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9. Pancreas (aandoeningen)
9.1

Aandoeningen van de pancreas

-

Aangeboren: mucoviscidose

-

Ontstekingen: acute pancreatitis, chronische pancreatitis

-

Tumoren: pancreaskanker

-

Vasculair: thrombose of aneurysma’s van bloedvaten op de pancreas

-

Functioneel ?

-

Traumatisch: vb. verkeersongeval, stamp van paard

à alleen aangeboren, onstekingen en tumoren bespreken

1

Ziekteleer
9.1.1

prof. Chris Verslype
Aangeboren: mucoviscidose (“cystic fibrosis”)

= taaislijm ziekte à muco: slijm / visci: taai
Wat?

-

Chromosoom

7,

afwijking

moet

op

beide

chromosomen zijn
-

Autosomaal recessieve aandoening (1/2500 blanke
pasgeborenen) in het gen dat codeert voor een eiwit
(CFTR, “cystic fibrosis transmembrane conductance
regulator”) dat over de celmembranen van exocriene
klieren (vb. slijmvlies van luchtwegen, pancreas,
galkanaaltjes, zweetklieren ...) de vloeistofbalans
regelt.

-

Een stoornis in de functie van dit eiwit leidt tot taaie
secreties in de aangetaste organen, waardoor de
afvoer van deze organen wordt geblokkeerd en het
orgaan traag vernietigd wordt.

Klachten?

-

Erfelijk

-

Longaantasting (zie aandoeningen van de longen),
pancreasaantasting

(exocriene

en

endocriene

insufficiëntie).
Diagnose

-

Genetische test, zweettest (zweet bevat meer NaCl
dan normaal het geval is)

-

Zie ziektebeeld van malabsorptie door excocrien
pancreasfalen;

zie

ziektebeeld

endocrien

pancreasfalen.
Behandeling?

à

-

gespecialiseerde
centra

Therapie gericht op ontsteking en infectie in de
longen

-

Behandeling

maldigestie

en

diabetes:

pancreasenzymes (Creon), insuline.
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Levensverwachting is
beter

-

Genafwijkijking

-

Te maken met de functie van kliertjes in het lichaam

-

Pancreas: pancreasenzymes en de correctie van de diabetes + behandeling met
insuline is zo op te vangen
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Ontstekingen: acute en chronische pancreatitis

1. Acute pancreatitis
Wat en bij wie?

-

Een

acute

ontsteking

met

zelfvertering

van

het

pancreas. De aandoening wordt gekenmerkt door een
variabele graad van ontsteking (zwelling of oedeem –
bloeding of hemorrhagie – afsterven of necrose) en een
variabele uitgebreidheid (beperkte letsels, gans het
orgaan,

uitbreidend

buiten

pancreas).

Door

verschillende uitlokkende factoren (zie onder, zoals bv.
galstenen, alcohol, medicatie) ontstaat er vroegtijdige
activatie van spijsverteringsenzymen in het pancreas
zelf. Pancreassap loopt in het weefsel en dit leidt tot
zelfvertering (autodigestie) van het pancreas (en
eventueel van de weefsels in de omgeving). Daarop
volgt een ontstekingsreactie van het lichaam met
necrose en mogelijk een bacteriële (bij)besmetting. Er
kunnen

ook

holtes

ontstaan

(gevuld

met

pancreasvocht), welke pseudocysten worden genoemd.

-

Naargelang de oorzaak van de pancreatitis maakt men
een

onderscheid

tussen

-

verschillende

klinische

vormen: acute biliaire pancreatitis (galstenen), acute
alcoholische

pancreatitis

(alcohol),

acute

medicamenteuze pancreatitis (medicatie: oestrogenen,
valproaat,

5-ASA,

azathioprine,

sulfonamiden),

posttraumatische pancreatitis (ERCP, verkeersongeval),
autoimmune pancreatitis (vb. i.k.v. PSC), acute virale
pancreatitis (vb. bof), genetische pancreatitis, geen
oorzaak (20 %).
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Klachten?

Verschillende ziektebeelden zijn mogelijk:

(zie

2e

1. Peritonitis (acute gelokaliseerde of diffuse vorm).

afbeelding

op

Meestal betreft het plotse, constante, epigastrische pijn

volgende

met uitstraling dwars in de rug, beter in zittende en

pagina)

voorovergebogen houding.
2. Als de pancreatitis ernstiger verloopt (vooral de
hemorragische- necrotiserende vorm) kan er frequent
paralytische ileus (ziektebeeld van obstructie) of eerder
zeldzaam een intraperitoneale bloeding (door scheur in
een bloedvat) optreden.
3. Zo de pancreasnecrose infecteert kan zich een septische
shock voordoen.
4. Uiteraard bij uitgebreide aantasting van de pancreas:
exocrien en endocrien pancreasfalen.

Diagnose?

-

Klinisch

beeld,

CT-scan

toont

uitgebreidheid

pancreasaantasting en in het bloed hoge waarde van
pancreasenzymes (amylasen en lipasen).
Behandeling?

-

Pijnstilling (morfine), intraveneus vocht, voeding

-

Opsporen en behandelen van infectie (antibiotica,
verwijderen pancreasnecrose, collecties)

-

Behandeling van onderliggende oorzaak: vb. galstenen
(ERCP met sfincterotomie en steenextractie.

-

Bij 15% van patiënten nood aan intensieve zorgen
(kunstmatige beademing, hemodialyse).

Preventie?!

-

Cholecystectomie (indien galstenen de oorzaak zijn),
alcoholstop!
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Iedere letter staat voor een oorzaak
Idiopathisch: oorzaak vinden we niet
Belangrijkste: galstenen, alcohol en
medicatie

Moet dit niet vanbuiten kennen. Alleen weten dat het
verloop van een acute pancreatitis heel variabel is.
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2. Chronische pancreatitis
Wat en bij wie?

-

Chronische ontsteking (langer dan 6 maand) van de
pancreas,

gepaard

gaande

met

pancreasweefsel

en

ontwikkeling

(littekenweefsel)

en

verkalkingen,

verlies
van

van

fibrose

leiden

tot

functieverlies (endocrien en exocrien) en pijn. Is
onomkeerbaar (in tegenstelling tot acute pancreatitis).
Oorzaken?

-

Chronisch alcoholgebruik (meest frequent), erfelijk.

-

Roken heeft een slechte invloed op de evolutie van de
aandoening

Verwikkelingen?

-

Verhoogd risico op pancreaskanker, maar ook andere
kanker vb. keelholte, longen (omdat deze patiënten
vaak roken).

-

Druk

van

gezwollen

en

ontstoken

pancreas

op

omgevende organen: galwegvernauwing (geelzucht),
passagestoornis

duodenum,

druk

op

bloedvaten,

vorming van pseudocysten (zie afbeelding)
Klachten?

-

Chronische pijn, epigastrisch, linker hypochonder en in
de rug toenemend met eten (zodat patiënt niet meer
eet en bijkomend vermagert). Sommige patiënten
hebben weinig tot geen pijn.

-

Functieverlies:

ziektebeelden

van

exocrien

(maldigestie met steatorree en vermagering, tekort
aan vetoplosbare vitamines A, D, E en K) en endocrien
falen (Diabetes mellitus).
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-

Op

basis

van

kliniek

(pijn)

en

beeldvormende

technieken (CT en MRI, ERCP, echoendoscopie) welke
de aantasting toont van de pancreas.
-

Functionele
stoelgang,
vetoplosbare

onderzoeken:

meten

vetexcretie

mengtriglycerideademtest,
vitamines

in

bloed,

in

meten
evaluatie

glucosemetabolisme (nuchtere glycemie, Hemoglobine
A1c) (zie ziektebeelden pancreas)
Behandeling?

-

Alcoholverbod (en rookverbod)

-

Pijnstilling (paracetamol, vaak nood aan morfine),
soms coeliacusblok

-

Pancreasenzymen

supplementen

bij

maaltijden

(Creon) - Behandeling van suikerziekte (Insuline)
-

Ernstige geselecteerde gevallen: ERCP; therapeutische
echo-endoscopie, heelkunde.
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Tumoren: pancreaskanker

1. Pancreaskanker
Wat?

-

Adenocarcinomen komen het meest voor. Meestal bij
patiënten ouder dan 60 jaar en is de vierde meest
voorkomende

tumor

bij

mannen

en

vrouwen.

Pancreasadenocarcinoma groeit vaak zonder klachten.
Bij diagnose is het pancreascarcinoom meestal al groter
dan 2 cm, ingegroeid in de omgevende organen, of reeds
uitgezaaid in de lever, peritoneum of klieren.

Klachten

en

-

De prognose is zeer slecht.

-

Vele pt. hervallen ook tijdens de operatie

-

Vage abdominale klachten, verminderde eetlust, pijn

ziektebeelden?

(patiënt ligt liefst voorovergebogen) : abdominaal of in
rug
-

Belangrijke vermagering, door verschillende factoren
(maalabsorptie,

pijn,

maar

ook

spierafbraak

door

cytokines/stoffen die door tumor geproduceerd worden

Diagnose?

-

Icterus en jeuk door druk van de tumor op de galwegen

-

Exocrien en endocrien pancreasfalen

-

Maagevacuatiestoornis door druk op duodenum

-

CT-scan - KST : massa zichtbaar vanaf 1 cm.
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1. Enkel zo de tumor volledig kan worden weggenomen is er
een kans op genezing.
-

Voor letsels in de kop: hemipancreaticoduodenectomie
(Whipple)

-

Voor

lichaam-

en

staart

tumoren

is

een

linker

pancreatectomie + splenectomie aangewezen;
-

Soms totale pancreatectomie

-

Na

de

operatie

wordt

gedurende

zes

maanden

chemotherapie gegeven om de kans op herval te
vermijden (maar toch hervalt 70% van de patiënten met
uitzaaiingen buiten de pancreas).
2. Indien inoperabel (en dat is het geval in > 75 % van de
gevallen, te grote tumor of uitzaaiingen) is symptomatische
behandeling van icterus en pijn aangewezen:
-

Icterus: indien mogelijk endoscopische biliaire drainage;
indien onmogelijk: heelkundige bilio-digestieve drainage
(choledocho- of hepaticojejunostomie).

-

In geval van duodenale compressie: evt. stent of
gastrojejunostomie alleen

-

Pijn: analgetica

-

Patiënten met een inoperabel pancreaskanker kunnen
baat hebben van chemotherapie (maar de meeste
patiënten sterven door de ziekte na 1.5 jaar behandeling)

-

Behandeling van exocrien en endocrien pancreasfalen:
enzymes en insuline
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-

Tumor in de staart: is meestal al zeer groot
wnr pt naar de dokter gaat à hebben rugpijn,
soms depressie

-

Pijn: voorovergebogen liggen à pijn
vermindert

-

Tumor groot genoeg: druk op duodeum

Alles wat in het grijs staat wordt weggenomen
- galsblaas
- stukje galkop
- begin duodeum
galwegen worden ingeplant op stukje darm
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