sayı ve hacim artışına eşlik eder (Martin 

1989).Trombositin daha önce geçirmiş olduğu hemostatik etkileşimler, hücre 

hacmini etkileyen bir diğer faktördür (Thompson ve Jakibowski 1998). 

 

3. Lökositler 

 

2.13. Lökositler  ve İmmun sistemin hücresel elemanları  

Kanın hücresel elemanları ortak bir pluripotent hematopoetik hücreden 

gelişir. Bu hücre progenitor hücredir ve mitotik bölünmeyle eritrosit, lökosit ve 

trombosit gibi kanın hücresel elemanlarının üretilmesini sağlar (Turgeon 2005).  

Lökositlerden granulosit, lenfosit ve monosit serileri oluşur. Granulositik lökositler 

ayrıca alt gruplara bölünerek nötrofil, eozinofil, bozofil ve monositik- makrofaj 

serilerine ayrılır. Hangi hücresel elemanın ne zaman ne kadar üretileceği 

hematopoetik büyüme faktörleri(koloni-uyarıcı faktör…) ve interlökinler aracılığıyla 

düzenlenmektedir.Sağlıklı erişkinlerde ve çocuklarda kandaki granulositik lökosit 
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miktarı değişkenlik gösterebilmektedir. Her bir granulositik hücre tipi için normal 

aralık belirlenmiştir (Handin ve ark 2003). 

 

Tablo 2.7. Normal erişkin popülasyonunun referans lökosit miktarları 

Hücre Tipi   
 

Referans Aralık (%)  

Nötrofil               40-47 

Lenfosit                 34 

Eozinofil                1-4 

Bazofil                0.5-1 

Monosit                2-6 

 

Nötrofiller  

Nötrofillerin majör fonksiyonları fagositozdur. Fagositoz, hedef  bakterinin 

veya artıklarının ve hedef hücrelerin tanınmasını gerektirir. Hedef hücreler, 

immünglobin lerin veya kompleman faktör C3b‘ nin yüzeye bağlanmasıyla opsonize 

olmaktadır. Nötrofilde opsonize hedefin tanınmasına ve bağlanmasına olanak 

sağlayan C3b‘nin ve IgG‘nin Fc kısmının yüzey reseptörü bulunur. Hedef  hücre 

daha sonra nötrofil granülleriyle kaynaşan bir fagositik vakuol içine alınır (Dale ve 

ark 2008). 

Nötrofillere karakteristik görünümlerini veren granüllerin, nötrofil 

aktivasyonunda ve öldürme sürecinde önemli işlevleri bulunmaktadır.Birincil 

granüller: myeloperoksidaz, asit hidrolaz  ve  nötral  proteazlar içeren çok sayıda 

protein içerir. İkincil granüller: laktoferin, transkobalamin, matriks değiştirici 

enzim, kollejenaz ve jelatinaz içerir. Bu proteinler hem hedefi hem de enflamasyon 

yerindeki bağ dokularını yıkarlar (Baer  2002 ).Bu yıkım tümör mikroçevresine 

katkıda bulunabilmektedir (Turgeon  2005). Özellikle matriks metalloproteinaz  9 

(MMP9) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) aracılığıyla güçlü 

anjiojenik aktiviteye sahiptirler(Odunsi  ve  Old  2007 ).  

 

Eozinofil ve Bazofiller  

Kemik iliğinde granulositik lökositlerin öncüllerinden kaynaklanırlar. 

Enflamatuar durumlarda ve alerjik tepkilerde rol alırlar. Nötrofiller gibi kendilerine 

özel granülleri ve bu granüller içerisinde de çeşitli proteinleri bulundururlar. Bu 
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hücrelerin parazit ve helmitlere karşı gelişen alerjik cevapta sayıları artmaktadır. 

(Cornutte  ve  ark 1994) 

Eozinofil-tromboz ilişkisini açıklamak için birçok hipotez öne sürülmüştür. 

Bunların arasında en çok kabul görenleri,eozinofil kaynaklı doku faktörü salınımı, 

eozinofil peroksidaza bağlı endotel hasarı, eozinofilik katyonik proteine bağlı 

trombosit aktivasyonu ve aggregasyonudur(Cugno ve ark  2014). 

 

Monositler ve makrofajlar  

Granulosit makrofaj uyarıcı faktör (GM-CSF) ve makrofaj uyarıcı faktör( M-

CSF) etkisi altında granulositik lökositlerin öncüllerinden gelişirler. Kanda dolaşan 

monositlerin çoğu damar duvarlarında yerleşmiştir ve oradan dokulara göç ederken 

makrofaj haline dönüşmektedir. Bu fagositik hücrelerin nötrofillere oldukça benzer 

kemotaksis, fagositoz ve hücre içi öldürme özellikleri bulunmaktadır.  

Monositlerin enfeksiyöz organizmaların öldürülmesine ek olarak immün 

sistemle de önemli etkileşimleri vardır. Tümör hücrelerine karşı antikora bağımlı ve 

bağımsız sitotoksitite özellikleri bulunmaktadır. Bu toksitite monositlerden salınan 

İNF gama, interlökin ve TNF ile daha da artmaktadır(Cornutte ve ark  1994).Antijen 

sunucu hücreler olarak görev yaparak tümör hücrelerinin lizisinde efektör 

mekanizmaları uyarırlar. Makrofajlar MHC II molekülleri ile tümör antijenlerini Th1 

hücrelerine sunarlar. Th1 hücrelerinden salınan IFN gama, TNF, IL-4 gibi makrofaj 

aktive edici faktörler; makrofajların daha da aktive olmalarını sağlar. Tümör 

hücreleri makrofajlar tarafından hem TNF, NO, proteazlar gibi inflamatuar 

mediatörlerin ortama salınmasıyla oluşan sitoliz mekanizmasıyla, hem de Fc 

reseptörleri veya kompleman reseptörleri ile antikorlar tarafından bağlanmış tümör 

hücrelerini antikor bağımlı hücre aracılı sitotoksisite(ADCC) mekanizmasıyla 

elimine ederler (Greenberg  ve ark  2001). 

 

Doğal öldürücü (NK) hücreler  
 

Periferik kan lenfositlerinin çok küçük bir kısmını oluşturan NK hücreler, B 

ve T lenfositlerin karakteristik yüzey reseptörlerini içermezler. Öncesinde antijene 

maruz kalmaksızın geniş spektrumda patojene özgül olmayan tepkileri ile tabii 

immün sistemin bir parçasıdır(Cornutte  ve  ark  1994).Tümör hücrelerini sitolitik 

olarak öldürürler. MHC I molekülü hücre yüzeyinde olmayan veya normalden az 
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olan hücreleri tanırlar. Tümör hücre yüzeyindeki Fas reseptörü ile NK hücresinin 

yüzeyindeki Fas L ligandının birleşmesiyle NK hücreleri aktive olurlar ve perforin 

granzim gibi sitotoksik faktörleri tümör hücre yüzeyinde oluşturdukları deliklerden 

hücre içine gönderirler. Ayrıca antikorlarla çevrili tümör hücrelerini Fc reseptörleri 

ile tanıyarak ADCC ile tümör hücresini yok ederler( Greenberg  ve ark  2001). 

 

Dentritik hücreler  

Tümör antijenlerinin sunumunda görevli olan bu hücreler tümör hücresiyle 

karşılaştıklarında olgunlaşırlar ve çoğalarak aktive olurlar. Tümör hücrelerini 

fagosite edip MHC I ve II molekülleri aracılığıyla hem CD8+ hem de CD4+ T 

hücrelerine tümör sunan antijen sunucu hücreler olarak görev yaparlar( Greenberg  

ve ark  2001). 

 
Lenfositler  

Lenfositler immün sistemin merkez hücreleridir. Özgül patojenlere cevap 

oluşturarak ve tekrarlayan enfeksiyonlara karşı bağışıklık oluşturarak immün 

sistemin özgül olmasını sağlamakta ve uyarlanmış bir immün sistemin oluşmasını 

sağlamaktadır. Başlıca B ve T lenfositler olmak üzere iki işlevsel sınıfa 

ayrılmaktadırlar. Periferik kan lenfositlerinin %80 - %90‘ı T lenfositlerden, kalanın 

büyük bir kısmı da B lenfositlerden, küçük bir oranı ise doğal öldürücü hücrelerden 

(NK) oluşur (Coates ve ark 1994). 

B lenfositler hücre yüzey immünoglobulinlerinin varlığıyla karakterizedir. 

Başlıca işlevleri antijene özgül antikor üreterek antijenlere karşı humoral immün 

cevabı oluşturmaktır. İmmunglobulin genlerinin yeniden düzenlenebilmesi her biri 

farklı bir antijene özgü olan bir immünglobulin molekülü ile karakterize çok sayıda 

B lenfosit oluşmasıyla sonuçlanmaktadır. B lenfositler tüm vücutta olgunlaştıklarında 

kemik iliğinden lenfoid dokulara göç ederler ve CD19, CD20 ve CD21 gibi B 

lenfositlere özgü yüzey immünglobulinleriyle kolayca tanınabilirler. Antijenlerin 

hücre yüzey immünglobulinlerine bağlanmasına cevaben B lenfositler aktifleşirler ve 

plazma hücresine dönüşerek antikor üretirler(Cornutte ve ark 1994). 

Tümör lizisinin antikora bağımlı yoldan gerçekleşmesinde 2 mekanizma 

görev yapar; komplemana bağımlı sitotoksisite ve antikora bağımlı sitotoksisite 

(ADCC). Komplemana bağımlı sitotoksisitede tümör hücresinin yüzeyinde bulunan 

Fc reseptörlerine komplemanı fikse eden antikorlar bağlanır. Kompleman 
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aktivasyonuyla tümör hücre membranında membran saldırı kompleksi (MAC) 

oluşur. Tümör hücresinin membranında delikler açılır ve lizis olur. ADCC ile NK 

hücreler, makrofajlar, nötrofiller gibi fagositer hücreler hücre lizisine aracılık ederler. 

ADCC mekanizması komplemana bağımlı sitotoksisiteye kıyasla tümör 

eliminasyonunda daha etkili bir mekanizmadır(Greenberg ve ark  2001) . 

T lenfositler hücresel immün cevaptan sorumludur. T lenfosit öncülleri 

kemik iliğinden olgun T lenfositler haline gelecekleri timusa giderler. Timusta CD3, 

CD4 ve CD8 gibi T lenfositlerine özgü hücre yüzey reseptörlerini kazanırlar. 

Hücreler CD4 ve CD8 reseptörlerinden yanlızca birini kazanarak iki ana gruba 

ayrılırlar. Bu iki farklı gruptan CD8+ olan hücreler; sitotoksik hücreler olup hedef 

hücreleri öldürüler veya immün işlevi baskılarlar ve sitotoksik veya baskılayıcı T 

lenfositler olarak adlandırılırlar. CD4+ hücreler ise; B lenfositler ve makrofajlar gibi 

diğer diğer immün hücreleri aktive ederler ve yardımcı T lenfositler diye 

adlandırılırlar. B lenfositler gibi T lenfositler de özgül antijenleri tanıyan benzersiz 

TCR moleküllerini bulundururlar. T lenfositler sadece hücre yüzeyinde MHC 

molekülü bulanan peptidlere tepki verirler (Brown 1997 ). 

 

2.14. İnflamasyon ve Akut faz yanıtı  

İnflamasyon, mikrobiyal patojen enfeksiyon, kimyasal irritan veya 

yaralanmalardan kaynaklanan doku hasarına verilen yanıt sonucu oluşan fizyolojik 

bir durumdur. İnflamasyon; kan akımının sağlanması ve kılcal damarlardaki 

geçirgenliğin artışı ile bölgeye gelen lökosit ve lenfositlerin öncülük ettiği bir süreç 

sonucu oluşan olaylar olarak tanımlanmaktadır (Brostoff  ve Male  1993). 

Sitokinler, hücreler arası iletimin sağlanmasında özel etkilere sahip olan ve 

hücrelerden salınan küçük protein yapılı habercilerdir. Sitokin genel ismidir. 

Lenfositler tarafından yapılanlar lenfokinler, monositler tarafından yapılanlar 

monokinler, bir lökosit ve aktif diğer lökositler tarafından yapılanlar interlökinlerdir. 

Sitokinler hücre üzerindeki etkilerini parakrin, otokrin ve uzak mesafelerde de 

endokrin olarak gösterirler. Pro-inflamauvar sitokinler, aktive olmuş makrofajlardan 

inflamasyon reaksiyonlarının invivo düzenlenmesinde görev alması için öncü olarak 

sentezlenirler. Bilinen en önemli pro-inflamatuar ajanlar, IL-1β,  IL-6 ve TNF-α‘ dır. 

Anti-inflamatuar sitokinler ise pro-inflamatuar sitokinlerin kontrolünde düzenleyici 

rol oynayan moleküllerdir. Bunların en önemlileri, IL-1β antagonistleri olan IL-4, IL-
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10, IL-11 ve IL-13 ‘dür. IL-1β, hücre hasarı esnasında, infeksiyonda, ve inflamasyon 

da monosit ve makrofajlardan salınan primer sitokindir. Tüm antiinflamatuar 

sitokinler içinde, IL-10 potens etkilere sahip bir ajandır.Aktive makrofajlardan 

üretilen TNF-α, IL-6 gibi inflamatuar sitokinlerin ekspresyonunu düzenler. Böylece, 

hem anti-inflamatuar ajanların hem de pro-inflamatuvar ajanaların dolaşımda belli 

bir seviyede olmasını sağlar. Yapılan çalışmalar da IL-10’nun artmış kan 

seviyelerinin hastalarda kronik inflamasyonun yayıldığını göstermiştir (Zhang ve  An  

2007). İnflamasyon sırasında ortaya çıkan makrofajlar, IL–6  sentezini uyaran 

molekül olan TNF-α ’yı üretirler. IL–6, düz kas hücreleri tarafından üretilen ve akut 

faz yanıtının başlamasına neden olan hepatik bir uyarandır (Baumann ve ark  1994). 

Anti-infalamatuar ve pro- inflamatuar ajanların tümör oluşumu üzerinde etkili 

olduğu ve inflamasyonda rol oynadığı ile ilgili literatür de çeşitli raporlar mevcuttur. 

Sitokinlerin ve onlarla ilgili yolakların muhtemel etkileri  tabloda özetlenmiştir 

(Haitian ve ark  2006). 

Tablo 2.8. Kanser ve İnflamasyon Arasındaki İlişkide Rol Oynayan Anahtar 

Moleküller 

POTANSİYEL  

BELİRTEÇLER 

İNFLAMASYON - KANSER ARASI İLİŞKİDE 

FONKSİYONLARI 

           IL - 6 Tümör  büyümesinin başlaması 

           TNF - α  

 

- DNA da hasar yapmak ve onarılmasını 

engellemek 

- Tümör  büyümesinin başlaması 

- Anjiyogenik faktörlerin salınımını indüklemek 

        Kemokinler - Tümör hücresinin göçünün yönlendirilerek 

invazyon ve metastazının kolaylaştırılması 

- Tümör hücresi gelişimini başlatmak 

        NF - kB - İnflamasyonun ilerlemesi ve kronik inflamasyon 

halini alması 

 - Mutajenik reaktif oksijen ürünlerinin oluşumunu 

başlatmak 

- Tümör invazyon ve metastazının  başlaması  

- Transformasyona uğramış hücreleri apopitozisden 

korumak 
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- Pro-inflamatuar sitokinler arasında feed-back 

döngüsünü sağlamak 

        COX - 2 - İnflamasyon mediatörleri olan prostaglandinlerin 

üretilmesi 

- Hücre proliferasyonunun başlatılması, anti 

apopitotik aktivite, tümör anjiogenezi ve 

metastazına yardımcı olunması 

         STAT 3 - Pro-inflamatuar sitokinlerin aktivasyonu 

- Hücre proliferasyonunun başlatılması,apopitozise 

direnç gösterilmesi,immun tolerans sağlanması 

         iNOS - DNA da hasar yapmak ve onarılmasını 

engellemek 

- Anjiyogenez ve metastazın regülasyonu 

- NF – kB  ve pro-inflamatuar sitokinlerin 

salınımının düzenlenmesi 

         HIF-1a - Kronik inflamasyonu başlatmak 

- Kanser hücrelerinin glikolitik aktivitesini artırmak 

- VEGF tarafından aktive edilen anjiyogenez, 

tümör invazyonu ve metastazına katkıda bulunmak 

- NF – kB  gibi pro-inflamatuar sitokinler 

tarafından uyarılma 

         Nrf 2 - Anti-inflamatuar etki gösterir 

- DNA hasarına karşı koruyucu etki gösterir 

         NFAT - Pro-inflamatuar sitokinlerin salınımını düzenler 

- Hücre transformasyonunda görev alır 
 

 IL-6: İnterlökin-6,  

TNF- α: Tumor Necrosis Factor - α   

NF - kB : Nuclear Factor-kB, 

COX-2:  Cyclooxygenase-2,     

STAT-3: Signal transducers and activators of transcription 3,  

iNOS:  Inducible Nitric Oxide Synthase,  

HIF-1a : Hypoxia-Inducible Factor-1a,  

Nrf 2: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 

 NFAT : Nuclear factor of activated T cells,  
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Şekil 2.4. İnflamasyon - Kanser İlişkisinde Rol Oynayan Moleküller (Haitian ve ark  

2006). 

 

2.15.Kanser ve İnflamasyon  
 

İnflamasyon ve kanser arasındaki ilişki yıllar önce tanımlanmıştır. 1863 

yılında Rudolf  Virchow, kronik inflamasyonun meydana geldiği bölgelerde 

neoplastik dokularda lökositlerin varlığını gözlemlemiş ve o bölgelerde kanser 

başlangıcının meydana geldiğin tahmin etmiştir. İnflamasyon, solid tümör 

malignitelerinin gelişmesinde de önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir 

(Balkwill ve  Mantovani  2001). Son yıllarda insanlar ve hayvan modelleri üzerinde 

yapılan epidemiyolojik çalışmalar inflamasyon ve kanser arasındaki  bağlantıyı 

destekleyici niteliktedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, inflamasyonun tümör 

oluşumunda kritik bir rol oynadığı bazı moleküler mekanizmalarla izah 

edilmiştir.Kanserlerin birçoğu tabloda gösterildiği gibi inflamatuar kökenlidir. 

(Farrow ve  Evers  2002).  
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Tablo 2.9. İnflamasyon Durumları ve Bununla İlişkili Kanserler 

İnflamasyon Durumu                                    Kanser Hastalıkları  

İnflamatuar bağırsak hastalığı                                  Kolerektal kanser  

H. pylori enfeksiyonu                                  Gastrik kanser  

Kronik viral hepatit                                  Hepataselüler  karsinoma  

Haşhimato troiditi                                  Troid kanserleri/Lenfoma  

Human papiloma virusu                                  Serviks kanseri  

Sigara kullanımı  

Kronik pankreatit 

                                Akciğer kanseri,Pankreas kanseri  

                                Pankreas kanseri 

PID                                 Over kanseri 
 

 

 

Kronik inflamasyon, enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar ve kökeni 

bilinmeyen etiyolojik faktörler tarafından indüklenir ve çeşitli kanserlerin 

gelişiminde katkı sağlayan faktörler meydana getirir. Bunu destekleyen bir 

çalışmada,çeşitli kanser hastalarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların 

kullanımının kanserin şiddetinde ve ölüm oranında azalma meydana getirdiği 

belirlenmiştir (Adhami 2010).  

İnflamatuar mikroçevrenin, mutasyon oranını artırdığı ve mutant hücrelerin 

yaşam sürelerini uzattığı tahmin edilmektedir. Aktive olmuş inflamatuar hücreler, 

reaktif oksijen türleri ve reaktif nitrojen radikallerinin oluşmasında etkili olurlar  ve 

DNA hasarını indükleyip, genomik yapıda hasar meydana getirebilirler.  

Alternatif diğer bir mekanizma ya göre ise inflamatuar hücreler, TNF-α, IL-6 ve IL-

10 gibi sitokinleri reaktif oksijen türlerini indüklemek için kullanabilir  ve komşu 

epitelyal  hücrelerde bu radikallerin birikimine neden olabilir.Mutagenezi tetiklemiş 

olan inflamasyon, mismatch repair genlerinde( yanlış eşleşmeli onarıma yanıt 

genleri) aktivasyon kaybına ya da bu genlerin baskılanmasına neden olabilir.Ayrıca 

reaktif oksijen ürünleri, mismatch repair enzimlerinde oksidatif aktivite kaybına 



 

57 

 

neden olabilir. Bir kez bu yanlış eşleşmeli onarım sistemi bozulunca, mutagenezi 

indüklemiş inflamasyon artar ve tümör oluşumu önemli derecede hızlanır. 

  

İnflamasyon ve tümör başlangıcı ile ilişkili olarak tek bir mekanizma mevcut 

değildir. İnflamasyon tümör oluşumundaki tüm basamaklarda rol oynar. Tümör 

başlamasına katkıda bulunabilir ve mutasyonlara, genomik kararsızlığa ve epigenetik 

modifkasyonlara sebep olabilir.İnflamasyon doku onarım yanıtlarını aktive eder, 

öncül kötü huylu hücrelerin yaşam süresini indükler. Ayrıca inflamasyon 

anjiyogenezi situmüle eder bu da lokal olarak immusüpresyona neden olur. Mikro-

ortamdaki konakçıların oluşumunu ilerletir sonuçta ek mutasyonlar ve epigenetik 

değişimler oluşur bu da çeşitli organlarda kanserlere neden olur. Sonuç olarak, 

inflamasyon metastazın yayılmasını başlatır. Birçok karmaşık mekanizma bir arada 

buna sebebiyet verebilir.Tam tersine  DNA hasarı inflamasyona neden olabilir ve 

tümör oluşumunu başlatabilir (Sergei ve ark  2010). 
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                          İnflamasyonun kanser gelişimindeki rolü 

 
(Oğuzkan  2014) 
 
 
Şekil 2.5. İnflamasyonun Kanser Hücrelerinin Gelişimi ve İnvazyonundaki Rolü 
 
Şekil 2.5. de mutasyona uğramış hücreler şekilde “X” ile gösterilmiştir. Sarı olanlar 

yumuşak dokuları, kahverengi olanlarda kötü huylu hücreleri, kırmızı olanlar kan 

damarlarını ve mavi alanlarda immün ve inflamatuvar hücreleri göstermektedir. 
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Tümörün Oluşumu ve İlerlemesi 
  

Tümörün başlangıcı, gelişimi tamamlanmış  tek bir hücreden büyüyen bir 

mekanizma ile olur. Tümör başlangıçta, artmış hücre çoğalması ve azalmış hücre 

ölümüne bağlı olarak büyür ki her iki durumda da inflamasyon bağımlı bir 

mekanizma tarafından tetiklenme söz konusudur. Gerçekte, kanserlerdeki 

inflamasyonun artmış etkileri, tümör başlama seviyesi ve en fazla bilinen forvol 

esterleri gibi tümör başlatıcılar inflamasyonun potansiyel tetikçileridir. 

İnflamasyonla tetiklenmiş tümör başlangıcı erken veya geç dönemde tümörün 

gelişimine ve öncül habis lezyonların aktivasyonuna neden olabilir. Tümör 

başlangıcını inflamasyon çeşitli yollarla etkiler ve ayrıca artmış hücre büyümesi ve 

bu hücrelerin sağ kalımına neden olabilir. Bahsedilen mekanizmalar olasılıkları 

yüksek olan yolaklardan sadece birkaç tanesidir. (Karin 2006).  

 

Tümör oluşumunda sitokinlerin rolü  

Sitokinler, doğal ve kazanılmış bağışıklıkta rol alan hücrelerin birbiri ile 

iletişimini sağlayan protein yapılı moleküllerdir. Bu moleküler antijenlerin bertaraf 

edilmesinden, lenfositlerin büyüme ve gelişiminden, hematopoetik hücrelerin 

gelişimden sorumludurlar. Sitokinler etkilerini hücre yüzeyinde bulunan kendilerine 

özgü reseptörlerine bağlanarak gösterirler. Anormal sitokin üretimi kanserlerin 

birçoğunda gösterilmiş ve bu aşırı sitokin üretiminin büyümenin tetiklenmesinde ve 

genomik hasarın oluşumunda katkıda  bulunduğu belirlenmiştir. Tümör oluşumunda 

en önemli mekanizmalardan biri immün  inflamatuvar hücrelerin NF-kB, STAT 3 ve 

AP1 gibi transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu ile sitokinlerin üretimi ve öncül 

habis hücrelerin çoğalmasındaki genleri tetiklemesidir.Tümör oluşumundaki 

inflamasyon belirteçlerinin etkisi rat modellerinde, deri, kolon ve akciğer kanserinde 

kanıtlanmıştır (Moore  ve ark  1999). 

Tümör oluşumunda sitokinlerin kaynağının inflamatuar hücreler olduğuna 

dair ilk genetik kanıt, lösemi oluşturulan bir fare modelinde bulunmuş. Kemik iliği 

hücrelerindeki NF-kB aktivasyonunun durdurulması tümör gelişimini azaltmış ve 

IL6’nın üretimini bloke etmiştir (Greten ve  ark  2004). Aynı çalışmada, lösemi 

oluşturulan ratlarda makrofajlar ve T hücreleri gibi bağışıklık hücrelerinin etkileri de 

gösterilmiş, IL-6, IL-1, TNF-α gibi sitokinlerin bağlantısı da kanıtlanmıştır.  
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Bazı gastrik kanserlerde de IL-23 ve IL- 11 gibi sitokinlerinde benzer bir rol 

oynadığı görülmüştür. TNF-α ve IL-6  seviyelerinin hepatoselüler kanserlerde tümör 

oluşumuyla doğru bir orantı gösterdiği de bilinmektedir. Hepatoselüler kanserlerde 

tümör oluşturan en önemli sitokinlerden biri IL-6’dır. Dolaşımdaki IL-6’nın yüksek 

seviyesi, hapatoselüler karsinomdaki hepatosit yağlanması  ve karaciğer sirozu riski 

ile ilişkilidir ve hepatoselüler kanserlerin hızlı ilermesinin en iyi göstergelerinden 

birisidir (Naugler ve  ark  2007).Diğer bir tümör oluşumundan sorumlu sitokinde IL-

23’ dür. IL-23 en çok STAT3 ve NF-kB bağımlı olarak eksprese edilir ve özellikle 

deri kanserlerinde IL-23, p19 geninin genetik aktivasyonunun kaybedilmesi ile veya 

antikorların nötralizasyonu ile bloke olur. IL-23’ün tümörojenik etkisi Th 17 

hücreleri tarafından üretilen IL-17 ve IL-22 ile ilişkili olabilir (Langowski  ve  ark  

2007). 

Bu bilgilerin tümü beraber değerlendirildiğinde tümör ilişkili inflamasyon 

tümör gelişimini, anjiyogenezi ve sitokinlerle kemokinlerin aralıksız salınımlarına 

neden olabilir. IL1, IL6, TNF-α ve IL23 gibi çeşitli sitokinler ve AP1, NF-kB, 

STAT3 gibi transkripsiyon faktörleri hem inflamasyonda hem de tümör gelişiminde 

kritik bir role sahiptir öyle ki hem tümör ilişkili inflamasyon hem de tümör 

gelişimden sorumlu öncül tümörojenik sinyallerin kontrolünde etkilidirler. Sitokin 

sinyalini önleyici bazı ajanların deneysel kullanımı tümöregenezin azaldığını 

göstermiştir (Grivennikov ve  ark  2009).  

Pankreasın ekzokrin ve endokrin fonksiyonu vardır. Pankreas kanserlerinin en 

yaygın olanı ekzokrin kısımdan kaynaklanmaktadır.Tümörün oluşumu genellikle 

pankreasın baş kısmında olmaktadır.Pankreas kanserinin gelişimi ile hem kalıtsal 

hem de sporadik formdaki kronik pankreatitin ilişkili olduğu bilinmektedir. 

İnflamasyonla birlikte görülen genomik hasar ve hücre çoğalması pankreatik 

hücrelerin önemli bir kısmının kötü huylu hale gelmesine neden olmaktadır. 

Sitokinler, reaktif oksijen türleri ve inflamatuvar yolaklar (NF-kB, COX2) , hücre 

siklusunu artırır, tümör baskılıyacı genlerin fonksiyon kaybına neden olur ve 

onkogen ekspresyonunu artırarak pankreatik maligniteye neden olur (Rowley ve  

Schreiber  2004).  
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Şekil 2.6. Antitümoral Bağışıklık ve Tümör Gelişiminde Rol Oynayan Sitokinler 

 

Şekil 2.6.’ dan da anlaşılacağı gibi tümör hücreleri ile tümör 

mikroçevresindeki immun ve inflamatuar hücrelerin etkileşimi iki sonuç doğurur; 

tümörün baskılanması veya ilerlemesi. Tümör hücreleri veya immun ve inflamatuar 

hücreler tarafından sekrete edilen sitokinlerin  tümör gelişimini başlatmak ve 

tümörün hayatta kalmasını sağlamak gibi etkileri olduğu gibi,anti-tümör etki de 

gösterebilirler.Kronik inflamasyonun gelişiminden  TNF-a,  IL-6 ve IL-17 gibi çeşitli 

inflamatuar mediyatörler sorumludur.Bu mediyatörler  antitümör   bağışıklığı yok 

ederek tümörün progrese olmasını sağlarlar.TNF ilişkili apopitozis indükleyici ligand 

(TRAIL) apopitozisi  aktive ederek, IL-10 anti-inflamatuar etki göstererek, IL-12 

sitotoksik T lenfositler  ile NK hücreleri aktive ederek ve IL-23 ile beraber  

sitotoksik mediyatörlerin salınımını sağlayarak tümörün baskılanmasını sağlarlar(Lin 

ve Karin  2007). 
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2.16.Pankreas kanseri ve İnflamasyon  

Pankreasdaki inflamasyon genellikle pankreatit olarak tanımlanır. Kronik 

pankreatit, doku dejenerasyonuna ve pankreatik bezdeki fibröz dokuların yer 

değiştirmesi ile sonuçlanan çeşitli faktörlerle tetiklenir. Genetik faktörler, aşırı alkol 

tüketimi ve sigara kullanımı gibi çeşitli nedenler tek başlarına pankreatiti 

geliştirebilir. Kalıtsal pankreatit nadir durumlarda genç çocukları etkiler. Bu tür 

vakaların çoğu katyonik tripsinojen genindeki mutasyonla meydana gelir. Pankreas 

kanserleri sıklıkla K-Ras onkogeninin somatik aktivasyonu ile oluşur. Pankreas 

kanseri ve inflamasyon arasındaki bağlantıyı anlatan bir teoriye  göre, yumuşak 

dokuların etrafında ve hücre populasyonunda hasar oluşur ve pro-tümörojenik 

mikroçevrenin varlığı ile epitel hücrelerini habis hale dönüştürür. Kronik 

inflamasyon aynı inflamatuvar bağırsak hastalığında olduğu gibi hücrelerin hasarına 

neden olur ve devamında bu hasarlı hücrelerin iyileşmesi için büyüme faktörleri 

salınır. Hücre hasarı ve çoğalması normal olmayan mikroçevrenin gelişimine neden 

olabilir bu da yapısı değişmiş hücrelerin üretimini artırır ve kanserli hücreler oluşur. 

Mikroçevrenin  içeriğindeki faktörler aracılığıyla onkogenlerin aktivasyonu veya 

tümör baskılayıcı genlerin kaybına neden olan bir genomik hasar gelişebilir ve 

komşu hücrelerde malignite yönünde değişmiş hücre sayısının artması ile 

sonuçlanabilir(Kinzler ve Vogelstein  1998).  

 

 
Şekil 2.7. Pankreas Kanseri ve İnflamasyon Arasındaki İlişki 
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Pankreas kanseri ve inflamasyon ilişkisinde anahtar rol oynayan çeşitli 

moleküler belirteçler mevcuttur. Bunlar, gerek inflamasyon durumunu yansıtması 

gerekse de kanserin ilerlemesini ve gelişiminin evrelendirilmesi açısından son derece 

önemlidir. Bunların içerisinde en önemlileri özellikle interlökinler, TNF-α ve 

büyüme faktörlerini içeren sitokinlerdir. Sitokin sinyalleri tümörün ilerlemesinde iki 

şekilde katkıda bulunur; bunlardan birincisi, hücre büyüme ve farklılaşmasındaki 

etkisi diğeri de inflamatuar bölgedeki değişmiş hücrelerin apoptozunun inhibisyonu 

şeklindedir (Norman 1998) . 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM  
 
3.1. OLGULAR 
 
Çalışma Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırma Etik Kurulu‘nun 10.02.2015 tarihli 

2015/47 numaralı onayı aldıktan sonra gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Onkoloji Polikliniğine 2010-2015 yılları arasında başvurmuş olan inoperable pankreas 

ca tanılı hastaların dosyaları geriye dönük tarandı.Çalışmamızın dışlama kriterlerine uyan 

128 hastanın tanı anındaki (kemoterapi öncesi) ve 3 kür kemoterapi sonrasındaki 

nötrofil/lenfosit oranı, MPV, trombosit/lenfosit oranı, LDH, eozinofil, CEA ve CA19-9 

değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca hastaların kemoterapi öncesindeki nötrofil/lenfosit oranı, 

MPV, trombosit/lenfosit oranı, eozinofil değerleri benzer yaştaki, sağlıklı kişilerin (aynı 

tarihler arasında hemogram tahlili yaptırmış aynı sayıda fakültemiz çalışan ve yakınları) 

değerleri ile de karşılaştırıldı.Pankreas kanseri tanısı aldıktan sonra venöz tromboemboli 

geçirmiş olan hastaların tromboz anı eozinofil değeri ve MPV değeri,aynı hastaların 

kemoterapi öncesi ve sonrası bakılmış olan eozinofil değeri ve MPV değeri ile 

kıyaslandı.Genel izlem süresi; tanı tarihinden çalışmanın bittiği tarihe kadar geçen süre, 

genel sağkalım süresi; tanı tarihinden ölüme veya yaşayan hastalar için hasta 

bilgilerinin güncelleştirildiği tarihe kadar geçen süre olarak ifade edildi. 

Hastaların tümör sınıflaması 2010 yılında modifiye edilen The American 

Joint Committee on Cancer (AJCC)‘nin belirlemiş olduğu TNM sınıflamasına göre 

yapıldı. Tümörün evresi ve lenf nodu tutulum durumu histopatolojik değerlendirme 

baz alınarak değerlendirildi. Çalışmamızda  inoperable pankreas kanseri tanılı 

hastaların verilerini kullandığımız için Evre III (Lokal ileri unrezektable) ve IV 

(metastatik) pankreas kanseri olan hastalar çalışmamızın hasta populasyonu 

oluşturuyordu. 

İnoperable pankreas kanseri tanımı ESMO ve NCCN’nin İnoperabilite 

Kriterlerinde konsensusuna göre yapıldı; 

-Pankreas başı için; superior mezenterik arterin 180 dereceden daha fazla sarılması 

ve çölyak arter invazyonu, rekonstrukte edilemeyen superior mezenterik ven ve 

portal ven oklüzyonu, aortaya invazyon veya sarılma 

-Gövde için; superior mezenterik artere ve çölyak artere 180 dereceden daha fazla 

sarılması, rekontrukte edilemeyen superior mezenterik ven ve portal ven oklüzyonu, 

aortaya invazyon 
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-Kuyruk için; superior mezenterik artere ve çölyak artere 180 dereceden daha fazla 

sarılması 

-Diğer tüm alanlar için;uzak metastaz ve rezeksiyon alanının ötesindeki lenf nodu 

metastazları (Seufferlein ve ark 2012). 

Progresyon, regresyon ve stabil hastalık tanımları RECIST (Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors) kriterlerine göre yapıldı. RECIST kriterlerine 

göre kanser progresyonu; bir veya daha fazla yeni metastatik lezyonun ortaya 

çıkması veya metastatik lezyonların en uzun çaplarının toplam değerinde en az %20 

oranında artış olarak tanımlanır. Primer ve metastatik lezyonların tamamının 

kaybolması tam cevap(regresyon), lezyonların %50’den daha fazla küçülmesi kısmi 

yanıt(regresyon) olarak tanımlanırken, belirtilen oranlarda lezyonlarda büyüme veya 

regresyon saptanmayan durumlar ise stabil hastalık olarak tanımlanır (Therasse ve  

ark  2000). 

 

ÇALIŞMAYA ALINMA KRİTERLERİ 

1-Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde 01.01.2010-

03.02.2015 tarihleri arasında başvurmuş olmak ve  inoperable pankreas kanseri tanısı 

almış olmak. 

2- En az 3 kür kemoterapi almış olmak(Hastanemiz onkoloji kliniğinde, hastaların 

performans durumuna göre değişmekle beraber lokal ileri unrezektable pankreas 

kanseri olan hastalara  başlangıçta  KRT(gemsitabin ile), metastatik olanlara ise yine 

performans ve komorbid durumlar göz önüne alınarak gemsitabin + sisplatin veya 

tek ajan gemsitabin kemoterapisi verilmiştir.) 

3-18 yaşından büyük olmak 

 

ÇALIŞMAYA ALINMAMA KRİTERLERİ 

1-Pankreas kanseri opere edilmiş olanlar 

2-Aktif enfeksiyonu olanlar,kronik hepatiti veya enfeksiyonu olanlar 

3- Kan tahliline bakılmadan önceki 15 gün içinde  G-CSF kullanmış olanlar 

4-Venöz tromboemboli tanısından önce antikoagülan ve/veya antiaggregan ilaç 

kullananlar 

5-Kortikosteroid içeren ilaç kullananlar 

6-Bilinen otoimmun hastalığı olanlar  
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7-DM si olanlar 

8-Koroner arter hastalığı olanlar,MI öyküsü olanlar 

9-SVO öyküsü olanlar 

10-İnflamatuar barsak hastalığı veya çölyak hastalığı öyküsü olanlar 

11-Tiroid fonksiyon bozukluğu olanlar 

12-Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar 

13-Akut veya kronik miyeloproliferatif  hastalık,MDS, ITP,Kemik iliği aplazisi ve 

trombosit fonksiyon bozukluğu öyküsü olanlar 

14-Kronik karaciğer hastalığı olanlar 

15-Romatolojik hastalık öyküsü olanlar , Anti-TNF ve hastalığı modifiye edici ilaç 

(DMARD) kullananlar 

16-Pankreas kanserli hasta grubunda venöz tromboemboliyi ,pankreas kanseri tanısı 

almadan önce geçirmiş olanlar 

17-Kontrol grubunda venöz tromboemboli öyküsü olanlar 

18- Aktif veya kronik alerjik hastalığı olanlar ve parazitozu olanlar 

19- Gebeliği olanlar 

20-Sigara içenler 
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 3.2.  İSTATİKSEL ANALİZ 

  Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler 

ortalama ± standart sapma, medyan (minimum ve maksimum değerler) ve kategorik 

değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Parametrik test varsayımları 

sağlandığında bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında, iki ortalama 

arasındaki farkın önemlilik testi ve varyans analizi; parametrik test varsayımları 

sağlanmadığında ise bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında Mann-Whitney 

U testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Bağımlı grup 

karşılaştırmalarında, parametrik test varsayımları sağlandığında tekrarlı ölçümlerde 

varyans analizi ve iki eş arasındaki farkın önemlilik testi; parametrik test 

varsayımları sağlanmadığında ise Friedman Testi ve Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek 

testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar ise ki kare analizi ile 

incelenmiştir. Ayrıca değişkenlerin tanısal performas incelemesi için ROC analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Sağkalım analizlerinde, Kaplan Meier eğrileri kullanılarak 

bağımsız grupların sağkalım farklılıkları için Logrank yöntemi kullanılmıştır. 

Değişkenlerin sağkalım üzerine etkilerinin incelenmesinde ise Cox regresyon 

yöntemi kullanılmıştır. Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edilmiştir.  
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4.BULGULAR    

  Toplam 128 inoperable pankreas kanserli hasta ve 128 kontrol grubu 

çalışmaya  alındı. Sonuçlara cinsiyetin ve yaşın etkisinin ortadan kaldırılması için 

kadın-erkek sayıları aynı alındı ve yaş ortalamaları bakımından da farklılık 

olmamasına dikkat edildi(Tablo 4.1.). 

 

Tablo 4.1.  Hasta ve Kontrol Grubunun Sayılarının ve Yaş Ortalamalarının 
Cinsiyetler Arasındaki Dağılımı 
 

Hasta Kontrol                        p 

Kadın (n) 

 

   Yaş 

    47 (%36,7) 

 

     62,38 ± 9,79 

47 (%36,7) 

 

62,85 ± 9,48               0,814 α 

Erkek (n) 

 

   Yaş 

    81 (%63,3) 

 

     62,58 ± 9,05 

81 (%63,3) 

 

61,92 ± 9,04              0,646 α 

Toplam (n) 

 

   Yaş 

 

    128 (%100) 

 

     62,50 ± 9,29 

 

  

128 (%100)        

 

62,26 ± 9,18               0,834 α 

 

p <0,05 anlamlılık düzeyi,  α: iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 
(independent samples t test) 
 

 Tablo 4.1 deki verilere göre hasta ve kontrol grubunun genel yaş ortalamaları , 

kadınların ve erkeklerin kendi aralarındaki yaş ortalamaları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık görülmemiştir (p=0,834;  0,814  ve  0,646). 
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Tablo 4.2.  Cinsiyet - Survi  İlişkisi 

 

Cinsiyet n 
Ortanca Sağ 

Kalım (ay) 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

KADIN 47 14,9 1,998 10,98 - 18,82 

0,706*  

ERKEK 

 

81 

 

13,8 

 

 2,522 

 

8,86 - 18,74 

 

Toplam 

 

128 

 

14,0 

 

 1,551 

 

    10,961 - 17,039 
  

*Kaplan Meier Sağkalım Analizi ve Log-Rank Testi 

 

Tablo 4.2. de  cinsiyet-survi ilişkisi incelendiğinde; kadın ve erkeklerin sağkalımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilememiştir (p=0,706). 

Kadınların ortanca sağkalım süreleri erkeklere göre yüksek görülmüş olsa da aradaki 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

 
 

 

 

Şekil 4.1. Cinsiyet - Pankreas Kanseri Survi İlişkisi, Kaplan-Meier Survi Analizi  
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Tablo 4.3.  Cinsiyetler  Arasında   Pankreas Kanseri  Prognozunun  Kıyaslanması 

 
n (%)                             Kadın                       Erkek   p 

 

Progresyon (n=66) 

 

                   26 (%55,3)              40 (%49,4) 0,517 

 

Regresyon ve stabil (n=62) 

 

          21 (%44,7)                   41 (%50,6) 0,517 

Toplam                      47 (%100)               81  (%100) 
 

 
 (p <0,05 anlamlılık düzeyi, ki-kare testi ) 
 
 
Tablo 4.3. deki bulgulara göre kadınlar arasında progresyon oranı erkeklere  göre 

daha yüksek çıkmasına rağmen,prognoz durumları açısından kadın ve erkekler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmemiştir (p=0,503 ve  0,517). 

 
 

Tablo 4.4.  Cinsiyetler Arası Pankreas Kanseri Prognozu-Yaş İlişkisi 
 
  Yaş Ortalama ± Std.Sapma        P 

Kadın 

 

 Progresyon (n=26) 

 

   63,30 ± 11,12 
   0,478 α 

 Regresyon ve stabil (n=21)    61,23 ± 7,98 

Erkek 

 

 Progresyon (n=40) 

 

   60,85 ± 9,18 
   0,090 α 

 Regresyon ve stabil (n=41)    64,26 ± 8,70 

α: iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (independent samples t test) 
(p <0,05 anlamlılık düzeyi) 
 

Tablo 4.4. incelendiği zaman  yaş  bakımından prognoz durumları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmemiştir ( p=0,478 ve p=0,090 ) 
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Tablo 4.5. Pankreas  Kanserli Hastalar  ve Kontrol Grubu Bulgularının Kıyaslanması 
         Hasta (n=128)                    Kontrol (n=128)   

  Ortalama ± std. sapma 
 

              Ortalama ± std. sapma 
 

p 

 

Yaş 

 

 62,50 ± 9,29 
 

62,26 ± 9,18                
 

0,834 *α 

 

Neu Kt Öncesi 

 

4,86 ± 1,75                    4,35 ± 1,05 
 

0,017*α 

 

 

 

Medyan (min - maks)  

 

Medyan (min - maks)  

 

 

 

Lym Kt Öncesi            

 

  1,7 (0,18 - 4,5) 
 

2,45 (1 - 3,9) 
 

 

0,0001*β 

 

Plt Kt Öncesi 

 

      228000 (106000 – 644000) 
 

274000 (151000 – 567000) 
 

0,002*β 

 

Mpv Kt Öncesi 

 

8,85 (6 - 13,1) 
 

6,8 (5,9 - 11) 
 

0,0001*β 

 

Eoz Kt Öncesi 

 

0,13 (0 - 1,35) 
 

0,19 (0 - 0,64) 
 

0,038*β 

 

Neu/Lym Kt Öncesi 
 

          2,77 (0,67 - 33,3) 
 

1,8 (0,8 - 4,3) 
 

0,0001*β 

 

Plt/Lym Kt Öncesi 
 

139 (51 - 716) 

 

 

 

132 (58 - 288) 

 

 

 

0,096 β 

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur; değişkenlerin dağılım durumuna göre 
parametrik  [ α: iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (independent samples t test) ] ve  non-
parametrik [β: Mann Whitney U testi ] testler kullanılmıştır. α: Ortalama ± Std.Sapma,  β: Medyan 
(min - maks) değerler verilmiştir. 
 
 

Tablo 4.5. de  hasta ve kontrol gruplarının bulgularına göre inceleme 

yapıldığında; Yaş, hasta ve kontrol grupları arasında  istatiksel açıdan anlamlı  

farklılık göstermemektedir (p=0,834). Pankreas kanserli hastaların kemoterapi öncesi 
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laboratuar parametreleri ile kontrol grubunun laboratuar parametreleri 

kıyaslandığında; Neu  KT öncesi ölçümü hasta grubunda anlamlı şekilde 

yüksek(p=0,017), Mpv KT öncesi değeri hasta grubunda anlamlı şekilde 

yüksek(p=0,0001), Neu/Lym oranı KT öncesi ölçümü hasta grubunda anlamlı 

şekilde yüksek görülmüştür(p=0,0001).  

Lym KT öncesi değeri hasta grubunda anlamlı şekilde düşük(p=0,0001), Plt  

KT öncesi değeri hasta grubunda anlamlı şekilde düşük(p=0,002),  Eoz  KT öncesi 

değeri hasta grubunda anlamlı şekilde düşük(p=0,038) bulunmuştur. Plt/lym oranı ise 

hasta ve kontrol gruplarında istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir.(p=0,096)  

 
 
Tablo 4.6.  Pankreas  Kanserli Hastaların  Kemoterapi Öncesi ve  Sonrası Verilerinin  
Kıyaslanması 
 
Değişken KT Öncesi KT Sonrası   

  Ortalama±Std.Sapma 
 

          Ortalama ± Std.Sapma 
 

p 

 

NEU 

 

 

      4,86 ± 1,75 

  

  4,21 ± 1,88 

  

0,001 

*γ 

MPV 

 

 

      8,79 ± 1,57 

 

 

 

 

 

                  8,6 ± 2 

 

 

 

 

 

0,249 

γ 

 

 

 

 

 

0,0001

*δ 

 
Medyan (min - maks) 

 
Medyan (min - maks) 

 

 

 

LYM                      

 

 

       1,7  (0,18 - 4,5) 
 

 

 

               1,3 (0,17 - 4,2) 
 

 

 

PLT 

 

 

 228000 (106000 - 644000) 
 

     205500 (81000 - 789000) 
 

 

0,021 

*δ 

  

 

   

 

 

EOZ 

 

        0,13 (0 - 1,35) 

  

              0,1 (0 - 2,5) 

  

0,0001

*δ 

Neu/Lym   2,77 (0,67 - 33,3) 
 

 
   3,29 (0,83 - 23,42) 

 

0,007 

*δ 
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Plt/Lym 
 

       139 (51 - 716) 
 

168 (60 - 1540) 
 

 

0,001 

*δ 

 

CA19_9 

 

125 (0,6 - 56742) 
 

  136 (0,6 - 72885) 
 

 

0,296 

δ 
 

 

CEA 

 

 

      3,1 (0,4 - 352) 
 

4 (0,4 – 920) 
 

 

0,001 

*δ 

LDH       230 (122 - 2924) 
 

  222 (124 - 3183) 
 

0,146 

δ 

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur; değişkenlerin dağılım durumuna göre 
parametrik [γ:iki eş arasındaki farkın önemlilik testi (paired samples t test)] ve  non-parametrik 
[δ:wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi] testler kullanılmıştır. γ : Ortalama ± Std.Sapma,  δ: Medyan 
(min - maks) değerler verilmiştir. 
 

 
 
 

Tablo 4.6. da tüm kişilerde ölçülen değerlerin KT öncesi ve sonrası değerlerine  

bakıldığında; NEU, LYM ,PLT, EOZ  değerlerinde  istatistiksel olarak anlamlı 

düşüş, Neu/Lym ve Plt/Lym oranlarında ve CEA değerinde  istatistiksel olarak 

anlamlı yükseliş görülmüştür. MPV, CA 19-9 ve LDH değerleri KT öncesi ve 

sonrası  farklılık göstermemektedir. 

 

Tablo 4.7.  ROC  Eğrileri ile Kemoterapi Öncesi Hemogram Parametrelerinin Hasta 

ve Sağlıklı Kişileri Tahmin Etme Yeteneğinin Tespiti 

 

  
Eğri Altında Kalan Alan 

(AUC) 

Std. 

Hata 
p %95 GA (alt - üst) 

 

Plt/Lym 

 

0,580 

 

0,045 

 

0,096 

 

0,49 - 0,67 

 

Neu/Lym 

 

0,746 

 

0,038 

 

   0,0001* 

 

0,67 - 0,82 

 

Eoz 

 

0,600 

 

0,045 

 

      0,038* 

 

0,51 - 0,69 
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MPV 

 

0,822 

 

0,034 

 

   0,0001* 

 

0,76 - 0,89 

 

Lym 

 

0,708 

 

0,042 

 

   0,0001* 

 

       0,62 - 0,79 

 

 

 

* p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı ayırt edicilik gücüne sahip 
 

 

Tablo 4.7. de  görülen değişkenlerin ayırt edicilik yetenekleri ROC analizi ile 

incelendiğinde, ayırt etme (hasta ve sağlıklı kişilerin tahmin etme) yeteneği en 

yüksek olan değişkenin MPV değişkeni olduğu görülmüştür (AUC=0,82; p=0,0001). 

Ayrıca Neu/Lym oranı, Eoz ve Lym değişkenleri de anlamlı şekilde ayırt edici 

olabileceği görülmektedir ancak AUC değerleri çok yüksek elde edilmemiştir. Ancak 

Plt/Lym oranı anlamlı bir ayırt edicilik gücüne sahip değildir (p>0,05). 

 

 
 

Şekil 4.2. Plt/Lym Oranının pankreas kanserli hasta ve sağlıklı insanları ayırt 

etmedeki etkinliği;  kesim noktası 150 alındığında duyarlılık %44.5, özgüllük  %66 

bulunmuştur. Plt/Lym  oranı anlamlı bir ayırt etme (hasta ve sağlıklı kişilerin tahmin 
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etme) gücüne sahip bulunmamıştır(AUC=0,580,   p=0,096   ve  %95 GA (alt - üst) 

=0,49 - 0,67). 

 

 
Şekil 4.3.  Neu/Lym Oranının pankreas kanserli hasta ve sağlıklı insanları ayırt 

etmedeki etkinliği;  kesim noktası 2.21 alındığı zaman duyarlılık  % 64.8 ve  

özgüllük  %80 bulunmuştur. Neu/Lym oranı  anlamlı bir ayırt etme (hasta ve sağlıklı 

kişilerin tahmin etme) gücüne sahip bulunmuştur. (AUC= 0.746,  p= 0.0001,  %95 

GA (alt - üst)  = 0,67 - 0,82) 
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Şekil 4.4.  Eozinofil değerinin pankreas kanserli hasta ve sağlıklı insanları ayırt 

etmedeki etkinliği; kesim noktası 0.150  alındığı zaman duyarlılık  % 59.4 ve 

özgüllük  % 66 bulunmuştur.Eozinofil değeri düşük de olsa anlamlı bir ayırt etme 

(hasta ve sağlıklı kişilerin tahmin etme) gücüne sahip bulunmuştur( AUC=0.600 ,  p= 

0.038 ,  %95 GA (alt - üst)  = 0,51 - 0,69). 

 

 

 

 

 
Şekil 4.5.  MPV değerinin pankreas kanserli hasta ve sağlıklı insanları ayırt etmedeki 

etkinliği;  kesim noktası  7.75  alındığı zaman duyarlılık  % 72.7 ve özgüllük  % 86 

bulunmuş- tur. MPV değeri anlamlı bir ayırt etme (hasta ve sağlıklı kişilerin tahmin 

etme) gücüne sahip bulunmuştur(AUC=0.822,  p= 0.0001,   %95 GA (alt - üst)  

=0,76 - 0,89). 
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Şekil 4.6.  Lenfosit değerinin pankreas kanserli hasta ve sağlıklı insanları ayırt 

etmedeki etkinliği;  kesim noktası  1.85  alındığı zaman duyarlılık  % 61.7 ve 

özgüllük  % 72 bulunmuştur.Lenfosit değeri anlamlı bir ayırt etme (hasta ve sağlıklı 

kişilerin tahmin etme) gücüne sahip bulunmuştur ( AUC= 0.708,   p=0.0001 ,   %95 

GA (alt - üst)  =0,62 - 0,79). 

 

 
Tablo 4.8.  Pankreas  Kanserli Hastaların Progrese , Regrese  ve  Stabil Hastalığı  
Olanların  Verilerinin  Kemoterapi  Öncesi  ve  Sonrasında  Karşılaştırılması 
 
   
  PROGRESYON (n=66) REGRESYON ve STABİL (n=62)   

 
Ortalama ± std. sapma 

 
Ortalama ± std. sapma 

 

Gruplar 

arası p 

 

Neu KT Öncesi 

 

                 5,08 ±1,81 
 

4,64 ± 1,66 
 

0,159 α 

Neu KT Sonrası 5,1 ± 2,01 
 

3,27 ± 1,14 
 

0,0001*α 

Grup içi p                   0,938 γ                  0,0001* γ   

 

Mpv KT Öncesi 

 

              8,65 ±1,46 
 

  8,94 ± 1,68 
 

0,305 α 

Mpv KT Sonrası               9,83 ±1,4 
 

7,3 ± 1,68 
 

0,0001*α 

Grup içi p               0,0001* γ                   0,0001* γ 
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Medyan (min - maks) 

 
Medyan (min - maks) 

 

Gruplar 

arası p 

      
       

Plt KT Öncesi 

 

 

253500 (106000 - 644000) 

 
 

 

220000 (116000 - 533000) 

 
 

 

0,118 β 

 

Plt KT Sonrası 238500 (87000 – 789000) 
 

180000 (81000 - 491000) 
 

0,026* β 

Grup içi p 0,387 δ 0,014* δ   

 

Lym KT Öncesi 

 

            1,3 (0,18 - 4) 
 

2,15 (1 - 4,5) 
 

0,0001* β  

Lym KT Sonrası 0,9 (0,17 - 2,2) 
 

   1,65 (0,7 - 4,2) 
 

0,0001* β 

Grup içi p             0,0001* δ                 0,0001* δ 
 

  

 

Eoz KT Öncesi 

 

            0,11 (0 - 0,72) 
 

      0,15 (0 - 1,35) 
 

0,054 β 

Eoz KT Sonrası             0,1 (0 - 2,5) 
 

  0,1 (0 - 0,6)         0,503 β 

Grup içi p             0,106 δ                  0,0001* δ    

 

Neu/Lym KT 

Öncesi 

            3,57 (0,9 - 33,3) 
 

        2,1 (0,67 - 7) 
 

0,0001* β 

 

 

Neu/Lym KT  

Sonrası 

 

            4,71 (1,3 - 23,42) 
 

        1,97 (0,83 - 5)  
 

0,0001* β 

Grup içi p             0,0001* δ                 0,161 δ   

 

Plt/Lym KTÖnc 

 

   197 (52 - 716) 
 

       110 (51 - 575) 
 

0,0001* β 

  

Plt/Lym KT Snr 

 

        235 (107 – 1540) 
 

        116 (60 - 530) 
 

0,0001* β 

Grup içi p             0,001* δ                  0,137 δ   

CA19-9 KT Önc 

 

             107 (0,6 - 41087) 

 
 

            145 (1,2 - 56742) 
 

0,289 β 

CA19-9 KT Snr 

 

        212 (3 - 72885) 

  

        89 (0,6 - 9161) 

  

0,121 β 
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Grup içi p              0,0001* δ                 0,007* δ   

 

CEA KT Önc 

 

             2,95 (0,4 - 231) 
 

 

     3,4 (0,7 - 352) 

 

 

 
   0,249 β 

CEA KT Snr              4,6 (0,5 - 416) 
 

       3,15 (0,4 - 920) 
 

0,224 β 

Grup içi p              0,0001* δ                 0,616 δ   

 

LDH KT Önc 

 

           213 (122 - 480) 
 

           244 (122 - 2924) 
 

0,008* β 

LDH KT Snr 254 (124 - 1612) 
 

           206 (133 - 3183) 
 

0,002* β 

Grup içi p            0,001* δ 0,056 δ   

 
*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur; değişkenlerin dağılım durumuna göre 
parametrik  [ α: iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (independent samples t test),  γ:iki eş 
arasındaki farkın önemlilik testi (paired samples t test) ] ve  non-parametrik [β: Mann Whitney U testi 
ve  δ:wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi] testler kullanılmıştır. α - γ : Ortalama ± Std.Sapma,  β - δ : 
Medyan (min - maks) değerler verilmiştir. 
 
 

Tablo 4.8. de progresyon-regresyon ve stabil hastalık grupları arasında, 

nötrofil ortalama değerleri kıyaslamasında  KT öncesi ölçümlerde, anlamlı farklılık 

görülmemişken(p=0,159 ) ,KT sonrası  ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmüştür.(p=0,0001) 

Regresyon ve stabil hastalık grubu ortalama nötrofil değeri, KT sonrası 

dönemde,progresyon grubu ortalama nötrofil değerine göre istatiksel açıdan anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur (p=0,0001). 

Lenfosit ortalama değerleri açısından  KT öncesi ölçümlerde de  KT sonrası 

ölçümlerde de prognoz durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmüştür.Hem KT öncesi hem de KT sonrası bakılan ortalama lenfosit değerleri 

regresyon-stabil hastalık grubunda,progresyon grubuna göre istatiksel açıdan anlamlı 

şekilde yüksek bulunmuştur. (p=0,0001) 

Plt değerleri açısından KT öncesi ölçümlerde prognoz durumlarına göre 

anlamlı farklılık görülmemişken(p=0,118) ,KT sonras ölçümlerde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmüştür (p=0,026).KT sonrasında bakılan  Plt değerleri 

ortalaması, progresyon grubunda istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur. 
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MPV değerleri açısından KT öncesi ölçümlerde prognoz durumlarına göre 

anlamlı farklılık görülmemişken(p= 0,305 ), KT sonrası ölçümlerde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmüştür(p=0,0001) . KT sonrasında bakılan  MPV 

değerleri ortalaması, progresyon grubunda istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur. 

Eozinofil değerleri açısından KT  öncesi ölçümlerde de sonraki ölçümlerde de 

prognoz durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir(p=0,054 

ve p=0,503) 

Neu/Lym değerleri açısından KT öncesi ölçümlerde de sonrası ölçümlerde de 

prognoz durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür(p=0,0001 

ve p=0,0001).Progresyon grubunda Neu/Lym değeri ortalaması, regresyon ve stabil 

hastalık grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. 

Plt/lym değerleri açısından KT öncesi ölçümlerde de KT sonrası ölçümlerde 

de prognoz durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür 

(p=0,0001 ve p=0,0001). Progresyon grubunda Plt/Lym değeri ortalaması, regresyon 

ve stabil hastalık grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek 

bulunmuştur. 

Progresyon grubunda, KT sonrasında  bakılan  CA 19-9  ortalama değerleri, 

KT öncesinde bakılan değerlere göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur(p=0,0001) . Regresyon ve stabil hastalık grubunda, KT sonrasında 

bakılan  CA 19-9  ortalama değerleri, KT öncesinde bakılan değerlere göre 

istatistiksel açıdan anlamlı şekilde düşük bulunmuştur(p=0,007) 

Progresyon grubunda, KT sonrasında  bakılan  CEA  ortalama değerleri, KT 

öncesinde bakılan değerlere göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur(p=0,0001) Regresyon ve stabil hastalık grubunda ise CEA değerlerinde  

KT öncesi ve sonrası ölçümlerde  istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

görülmemiştir(p=0,616). 

LDH  değerleri açısından KT öncesi ölçümlerde de sonrası ölçümlerde de 

prognoz durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. KT 

öncesi bakılan LDH ortalama değerleri, progresyon grubunda daha düşük iken,KT 

sonrası bakılan LDH ortalama değerleri regresyon grubunda daha düşük 

bulunmuştur(p=0,008 ve p=0,002) 
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Progresyon grubunda  KT öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında: 

Lym, MPV, Neu/Lym,  Plt/Lym,  CA 19-9,  CEA ve LDH değerlerinde istatiksel 

açıdan anlamlı olarak farklı görülmüştür. Lym değerinde düşme, diğer değerlerde ise 

yükselme  görülmüştür. Neu, Plt, Eoz değerleri ise istatiksel açıdan anlamlı bir  

değişim göstermemiştir.  

Regrese ve stabil hastalık grubunda  KT öncesi ve sonrası değerler 

karşılaştırıldığında: Neu, Lym, Plt, MPV, Eoz, CA 19-9 değerlerinde istatiksel 

açıdan anlamlı olarak farklılık görülmüştür. Tüm değişkenlerde düşme görülmüştür. 

Neu/Lym, Plt/Lym, CEA ve LDH değerleri ise istatiksel açıdan anlamlı bir  değişim 

göstermemiştir.  

 

Tablo 4.9.  Hastalardan  Sağ  ve Ex Olanların Verilerinin  Kıyaslanması  
            

  

 

                                 SAĞ (n=38, %29.7)                   EX (n=90, %70.3) 

                                                     

                           Ortalama ± std.Sapma     Ortalama ± std. Sapma 

 

p 

YAŞ 60,15 ± 8,89      63,50 ± 9,33 

 

0,063 α 
 

NEU KT ÖNCESİ 4,46 ± 1,47  5,03 ± 1,83 

 

0,09 α 
 

NEU KT SONRASI 3,66 ± 1,42 4,44 ± 2 

 

0,057 α 

          
 

Medyan (min - maks) Medyan (min - maks) 

   

LYM KT ÖNCESİ 

 

2,2 (0,18 - 4,5) 

 

1,6 (0,4 - 4) 

 

 

 

     0,011*β 

 

LYM KTSONRASI 

 

1,5 (0,2 - 3,1) 

 

1,1 (0,17 - 4,2) 

 

 

 

0,007*β 

 
 

PLT KT ÖNCESİ 
 

   232000 (129000 -538000) 

 

 

 

            222500 (106000 - 644000) 

 

 

   

     0,925 β 

 

 

PLT KT SONRASI 227500 (102000- 616000)             195500 (81000 -789000) 

 

0,167 β 
 

MPV KT ÖNCESİ          8,15 (6 - 12,6) 9 (6 - 13,1) 

 

0,048* β 
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MPV KTSONRASI 

 
7,55 (4,77 - 13,4) 

 

 9,15 (4,1 - 12,8) 

 

0,013* β 

 
 

EOZ KT ÖNCESİ 0,19 (0,02 - 0,71)      0,11 (0 - 1,35) 

 

0,003* β 
 

EOZ KT SONRASI 0,13 (0,01 - 0,5) 0,1 (0 - 2,5) 

 

0,004* β 
 

NEU/LYM KT ÖNCE 1,96 (0,81 - 33,3) 3,11 (0,67 - 13) 

 

0,002* β 
 

NEU/LYM KT SONRA 2,05 (0,83 - 10) 3,55 (0,86 - 23,42) 

 

0,0001* β 

PLT/LYM KT ÖNCE 

 

 

 

115 (51 - 716) 

 

 

 

 

158 (52 - 575) 

 

 

 

 

 

 

0,007* β 

 
 

PLT/LYM KT SONRA 119 (88 - 1540) 192 (60 - 935) 

 

0,017* β 
 

CA19-9 KT ÖNCE 101 (4 - 5225) 128 (0,6 - 56742) 

 

0,892 β 
 

CA19-9 KT SONRA 67 (3 - 3796) 220 (0,6 - 72885) 

 

0,024* β 
 

CEA KT ÖNCE 3 (0,4 - 288) 3,4 (0,5 - 352) 

 

0,606 β 
 

CEA KT SONRA 2,85 (0,6 - 920) 4,8 (0,4 - 920) 

 

0,058 β 
 

LDH KT ÖNCE 236 (161 - 2924) 223 (122 - 648) 

 

0,126 β 
 

LDH KT SONRA 206 (131 - 548) 244 (124 - 3183) 

 

0,011* β 
 

SURVİ (AY) 

 

18,3 (4,3 -56) 

 

9,6 (3,1 -50,5) 

 

 

0,0001*β  

 

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur; değişkenlerin dağılım durumuna göre 
parametrik  [ α: iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (independent samples t test) ] ve  non-
parametrik [β: Mann Whitney U testi ] testler kullanılmıştır. α: Ortalama ± Std.Sapma,  β: Medyan 
(min - maks) değerler verilmiştir 
 

Tablo  4.9.  da pankreas kanserli hastaların ex olma ve sağ olma durumlarına 

göre inceleme yapıldığında;  

Yaş, Neu KT öncesi ve sonrası değerleri, Plt  KT öncesi ve sonrası değerleri, 

CA 19-9  KT öncesi ölçüm değeri, CEA KT öncesi ve sonrası değerleri, LDH KT 

öncesi ölçüm değeri ex ve sağ olma durumlarına göre istatistiksel olarak farklılık 

göstermemektedir.  
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Lym ölçümleri (hem önce hem de sonra) sağ olan kişilerde ex olanlara göre 

anlamlı şekilde yüksek görülmüştür(p=0,011 ve p=0,007). Ortalama survi değeri  sağ 

olan kişilerde ex olanlara göre anlamlı şekilde yüksek görülmüştür (p=0,0001). 

  MPV ölçümleri (hem önce hem de sonra)  sağ olan kişilerde ex olanlara göre 

anlamlı şekilde düşük görülmüştür (p=0,048 ve p=0,013).  Eoz ölçümleri (hem önce 

hem de sonra) sağ olan kişilerde ex olanlara göre anlamlı şekilde düşük 

görülmüştür(p=0,003 ve p=0,004). Neu/Lym ölçümleri (hem önce hem de sonra) sağ 

olan kişilerde ex olanlara göre anlamlı şekilde düşük görülmüştür. (p=0,002  ve  

p=0,0001). Plt/Lym ölçümleri (hem önce hem de sonra) sağ olan kişilerde ex 

olanlara göre anlamlı şekilde düşük görülmüştür (p=0,007  ve  p=0,017). 

Ca 19-9  KT  sonrası ölçümü sağ olan kişilerde ex olanlara göre anlamlı 

şekilde düşük görülmüştür (p=0,024). LDH  KT sonrası ölçümü sağ olan kişilerde ex 

olanlara göre anlamlı şekilde düşük görülmüştür (p=0,011) . 

 
Tablo 4.10.  Progrese - Regrese ve  Stabil Hastalığı  Olanlarda  Survi Kıyaslaması  

 

Prognoz durumu n 
Ortanca Sağ 

Kalım (ay) 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) P 

Progresyon 66 10,4 1,053 8,34 - 12,46 

0,001* 

 

 

Regresyon  ve 

Stabil  Hastalık  

 

 

62 

 

 

18,3 

 

 

3,223 

 

 

11,98 - 24,62 

 

Toplam 

 

128 

 

14,0 

 

1,551 

 

10,961 - 17,039 
  

 

*Kaplan Meier Sağkalım  Analizi ve Log-Rank Testi 

 

Tablo 4.10. da  prognoz durumlarına göre inceleme yapıldığında; regresyon görülen 

ve stabil hastalığı  olan kişiler ile progresyon görülen kişilerin sağkalımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Regresyon görülen ve stabil 

olan kişilerin ortanca sağkalım süreleri progresyon görülen kişilerin sağkalımına göre 

oldukça yüksek görülmüş ve farklılık istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir 

(18.3 ay ve 10.4 ay, p=0,001). 
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Şekil 4.7. de pankreas kanseri progrese ve regrese-stabil olanların Kaplan Meier 

survi analizlerine göre, regresyon-stabil hastalık grubunun survisi anlamlı şekilde 

yüksek bulunmuştur. 

 
Tablo 4.11. Proinflamatuar  Belirteçler – Survi  İlişkisi 
 
  KT   Öncesi                           KT Sonrası 

Survi(ay) Ortalama ± Std.Sapma Medyan (min - maks) Ortalama ± Std.Sapma Medyan (min - maks) 

 

Neu/Lym<3 

 

17,63 ± 12,65 13,6 (3,1 - 56) 19,15 ± 13,1 13,8 (4 - 56) 

 

Neu/Lym≥ 3 

 

13,81 ± 10,71 9,4 (3,2 - 47,3) 13,12 ± 10,1 9,7 (3,1 - 47,3) 

Gruplararası p 0,022* β 0,001* β 

  

Plt/Lym<150 

 

18 ± 12,82 13,6 (3,1 - 56) 19,14 ± 13,21 14,35 (3,7 - 56) 

 

Plt/Lym≥150 

 

13,36 ± 10,27 9,7 (3,2 - 47,3) 13,22 ± 10,06 9,7 (3,1 - 47,3) 

Gruplararası p 0,012* β 0,001* β 
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MPV <9 

 

16,05 ± 11,96 12 (3,2 - 51,9) 17,39 ± 12,65 13,3 (3,5 - 56) 

 

MPV≥9 

 

15,73 ± 11,97 12 (3,1 - 56) 14,1 ± 10,81 10,75 (3,1 - 50,5) 

Gruplararası p 0,898 β 0,093 β 

 

Lym <1.5 

 

15,37 ± 12,2 9,7 (3,2 - 50,5) 14,06 ± 10,71 10,6 (3,2 - 54,6) 

 

Lym ≥ 1.5 

 

16,23 ± 11,81 13,1 (3,1 - 56) 18,5 ± 13,11 14,9 (3,1 - 56) 

Gruplararası p 0,295 β 0,032* β 

 
 
*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; β: Mann Whitney U testi 
 

Tablo 4.11. de inflamasyon parametrelerinin kemoterapi öncesi ve sonrası 

değerlerinin ortalama survi ile ilişkisi incelendiğinde; 

KT öncesi yapılan ölçümlerde: 

 - Neu/Lym oranının 3 ten küçük veya büyük olması durumuna göre survi sürelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 3 ten büyük olması durumunda survi 

anlamlı şekilde düşüktür.(p = 0,022) 

- Plt/Lym oranının 150 den küçük veya büyük olması durumuna göre survi 

sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 150 den büyük olması 

durumunda survi anlamlı şekilde düşüktür.(p = 0,012) 

- MPV değerinin 9 dan küçük veya büyük olması durumuna göre survi sürelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.(p = 0,898) 

- Lym değerinin 1,5 dan küçük veya büyük olması durumuna göre survi sürelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.(p = 0,295) 

KT sonrası yapılan ölçümlerde: 

-  Neu/Lym oranının 3 ten küçük veya büyük olması durumuna göre survi sürelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 3 ten büyük olması durumunda survi 

anlamlı şekilde düşüktür(p=0,001). 
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- Plt/Lym oranının 150 den küçük veya büyük olması durumuna göre survi 

sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 150 den büyük olması 

durumunda survi anlamlı şekilde düşüktür.(p=0,001) 

- MPV <9 olan grupta ortalama survi yaklaşık olarak  3,3 ay daha yüksek çıkmasına 

rağmen ,MPV değerinin 9 dan küçük ve büyük olması durumuna göre survi 

sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır(p=0,093). 

- Lym değerinin 1,5 dan küçük ve büyük olması durumuna göre survi sürelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 1,5 dan büyük olması durumunda survi 

anlamlı şekilde yüksektir(p=0,032). 

 

Tablo 4.12.  Kaplan  Meier Sağkalım Analizleri  ve Cox Regresyon Analizi 

  B 
Std. 

Hata 
Wald p 

Exp(B) 

(HR) 
95,0% CI for      Exp(B) 

 

Neu/Lym KT 

Öncesi  (<3 ve ≥ 3) 

 

0,522 0,213 5,995 0,014* 1,686 1,110 2,561 

 

Neu/Lym KT 

Sonrası (<3 ve ≥ 3) 

 

0,773 0,221 12,227 0,0001* 2,166 1,405 3,341 

 

Plt/Lym KT Öncesi 

(<150 ve  ≥150) 

 

0,612 0,214 8,187 0,004* 1,843 1,212 2,803 

 

Plt/Lym KT Sonrası 

(<150 ve  ≥150) 

0,730 0,221 10,909 0,001* 2,075 1,346 3,201 

 

 

MPV KT Öncesi  

 ( <9  ve  ≥9 ) 

 

 

0,269 

 

 

0,212 

 

 

1,608 

 

 

0,205 

 

 

1,309 

 

 

0,863 

 

 

1,985 

 

MPV KT  Sonrası 

(<9  ve  ≥9) 

0,536 

 

0,212 

 

6,400 

 

0,011* 

 

1,710 

 

1,128 

 

2,591 
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Lym KT Öncesi  

(<1.5 ve ≥1.5) 

 

-0,296 

 

0,214 

 

1,919 

 

0,166 

 

0,744 

 

0,489 

 

1,131 

 

Lym KT Sonrası 

(<1.5 ve ≥1.5) 

-0,550 0,222 6,142 0,013* 0,577 0,373 0,891 

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip (Cox Regresyon) 

 

Tablo 4.12. de  inflamasyon belirteçlerinin  survi ile ilişkileri Cox Regresyon 

yöntemiyle gösterilmiştir.Aşağıdaki tablolarda ise bu belirteçlerin tek tek ortanca sağ 

kalım süreleri ile ilişkisi Kaplan Meier yöntemiyle belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.12.1.  KT Öncesi  Neu/Lym Oranı - Survi İlişkisi 

Neu/Lym KT 

Öncesi 
n 

Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

 

neu/lym<3 

 

70 17 1,58 13,89 – 20,10 
0,013* 

neu/lym≥ 3 58 9,7 1,10 7,53 – 11,87 

 

Toplam 

 

128 

 

14,000 

 

1,551 

 

10,961 - 17,039 
  

*Kaplan Meier Sağkalım Analizi ve Log-Rank Testi 
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Şekil 4.8.  KT öncesi Neu/Lym oranı-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

Tablo 4.12.1 ve şekil 4.8. de KT öncesi bakılan NLO değerlendirildiğinde;  NLO <3 

olan grupta (n=70)   median survi 17 ay,  NLO ≥3  olan grupta (n=58) ise  median 

survi  9.7 ay bulunmuştur (p=0.013 , HR 1.686). 

 

 

 

Tablo 4.12.2.  KT Sonrası  Neu/Lym Oranı-Survi İlişkisi 

Neu/Lym KT 

Sonrası 
n 

Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

 

neu/lym<3 

 

59 21,8 3,89 14,18 – 29,42 

0,0001* 

neu/lym≥ 3 

 

69 

 

10,4 

 

1,08 

 

8,28 – 12,52 

 

Toplam 

 

128 

 

14,000 

 

1,551 

 

10,961 - 17,039 
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Şekil 4.9.  KT sonrası Neu/Lym oranı-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

 

Tablo 4.12.2. ve şekil 4.9.  da KT sonrası  bakılan NLO değerlendirildiğinde gruplar 

arasındaki median survi farkı artmış ve  NLO <3 olan grupta(n=59) median survi 

21.8  ay,  NLO ≥3  olan grupta(n=69)  ise median survi  10.4 ay 

bulunmuştur(p=0.0001, HR 2.166). 

 

 

Tablo 4.12.3.  KT Öncesi  Plt/Lym Oranı-Survi İlişkisi 

Plt/Lym KT Öncesi n 
Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

  

plt/lym<150 

 

70 17 1,37 14,32 – 19,68 

0,004* 

plt/lym≥150 
 

58 

 

 10,4 

 

1,19 

 

8,06 – 12,74 

 

Toplam 

 

128 

 

14,00 

 

1,551 

 

10,961 - 17,039 
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Şekil 4.10.  KT öncesi Plt/Lym oranı-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

 
Tablo 4.12.3 ve şekil 4.10. değerlendirildiğinde,  KT öncesi bakılan değerlerde TLO 

<150 olan grupta(n=70)  median survi 17 ay, TLO ≥150 olan grupta(n=58)  ise 10.4 

ay bulunmuştur.  (p=0.004; HR 1.843) 

 

 

Tablo 4.12.4.  KT  Sonrası  Plt/Lym Oranı - Survi İlişkisi 

Plt/Lym KT Sonrası n 
Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

  

plt/lym<150 

 

58 20,6 3,69 13,37 – 27,83 

0,001* 

plt/lym≥150 

 

70 

 

10,4 

 

1,15 

 

8,15 – 12,65 

 

Toplam 

 

128 

    

14,00 

  

1,551 

   

10,961 - 17,039 
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Şekil 4.11.  KT sonrası  Plt/Lym oranı-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

 
Tablo 4.12.4  ve şekil 4.11. de  TLO  KT sonrasında  değerlendirildiğinde,  TLO 

<150 olan grupta(n=58) median survi  20.6 ay,  TLO ≥150 olan grupta(n=70)  ise 

10.4 ay bulunmuştur.(p=0.001, HR 2.075) 

 

 

Tablo 4.12.5.  KT  Öncesi  MPV Değeri - Survi İlişkisi 

MPV KT Öncesi n 
Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 

   %95 GA (alt - 

üst) 
p 

 

MPV <9 

 

67 15,1 4,73 5,83 – 24,37 

0,202 

MPV≥9 

 

61 

 

13,6 

 

2,11 

 

9,46 – 17,75 

 

Toplam 

 

128 

   

14,00 

 

1,551 

   

10,961 - 17,039 
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Şekil 4.12.  KT öncesi MPV değeri-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

 

 

Tablo 4.12.5. ve şekil 4.12. de KT öncesi bakılmış MPV değerleri incelendiğinde 

MPV < 9 olan grupta(n=67)  median survi  15.1 ay, MPV ≥ 9 olan grupta(n=61)  ise  

median survi  13.6 ay bulunmuştur (p=0.202,  HR 1.309). 

 

Tablo 4.12.6.  KT  Sonrası  MPV Değeri - Survi İlişkisi 

 

 

MPV KT 

Sonrası 
n 

Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 

%95 GA (alt - 

üst) 
p 

 

MPV <9 

 

70 18,3 3,86 10,73 – 25,87 

0,01* 

MPV≥9 

 

58 

 

11,4 

 

2,03 

 

7,41 – 15,39 

 

Toplam 

 

128 

 

14,000 

 

1,551 

    

10,961 - 17,039 
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Şekil 4.13.  KT sonrası  MPV değeri-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

 

Tablo 4.12.6. ve şekil 4.13. de  KT sonrası bakılmış MPV değerleri incelendiğinde 

ise  MPV < 9 olan grupta(n=70)  median survi  18.3 ay,  MPV ≥ 9 olan grupta(n=58) 

ise  median survi  11.4  ay bulunmuştur (p=0.01,  HR 1.710). 

 
Tablo 4.12.7.  KT  Öncesi Lenfosit Değeri - Survi İlişkisi 

Lym KT Öncesi n 
Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

 

LYM <1.5 

 

49 10,4 2,68 5,14 – 15,66 

0,164 

LYM ≥ 1.5 

 

79 

 

15,6 

 

1,48 

 

12,71 - 18,49 

 

Toplam 

 

128 

 

14,00 

 

1,551 

   

 10,961 - 17,039 
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Şekil 4.14.  KT öncesi Lenfosit değeri-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

Tablo 4.12.7. ve şekil 4.14. değerlendirildiğinde, KT öncesinde  lenfosit sayısı < 1.5 

x103 /mL olan grubun(n=49) median survisi 10.4 ay bulunmuşken, lenfosit sayısı  ≥ 

1.5 x103 /mL olan grubun(n=79)  median survisi 15.6 ay bulunmuştur (p=0.164, HR 

0.744). 

 

Tablo 4.12.8.  KT  Sonrası Lenfosit Değeri - Survi İlişkisi 

Lym KT Sonrası n 
Ortanca Sağ 

Kalım 

Std. 

Hata 
%95 GA (alt - üst) p 

 

LYM <1.5 

 

75 11,4 1,68 8,11 – 14,69 

0,012* 

LYM ≥ 1.5 

 

 

53 

 

 

20,6 

 

 

3,82 

 

 

13,12 – 28,08 

 

Toplam 

 

128 

 

14,000 

 

1,551 

 

10,961 - 17,039 
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Şekil 4.15.  KT  sonrası  Lenfosit değeri-survi ilişkisi Kaplan-Meier analizi 

Tablo 4.12.8. ve şekil 4.15. değerlendirildiğinde, KT sonrasında  lenfosit sayısı < 1.5 

x103 /mL olan grubun(n=75) median survisi 11.4 ay bulunmuşken, lenfosit sayısı  ≥ 

1.5 x103 /mL olan grubun(n=53) median survisi 20.6 ay bulunmuştur (p=0.012,  HR 

0.577). 

 

Tablo 4.13. Hastaların  KT  Öncesi  Neu/Lym  Oranı - Prognoz  İlişkisi 

 

   Prognoz Neu/Lym KT öncesi 
p 

    neu/lym<3 neu/lym≥ 3 

 Progresyon 15 (%21,43) 51 (%87,93) 0,0001 

 

 

Regresyon ve 

stabil hastalık 

 

55 (%78,57) 

 

7 (%12,07) 

 

0,0001 

 

Toplam 

 

          70 (%100) 

 

58 (%100) 

 

128 (%100) 

Ki-kare Testi 
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Tablo 4.13.  değerlendirildiği zaman ,KT öncesi bakılan NLO <3 olan gruptan 

(n=70), sadece 15 hastanın (%21,43) pankreas kanseri progrese olurken,55 

hastanın(%78,57) pankreas kanserinin  ise regrese olduğu belirlenmiştir.KT öncesi 

bakılan NLO ≥3 olan gruptan (n=58),  51hastanın (%87,93) pankreas kanseri 

progrese olurken,sadece 7 hastanın(%12,07) pankreas kanserinin  ise regrese olduğu 

gösterilmiştir (p=0,0001). 

 

Tablo 4.14. Hastaların  KT  Sonrası  Neu/Lym  Oranı - Prognoz  İlişkisi 

    Neu/Lym KT sonrası 
p 

    neu/lym<3 neu/lym≥ 3 

Prognoz Progresyon 3 (%5,08) 63 (%91,3) 0,0001 

 

 

 

Regresyon ve stabil 

hastalık 

 

 

  56 (%94,92) 

 

 

6 (%8,7) 

 

 

0,0001 

 

Toplam 

 

59 (%100) 

 

69 (%100) 

  

128 (%100) 

Ki-kare Testi 

 

Tablo 4.14. de KT sonrası bakılan NLO-prognoz durumu incelendiğinde ise NLO <3 

olan gruptan (n=59), sadece 3 hastanın (%5,08) pankreas kanseri progrese olurken,56 

hastanın (%94,92) pankreas kanserinin  ise regrese olduğu belirlenmiştir. NLO ≥3 

olan gruptan (n=69),  63 hastanın (% 91,3) pankreas kanseri progrese olurken,sadece 

6 hastanın(% 8,7) pankreas kanserinin  ise regrese olduğu gösterilmiştir (p=0.0001). 
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Tablo 4.15. Hastaların  KT  Öncesi  Plt/Lym  Oranı - Prognoz  İlişkisi 

    Plt/Lym KT öncesi 
p 

     plt/lym<150 plt/lym≥150 

Prognoz Progresyon 18 (%25,71) 48 (%82,76) 0,0001 

 

Regresyon ve 

stabil hastalık 

 

52 (%74,29) 

 

10 (%17,24) 

 

0,0001 

 

Toplam 

 

              70 (%100) 

 

58 (%100) 

 

128 (%100) 

Ki-kare Testi 

Tablo 4.15. de KT öncesi bakılan değerlerde TLO <150 olan gruptan(n=70),  18 

hastanın  (%25,71) pankreas kanseri progrese olurken, 52 hastanın (%74,29)  

pankreas kanseri regrese olmuştur. KT öncesi  bakılan değerlerde TLO ≥ 150 olan 

gruptan(n=58),  48 hastanın (%82,76)  pankreas kanseri progrese olurken, 10 

hastanın (%17,24)  pankreas kanseri regrese olmuştur (p=0.0001). 

 

Tablo 4.16. Hastaların  KT  Sonrası  Plt/Lym  Oranı - Prognoz  İlişkisi 

    Plt/Lym KT sonrası 
p 

     Plt/Lym<150 Plt/Lym≥150 

Prognoz Progresyon 4 (%6,9) 62 (%88,57) 0,0001 

 

 

Regresyon ve 

stabil hastalık 

 

54 (%93,1) 

 

8 (%11,43) 

 

0,0001 

 

Toplam 

 

58 (%100) 

 

70 (%100) 

 

128 (%100) 

Ki-kare Testi 

Tablo 4.16. da KT sonrasında bakılan değerlerde TLO <150 olan 

gruptan(n=58),  sadece 4 hastanın  (%6,9) pankreas kanseri progrese olurken, 54 

hastanın (%93,1)  pankreas kanseri regrese olmuştur.KT sonrası bakılan değerlerde 

TLO ≥ 150 olan gruptan(n=70),  62 hastanın (%88,57)  pankreas kanseri progrese 

olurken, 8 hastanın (%11,43)  pankreas kanseri regrese olmuştur(p=0.0001). 
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Tablo 4.17. Hastaların  KT  Öncesi  MPV Değeri - Prognoz  İlişkisi 

    MPV KT ÖNCESİ 
p 

    MPV <9 MPV≥9 

Prognoz Progresyon 35 (%52,24) 31 (%50,82) 0,873 

 

 

Regresyon ve 

stabil 

hastalık 

 

 

32 (%47,76) 

 

 

30 (%49,18) 

 

0,873 

 

Toplam 

 

           67 (%100) 

 

61 (%100) 

 

128 (%100) 

 

Tablo 4.17. de KT öncesi bakılan değerlerde MPV < 9 olan gruptan(n=67),  35 

hastanın  (%52,24) pankreas kanseri progrese olurken, 32 hastanın (%47,76)  

pankreas kanseri regrese olmuştur. KT öncesi  bakılan değerlerde MPV ≥ 9 olan 

gruptan(n=61),  31 hastanın (%50,82)  pankreas kanseri progrese olurken, 30 

hastanın (%49,18)  pankreas kanseri regrese olmuştur(p=0.873).İki grup arasında 

istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

Tablo 4.18. Hastaların  KT  Sonrası  MPV Değeri - Prognoz  İlişkisi 

    MPV KT SONRASI 
p 

    MPV <9 MPV≥9 

Prognoz Progresyon 21 (%30) 45 (%77,59) 0,0001 

 

 

Regresyon ve 

stabil hastalık 

 

49 (%70) 

 

13 (%22,41) 

 

0,0001 

 

Toplam 
70 (%100) 58 (%100) 128 (%100) 

Ki-kare Testi 

 



 

99 

 

Tablo 4.18. de KT sonrası bakılan değerlerde  MPV < 9 olan gruptan(n=70),  21 

hastanın  (% 30) pankreas kanseri progrese olurken, 49 hastanın (% 70)  pankreas 

kanseri regrese olmuştur. KT sonrası  bakılan değerlerde MPV ≥ 9 olan 

gruptan(n=58),  45 hastanın (% 77,59)  pankreas kanseri progrese olurken, 13 

hastanın (% 22,41)  pankreas kanseri regrese olmuştur(p=0.0001).İki grup arasında 

istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. 

 

Tablo 4.19. Hastaların  KT  Öncesi  Lenfosit  Değeri - Prognoz  İlişkisi 

    Lym KT öncesi 
p 

    LYM < 1.5 LYM ≥ 1.5 

 

Prognoz 

 

Progresyon 

 

37 (%75,51) 29 (%36,71) 0,0001 

 

Regresyon ve 

stabil hastalık 

12 (%24,49) 50 (%63,29) 0,0001 

 

Toplam 
49 (%100) 79 (%100) 128 (%100) 

Ki-kare Testi 

 

Tablo 4.19. da KT öncesi bakılan değerlerde LYM < 1.5 olan gruptan(n=49),  37 

hastanın  (%75,51) pankreas kanseri progrese olurken, 12 hastanın (%24,49)  

pankreas kanseri regrese olmuştur.KT öncesi  bakılan değerlerde LYM ≥ 1.5 olan 

gruptan(n=79),  29 hastanın (%36,71)  pankreas kanseri progrese olurken, 50 

hastanın (%63,29)  pankreas kanseri regrese olmuştur(p=0.0001) 
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Tablo 4.20. Hastaların  KT  Sonrası Lenfosit Değeri - Prognoz  İlişkisi 

    Lym KT sonrası 
p 

    LYM <1.5 LYM ≥ 1.5 

Prognoz Progresyon 52 (%69,33) 14 (%26,42) 0,0001 

 

 

Regresyon ve 

stabil hastalık 

 

23 (%30,67) 

 

39 (%73,58) 

 

0,0001 

 

Toplam 
          75 (%100) 53 (%100) 128 (%100) 

Ki-kare Testi 

Tablo 4.20. de KT sonrası bakılan değerlerde LYM < 1.5 olan gruptan(n=75),  52 

hastanın  (%69,33)  pankreas kanseri progrese olurken, 23 hastanın (%30,67)  

pankreas kanseri regrese olmuştur.KT sonrası bakılan değerlerde LYM ≥ 1.5 olan 

gruptan(n=53),  14 hastanın (%26,42)  pankreas kanseri progrese olurken, 39 

hastanın (%73,58)  pankreas kanseri regrese olmuştur(p=0.0001) 

 

Tablo 4.21. Pankreas Kanseri Prognozu – Eozinofil Değeri İlişkisi  

  

PROGRESYON (n=66) 

 

          

REGRESYON ve STABİL 

(n=62) 

   

  

ortalama ± 

std. Sapma 

medyan (min - 

maks) 

ortalama ± 

std. Sapma 

medyan (min - 

maks) 

Gruplar 

arası p 

Eozinofil 

KT Öncesi 0,15 ± 0,13 0,11 (0 - 0,72) 0,2 ± 0,21  0,15 (0 - 1,35) 0,054 β 

 

 

Eozinofil 

KT Sonra 0,17 ± 0,33     0,1 (0 - 2,5) 0,13 ± 0,11 0,1 (0 - 0,6) 0,503 β 
 

 

Grup içi p 0,106 δ 0,0001* δ   
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*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık; β:  Mann Whitney U testi, δ:wilcoxoneşleştirilmiş iki 

örnek testi 

 Tablo 4.21. de eozinofil değerleri incelendiğinde; KT öncesi ve sonrası  ölçümlerde  

prognoz durumlarına göre farklılık gözlenmemiştir (p=0,054  ve p=0,503). 

Progresyon grubunda   KT öncesi ve sonrası  ölçümlerde  farklılık gözlenmezken 

(p=0,106);   regresyon  ve stabil hastalık  grubunda  eozinofil  değerleri, KT sonrası 

ölçümlerde KT öncesi değerlere göre anlamlı şekilde düşüş göstermiştir(p=0,0001). 

 

 

Tablo 4.22. Tümör  Yerleşim  Yeri  Yüzdeleri  ve  Cinsiyetler  Arasındaki  Dağılımı 

n (%) Kadın Erkek Toplam                    p 

Baş 30 (%63,8) 56 (%69,1) 86 (%67,2)             0,538 

 

Gövde 

 

Kuyruk 

 

10 (%21,3) 

 

7 (%14,9 ) 

 

21 (%25,9) 

 

4 (% 4,9) 

 

31 (%24,2)             0,554 

 

11 (% 8,6)              0,097 

 

Toplam 

 

47 (%100) 

 

81 (%100) 

 

128 (%100) 

 (ki –kare analizi) 
 
Tablo 4.22. değerlendirildiğinde tümöral kitle pankreas kanserli hastaların 86 

tanesinde (% 67,2) pankreas baş kısmında, 31 tanesinde (%24,2)  gövde kısmında ve 

11 tanesinde (%8,6) pankreas kuyruk kısmında lokalize bulunmuştur. 

Cinsiyetlere göre tümör yerleşim yerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmemiştir. 
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Tablo 4.23.  Tümör  Yerleşim  Yeri - Survi  İlişkisi 
TM_YERLEŞİM_YERİ Ortalama survi ± std. Sapma 

 
p 

BAŞ (n=86) 16,37 ± 12,66 
 

0,553 

 

GÖVDE (n=31) 

 

              15,7 ± 10,29 

 

 

 

KUYRUK (n=11) 

 

12,79 ± 10,62 

 

 

 

Tablo 4.23.  değerlendirildiği zaman baş yerleşimli olanlarda ortalama survi  16,37 ± 

12,66 ,  kuyruk yerleşimlilerde ortalama survi 12,79 ± 10,62  olmasına rağmen tümör 

yerleşim yerlerine göre ortalama survi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmemiştir (p=0,553). 

 

 

Tablo 4.24. Tümör  Yerleşim  Yeri – Prognoz İlişkisi 

    TM_YERLEŞİM_YERİ 
p 

    BAŞ GÖVDE KUYRUK 

 

 

PROGRESYON 

 

42 (%48,84) 17 (%54,84) 7 (%63,64) 0,597 

 

REGRESYON ve 

STABİL 

44 (%51,16) 14 (%45,16) 4 (%36,36) 0,597 

Toplam     86 (%100) 31 (%100)   11 (%100) 128 (%100) 

p=0,597; (ki –kare analizi) 
 

 

Tablo 4.24. değerlendirildiği zaman , baş yerleşimli olanların %48 i,  gövde 

yerleşimli olanların %54 ü,  kuyruk yerleşimli olanların %63 ü progrese olmasına 

rağmen, tümör yerleşim yerlerine göre prognoz durumlarında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmemiştir(p=0,597). 
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Tablo 4.25.  Tümör  Yerleşim  Yeri  ve  Neu/Lym,  Plt/Lym,  MPV  ve  Eozinofil 

Değerleri Arasındaki İlişki 

  TM_YERLEŞİM_YERİ 
ortalama ± std. 

Sapma 
medyan (min - maks) p 

MPV_KT_ÖNCESİ BAŞ (n=86) 8,88 ± 1,58       8,95 (6-13,1) 

0,234ε  

 

GÖVDE (n=31) 

 

       8,4 ± 1,59 

 

       8,4 (6-11,6) 

  
 
KUYRUK (n=11) 

 
9,19 ± 1,32 

 
   9,7 (7,2-11,2) 

EOZ_KT_ÖNCESİ BAŞ (n=86) 0,17 ± 0,14       0,13 (0-0,71) 

0,828 θ  

 

GÖVDE (n=31) 

 

0,18 ± 0,23 

 

    0,13 (0,03-1,35) 

  
 

KUYRUK (n=11) 

 

0,22 ± 0,21 

 

0,15 (0-0,72) 

NEU/LYM_KT_ÖNCE BAŞ (n=86) 3,17 ± 2,2      2,64 (0,81-13) 

0,09 θ  

 

GÖVDE (n=31) 

 

3,38 ± 1,7 

 

3,25 (0,67-8,1) 

  
 

KUYRUK (n=11) 

 

   6,36 ± 9,05 

 

  3,62 (1,43-33,3) 

PLT/LYM_KT_ÖNCE BAŞ (n=86) 168 ± 103 131 (51-575) 

0,054 θ  
 
GÖVDE (n=31) 

 
169 ± 89 

 
148 (52-473) 

  
 

KUYRUK (n=11) 

 

  272 ± 181 

 

222 (94-716) 

ε Tek Yönlü Varyans Analizi; θ Kruskal Wallis Varyans Analizi 

 

 

Tablo 4.25. de  KT öncesi bakılan MPV , Eozinofil , Neu/Lym oranı  ve Plt/Lym 

oranı  değerlerinde tümör yerleşim yerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmemiştir (p>0.05). 
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Pankreas kanserli hastaların takibi sırasında % 17.96 ‘sında  (23 hastada) venöz 

tromboemboli görülmüştür.Kadınların  % 12,7  sinde ,erkeklerin % 20,9 unda 

tromboz görülmesine rağmen, tromboz  görülme yüzdeleri açısından cinsiyetler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir(p=0,243). 

 
Tablo 4.26. Pankreas  Kanserli Hastalarda Venöz Tromboemboli – Survi İlişkisi 
 

TROMBOZ n 
Ortanca Sağ 

Kalım (ay) 

Std. 

Hata 
   %95 GA (alt - üst) p 

HAYIR 105 16,0 1,022 14 – 18 

0,0001*  

EVET 

 

23 

 

8,5 

 

0,996 

 

    6,55 - 10,45 

 

Toplam 

 

128 

 

14,0 

 

1,551 

 

      10,961 - 17,039 
  

 

*Kaplan Meier Sağkalım Analizi ve Log-Rank Testi 

 

 
Şekil 4.16.  Pankreas kanserli hastalarda venöz tromboembolinin surviye etkisi, 

Kaplan-Meier analizi 
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Tablo 4.26. ve şekil 4.16. birlikte değerlendirildiğinde, tromboz görülen ve tromboz 

görülmeyen kişilerin sağkalımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

elde edilmiştir. Tromboz görülmeyen kişilerin ortanca sağkalım süreleri tromboz 

görülen kişilerin sağkalımına göre oldukça yüksek görülmüş ve farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir (16 ay ve 8.5 ay,  p=0,0001). 
 

Tablo 4.27. Venöz  Tromboembolisi  Olan  Pankreas  Kanserli  Hastaların Tromboz 

Tanısı  Anındaki  Eozinofil  Değerlerinin  Ortalamasının, Aynı  Hastaların  KT 

Öncesi ve Sonrası  Eozinofil  Değerleri  Ortalaması  İle Kıyaslanması   

EOZİNOFİL ortalama ± std. Sapma 
medyan (min - 

maks) 
ölçümler arası p 

KT öncesi 0,16 ± 0,27 0,1 (0,004 - 1,35) 

0,0001* 

 

 

KT sonrası 0,14 ± 0,17 0,1 (0,01 - 0,699) 

Tromboz  anı 0,33 ± 0,32 0,2 (0,052 - 1,35) 

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık,Friedman Testi 

 

 

 

Şekil 4.17.  Pankreas Kanserinde Venöz Tromboemboli Eozinofil Değeri İlişkisi 
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Tablo 4.27.  ve  şekil 4.17. değerlendirildiğinde ikili karşılaştırma sonuçlarında 

tromboz  anı ve  KT öncesi eozinofil değerleri arasında ayrıca tromboz anı ve KT 

sonrası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.Tromboz  

anı eozinofil değerleri ortalaması, KT öncesi ve sonrası ortalama  eozinofil 

değerinden istatiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

 

Tablo 4.28. Venöz  Tromboembolisi  Olan  Pankreas  Kanserli  Hastaların Tromboz 

Tanısı  Anındaki  MPV  Değerlerinin  Ortalamasının, Aynı  Hastaların  KT Öncesi 

ve  Sonrası  MPV  Değerleri  Ortalaması  İle Kıyaslanması   

MPV ortalama ± std. Sapma 
 

medyan (min - maks)                p                     

 

KT öncesi 

 

8,73 ± 1,51   8,9 (6 - 13,1) 

 

 

Tromboz Anı 

 

10,59 ± 1,77   10,4 (7,2-14,8) 

 

                 

              0,0001*                  

 

 

KT sonrası 8,89 ± 1,63          9,5 (5,1-11)  

* p<0,05  istatistiksel    olarak  anlamlı farkılık;   FriedmanTesti 

 

Tablo 4.28. değerlendirildiğinde , tromboz anında bakılan  MPV değerleri  hem KT 

öncesi ölçülen değerlere göre hem de KT sonrası ölçülen değerlere göre istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,0001). 

 

Tablo 4.29.  Tümör  Yerleşim  Yeri  ve  Tromboz  Görülme  Oranları 

 
TM_YERLEŞİM_YERİ   

 TROMBOZ           BAŞ GÖVDE KUYRUK Toplam 

 
HAYIR 

 
74 (%86,05) 24 (%77,42) 7 (%63,64) 105 (%82,03) 

EVET   12 (%13,95) 7 (%22,58) 4 (%36,36) 23 (%17,97) 

 

Toplam 

   

  86 (%100) 

 

 31 (%100) 

 

11 (%100) 

 

128 (%100) 
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Tablo 4.29. da  baş yerleşimli pankreas tümörlerinde  %13,9,  gövde yerleşimli 

olanlarda %22,5 ve kuyruk yerleşimli olanlarda % 36,3  oranında tromboz 

görülmesine rağmen,tümör yerleşim yerlerine göre tromboz görülme oranlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir(p=0,173). 

 

Tablo 4.30. Venöz Tromboemboli Alt Tipi – Cinsiyet  İlişkisi 

 
TROMBOZ_ŞEKLİ CİNSİYET   

  KADIN        ERKEK Toplam 

PULMONER TROMBOEMBOLİ 2 (%33,33) 7 (%41,18) 9 (%39,13) 

 

 

PORTAL VEN TROMBOZU 

 
 

0 (%0) 

 
 

2 (%11,76) 

 
 

2 (%8,7) 
 

 

 
DERİN VEN TROMBOZU 

 

 

1 (%16,67) 

 

 

6 (%35,29) 

 

 

7 (%30,43) 

 
 

PULMONER TROMBOEMBOLİ+ 

DERİN VEN TROMBOZU 

 

 

3 (%50) 

 

 

       2 (%11,76) 

 

 

5 (%21,74) 

Toplam 6 (%100) 17 (%100) 23 (%100) 

 

Tablo 4.30. da tromboz şekillerine göre cinsiyetler incelendiğinde; erkeklerde 

ağırlıklı olarak pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu gözlenmiştir. 

Kadınlarda ise pulmoner tromboemboli+derin ven trombozu birlikteliği daha  

sık gözlenmiştir.Portal ven trobozlu 2 hastanın da cinsiyeti erkektir.  
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Tablo 4.31.Tümör  Yerleşim  Yeri - Venöz  Tromboemboli  Alt Tipi İlişkisi 

 
TM_YERLEŞİM_YERİ   

      BAŞ   GÖVDE KUYRUK Toplam 

PULMONER TROMBOEMBOLİ   3 (%25)   5 (%71,43) 1 (%25) 9 (%39,13) 

 
PORTAL VEN TROMBOZU 

   

  1 (%8,33) 

 

  0 (%0) 

 

1 (%25) 

 

2 (%8,7) 

 

DERİN VEN TROMBOZU 

   

  5 (%41,67) 

   

  1 (%14,29) 

 

1 (%25) 

 

7 (%30,43) 

 

PULMONER TROMBOEMBOLİ+ 

DERİN VEN TROMBOZU 
  3 (%25)   1 (%14,29) 1 (%25) 5 (%21,74) 

Toplam    12 (%100)    7 (%100)    4 (%100) 23 (%100) 

 

Tablo 4.31. de tümör yerleşim yerine göre  venöz tromboemboli alt tipleri 

incelendiğinde; baş kısmında ağırlıklı olarak derin ven trombozu gözlenmiştir, 

gövdede ise pulmoner tromboemboli gözlenmiştir,kuyrukta ise hepsi eşit oranda 

gözlenmiştir. (sayı yeterli olmadığı için karşılaştırma yapılmamıştır yani p değeri 

verilmemiştir) 

 

Tablo 4.32.  Tromboz  Tanısı Anındaki  MPV-Eozinofil  Değerleri   ve  Tümör 

Yerleşim Yeri  İlişkisi 
TM YERLEŞİM YERİ   Ortalama ± std. Sapma medyan (min - maks) 

TROMBOZ ANI MPV BAŞ (n=12) 10,67 ± 1,66   10,7 (7,2 - 12,6) 

 

 

GÖVDE (n=7) 

 

10,23 ± 1,63 

 

10,3 (8 - 12,8) 

  
 

KUYRUK (n=4) 
           11 ± 2,62 10 (9,2 - 14,8) 

TROMBOZ ANI 

EOZİNOFİL 
BAŞ (n=12) 0,29 ± 0,26 0,22 (0,05 - 1,01) 

 

 

GÖVDE (n=7) 

 

0,41 ± 0,44 

 

0,21 (0,11 - 1,35) 

  
 

KUYRUK (n=4) 

 

0,32 ± 0,31 

 

0,17 (0,15 - 0,79) 
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Tablo 4.32. de  tromboz  anında bakılmış MPV değeri en yüksek pankreas kuyruk 

yerleşimli tümörlerde görülürken (11 ± 2,62) , tromboz anında bakılmış eozinofil 

değeri ise en yüksek gövde yerleşimli tümörlerde görülmüştür (0,41 ± 0,44). 

 

 

Tablo 4.33.  Tromboz  Tanısı Anındaki  MPV-Eozinofil  Değerleri  ile  Venöz 

Tromboemboli  Alt  Tipi  Arasındaki  İlişki 

 

 

Tablo 4.33. de  tromboz anında bakılan MPV değeri en yüksek portal ven 

trombozunda görülmüşken(13,45 ± 1,91),  tromboz anında bakılan  eozinofil değeri 

en yüksek pulmoner tromboemboli ve portal ven trombozunda görülmüştür  (0,45 ± 

0,44 , 0,42 ± 0,52). 

 
 
 
 
 
 

TROMBOZ_ŞEKLİ   ortalama ± std. Sapma 
medyan (min - 

maks) 

TROMBOZ ANI MPV 
PULMONER TROMBOEMBOLİ 

(n=9) 
           9,99 ± 1,33    10 (8 - 12,4) 

 

 

PORTAL VEN TROMBOZU (n=2) 

 

13,45 ± 1,91 

 

 13,45 (12,1 - 14,8) 

 

 

DERİN VEN TROMBOZU (n=7) 

 

9,91 ± 1,68 

 

    9,5 (7,2 - 12,4) 

  

 

PULMONER TROMBOEMBOLİ+ 

DERİN VEN TROMBOZU (n=5) 

 

11,48 ± 1,34 

 

11,7 (9,6 - 12,8) 

TROMBOZ ANI 

EOZİNOFİL 

PULMONER TROMBOEMBOLİ 

(n=9) 
0,45 ± 0,44 0,23 (0,1 - 1,35) 

 

 

PORTAL VEN TROMBOZU (n=2) 

 

0,42 ± 0,52 

 

0,42 (0,05 - 0,79) 

 

 

DERİN VEN TROMBOZU (n=7) 

 

0,21 ± 0,1 

 

      0,17 (0,1 - 0,4) 

  

 

PULMONER TROMBOEMBOLİ+ 

DERİN VEN TROMBOZU (n=5) 

 

0,23 ± 0,13 

 

0,2 (0,14 - 0,47) 
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5.  TARTIŞMA 

İnflamasyon, solid organ  malignitelerinin gelişmesinde önemli bir faktör 

olarak değerlendirilmektedir (Balkwill ve  Mantovani  2001). Bazı solid organ 

maligniteleri, pro-tümörojenik etki gösteren inflamatuar mikroçevrenin temelini 

oluşturacak  intrinsik bir inflamasyonu tetikleyebilirler. İnflamatuar mikroçevrenin 

kanser gelişimi ve ilerlemesinde, anjiyogenezde, metastastazda ve sistemik tedavilere 

karşı tümör direncinde  kritik bir role sahip olduğu belirlenmiştir( Mantovani ve ark 

2008).  

İnflamasyonun değişik tiplerinde  tümör mikroçevresi,  doğal bağışıklık 

hücrelerini (makrofaj, nötrofil, mast hücresi, NK (natural killer), dendritik hücre), 

kazanılmış bağışıklık hücrelerini (T  ve B lenfositler), ek olarak kanser hücrelerini ve 

onları çevreleyen stromayı (fibroblast, endotelyal hücre, perisitler, mezenşimal 

hücreleri içerir) içinde barındırır( de Visser ve ark 2006). Birbirlerinden farklı  bu 

hücreler direkt olarak veya kemokin ve sitokinler aracılığıyla iletişime geçerler. 

Bunun sonucunda tümör kontrolü ve büyüme şeklini otokrin ve parakrin ürünlerle 

etkilerler. İnflamasyonun tümör başlatıcı etki veya anti-tümör etkinlik göstereceğini 

bu değişik hücre tiplerinden salınan değişik mediatör tipleri belirler( Lin ve Karin  

2007). 

Pankreas kanseri etyolojisinde kronik inflamasyonun  yeri 

kanıtlanmıştır.Kronik inflamasyon, aynı inflamatuar bağırsak hastalığında olduğu 

gibi hücrelerin hasarına neden olur ve devamında bu hasarlı hücrelerin iyileşmesi 

için büyüme faktörleri salınır. Hücre hasarı ve çoğalması inflamatuar mikro çevrenin 

gelişimine neden olabilir ve bu da yapısı değişmiş hücrelerin üretimini artırır.Sonuç 

olarak  neoplastik hücreler oluşur. İnflamatuar mikro çevrenin,onkogenlerin 

aktivasyonu veya tümör baskılayıcı genlerin inhibisyonuna neden olan  bir genomik 

hasarın kaynağı olabileceği bildirilmiştir. (Kinzler ve  Vogelstein 1998). 

Nötrofillerin,T lenfositler  ve B lenfositlerin, trombositlerin; tümör 

inflamasyonu ve immunolojisinde önemli bir role sahip oldukları gösterilmiştir  

( Schreiber ve ark 2011). Bu bilgiden yola çıkarak hemogram gibi hastalarda rutin 

olarak çalışılan bir testin inflamasyon-kanser ilşkisini konu alan çalışmalarda 

kullanılması kaçınılmazdı (Cheng ve ark 2015).Çeşitli kanser türlerinde inflamasyon-

kanser ilişkisi araştırılmış, serolojik proinflamatuar markerlar olan nötrofil/lenfosit 

oranı (NLO), trombosit/ lenfosit oranı  (TLO), ortalama trombosit hacmi(MPV), 
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eozinofil sayısı ve lenfosit sayısı  birçok kanser tipinde prognoz ve survi ile ilişkili 

bulunmuştur(van Driel  ve ark 1999,  Clark ve ark 2007, Li ve ark  2014,  Martin ve 

ark  2014 ). 

Artmış NLO, nötrofil artışından daha çok lenfopeni gelişimi ile ilişkilidir 

(Martin ve ark  2014 ). NLO; protümöral inflamatuar durum ile antitümöral immün 

durum arasındaki dengenin bir göstergesidir. Nötrofil miktarındaki artışa veya 

lenfosit miktarındaki düşmeye bağlı olarak NLO yükselmekte ve bu denge 

protumöral inflamatuar durum lehine kaymaktayken, lenfosit miktarındaki artma 

veya nötrofil miktarındaki düşme bu dengeyi antitümöral immün durum lehine 

çevirmektedir. Bu yüzden NLO‘nun artışı kötü prognoz göstergesi iken NLO‘nun 

düşmesi iyi prognoz göstergesidir(Mallappa ve ark  2013). 

Martin ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada metastatik(n=84)  ve  lokal-

ileri unrezektable(n=40)  pankreas kanserli 124 hasta retrospektif olarak incelenmiş 

ve NLO ≥ 5 olan grupta median survi  2,6 ay,  NLO <5  olan grupta ise 8,5 ay 

bulunmuştur. TLO ≥ 200  olan grupta  median survi  4 ay ve TLO <200  olan grupta 

ise 9,1 ay bulunmuştur .Trombosit sayısı ve lenfosit sayısı ile survi arasında direk bir 

ilişki bulunamamıştır ( Martin ve ark  2014). 

Martin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ve literatürdeki birçok çalışmada, 

serolojik inflamasyon markerlarına (NLO,TLO,MPV,lenfosit sayısı..)  sadece kanser 

tedavisi (ameliyat,kemoterapi veya radyoterapi)  öncesinde bakılmış ve buna göre 

prognoz-survi  ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır.Biz çalışmamızda inflamasyon 

markerlarına kanser tedavisi öncesi ve sonrası dönemde  bakarak,kemoterapinin 

inflamasyon markerları ve immunite üzerine etkisini belirlemek, protümöral 

inflamatuar durum ile antitümöral immün durum arasındaki dengedeki rolüne bağlı 

olarak kanser prognozu ve surviye etkilerini belirlemek istedik.Biz de çalışmamızda 

Martin ve arkadaşlarının çalışmasında olduğu gibi  NLO  ve TLO nun  artmış 

değerlerinin( ≥ 3 ve  ≥ 150) pankreas kanserli hastalarda  kötü prognoz ve survi ile 

ilişkili olduğunu bulduk.Kemoterapi öncesinde ve sonrasında NLO ≥ 3  ve TLO ≥ 

150 olan  hastaların pankreas kanserinin baskın bir yüzdeyle progrese olduğunu  

bulmuş olduk(> %82).Çalışmamıza alınan hastaların median survisinin,  Martin ve 

arkadaşlarının çalışmasına alınan hastaların median survisinden belirgin olarak 

yüksek olduğu belirlendi.Bunun sebebi olarak, Martin ve arkadaşlarının NLO  ve 

TLO  cut-off değeri olarak bizden daha yüksek değerleri referans alması, bizim 
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çalışma grubumuzda palyatif  tedavi alan hasta( ECOG >2) bulunmazken  Martin ve 

arkadaşlarının çalışmasında  % 37 oranında bulunması gösterilebilinir.Çalışmamızda 

NLO  ve TLO değerlerinin KT sonrasında, KT öncesine göre istatiksel açıdan 

anlamlı şekilde yükseldiği  görüldü(p=0.007  ve 0.001).Nötrofil,trombosit ve lenfosit 

sayıları KT sonrasında düştüğü halde bu oranların artmasının sebebi lenfosit 

sayısındaki düşme oranının görece olarak trombosit ve  nötrofil sayısındaki düşme  

oranına göre  yüksek olmasıdır.Ancak bu oranların artması  kemoterapinin etkisiz 

olduğu manasına gelmez.Çünkü burada tüm populasyonun ortalamaları(progresyon 

grubu(n=66) + regresyon grubu(n=62)  ) alınmaktadır. 

Lenfositler antitümöral immunitenin, nötrofil ve trombositler protümoral 

inflamasyonun temsilcileridir (Ownby ve ark 1983, Fidler 2003, Mallappa ve ark  

2013, Kemal ve ark 2014,).KT sonrasında nötrofil,trombosit, lenfosit sayılarında 

düşme olması,ancak lenfosit sayısındaki düşmenin göreceli olarak daha fazla olması, 

kemoterapinin genel olarak tümörün inflamatuar mikroçevresini ve immuniteyi 

baskıladığını, ancak  protümöral inflamatuar durum ile antitümöral immün durum 

arasındaki dengede antitümöral immun durumu biraz daha fazla baskıladığı 

varsayımını çıkarabiliriz( Ma ve ark 2010, Shiao ve ark 2011). 

 

Malign hücreler otonomi kazanıp prolifere olabilecekleri gibi, RAS ve MYC  

ailesine mensup bazı onkogenler,  lökosit salınımı yoluyla tümör mikroçevresinde 

remodelling yapan,tümör başlangıcına ve gelişimine yardımcı kemokinlerin ve 

sitokinlerin salınımını düzenleyen,anjiyogenetik faktörlerin salınımını indükleyen  

bir transkripsiyon programını başlatabilirler (Sparmann ve Bar-Sagi 2004, Soucek ve 

ark 2007). 

IL -6 ve TNF-α  gibi kanser ilişkili inflamasyonda görülen sitokinler ve 

kanser hücreleri tarafından üretilen büyüme faktörleri nötrofil miktarındaki artışı 

indükler. Sitokinler ve fagositik mediatörler hücresel DNA da hasara neden olur, 

apopitozu inhibe eder ve anjiogenezi uyarır (McMillan ve ark 2003). Bu yüzden 

periferal nötrofil miktarı; kanserle ilişkili inflamasyonun ve tümör gelişiminin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Yamanaka ve ark 2007).  

Tümör hücreleri tarafından üretilen hematopoezde görevli sitokinler,periferik 

kanda nötrofil artışına sebep olurlar.Bu nötrofil artışı, aynı zamanda tümörün 

agresifliğinin bir göstergesidir.Nötrofiller extrasellüler matrikste remodellinge yol 
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açarak tümör gelişimini başlatıp, metastazında rol oynarlar. Reaktif oksijen ürünleri, 

nitrik oksit ve arjinaz salınımını düzenleyerek T hücre yanıtını baskılarlar ( Kemal ve 

ark 2014). 

Bhatti I. ve arkadaşlarının opere olmuş pankreas kanserli  84 hastayı 

retrospektif   olarak taradığı çalışmada ise NLO ≤ 3 olan grubun  median survisi  

13.7 ay,  NLO 3-4  olan grupta 17 ay ve NLO >4 olan grupta 5.9 ay bulunmuştur.Bu 

çalışmada TLO-survi arasındaki ilişki de irdelenmiş, ancak   anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (Bhatti ve ark  2010).TLO nun pankreas kanseri prognozu ve 

hastalıksız sağkalım süresi  ile ilişkili olmadığını bildiren diğer bir çalışmada Garcea 

G. ve arkadaşları pankreas duktal adenokarsinom nedeniyle pankreatikoduedonekto 

mi yapılmış 74 hastanın verilerini  retrospektif olarak incelemişler. Preoperatif  TLO 

nun   pankreatikoduedonektomi  sonrası nüks görülen ve görülmeyen gruplar 

arasında anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı görülmüş Preoperatif  NLO >5  olan  

hasta  grubunun  hastalıksız sağ kalım süresi 12 ay, NLO <5  olan hasta grubunun  

hastalıksız  sağ kalım süresi ise 52 ay bulunmuştur. (Garcea ve ark  2011).İki 

çalışmada da bizim çalışmamızdan farklı olarak opere olmuş hastaların sadece tedavi 

öncesi dönemdeki verileri incelenmiş.Birinde genel sağkalım süresinin NLO ve TLO 

ile ilişkisi, diğerinde ise NLO nun hastalıksız sağ kalım süresi ile ilişkisi, NLO ve 

TLO nun rekürrens olan ve olmayan gruplar arasındaki farklılığı araştırılmış.Garcea 

ve arkadaşlarının çalışmasında TLO ile hastalıksız sağkalım süresi veya genel sağ 

kalım süresi arasındaki ilişki araştırılmamış.Garcea’nın çalışmasında pankreas 

kanseri rekürrens olan ve olmayanların serolojik inflamatuar markerları 

kıyaslanırken benzer şekilde bizim çalışmamızda hastaların kemoterapi öncesi  ve 

sonrası NLO ve TLO değerleri ile progresyon-regresyon veya stabil hastalık  gelişimi 

arasındaki ilişki araştırıldı.Ancak bizim çalışmamızda, Garcea ve arkadaşlarının 

çalışmasından farklı olarak kemoterapi öncesi ve sonrasında  bakılmış olan NLO ve 

TLO değerlerinin ikisinin de pankreas kanseri progrese olan grupta,regrese veya 

stabil hastalığı olan gruba göre istatiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek olduğu 

gözlendi(p değerlerinin hepsi  0.0001 bulundu).İki değerin yüksekliğinin daha kısa 

genel sağkalım süresi ili ilişkili olduğunu zaten daha önce belirtmiştik. 

The American Journal of  Surgeryde  2009  yılında Smith ve arkadaşları 

tarafından yayınlanan bir makalede bizim çalışmamızın sonuçlarını destekleyen 

bulgulara ulaşılmıştır. TLO’ nun  rezeke edilmiş pankreas kanserli hastalar için 
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preoperatif  dönemde bakılabilecek  önemli bir prognostik  marker olabileceği 

belirtilmiştir.Preop dönemde bakılmış olan TLO ≤ 150  olanlarda median survi  19.7 

ay, TLO 150-300 arasında olan grupta  13.7 ay  ve  TLO >300  olan grupta ise  5.8 

ay bulunmuştur(Smith ve ark 2009). 

Trombositler tümör gelişimi ve metastazında önemli rol üstlenirler. VEGF 

yoluyla anjiyogenezi indükleyerek tümör gelişimini başlatırlar.Ayrıca tümör 

hücrelerinin sirkülasyonu sırasında diğer tümör hücreleri ve trombositlerle adhezyon 

yaptıkları gösterilmiştir.Bunun tümör hücresi agreagasyonunda ve tümör hücresinin 

yaşamasında önemli bir role sahip olabileceği belirtilmiştir (Fidler 2003). Bunun 

yanında değişik tümör tipleri trombosit aktivasyonuna katkı sağlayan ADP  ve sistein 

proteaz gibi mediatörlerin salınımınından sorumludur (Grignani ve ark 1988).  

TLO nun pankreas  kanserinin tanı ve tedavi takibinde kullanılabilirliğinin 

araştırıldığı Rammohan  A.  ve  arkadaşları tarafından  birkaç ay önce yayınlanan 

çalışmada; 2005-2011 yılları arasında kronik kalsifik  pankreatit  teşhisi almış 83 

hastanın verileri retrospektif olarak taranmış.Pankreas başındaki kitlenin malign 

olduğu düşünülenlere pankretikoduedenektomi, benign olduğu düşünülenlere ise 

Frey prosedürü uygulanmış. Hastaların  operasyon materyalleri histopatolojik olarak 

incelendiğinde %66.3 ünde  pankreas başında inflamasyon , %33.7 sinde ise malign 

karakterde pankreas başı kitlesi tespit edilmiş.Malignite tanısı koymada  CA 19-9 ve 

TLO nun etkinlikleri kıyaslanmış ve benzer bulunmuş (sensitivite: % 85.5 ve 81.2   

spesifite: % 96.4 ve 92.8). CA 19-9  ve  TLO kombine kullanıldığında ise 

sensitivitenin  %94.5 e çıktığı gözlenmiş.TLO nun , kronik kalsifik pankreatiti 

olanlarda pankreas başı kitlesinin benign (inflamasyon)- malign ayrımında, CA 19-9 

kadar iyi bir tanısal marker olduğu belirtilmiş (Rammohan ve ark  2015).Bizim 

çalışmamızda TLO nun hasta ve sağlıklı kişileri ayırt etmedeki etkinliği Rammohan 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadaki oranlar kadar yüksek bulunmamıştır. 

Çalışmamızdaki TLO cut-off değeri olan 150 sayısını kesim noktası aldığımızda 

sensitivity %44.5, spesifite ise %66 bulunmuştur( AUC=0.58  p=0.096) .TLO nun  

aynı diğer tümör markerlarında olduğu gibi,pankreas kanseri tanısından ziyade tedavi 

ve prognoz takibinde kullanışlı olabileceğini söyleyebiliriz. 

Pankreas kanserinde NLO ve TLO’ nun prognostik önemini araştırdığımız 

çalışmamızda, bu markerlar ile ilgili tartışmayı  yakın zamanda yayınlanmış iki tane 

meta-analize yer vererek sonlandırmak istiyorum. Cheng H. ve arkadaşlarının   
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Temmuz  2015 de Scientific Reports da yayınladıkları makalede,  NLO nun pankreas   

kanserinin prognozundaki rolünü inceleyen 2007-2014 yılları arasında yayınlanmış  

9 adet  çalışmanın meta-analizi yapılmış.Bu çalışmalarda toplam 2035 pankreas 

kanserli hastanın verileri incelenmiş, NLO cut-off değeri bu çalışmalarda  2-5 

değerleri arasında alınmış.Çalışmaların tamamında tedavi öncesi NLO değerine 

bakılmış.Çalışmaların meta-analizi sonucunda artmış NLO değerinin daha kısa survi 

ile ilişkili olduğu sonucuna varılmış.NLO nun pankreas kanserli hastaların survisini 

belirlemede önemli bir marker olabileceği kanaatine varılmış (Cheng ve ark 2015). 

Templeton  AJ  ve arkadaşlarının  Temmuz  2014 de  yayınladıkları bir 

çalışmada  değişik solid tümör tiplerinde  TLO-survi  ilişkisini  incelemiş  20 adet  

çalışmanın(3 tanesi pankreas ca ile ilgili) meta-analizi yapılmıştır. 20  adet  

çalışmada  toplam 12.754  hastanın verileri incelenmiştir. Çalışmalar referans 

aldıkları  TLO değerlerine göre  Grup 1 ve Grup 2  şeklinde iki gruba ayrılmıştır. 

Grup 1 de TLO için   150-300 arasında  cut-off  değer almış 12 çalışma, Grup 2 de 

ise TLO yu <150, 150-300, >300  şeklinde sınıflandırıp  çalışmaya almış  8 çalışma 

incelenmiştir. Grup 1 de  yüksek TLO düzeyinin pankreas, koleraktal, 

gastroözofageal, hepatosellüler  ve  over kanserinde kötü survi ile ilşkili olduğu 

gösterilmiş, ancak  meme kanserinde bu ilişki gösterilememiştir. Grup 2 de ise bu 

ilişki sadece kolorektal kanserde gösterilebilmiştir. Grup 2 de referans olarak 2 adet 

pankreas kanseri çalışması alınmıştır ve  bunlardan bir tanesi bizimde çalışmasından 

bahsettiğimiz Bhatti ve arkadaşlarının çalışmasıdır. Grup 1 de TLO  nun  hastalığın  

survisini  belirlemedeki  etkinliğinin, metastatik olanlarda  erken evre hastalığa göre 

daha güçlü olduğu gösterilmiştir (Templeton ve ark 2014). 

Bu meta-analizlerden de anlaşılacağı üzere NLO nun kanser hastalarının 

prognozunu göstermede  önemli bir belirteç olduğu konusunda literatürdeki 

çalışmalarda görüş birliği varken, TLO konusunda aynı  durumdan bahsedebilmemiz 

imkansızdır. 

Konakçının ,tümör hücrelerine  karşı oluşturmuş olduğu anti-tümör immün 

yanıttan primer olarak lenfositler  sorumludur. Lenfositler, sitotoksik hücre ölümüne 

ve sitokin üretimine neden olarak tümör hücrelerinin proliferasyonunu ve metastatik 

aktivitelerini inhibe ederler.Ownby  HE ve ark. tarafından yapılan çalışmada, 

periferik kandaki lenfosit sayısının meme kanserinin prognozunda ve hastanın 

sağkalımında önemli etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Ownby ve ark 1983).  
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 Lenfositlerin periferik kanda sayılarının azalması durumunda tümör etrafında 

immün-tolere bir mikroçevre oluştuğu, lenfopeninin bu sebeple kötü prognostik 

etkiye sahip olduğu  gösterilmiştir (Ray-Coquard ve ark 2009). Teramukai S ve 

arkadaşları tarafından yapılan in vitro çalışmalarda lenfositler ve natürel killer 

hücreler nötrofillerle aynı ortamda kültüre edildiklerinde sitolitik aktivitelerinde bir 

azalma olduğu gösterilmiştir. Ortamdaki nötrofil oranı arttıkça bu baskılanmada 

artma olduğu görülmüştür (Teramukai ve ark 2009).  

Clark EJ ve arkadaşları tarafından 2007 yılında yapılan bir çalışmada 

pankreas kanserinde preoperatif  lenfosit sayısının yüksek olmasının prognozu 

olumlu yönde etkiledeği gösterilmiştir.Preoperatif  lenfosit sayısı  > 1.5 x 109/litre 

olanlarda median survi 14,3 ay ,  < 1.5 x 109/litre  olanlarda median survi  8,8 ay 

bulunmuştur. Çalışmamızda da lenfosit cut-off değeri 1.5 x103/mL alınmış,  KT 

öncesinde ve sonrasında   lenfosit sayısı < 1.5 x103/mL   ve  ≥ 1.5 x103/mL   

grupların survileri karşılaştırılmıştır.KT öncesinde lenfosit sayısı-survi ilişkisi Clark 

ve arkaşlarının çalışmasının sonuçlarına  benzer şekilde; lenfosit sayısı < 1.5 

x103/mL olan grubun median survisi 10.4 ay bulunmuşken, ≥ 1.5 x103/mL olan 

grubun median survisi 15.6 ay bulunmuştur.KT sonrasında ise aradaki survi farkı 

artmış,lenfosit sayısı < 1.5 x103 /mL olan grubun median survisi 11.4 ay 

bulunmuşken,  ≥ 1.5 x103/mL olan grubun median survisi 20.6 ay bulunmuştur.KT 

sonrasında gruplar arası survi farkının bariz şekilde artmasının sebebi kemoterapinin 

protümöral inflamatuar durum ile antitümöral  immün durum arasındaki dengedeki 

rolüne bağlanmıştır.Daha önce kemoterapinin hastalarımızda tümörün inflamatuar 

mikroçevresini ve hastanın immunitesini baskıladığını belirmiştik.Ancak kemoterapi 

sonrası genel hasta populasyonunda  lenfosit sayısı ortalamasındaki düşme oranı 

daha fazla olduğu için hasta immunitesini biraz daha fazla baskıladığı öngörüsünde 

bulunmuştuk. KT sonrasında  lenfosit sayısı < 1.5 x103 /mL olan 75 hasta(kemoterapi 

öncesinde bu sayı 49 idi), lenfosit sayısı  ≥ 1.5 x103/mL olan 53 hasta olduğu için 

kemoterapinin immuniteyi  her hastada aynı düzeyde baskılamadığını göstermiş 

olduk.Kemoterapi sonrasında anti-tümör yanıtın temel hücresi lenfosit değerinin 

halen ≥ 1.5 x103/mL olmasının, kemoterapinin etkisiyle  inflamatuar tümör 

mikroçevresinde  baskılanma olduğu için, protümöral inflamatuar durum ile 

antitümöral  immün durum arasındaki dengenin antitümöral immun durum lehine 
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bozulmasına neden olduğunu  ve bunun gruplar arasında survi farkını artırdığını 

düşünüyoruz. 

Lenfopeni  gelişiminin  direkt olarak immun sistemin baskılanması ile ilişkili 

olduğu ve birçok kanserde kötü prognoz ile birlikte olduğu gösterilmiştir.Pankreas 

duktal adenokarsinomlu hastalarda T evresi arttıkça, CD 3, CD 4 ve CD 8 lenfosit 

sayıları nın  pankreas kanserinin evresi ile korelasyon gösterir şekilde azaldığı 

gösterilmiştir (Wenger ve ark 1999).Fogar P ve arkadaşlarının pankreas kanserli 

hastalarda lenfosit düzeyinin önemini araştırdıkları bir çalışmada pankreas kanserli 

hastaların lenfosit sayıları, kontrol grubu ve kronik pankreatitli hastalardan daha 

düşük bulunmuştur. Evre II B –IV arası pankreas kanserlilerin lenfosit sayısı,  Evre 

0-II A arasındakilerin lenfosit sayılarından daha düşük bulunmuştur (Fogar  ve 

ark 2006). 

Literatürde lenfosit sayısının antitümoral immun yanıttaki önemini kanıtlayan 

pankreas kanseri dışı malignitelerle ilgili yapılmış çalışmalar da mevcuttur.Ku GY ve 

arakadaşlarının yaptıkları bir çalışmada İpilimumab ile tedavi edilen malign 

melanomlu hastalardan, lenfosit değeri <1000 hücre/mL olanların median survileri 

1.4 ay bulunurken, lenfosit değeri >1000 hücre/mL olanların median survileri 11.9 ay 

bulunmuştur (Ku ve ark 2010).  

Kronik inflamasyon, pankreas kanseri etyolojisinde yer alan nedenlerden 

biridir. Kontrol grup ve kronik pankreatitli hastalar ile kıyaslandığında pankreas 

kanserli hastalarda CD8 supressör  T Lenfositleri daha yüksek, CD4 helper T 

Lenfositler rölatif olarak daha düşük bulunmuştur. Pankreas kanserinin inhibitör 

sitokinler (IL-10, TGF-B) ve lenfopeni ile ilişkisi ortaya konmuştur. Hatta pankreas 

kanseri,diğer gastrointestinal sistem kanserleri ile kıyaslandığında lenfopeni ile 

ilişkisi en belirgin olan kanserdir. Pankreas kanserinde gelişen lenfosit sistem ile 

immun sistemin denge ve koordinasyon bozukluklarının kötü prognoz ve tümör 

progresyonunda etkili olabileceği düşünülmüştür (Martin ve ark 2014). 

Çalışmamızda literatürdeki lenfosit sayısı-kanser survisi arasındaki ilişkiyi 

irdeleyen diğer çalışmalardan farklı olarak lenfosit sayısı-pankreas kanseri prognozu 

arasındaki ilişkiyi de irdelemek istedik.Lenfosit sayısı ile pankreas kanseri prognozu 

arasında olumlu bir birliktelik olduğu kanaatine vardık.Kemoterapi öncesi bakılmış 

olan lenfosit sayısı  ≥ 1.5 x103/mL  olan hastalardan (n=79),  29 hastanın (%36,71)  

pankreas kanseri progrese olurken, 50 hastanın (%63,29)  pankreas kanseri regrese 
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olmuştur. Kemoterapi sonrası bakılmış olan lenfosit sayısı ≥ 1.5 x103/mL  olan 

gruptan(n=53),  14 hastanın (%26,42)  pankreas kanseri progrese olurken, 39 

hastanın (%73,58)  pankreas kanseri regrese olmuştur.Kemoterapi sonrası lenfosit 

sayısı ≥ 1.5 x103/mL  olan hastaların sayısı azalmış olmasına rağmen(79-53), bu grup 

içindeki hastalığı regrese olanların oranı 10 birim artmıştır(%63-%73).Bunun 

nedeniyle ilgili görüşümüzü lenfosit sayısı-survi ile ilgili bölümde belirtmiştik. 

Lenfosit sayısı < 1.5 x103/mL  olan hasta grubunda benzer oranlarla hastalığı 

progrese olanların ağırlıkta olduğunu gözlemledik.Lenfosit sayısının pankreas 

kanserinin  prognoz ve survisinde oldukça önemli bir biyomarker olduğunu 

yaptığımız çalışma ile kanıtlamış olduk. 

Zhang GQ ve arkadaşlarının  2015 mart ayında yayınladıkları bir makalede  

lenfositlerin tümörlere karşı immun yanıtta ne kadar önemli hücreler olduğunu 

kanıtlayan ve çalışmamızın sonuçlarını destekleyen veriler elde edilmiştir.84 adet 

mide kanserli hastanın 42 sine klasik tedavi, kalan 42 sine ise aktive edilmiş otolog 

lenfosit verilmiş ve genel sağkalım süreleri karşılaştırılmış. Klasik tedavi alan grupta 

genel sağkalım süresi 13.9 ay bulunmuşken, immunoterapi tedavisi (aktive edilmiş 

otolog lenfosit) alan grubun genel sağkalım süresi 27 ay bulunmuştur (p = 0.028, HR 

= 0.573, 95%CI: 0.347-0.945) (Zhang ve ark 2015).Lenfositler, tümöre karşı immun 

yanıtta katkısı en iyi fark edilmiş hücrelerden olmasına rağmen halen Zhang ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmaya benzer gözlemsel çalışmalara ve daha ileri 

moleküler çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

MPV , hematolojik analizlerde kolayca çalışılan ve trombosit aktivasyonu ile 

fonksiyonlarının göstergesi olan bir parametredir.MPV değeri yüksek olan yani çapı 

daha büyük olan trombositlerin,küçük olanlara göre metabolik açıdan daha aktif ve 

enzimatik açıdan daha zengin oldukları gösterilmiştir (Mangalpally ve ark 2010).  

Büyük trombositler daha fazla granül içerir, Tx A2, ADP gibi vazoaktif  ve 

protrombotik maddeleri daha fazla sentezlerler. Hacimleri daha büyük olan 

trombositlerin daha aktif oldukları için vasküler yatakta trombüs oluşumunu 

kolaylaştırdıkları yapılmış çalışmalarda gösterilmiştir (Park ve ark 2002).  

Çalışmamızda, hastanemizde  tüm hastaların hemogram ölçümlerinde 

antikoagülan olarak EDTA kullanıldığı ve MPV ölçüm tekniği olarak empedans 

yöntemi kullanıldığı için ,yani tüm hemogram ölçümlerinde aynı yöntem uygulandığı 
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için, hasta ve kontrol grupları arasında MPV değerlerinde farklılığa yol açacak teknik 

sıkıntılardan etkilenilmedi. Böylece MPV ölçümlerinde standardizasyonu 

sağladık.Ayrıca hasta ve kontrol grubu seçimi yapılırken  MPV değerini etkileme 

ihtimali olan DM, MI ve koroner arter hastalığı öyküsü olanlar,SVO ve stroke 

öyküsü olanlar,böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar,tiroid fonksiyon bozukluğu 

olanlar ,aktif enfeksiyonu olanlar,antikoagülan ve antiaggregan kullananlar,pankreas 

ca tanısı almadan önce venöz tromboemboli öyküsü olanlar,kontrol grubunda 

tromboembolik hadise öyküsü olanlar,trombosit fonksiyon bozukluğu,kemik iliği 

aplazisi,MDS,ITP gibi rahatsızlıkları olanlar,çölyak , inflamatuar barsak hastalığı 

olanlar,kronik hepatiti , kronik karaciğer hastalığı olanlar, romatolojik hastalık 

öyküsü olanlar çalışmaya alınmamıştır. 

MPV değerinin yapılan birçok çalışmada,koroner arter hastalığı,serebro-

vasküler hastalık,kronik hepatit  B  ve C,ülseratif kolit,kırım-kongo kanamalı ateşi, 

çölyak hastalığında arttığı gösterilmiştir.Hepatosellüler karsinom ve pankreas 

kanserinde ise inflamasyonun belirteci olarak çalışılmıştır ( Kılınçalp ve ark 2014). 

MPV–kanser  ilişkisini incelemiş literatürde birçok yayın mevcuttur.Karateke 

A. ve arkadaşlarının  endometrium kanserli hastalarda yaptıkları çalışmada, 

endometrium kanserli hastaların  MPV değeri endometrial hiperplazisi olan hastalar 

ve kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur (Karateke ve ark 

2015).Çalışmamızda da pankreas kanserli hastaların kemoterapi öncesi ortalama 

MPV değerleri kontrol grubu ortalama MPV değerinden anlamlı şekilde yüksek 

bulunmuştur (8,79 ± 1,57 - 7,05 ± 1,02   p=0,0001). 

MPV ile ilgili bulduğumuz sonuçları destekleyen başka bir çalışmada 

Baldane S. ve arkadaşları tarafından 2015 yılında yayınlanmıştır. Bu  çalışmada 

papiller tiroid karsinomlu hastaların preoperatif  MPV değerlerinin benign guatrı 

olan hastaların ve kontrol grubunun MPV değerinden yüksek olduğu bulunmuştur. 

Operasyon sonrası papiller tiroid kanserli hastaların MPV değerleri istatiksel olarak 

anlamlı şekilde düşmüş ve benign guatrı olan hastaların MPV değeriyle neredeyse 

aynı olmuştur (Baldane ve ark 2015).MPV yüksekliğine neden olan tümör yükü 

operasyonla ortadan kalktığı için,MPV değerleri operasyon sonrası normale 

dönmüştür. Çalışmamızda ise inoperable pankreas kanserli hastaların verilerinden 

yararlandığımız için tüm hastalarda operasyon sonrasında olduğu gibi tümör 

yükünün ortadan kalkma durumunun olması beklenemezdi.Ancak hastalar, 
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kemoterapi sonrası pankreas kanseri progrese olanlar ve regrese olanlar-stabil 

hastalık grubu olarak iki gruba ayrıldığında; progresyon grubunda KT öncesi 

ortalama MPV değerine göre KT sonrası ortalama MPV değerinde anlamlı şekilde 

artış varken (8,6 ±1,46  ve  9,8 ±1,4   p=0.0001),  regresyon ve stabil hastalık 

grubunda ise ortalama MPV değerinde KT sonrasında ,KT öncesine göre anlamlı 

şekilde düşme vardır(8,94 ± 1,68  ve  7,3 ± 1,68  p=0.0001). Baldane ve 

arkadaşlarının çalışmasına benzer şekilde, pankreas kanseri regrese olan grupta da 

tümör yükü azaldığı için regresyon grubu ortalama MPV değeri kontrol grubu 

ortalama MPV değerine yakın bir değer bulunmuştur( 7,3 ± 1,68   ve 7,05 ± 1,02). 

Değişik kanser tiplerinde tümör yüküne bağlı olarak preop MPV değeri 

yüksek bulunmuş ve operasyon sonrası MPV değerinin anlamlı şekilde düştüğü 

gözlenmiştir.Li JY ve arkadaşlarının  kolon kanseri –MPV ilişkisini inceledikleri 

çalışmada 128 hastanın MPV değerine preop ve postop dönmde bakılmış ve kontrol 

grubunun MPV değeri ile karşılaştırılmış.Hastaların operasyon öncesi kontrol 

grubuna göre yüksek olan MPV değerleri  operasyon sonrası istatiksel açıdan anlamlı 

şekilde düşmüş(Li ve ark  2014). Çalışmamızda pankreas kanserli hasta genel 

populasyonunda KT öncesi ve sonrası MPV değerlerinde  istatiksel açıdan anlamlı 

farklılık olmamasının sebebi olarak progresyon grubunun(n=66) ve regresyon-stabil 

hastalık grubunun(n=62)   hasta sayısının birbirine yakın olması,tüm pankreas 

kanserli hastaların ortalama MPV değeri alındığı için; KT sonrası MPV değerinin 

progresyon grubunda artması , regresyon grubunda azalması  ve sonuç olarak 

bunların birbirini dengelemesi gösterilebilir.Literatürde MPV değerine genelde 

malignitesi opere edilmiş hastalarda bakıldığı için ilgili yayınlarla çalışmamızın 

karşılaştırılmasında regresyon grubunun verilerinin kullanılması daha mantıklı 

olacaktır. 

MPV-pankreas kanseri survisi arasındaki ilişkiyi incelediğimiz çalışmamızda; 

KT öncesi bakılmış MPV değerleri incelendiğinde MPV < 9  ve  ≥ 9  olanlarda 

median survi  sırasıyla 15.1 ay ve  13.6 ay bulunmuştur .KT sonrası bakılmış MPV 

değerleri incelendiğinde ise  MPV < 9  ve  ≥ 9  olanlarda median survi sırasıyla 18.3 

ay  ve 11.4  ay bulunmuştur. Kemoterapi sonrası gruplar arası survi farkının 

artmasının nedeni ,özellikle regresyon grubunda tümör yükünün ve dolayısıyla MPV 

değerinin azalması ile açıklanabilir.Tümör yükü azaldığı için doğal olarak surviye 

katkısı olumlu yönde olacaktır. 
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Tüm tromboembolik olayların %15-20 kadarı kanser hastalarında ortaya 

çıkmaktadır. Kanser venöz tromboemboli  riskini 4-6 kat artırmaktadır. İdiyopatik 

tromboz tanısı alan hastaların yaklaşık %10ʼunda 1-2 yıl içerisinde erken veya 

ilerlemiş kanser tespit edilmektedir. Kanser hastalarında tanı konulduktan sonraki  

aylarda trombo embolik olay riskinin arttığı, sonrasında bu riskin uzak organ 

metastazı ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (Blom ve ark 2005).Kemoterapi ilaçları, 

özellikle kemik iliği naklinde kullanılan yüksek doz tedaviler, bevacizumab, 5-

florourasil, talidomid ve yüksek doz östrojen içeren ilaçlar ve tamoxifen venöz 

tromboemboli için risk oluşturmaktadır (Yıldırım ve ark 2009). Kemoterapi alan 

kanser hastalarında venöz tromboemboli riskinin 4.8 kat arttığı gösterilmiştir (Blom 

ve ark 2004). 

Pankreas kanserinin tromboemboli ile ilişkisi uzun yıllardır bilinmektedir.  

MTHFR  gen polimorfizminin pankreas kanserli hastalarda daha sık görüldüğü ve 

pankreas kanserli  hastalardaki venöz tromboembolik   hadiseler ile ilişkili 

olabileceği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Liu ve ark 2012).  

Pankreas kanserli hastalarda venöz tromboemboli görülme oranıyla ilgili 

1978-2010 yılları arasında yapılmış 8 çalışmada bu oran %5-27 arasında değişen 

oranlarda bulunmuş. Shaib ve arkadaşlarının 2010 yılında yayınladıkları çalışmada 

201 adet pankreas kanserli hastanın verileri retrospektif olarak taranmış.58 hastada 

(%28.9)  venöz tromboemboli tespit edilmiş.Venöz tromboembolilerin  37 si derin 

ven trombozu(%63.80), 11 i  pulmoner tromboemboli (%18.96) ve  10 u bu ikisinin 

kombinasyonundan(%17.25)  oluşuyormuş. Çalışmamızda  venöz tromboemboli alt 

tipleri değerlendirildiğinde ise toplam 23 venöz tromboembolinin; 9 u pulmoner 

tromboemboli (%39.13), 7 si derin ven trombozu (%30.43) ,5 i  bu ikisinin 

kombinasyonu (%21.73) ve 2 si portal ven trombozu (%8.69) idi.Shaib ve 

arkadaşlarının çalışmasında ağırlıklı olarak derin ven trombozu, bizim çalışmamızda 

ise pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu görülmüştür. Pankreas kanserinin 

lokalizasyonuna göre tromboz görülme yüzdesi incelendiğinde ise;pankreas başı 

yerleşimlilerin %24.3 ünde, boyun yerleşimlilerin %60 ında, gövde yerleşimlilerin 

%50 sinde ,kuyruk yerleşimlilerin %27.6 sında, bunlardan birkaçında birden 

yerleşimli olanların ise %31 inde  tromboz görüldüğü gösterilmiş.Pankreas kanserli 

hastalarda  Evre I den IV e doğru gidildikçe tromboemboli görülme oranının bariz 

olarak arttığı gösterilmiş.Venöz tromboemboli tipleri arasında pankreas kanseri 



 

122 

 

survisi açısından farklılık olmadığı belirtilmiş.Bizim çalışmamızda venöz 

tromboemboli alt tipine göre ortalama surviler incelendiğinde en uzun survinin  derin 

ven trombozunda (15,13  ay ± 11,25), en kısa survinin ise portal ven trombozu olan 

pankreas kanseri hastalarında olduğu gözlendi (6,45 ay ± 3,75). Survi,  venöz 

tromboembolisi olanlar ve olmayanlar arasında kıyaslandığında ise iki grup arasında 

istatiksel açıdan anlamlı farklılığın olmadığı görülmüş (Shaib ve ark 2010). 

Çalışmamızda ise tromboz görülmeyen kişilerin median survileri, tromboz görülen 

kişilerin survilerine  göre oldukça yüksek görülmüş olup ,farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (16.0 ay ve 8.5 ay ,p=0,0001) 

Epstein  AS ve arkadaşları pankreas kanseri-venöz tromboemboli ile ilgili 

şimdiye kadar yapılmış en geniş hasta populasyonlu çalışmayı, 2011 yılında 

American Cancer Society de ve 2012 yılında Cancer da yayınladılar. Toplam 1915 

adet pankreas kanserli hastanın verilerinin incelendiği çalışmada 690 hastada(%36)  

venöz tromboemboli teşhis edilmiş.Çalışmamızda bu oran %17.96 bulundu. Pankreas 

kanserinin lokalizasyonuna göre tromboz görülme yüzdesi incelendiğinde ise; 

pankreas başı yerleşimlilerin %33.4 ünde, gövde yerleşimlilerin %35.6 sında ve 

kuyruk yerleşimlilerin %45.4 ünde tromboembolik hadise geliştiği görülmüş.Bu 

oranlar bizim çalışmamızda baş yerleşimli olanlarda %13.9 , gövde yerleşimli 

olanlarda %22.5 ve kuyruk yerleşimli olanlarda % 36.3  oranında tromboembolik 

hadise geliştiği şeklinde bulunmuş.Görüldüğü gibi hem genel tromboemboli riski 

hem de tümör lokalizasyonuna göre tromboemboli gelişim riski bizim çalışmamız 

daki bulgulardan oldukça yüksek çıkmıştır.Bunun sebebi bu çalışmadaki hasta 

populasyonunun bizim çalışmamıza göre çok daha geniş olması ve immobil 

hastaların(performans düzeyi düşük) oran olarak daha fazla sayıda olmasından 

kaynaklanabilir. Pankreas kanseri teşhisi konulduktan sonra erken safhada (1.5 ay 

içerisinde) venöz trombo emboli geçirenlerin, tromboembolik hadiseyi daha geç 

dönemde geçirenlere göre ölüm riskinin daha yüksek olduğu görülmüş. Pankreas 

kanserli hastaların venöz tromboemboli geçirmiş olmalarının hastalık prognozunu 

olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir (Epstein ve ark 2012).Bu son bilgi bizim 

bulgularımızla örtüşmektedir. Çalışmamızda venöz tromboembolili hastaların 

(n=23), 15 tanesinin (%65.2) pankreas kanseri progrese, 8 tanesinin (%34.8) ise 

regrese veya stabil olmuştur.  
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Çalışmamızda venöz tromboemboli geçirmiş hastaların  MPV  değerine üç 

dönemde: KT öncesi, KT sonrası ve venöz tromboemboli teşhis edildiği anda bakıldı 

ve kıyaslamaları yapıldı. Tromboz anında bakılan  MPV değerleri, hem KT öncesi 

ölçülen değerlere göre hem de KT sonrası ölçülen değerlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yüksek görüldü (8,73 ± 1,51,      8,89 ± 1,63,   10,59 ± 1,77   

p=0,0001). 

VTE ile MPV arasındaki ilişkinin incelendiği ilk prospektif çalışma olan 

Tromso çalışmasında bizim bulgularımızı destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.Bu 

çalışmada  25.923 hasta ortalama 10.8 yıl süreyle izlenmiş ve bu süre zarfında 

hastaların trombosit sayıları ve MPV nin VTE gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir. 

İzlem sırasında 445 hastada VTE gelişmiş, bu VTE ataklarının 186’sı (%42) altta 

yatan risk faktörü olmaksızın ,kalan  259’u (%58) altta yatan risk faktörlerinin 

varlığında gelişmiştir. Hastalar MPVdeğerlerine göre; MPV<8.5 fL, MPV=8.5-9.4 

fL ve MPV≥9.5 fL olacak şeklinde üç gruba ayrılarak değerlendirilmiş. Sonuçta; 

MPV<8.5 fL olan gruba göre MPV≥9.5 fL olan grupta total VTE riskinin 1.3 kat 

(%95 güven aralığı 1.0-1.7); altta yatan risk faktörü olmaksızın VTE gelişme riskinin 

1.5 kat (%95 güven aralığı 1.0-2.3) arttığı bulunmuştur. Hastaların trombosit sayıları 

ile VTE gelişim riski arasında ise herhangi bir ilişki saptanmamıştır (Breakkan ve ark 

2009).  

Afsar CU ve arkadaşlarının 2014 yılında yayınladıkları makalede 77 pankreas 

kanserli hastada MPV-tromboz ilişkisi araştırılmış, toplam 14 hastada (%18.1) 

tromboza rastlanmış. Bu oran bizim yaptığımız çalışmadaki oranla hemen hemen 

aynıdır (%17.96). Bu çalışmada derin ven trombozu ile MPV düzeyi arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamış. MPV-survi arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamış. 

Hepatik metastaz ile derin ven trombozu gelişimi arasında bir ilişki olabileceği 

bildirilmiş.Ancak çalışmada MPV için dışlama kriterlerinden bahsedilmemiştir (DM, 

KBY,Ülseratif  Kolit, MI vb..) (Afsar ve ark 2014). 

IL-5, eozinofillerin hematopoetik progenitör hücrelerden diferansiyasyonunda 

ve yaşamında görevli sitokindir (Arai ve ark 1990). IL-5 in eozinofiller üzerindeki bu 

etkisi bilindiği için, astım tedavisinde IL-5 i hedef alan yeni nesil ilaçlar üretilmiştir 

(mepolizumab ve reslizumab) (Amini-Vaughan ve ark  2012).Kimyasal yolla 

skuamöz hücreli tümör oluşturulmuş hamsterlar da yapılan bir çalışmada , IL-5 

nötralize edici antikor ve plasebonun etkinliği araştırılmış. Anti IL-5  tedavi 
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uygulanan hamsterların  eozinofil değerlerinin düştüğü ve tümör yükünün daha az 

olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmayla eozinofillerin tümör patogenezine olan katkıları 

gösterilmiştir. Eozinofiller dokuların remodellinginde görev alırlar ve endotelyal  

dokunun VEGF üretimini aktive ederler (Wong ve ark 1990).Eozinofiller pro-

anjiyogenik sitokinlerin (GM-CSF, FGF,TGF-a)  ve remodelling de görevli matrix 

metalloproteazların salınımını aktive ederler.Bu yüzden eozinofillerin tümör 

büyümesi ve gelişmesinden sorumlu olabileceği öne sürülmüştür (Kita ve ark 1991, 

Ohno ve ark 1997, Hoshino ve ark 2001). Tümör ilişkili doku eozinofilisinin ( tumor-

associated tissue eosinophilia (TATE)  ) serviks kanserinde kötü prognoz ile ilişkili 

olduğunu belirten yayınlar vardır (van Driel ve ark 1999) 

Bu bilginin tersini savunan çalışmalarda  TATE  (tumor-associated tissue  

eosinophilia)  nin kolerektal kanserler, mide kanseri,meme kanseri ,nazofarenks 

kanseri, baş-boyun kanserlerinde  hastaların survilerinde ve rekürrens gelişim 

sürelerinde iyileşmeler yaptığı bildirilmiştir (Ownby ve ark 1983, Goldsmith ve ark 

1992, Leighton ve ark 1996, Fernandez-Acenero ve ark 2000).TATE sayesinde  

kolon kanseri ve baş-boyun kanserlerinde metastazların daha az sıklıkta görüldüğü 

belirtilmiştir (Pretlow ve ark 1983, Goldsmith ve ark 1992).Ancak özafagus skuamöz 

karsinomlu hastalarda yapılmış bir çalışmada TATE nin prognoz ile ilişkisinin 

olmadığı belirtilmiştir (Ishibashi ve ark 2006). 

Çalışmamızda eozinofil değeri-pankreas kanseri prognozu arasındaki ilişkiyi 

araştırmak istedik. Progresyon ve regresyon-stabil hastalık grubunda KT öncesi 

dönemde bakılan eozinofil değerleri arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık 

saptanmadı (p=0,054). KT sonrası eozinofil değerlerine bakıldığı zaman ise 

progresyon grubunda eozinofil değerinin arttığı,  ancak bu artışın istatistiki öneminin 

olmadığı gözlendi(p=0,106). Regresyon-stabil hastalık grubunda ise  KT sonrası 

bakılan eozinofil değerinin istatistiksel açıdan anlamlı şekilde düştüğü gözlendi 

(p=0,0001). Ancak KT öncesi dönemde progresyon grubunun ortalama eozinofil 

değerinin, regresyon-stabil hastalık grubunun ortalama eozinofil değerinden daha 

düşük çıkması (0,15 ± 0,13  ve 0,2 ± 0,21  p=0,054)  istatiksel olarak anlamlı değil 

gibi görünse de, p değeri de anlamlılık değeri olan p<0.05  değerine çok yakın bir 

değer çıktığı için klinik olarak anlamlı kabul edilebilecek bir bulgu olabilir. Daha 

geniş populasyonlu çalışmalarda anlamlı çıkma ihtimali yüksektir. Bu yüzden 

regresyon grubunda KT sonrası eozinofil değeri düşmüş olsa bile, KT öncesinde 
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progresyon grubunun eozinofil değeri regresyon grubunun eozinofil değerinden daha 

düşük olduğu için eozinofil-pankreas kanseri prognozu arasında direk bir ilişkinin 

varlığından söz etmek elimizdeki verilerle  imkansızdır. Tüm pankreas kanserli 

populasyonun KT öncesi eozinofil değeri ortalaması,KT sonrasında anlamlı şekilde 

düşmüştür( 0,18 ± 0,17  ve  0,15 ± 0,25  p=0,0001). Ancak tüm populasyonun 

(progresyon grubu(n=66) + regresyon-stabil hastalık grubu (n=62) ) ortalaması 

alındığı için bu veriyi de prognoz takibinde kullanmak doğru değildir.Hastaların KT 

öncesi bakılmış eozinofil değerleri ortalamasının, kontrol grubunun eozinofil değeri 

ortalamasından düşük çıkması (0,18 ± 0,17   ve  0,2 ± 0,12   p=0,038 )   da bizim 

görüşümüzü destekleyen bir veridir. Zaten literatürde bu konuyla ilgili yapılmış 

çalışmalarda da ortak bir görüşe varılamamıştır.Konunun aydınlığa kavuşabilmesi 

için daha çok deneysel ve ileri moleküler çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Eozinofil-venöz tromboemboli  arasındaki ilişkiyi araştırdığımız 

çalışmamızda venöz tromboemboli geçiren hastaların  tromboz  anı eozinofil 

değerleri ortalaması, KT öncesi ve sonrası ortalama eozinofil değerlerinden istatiksel 

açıdan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur ( 0,16 ± 0,27 ve 0,14 ± 0,17 ve 0,33 ± 

0,32 p=0,0001).  

Eozinofiller, Th-2 immun cevapta rol alırlar ve inflamasyon bölgesinde 

çoğalarak sitokinlerin, lipit mediyatörlerin ve toksik granüler proteinlerin salınımını 

sağlarlar.Bu şekilde inflamasyonu artırıp doku hasarına neden olurlar. Eozinofil-

tromboz ilşkisi ile ilgili birçok hipotez öne sürülmüştür; endotel hasarı, trombosit 

aktivasyonu ve koagulasyona neden olmak gibi. Eozinofiller granüllerinde eozinofil 

peroksidaz, eozinofil katyonik protein, majör basic protein gibi bir çok toksik protein 

içerirler. Eozinofil peroksidaz, endotel hasarı yaparak, eozinofil katyonik protein ve 

majör basic protein ise trombosit aktivasyonu ve aggregasyonuna neden olarak 

trombüs oluşumuna neden olabilirler. İdiyopatik hipereozinofilik sendrom, Churgh-

Strauss sendromu ve büllöz pemfigoid gibi eozionofili ile giden durumlarda 

trombotik hadiselerin gelişme riskinin arttığı, bunun sebebi olarak da eozinofiller 

tarafından salınımı düzenlenen doku faktörünün tromboz gelişim riskini artırması 

gösterilmiştir (Cugno ve ark 2014). 

Hemodiyaliz hastalarında,  arteriovenöz fistül trombozu gelişimi üzerine 

eozinofili ve sigara içiminin etkisinin araştırıldığı bir çalışmada,141 adet 

hemodiyalize giren ve arteriovenöz fistülü olan hastanın verileri toplanmış. Bunların 
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60 tanesinde AVF trombozu tespit edilmiş.Trombozu olan hastaların eozinofil 

değerleri ortalaması, olmayanlara göre istatiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek 

çıkmıştır (p<0.0001). Sigara içenlerde de tromboz yüzdesi yüksek bulunmuştur 

(p<0.01) (Ozdemir ve ark 2005).Çalışmanın sonuçları yine bizim yaptığımız 

çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Eozinofiller, inflamasyon ağının gelişimi sırasında trombüs oluşumu ve 

ilerlemesinden sorumlu olan CD 40 ligandın ekspresyonundan da sorumludurlar 

(Gauchat ve ark 1995).Eozinofiller, koagülasyonun ana mediyatörü olan doku 

faktörünün depolanması ve salınımını sağlayarak  koagülasyon kaskadını aktive 

edebilirler (Moosbauer ve ark 2007).Ayrıca eozinofilik katyonik protein, 

trombomoduline bağlanarak, trombin bağımlı protein C aktivasyonunu engeller 

(Slungaard ve ark 1993)  ve heparan sülfata bağlanarak, antitrombin-III ün trombini 

nötralize etmesi için gerekli olan yapısal değişimi önler (Fredens ve ark1991). Sonuç 

olarak trombüs oluşumuna yatkınlık oluşturur. Eozinofilik katyonik protein, 

heparinin antitrombin-III e bağlanmasını engeleyerek ,tromboz tedavi ve profilaksi 

sinde etkisinin azalmasına neden olabilir (Samsoon ve ark 1992).Bu görüşü destek 

leyen başka bir yayın da iskemik barsak hastalığı gelişen, eozinofilisi olan  21 

yaşında bir kadın hastada heparin profilaksisine rağmen tekrarlayan portal ven ve  

splenik ven trombüslerinin gelişmesini konu edinen case-reporttur (Ames 2011). 

Literatürde eozinofili-trombus birlikteliğini konu edinmiş geniş populasyonlu 

hasta çalışmalarından ziyade, birçok case-report vardır. Eozinofil-trombus arasındaki 

ilişkiyi gösterebilmek için hasta-kontrol gruplarının olduğu geniş populasyonlu 

çalışmalara ihtiyaç vardır.Bizim çalışmamızın bu konuda fayda sağlayacağını 

düşünüyoruz. 

İnflamasyonun tümör oluşumundaki etkisi bilinmesine rağmen aynı zamanda 

tümörlere karşı immun sistemi aktifleyebilir ve kanser tedavisinde kullanılabilir  

( Dougan ve Dranoff 2009). Bu konuda ileride yapılacak çalışmaların kanser 

tedavisinde çığır açacak değişikliklere yol açacağını düşünüyoruz. 
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6. SONUÇ  ve  ÖNERİLER 

1-Nötrofil/Lenfosit oranının  ≥3  olması  pankreas kanserli hastalarda daha kısa survi 

ve kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur. 

2- Trombosit/Lenfosit oranının  ≥ 150  olması  pankreas kanserli hastalarda daha kısa 

survi ve kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur. 

3-MPV ≥ 9 olması  pankreas kanserli hastalarda daha kısa survi ve kötü prognoz ile 

ilişkili bulunmuştur.Ancak kemoterapi sonrası bakıldığında istatiksel açıdan 

anlamlılık saptanmıştır.Kemoterapi sonrasında bakılmış MPV değeri pankreas 

kanseri progrese olanlarda artmış, regrese olanlarda azalmıştır.Dolayısıyla pankreas 

kanserli hastalarda tümör yükünün bir göstergesi kabul edilmiştir. 

4-Lenfosit sayısının  ≥ 1.5 x 103/mL  olması  pankreas kanserli hastalarda daha uzun 

survi ve iyi prognoz ile ilişkili bulunmuştur.Kemoterapi öncesinde bakıldığında survi 

ilişkisi istatiksel açıdan anlamlı bulunmamış fakat prognoz ile anlamlı ilişki 

bulunmuştur.Kemoterapi sonrasında bakıldığında ise hem survi hem de prognoz ile 

anlamlı ilişkisi saptanmıştır. 

5- Eozinofil sayısının kemoterapi öncesi ve sonrasında pankreas kanseri prognoz ve 

survisi ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. 

6-Pankreas kanserli hastalarda gelişmiş olan venöz tromboemboli hadiselerinde 

hastaların tromboz anı eozinofil sayısı ve MPV değeri ,kemoterapi öncesi ve 

sonrasında bakılmış değerlerinden yüksek bulunmuştur.Bu parametreler pankreas 

kanserli hastalarda gelişebilecek venöz tromboemboli hadiselerinde tanı ve tedavi 

takibinde  klinik yararı olabileceğini düşündüğümüz,kolay ulaşılabilir olan ve rutinde 

çalışılan belirteçlerdendir. 

7-NLO, TLO ve Lenfosit sayısı pankreas kanserli hastaların prognozununu 

belirlemede ve tedavi takibinde kullanılabilecek olan,çalışılması için ekstra bir çaba 

gerektirmeyen,hemogram testlerinde rutin olarak çalışılan ve klinik olarak yararı 

olabileceğini düşündüğümüz parametrelerdendir.MPV ise özellikle kemoterapi 

sonrasında tümör yükünün bir ifadesi olarak tedavi takibinde kullanılabilecek bir 

belirteçtir. 
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                                                 8. ÖZET 

 

                               T.C. 
                                     SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
                                    TIP  FAKÜLTESİ  
 
Pankreas Kanserli Hastalarda Hematolojik Parametrelerin (Mean Platelet 

Volume, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Trombosit/Lenfosit Oranı , Eozinofil ve 

Lenfosit sayısı) Prognoz - Tedavi Takibinde Kullanılabilirliklerinin 

Araştırılması 

 

                                  Hazırlayan: Fatih ÇÖLKESEN 

                                  İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

 TIPTA UZMANLIK TEZİ /KONYA-2015 

 
Amaç: Değişik kanser tiplerinde inflamasyon belirteçlerinin prognostik önemi araştırılmıştır. 

Serolojik proinflamatuar belirteçler olan nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (TLO), 

ortalama trombosit hacmi(MPV), eozinofil sayısı ve lenfosit sayısı  birçok kanser tipinde prognoz ve 

survi ile ilişkili bulunmuştur.Eozinofil ve MPV değerlerinin  venöz tromboemboli ile ilişkili olduğunu 

gösteren çalışmalar mevcuttur.Bu çalışmada, proinflamatuar belirteçlerin inop pankreas kanserinde 

prognostik önemini ve tedavi takibinde kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık. Pankreas kanseri 

gibi tromboza  yatkınlık oluşturduğu bilinen bir malignitede, venöz tromboemboli  ile eozinofil ve 

MPV değerlerinin ilişkisini irdelemek istedik.  

Yöntem:Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji bölümüne   1 Ocak 2010-3 Şubat 2015 

tarihleri arasında başvurmuş , inop pankreas kanseri tanısı almış ve en az 3 kür kemoterapi almış 128 

hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı ve hastaların kemoterapi öncesinde bakılmış olan 

hemogram parametreleri aynı sayıda sağlıklı kontrol grubunun hemogram parametreleri ile 

kıyaslandı.Hastalara pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman(kemoterapi başlamadan önce) ve en az 

3 kür kemoterapi aldıktan sonra bakılmış olan NLO,TLO,MPV ve lenfosit sayıları kıyaslandı. NLO 

için <3 ve ≥ 3 değerleri,TLO için <150 ve ≥ 150 değerleri,MPV için < 9 fL ve ≥ 9fL , Lenfosit için 

<1.5 x 103/mL ve  ≥ 1.5 x 103/mL değerleri referans alındı. Medyan genel sağkalım Kaplan-Meier 

yöntemi kullanılarak değerlendirildi. NLO, TLO, MPV lenfosit değerlerinin bağımsız prognostik 

önemini belirlemek için, tek ve çok değişkenli Cox regresyon modelleri kullanıldı. Pankreas kanseri 

tanısı aldıktan sonra, tedavi veya izlem sürecinde venöz tromboemboli geçirmiş olan hastaların 

tromboz anı eozinofil değeri ve MPV değeri,aynı hastaların kemoterapi öncesi ve sonrası bakılmış 

olan eozinofil değeri ve MPV değeri ile kıyaslandı. 
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Bulgular:Pankreas kanserli 128 hastanın sistemik inflamasyon markerları ve median survi arasındaki 

ilişki şöyle bulundu:KT öncesinde bakılan değerlerde; NLO <3 ve NLO ≥ 3  olanlarda median survi 

sırasıyla 17 ay ve 9.7 ay bulundu (p=0.013; hazard ratio (HR)= 1.686). TLO <150 ve  ≥ 150 olanlarda 

median survi sırasıyla  17 ay ve 10.4 ay bulundu(p = 0.004;   HR = 1.843). MPV <9 ve  ≥ 9 olanlarda 

ise median survi sırasıyla  15.1 ay ve 13.6 ay bulundu(p= 0.202 ; HR= 1.309) . Lenfosit <1.5 x 103/mL 

ve  ≥ 1.5 x 103/mL  olanlarda median survi sırasıyla  10.4 ay ve 15.6  ay bulundu(p = 0.164;   HR = 

0.744). KT sonrasında bakılan değerlerde; NLO <3 ve NLO ≥ 3  olanlarda median survi sırasıyla 21.8 

ay ve 10.4 ay bulundu (p=0.0001; HR= 2.166). TLO <150 ve  ≥ 150 olanlarda median survi sırasıyla  

20.6 ay ve 10.4 ay bulundu (p = 0.001;  HR =2.075). MPV <9 ve  ≥ 9 olanlarda ise median survi 

sırasıyla  18.3 ay ve 11.4  ay bulundu(p= 0.01 ; HR = 1.710) . Lenfosit <1.5 x 103/mL ve  ≥ 1.5 x 

103/mL  olanlarda median survi sırasıyla  11.4 ay ve 20.6  ay bulundu ( p = 0.012 ;   HR = 0.577). 

Kemoterapi öncesinde bakılmış olan eozinofil değerinin pankreas kanseri progrese olanlar ile regrese 

veya stabil hastalığı olanlar arasında anlamlı farklılığa sahip olmadığı görüldü (p=0.054) Tromboz 

anında bakılmış olan eozinofil ve MPV değerleri,aynı hastaların KT öncesi ve sonrasında bakılmış 

eozinofil değerlerinden istatiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulundu (0,33 ± 0,32 ve 10,59 ± 1,77 

-  0,16 ± 0,27 ve 8,73 ± 1,51- 0,14 ± 0,17 ve 8,89 ± 1,63 p=0.0001).Kontrol grubu ile hastaların KT 

öncesi hemogram parametreleri kıyaslandığında ise NLO, MPV değerleri kontrol grubu değerlerine 

göre anlamlı şekilde yüksek,eozinofil ve lenfosit değerleri ise anlamlı şekilde düşük bulundu( NLO: 

3,5 ± 3,34 - 1,93 ± 0,72  p=0.0001,   MPV: 8,79 ± 1,57 - 7,05 ± 1,02  p=0.0001, Eozinofil: 0,18 ± 0,17 

- 0,2 ± 0,12  p=0.038,  Lenfosit: 1,8 ± 0,84 - 2,4 ±0,8  p=0.0001).Hasta grubunun TLO kontrol 

grubuna göre daha yüksek bulunmasına rağmen arada istatiksel açıdan önemli farklılık saptanmadı 

 ( 177 ± 111 - 136 ± 49  p=0.096). 

Sonuç: Bizim bulgularımıza göre kemoterapi öncesinde  ve  sonrasında bakılmış olan NLO, TLO ve 

Lenfosit değeri pankreas kanserinin prognozunu  ve survisini belirlemede,tedavi takibi ve izlemde 

yararlı olabilecek parametrelerdendir. Lenfosit sayısı survi ilişkisi sadece kemoterapi öncesi dönemde 

anlamlı bulunmamış,ancak aynı dönemde bakıldığında prognozla ilişkili olduğu belirlenmiştir. MPV 

değerleri kemoterapi öncesinde değil fakat sadece kemoterapi sonrasında bakıldıklarında pankreas 

kanseri tedavi takibi ve izleminde,prognoz ve survisini belirlemede yararlı olabilirler. Eozinofil 

değerinin, kemoterapi öncesi ve sonrasında pankreas kanserinin prognoz ve survi tayininde yaralı 

olabilecek bir markır olmadığı saptanmıştır. Pankreas kanserli hastalarda gelişen venöz tromboemboli 

hadiselerinde, eozinofil ve MPV değerlerinin önemli markırlar olabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar  Kelimeler :  
biyomarker ; inflamasyon ; kanser ; kemoterapi ; pankreas ; prognoz ; tromboz 
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                                           9. SUMMARY 

 
In Pancreatic Cancer Patients Prognosis and Therapy Follow-Up to Investigate 

the Usability of  the Haematological Parameters (Mean Platelet Volume , 

Neutrophil/Lymphocyte Ratio , Platelet/Lymphocyte Ratio , Eosinophil and 

Lymphocyte  Count )                         

 
Background: The prognostic significance of various systemic inflammation-based markers has been 

explored in different cancers. Serological proinflammatory markers such as neutrophil-to-lymphocyte 

ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR),mean platelet volume (MPV), lymphocyte and 

eosinophil count  have been associated with prognosis and survival for many different types of cancer. 

Studies have proven that eosinophil count  and MPV values are associated with venous 

tromboembolism. In a malignancies such as pancreatic cancer  it is known to predispose to 

thrombosis, we aimed to investigate the relationship between eosinophil count and MPV values with 

venous thromboembolism in pancreatic cancer patients. This study determined the prognostic value of  

these markers in patients with in-op pancreatic adenocarcinoma. These markers can be used to assist 

with decision-making in oncology clinics. 

Aim: The aim of this study was to investigate the prognostic significance of systemic inflammation-

based factors: neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR) , mean platelet 

volume (MPV),eosinophil and lymphocyte count  in patients with advanced pancreatic cancer, 

investigate the relationship between eosinophil count and MPV values with venous thromboembolism 

in this group. 

Methods: Data were collected retrospectively for advanced 128 inoperable pancreatic cancer patients 

treated (received at least 3 cycles of chemotherapy) between 1 January 2010 and 03 February 2015 at 

the Selcuk University Medical School Hospital,Medical Oncology Department and the hemogram 

parameters of the patients prior to chemotherapy were compared with the same number of healthy 

controls. Once diagnosed with pancreatic cancer (before starting  chemotherapy) and after the patients 

received at least 3 cycles of chemotherapy, which was analyzed and compared NLR ,PLR,MPV and 

lymphocyte count. The ratios were dichotomised as <3 versus ≥3 for NLR ,<150 versus ≥150 for 

PLR,  <9 fL versus ≥ 9 fL for MPV and  <1.5 x 103/mL  versus  ≥ 1.5 x 103/mL for lymphocyte count. 

Median overall survival was assessed using the Kaplan–Meier method.To evaluate the independent 

prognostic significance of the NLR, PLR, MPV and lymphocyte count,univariate and multivariate 

Cox regression models were applied. After receiving the diagnosis of pancreatic cancer treatment or 

follow-up period of patients who have had venous thromboembolism,eosinophil count and MPV 

values of during trombosis were compared with the same patients before and after chemotherapy 

values of eosinophils  and MPV . 

 Results: Data were evaluable for 128 patients. Median survivals based on the inflammation-based 

prognostic markers evaluated were: Looking at the data before chemotherapy;  NLR <3 versus ≥3 = 
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17 months versus 9.7 months respectively (p=0.013; hazard ratio (HR)= 1.686).  PLR <150 versus 

≥150 = 17 months versus 10.4 months respectively (p = 0.004;  HR = 1.843).  MPV <9 versus 

≥9=15.1 months versus 13.6 months respectively (p= 0.202 HR= 1.309). Lymphocyte count <1.5 x 

103/mL  versus  ≥ 1.5 x 103/mL =10.4 months versus 15.6 months respectively(p = 0.164; HR= 

0.744). 

Looking at the data after chemotherapy;  NLR <3 versus ≥3 = 21.8 months versus 10.4 months 

respectively(p=0.0001; HR = 2.166).  PLR <150 versus ≥150 = 20.6 months versus 10.4 months 

respectively (p = 0.001;  HR =2.075). MPV <9 versus ≥9=18.3 months versus 11.4 months 

respectively (p= 0.01 ; HR= 1.710).  Lymphocyte count <1.5 x 103/mL  versus  ≥ 1.5 x 103/mL =11.4 

months versus 20.6 months respectively ( p = 0.012 ;   HR = 0.577). Eosinophil values were checked 

before chemotherapy,there were no significant differences between the groups of patients with 

pancreatic cancer progression and regression(p=0.054). Patients who have had venous 

thromboembolism,  eosinophil  and MPV values of during trombosis were statistically significantly 

higher than the same patients before and after chemotherapy values of  eosinophils  and  MPV (0,33 ± 

0,32 and 10,59 ± 1,77     -  0,16 ± 0,27   and  8,73 ± 1,51     -   0,14 ± 0,17 and  8,89 ± 1,63  

p=0.0001). Hemogram parameters of  the patients before starting  to chemotherapy were compared 

with the healthy controls hemogram parameters. NLR and MPV values were significantly higher in 

pancreatic cancer patients compared to the control group, but eosinophil and lymphocyte counts were 

significantly lower than control group ( NLR: 3,5 ± 3,34  versus 1,93 ± 0,72  p=0.0001,   MPV: 8,79 ± 

1,57 versus 7,05 ± 1,02  p=0.0001, Eosinophil: 0,18 ± 0,17  versus  0,2 ± 0,12  p=0.038,  Lymphocyte: 

1,8 ± 0,84 - 2,4 ±0,8  p=0.0001). Although pancreatic cancer patients PLR values were higher than 

control group there was no statistically significant difference between the two groups PLR values( 177 

± 111  versus  136 ± 49  p=0.096). 

Conclusions: Our findings suggest that before and after chemotherapy, the NLR , PLR values and 

Lymphocyte count determination of prognosis and survival of pancreatic cancer, one of the 

parameters that may be useful for monitoring treatment and follow-up. There was no significant 

relationship between the number of lymphocyte and survival in the period just prior to chemotherapy, 

but was determined to be associated with prognosis in the same period. MPV values not before but 

only after chemotherapy  may be useful for monitoring treatment and follow-up, determination of 

prognosis and survival of pancreatic cancer. Eosinophil count is not a significant marker before and 

after chemotherapy, determination of pancreatic cancer prognosis and survival. Finally MPV and 

eosinophil values may be important markers in  pancreatic cancer patients with venous 

thromboembolic events. 
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11. EKLER 

 

  11.1. EK-1  Etik Kurul Onayı 

 


