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Abstract 
Pancreatic cancer is more often chemoresistent than most other gastrointestinal carcinoma, and 

surgery is therefore the only treatment with curative potential.  A general goal is therefore to 

increase the percentage of patient candidates for curative resection. One part of this discussion is 

whether or not a vascular resection should be performed in patients with tumor infiltration of PV or 

SMV. I wanted to find out if this is an acceptable procedure when considering morbidity, mortality 

and long term survival. Which criteria should be used to select patient that should be considered for 

a more radical procedure and how to increase this number further, is also an unresolved issue. To 

answer these questions I did a literature study. This is a review of articles about the topic published 

the last 5 years. Generally this seems to be an accepted procedure with morbidity and mortality, as 

well as long term survival, being comparable to standard treatments. Neoadjuvant treatments have 

several advantages, but there is no standard definition of which patients belong in this group. After 

reviewing the literature I make some suggestion as to how these patients should be selected.  
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Innledning 

Pankreascancer er en alvorlig kreftform som i følge Kreftregisteret, rammer over 600 nordmenn årlig. 

5 års overlevelse er i underkant av 5 %. Dette gjør pankreascancer til en av kreftformene som tar flest 

liv årlig. 

For å få en forståelse av sykdommen er det 

nødvendig å ha en oversikt over anatomien. 

Pankreas er et endokrint organ som 

produserer insulin og glukagon, og et 

eksokrint organ som bidrar til fordøyelsen. Det 

ligger på bakre bukvegg, og har en hale som 

strekker seg mot milten samt et hode som 

ligger omslynget av duodenum. Det er også 

her ductus pancreaticus går sammen med 

ductus choledochus like før den tømmer seg i 

duodenum. Avklemming av ductus 

choledochus er årsaken til ikterus ved 

pankreascancer. På bakre bukvegg ligger også 

mye av blodforsynignen til og fra GI-traktus, 

og pankreas ligger nært inntil deler av denne, 

og spesielt er det verdt å nevne vena porta 

(PV), vena mesenterica superior (SMV) og 

arteria mesenterica superior (SMA) som ligger 

dorsalt for pankreas. Det er disse karene som 

er sårbare for innvekst ved en 

pankreascancer.  

 

 

 

 

Det finnes flere ulike cancerformer som kan oppstå i området og ikke alle utgår fra pankreasvev. Det 

kan for eksempel oppstå tumores i galleganger (cholangiocarcinom), eller det kan være tumores med 

opphav i de endokrine cellene i pankreas. Flere ulike neoplasier kan oppstå i pankreas, og man kan 

nevne intraduktalt papillomucinøs neoplasi og acinærcellecarcinom, med duktalt adenocarcinom 

som den vanligste og mest aggressive. Derfor er pankreascancer vanligvis en diagnose med høy 

dødelighet. Det skyldes i stor grad at pankreascancer er en aggressiv kreftform, og at den 

metastaserer tidlig i forløpet. Kombinert med at de tidlige symptomene på pankreascancer er 

uspesifikke, er det dermed en kreftform som er vanskelig å oppdage tidsnok. Den klassiske ikterus er 

et symptom som kommer senere i forløpet, og slett ikke hos alle pasientene. Til sammen resulterer 

dette i at per dags dato er kun 20 % 1-6 av nyoppdagede tilfeller som kan opereres. Som ved annen 

kirurgi er det enkelte generelle kriterier for at pasienter ikke kan opereres. Disse er basert på at 

pasienten er for svak til å tåle en operasjon og det postoperative forløpet. I denne gruppen er det 

spesielt pasienter med høy komorbiditet og pasienter som er sterkt redusert av sin cancertilstand. I 

studier blir gjerne disse faktorene samlet og utrykt som ASA-klassifisering. Andre kriterier for at 

pasienter tradisjonelt har vært ansett som inoperable er pasienter med metastaser og lokal 

infiltrasjon. Da kirurgi er det eneste kurative behandlingsalternativet, er det et sterkt ønske om å 
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kunne operere en større andel av pasientene. Dem man særlig vurderer om skal opereres er de som 

presenterer med innvekst lymfesystemet, vener og arterier.  

En Whippel-operasjon er et omfattende inngrep, med mulighet for alvorlige komplikasjoner. Til tross 

for at dette kan flere spesialiserte sentre rapportere mortalitet under 5 % 1, 3, 7-10, og morbiditet som 

varierer fra 20-40 % 3,6, 8,9,11,12. Som nevnt er kirurgi eneste kurative behandling, men selv med 

operasjon er 5 års overlevelse kun 20 % 1,7, 10, 11.  Dersom man skal operere en større andel av 

pasientene blir dette de med mer avansert sykdom. To viktige punkter blir da sentrale. Det første er 

om selve operasjonen er forbundet med større risiko når man gjør en mer omfattende reseksjon. Det 

andre er om pasientene hvor det er nødvendig med utvidet reseksjon får samme langtidsoverlevelse 

som de som gjennomgår en standard pancreaticoduodenectomi. Til tross for mye ny forskning og 

debatt de siste årene er det fremdeles stor uenighet rundt disse punktene. Dette gjorde at jeg fikk 

lyst til å finne ut av hva forskningen sier, og da med fokus på de siste 5 årene. For å begrense 

oppgaven noe valgte jeg kun å se på vaskulære reseksjoner, og dermed se bort fra utvidet 

lymfeknutereseksjon og reoperasjon av tilbakevendende cancer. Jeg har også valgt å utelukke studier 

som kun ser på arterielle reseksjoner. Enkelte studier viser at det ikke er forbundet med økt risiko å 

gjøre en arteriell reseksjon 11, men de fleste er enige om at dette har økt risiko og ikke forlenger 

overlevelsen 4, 6, 7, 9, 10, 12. Disse peker dessuten på manglende forskning på området, og generelt lite 

erfaring.  

Et annet spørsmål som melder seg er om innvekst i kar skyldes en mer aggressiv form for kreft, altså 

om man ved undersøkelser av histologien finner markører som indikerer en hissigere kreftform. To 

artikler av henholdsvis Fuhrmann m.fl. 13 og Harrison m.fl. 14 fra midten av 1990-tallet konkluderer 

begge med at innvekst i kar skyldes opprinnelsessted og størrelse, heller enn aggressiviteten av 

sykdommen etter histologiske undersøkelser av preparatene. Å gå videre inn i patologien går utover 

rammene for min oppgave, og er derfor ikke diskutert videre. Selv om disse artiklene er gamle er det 

verdt å merke seg at Harrison rapporterer at opp til 50 % av pasientene man trodde hadde innvekst i 

kar under operasjon, viste seg etter patologisk undersøkelse og kun være inflammatoriske 

forandringer14. Denne delen av diskusjonen tar jeg opp senere i oppgaven.  

Adjuvant behandling i tillegg til kirurgi er også en mulighet for å bedre overlevelsen. Med adjuvant 

behandling i denne sammenhengen er det i hovedsak snakk om strålebehandling eller kjemoterapi, 

enten alene eller i kombinasjon. Når det gjelder strålebehandling er det flere mulige protokoller som 

nevnes i litteraturen. Også for kjemoterapi er det flere ulike behandlinger, men det som benyttes 

oftest er 5–FU (fluorouracil), FA (folinic acid), gemcitabine m. fl. og gjerne kombinasjoner av disse. 

Flere studier har vist klart forlenget overlevelse ved adjuvant kjemoterapi etter kirurgi, blant annet 

ESPAC-studiene.  Den første av disse studiene var Neoptolemos m.fl. fra 2004 15. De fant en 

signifikant forskjell i langtidsoverlevelsen hos pasienter som fikk kjemoterapi i forhold til 

kontrollgruppen som ikke fikk adjuvant behandling. Hos pasienter som fikk strålebehandling var det 

ikke noen forskjell. Denne studien, samt flere, har gjort at adjuvant kjemoterapi har vært standard 

behandling til alle pasienter som blir operert i Norge fra 2006. Som med all forskning er dette også et 

tema som er i konstant utvikling, og som kan være med å bedre overlevelsen hos pasienter med 

pankreascancer.  Til tross for dette har jeg valgt å utelukke dette temaet, da min oppgave fokuserer 

på seleksjon av pasienter til kirurgisk behandling, og da dette allerede er standard behandling. 
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Dersom man nå antar at reseksjon av mesenterialvener ikke er forbundet med økt risiko, blir det 

også et spørsmål om hvordan man skal selektere pasienter til et slikt inngrep. Skal man operere alle 

med innvekst i kar, eller vil det være avhengig av graden av innvekst. Man kan lett tenke seg at en 

tumor som ligger tett inntil en vene vil ha bedre prognose enn når venen er totalt okkludert. 

Seleksjon på slik anatomisk grunnlag vil være avhengig av en god preoperativ radiologisk utredning. 

Andre faktorer som kan tenkes å spille inn er mer generelle kriterier, eksempelvis alder og pasientens 

generelle tilstand. Jeg bestemte meg derfor for å lete i litteraturen etter hvilke kriterier som kan 

være relevant for seleksjon av pasienter som kan være kandidater for vaskulær reseksjon. 

En annen del av samme tema er spørsmålet om neoadjuvant behandling. Dette er ikke standard 

prosedyre, men kan tenkes å spille en viktig rolle. Protokoller for palliativ behandling har vist at en 

betydelig andel av pasienter responderer på behandlingen, og at tumorstørrelse og metastaser 

reduseres. Dersom man gir liknende behandling til pasienter med ikke-resektabel lokalt infiltrerende 

cancer, er det mulighet for at tumorstørrelsen reduseres tilstrekkelig til at det lar seg gjøre å utføre 

en kurativ venøs reseksjon. Dermed blir det et spørsmål om seleksjon av pasienter til slik behandling. 

Skal alle pasienter hvor det er behov for reseksjon av mesenterialvener få tilbud om neoadjuvant 

behandling eller bare de hvor slik reseksjon på grunn av tumorstørrelse ikke teknisk er mulig å 

gjennomføre. Jeg har derfor valgt å fokusere på seleksjon av pasienter til neoadjuvant behandling, og 

da sett i forhold til reseksjon av PV/SMV.  

Etter å ha satt meg inn i temaet satt jeg altså igjen med flere mulig problemstillinger. For å begrense 

oppgaven har jeg har valgt og fokusere på følgende spørsmål: 

 

1) Er en Whippel-operasjon med vaskulær reseksjon forbundet med økt mortalitet og 

morbiditet? 

 

2) Har pasienter hvor vaskulær reseksjon utføres større risiko for tilbakefall, det vil si lavere 5 

års overlevelse? 

 

3) Hvilke pasienter bør opereres?  

 

4) Kan andelen av pasienter som opereres økes ytterligere, og eventuelt hvordan? 
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Metode 

For å svare på spørsmålene i oppgaven har jeg gjort en litteraturstudie. Hovedsøk etter artikler ble 

gjort i august 2010, samt et endelig søk i juli 2011. 

Søk ble utført i august 2010 på ”pancreatic cancer AND (vascular resection OR portal vein resection)”. 

Søk ble kun utført i PubMed. Flere begrensninger ble satt, og de var at artikkelen skulle være 

publisert de siste 5 årene, engelskspråklig og at det skulle være et abstrakt samt link til full tekst.  

Av dette søket fikk jeg 55 artikler hvor alle abstraktene ble lest.  

Mange ble utelukket fordi de ikke passet inn i denne oppgaven. Alle artikler som ikke omhandlet 

kirurgisk behandling ble ekskludert, blant annet artikler om palliativ behandling og radiologisk 

utredning. Enkelte artikler tok for seg andre former for pankreascancer, og disse ble lagt til side da 

kun adenocarcinomer er inkludert i denne oppgaven. Enkelte måtte også utelukkes da det ikke var 

mulig å få tak i fulltekst.  

 Artiklene jeg satt igjen med inkluderte flere review-artikler og kliniske studier. Totalt ble jeg etter 

dette søket sittende igjen med 13 artikler.  

I juli 2011 ble det ble utført et tilsvarende søk som over for å finne artikler publisert etter forrige søk, 

og da ble det funnet ytterligere 2 artikkeler av interesse. 

I tillegg lette jeg gjennom kildelister til disse artiklene og fant ytterligere 4 artikler som var av 

interesse. 

Jeg har også inkludert tre artikler som ble anbefalt av veileder.  

Totalt ble dermed 22 artikler inkludert i denne oppgaven. 9 av disse var originale artikler, mens 

resten er review-artikler, hvorav 2 systematiske oversikter. 
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Resultater 

Etter å ha søkt satt jeg igjen med få originale artikler og av disse var det 4 artikler som var spesielt 

relevante for spørsmålene stilt i innledningen. Jeg valgte å gå grundig inn i disse artiklene og vil 

presentere dem i dette avsnittet. Under diskusjonsdelen vil jeg etterpå forsøke å svare på 

problemstillingene ved hjelp av disse artiklene, samt trekke inn de andre studiene jeg har inkludert. 

Müller m.fl.2 

Dette er en artikkel som var publisert i Journal of Gastrointestinal Surgery i 2009. Den utgår fra en 

gruppe ved universitetet i Heidelberg. I denne artikkelen har de sett på mulige faktorer som har 

betydning for overlevelse etter venøs reseksjon.  

488 pasienter med adenocarcinom i pankreashodet ble operert mellom 2001 og 2007. Vaskulær 

reseksjon ble utført hos 110 av disse pasientene. 16 pasienter ble operert etter neoadjuvant 

behandling. I etterkant av operasjon fulgte 83 pasienter standardregimet til ESPAC for adjuvant 

behandling eller tok del i en annen studie. Oppfølningstiden var i snitt 8 mnd. Ytterligere detaljer fra 

studien er gjengitt i artikkelens tabell 1.  

Dersom det ikke var mulig å separere tumor fra SMV/PV ble det gjort en venøs reseksjon. Median 

operasjonstid var 421 minutter (257-720), blodtapet var 1182 mL (100-4500). Postoperativ 

morbiditet ble definert som død innen 30 dager etter operasjon, og det gjaldt 4 pasienter (3,6%). 

Morbiditeten var 40 % (n=44). Alvorlige postoperative komplikasjoner var definert som forsinket 

funksjon av ventrikkelen, pankreasfistler, intraabdominal abscess, blødning, reoperasjon og 

pneumoni. Gjennomsnittelig var pasientene 17,9 dager på sykehus etter operasjonen (4-64).  

Alle operasjonspreparatene ble sendt til patologisk undersøkelse, og resultatene som er verdt å 

merke seg er at andelen hvor R0-reseksjon ble oppnådd tilsvarer andelen hvor man ikke hadde en 
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klar margin (R1, R2) (49,1 %). Det var også en betydelig andel av pasientene (21,9 %) hvor det viste 

seg at det ikke forelå en infiltrasjon av venen slik man hadde trodd på forhånd.  

Median overlevelse etter venøs reseksjon var 14,5 måneder (7-24). Henholdsvis 1-, 2- og 3-års 

overlevelse var 55,2 %, 23,1 % og 14,4 %. Det var ingen signifikant forskjell i overlevelsen hos 

pasienter med R0 versus R1-reseksjon (p= 0,2). Heller ikke hos pasienter uten patologisk bekreftet 

innvekst i mesenterialvenene var det signifikant bedre overlevelse (p=0,65). Tumor størrelse, blodtap 

og lymfeknutestatus/ratio hadde heller ingen betydning for overlevelse. Om pasientene hadde fått 

neoadjuvant behandling hadde ingenting å si for overlevelsen. Det som viste seg å kunne ha en liten 

betydning, uten å være statistisk signifikant, var operasjonstiden (p=0,08), alder over 70 år (p=0,07) 

og postoperative komplikasjoner (p=0,08).  

Artikkelen konkluderer med at venøs reseksjon kan utføres med akseptabel mortalitet og morbiditet 

uten å oppgi egne tall for pasienter som undergikk standard pancreaticoduodenectomi til 

sammenlikning. De konkluderer også med at langtidsoverlevelsen er akseptabel, men også her uten 

en kontrollgruppe til sammenlikning. De ønsker seg også ytterligere studier for å identifisere hvilke 

grupper som kan ha en fordel av venøs reseksjon

 

Yekebas m.fl.8 

Artikkelen er publisert i Annals of Surgery i 2008, og er skrevet av en gruppe fra Universitetet i 

Hamburg. De ønsker å finne ut om vaskulær infiltrasjon er tegn på mer avansert kreft, og om 

mortaliteten og morbiditeten ved vaskulær reseksjon er akseptabel og tilsvarende den hos pasienter 

hvor slik reseksjon ikke er nødvendig.  

585 pasienter med cancer i pankreas, ampulla og distale galleganger ble inkludert i statistikken rundt 

mortalitet og morbiditet i forbindelse med operasjonen. Ved studier av langtidsoverlevelse ble kun 

adenocarcinom i pankreas inkludert. Pasienter som fikk adjuvant behandling ble ekskludert fra 

studien. I denne studien ble også pasienter hvor man makroskopisk ikke fikk klar margin (R2) 

ekskludert. Ytterligere detaljer er gjengitt i artikkelens tabell 1 (under). Median oppfølgningstid var 

14 måneder (3-139). I denne studien er det inkludert 13 pasienter som fikk utført en arteriell 

reseksjon enten alene eller i kombinasjon med venøs reseksjon.  

449 pasienter undergikk ”vanlig” operasjon og blant disse var R0-raten 85 %, og til sammenlikning ble 

det blant de 136 hvor det ble utført vaskulær reseksjon oppnådd frie render hos 87,5 % (p=0,963). 

Det var heller ingen signifikant forskjell når det gjaldt blodtap under operasjon eller operasjonstid. 

Det var ingen forskjell for verken mortalitet eller morbiditet.  

Når det gjaldt langtidsoverlevelse ble kun 482 pasienter med adenocarcinom inkludert, hvorav 100 

av disse hadde fått utført vaskulær reseksjon. Av disse 100 var det kun 77 hvor histologisk 

undersøkelse bekreftet innvekst i kar. For beregning av langtidsoverlevelse ble de resterende 23 

inkludert i gruppen hvor det ikke ble utført vaskulær reseksjon. Ingen histopatologiske funn var 

forskjellige i de to gruppene. I gruppen uten vaskulær reseksjon (og ikke bekreftet innvekst) var 

henholdsvis 2- og 5 års overlevelse 35,9 % og 17 %. De samme tallene i gruppen med vaskulær 

infiltrasjon var 33,7 % og 14,6 %. I undergruppen der patologisk undersøkelse ikke bekreftet innvekst 
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etter en vaskulær reseksjon var tilsvarende tall 41,1 % og 24,2 %. Det var ingen signifikant forskjell i 

overlevelsen blant noen av disse gruppene.  

 

 

Studien konkluderer med at det ikke er forbundet med økt mortalitet og morbiditet å utføre en 

vaskulær reseksjon under operasjon for pankreascancer, og at denne gruppen har tilsvarende 

overlevelse som de som ikke har innvekst i kar.  

 

Katz m.fl.16 

Dette er en studie fra MD Anderdson Cancer Centre i Houston fra 2007. De ser på effekten av 

neoadjuvant behandling av pasienter som er borderline operable og gir en tredelt definisjon av dette 

begrepet: 

- Type A: anatomisk borderline resektabel tumor. Dette er basert på CT-undersøkelser og 

inkluderer tumor som omslynger <180o av cirkumferensen til SMA/truncus cøliacus, tumor 

omslynger <180o av cirkumferensen til et kort segment av arteria hepatica og til slutt 

okklusjon av et kort segment av SMV, PV eller SMV/PV-konfluensen. 

- Type B: borderline operabel på grunn av mistanke om metastaser, eksempelvis uspesifikke 

funn på CT.  

- Type C: bordeline operable på grunn av pasientens dårlige generelle tilstand, dette skyldes 

enten komorbiditet eller cancer-relaterte symptomer som antas å være reversible. 

Av over 2500 pasienter med adenocarcinom i pankreas var det 160 (7 %) av pasientene som kom 

innenfor denne definisjonen. Flytskjema for behandlingen av disse pasientene er gjengitt under. 
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Neoadjuvant behandling i denne studien inkluderte kjemoterapi og stråling, eventuelt i kombinasjon. 

Den protokollen de fleste pasientene fulgte var 2-4 måneder med systemisk kjemoterapi 

(gemcitabine, alene eller som del av kombinasjonsbehandling), fulgt av strålebehandling i 

kombinasjon med lavdose kjemoterapi. Ny vurdering med CT ble gjort cirka 6 uker etter avsluttet 

behandling, det vil si gjennomsnittlig 15 uker etter oppstart av neoadjuvant behandling. Pasienter ble 

da vurdert på nytt, og dersom det ikke var utvikling av cancertilstanden var de potensielle kandidater 

for kirurgi. Reseksjon av tumor ble utført hos 66 pasienter (41 % av pasientene definert som 

borderline operable).  

Pasientene ble vurdert på flere punkter, og det var ingen signifikante forskjeller mellom de tre 

gruppene med tanke på den neoadjuvante behandlingen, forhold under operasjon eller patologiske 

parametere. Eneste signifikante forskjell mellom de tre gruppene var en høyere alder blant type C. 

Sett under ett ble venøs reseksjon utført hos 18 av pasientene (27 %). R0-status ble oppnådd i 94 % 

av tilfellene og lymfeknutemetastaser ble funnet hos 39 % av pasientene. CA 19-9 ble målt hos 73 av 

pasientene før og etter neoadjuvant behandling, og en reduksjon av nivået var assosiert med større 

sjanse for reseksjon og overlevelse.  

Median oppfølgningstid var 25 måneder. Totalt var 5 år overlevelse 18 %. De 66 pasientene hvor det 

ble gjort reseksjon hadde en median overlevelse på 40 måneder og 5 års overlevelse på 36 % (type A 

40 %, type B 46 % og type C 19 %). De 94 pasientene hvor det ikke ble gjort reseksjon hadde median 

overlevelse på 13 måneder, og det gir en signifikant forskjell. 

Konklusjonen er at å innføre en ny definisjon og nye rutiner for behandling av pasienter i denne 

gruppen gir en bedre seleksjon av pasienter til operasjon.  

 



12 
 

Allendorf m.fl. 17 

Dette er en amerikansk studie fra 2008 publisert i Journal of Gastrointestinal Surgery. Den tar for seg 

betydningen av neoadjuvant behandling av lokal ikke-resektabel pankreascancer. De definerer ikke-

resektabel tumor som innvekst i SMV/PV, eller at tumor omslynger > 180o av cirkumferensen til en 

arterie (SMA, HA, CA). 

Neoadjuvant behandling besto hos de fleste pasienter av 3 runder med kjemoterapi (GTX 

(gemcitabin, docetaxal og capecitabine)) og hos 75 % ble dette fulgt av strålebehandling i 

kombinasjon med lavdose gemcitabin. 

Studien inkluderer 245 pasienter med adenocarcinom i pankreas som ble operert mellom 2000 og 

2006. Hos 78 av disse (32 %) var det gitt neoadjuvant behandling. Eneste demografiske forskjell 

mellom de to gruppene, var en yngre alder i den neoadjuvante gruppen.  

R0-reseksjon ble oppnådd hos 84,7 % mot 72,7 % i kontrollgruppen. Vaskulær reseksjon ble gjort hos 

76 % av pasienter i den neoadjuvante gruppen, og hos 20 % i kontrollgruppen. I gruppen hvor det ble 

utført vaskulær reseksjon ble det oppnådd frie render hos 75 % i den neoadjuvante gruppen og kun 

42 % i kontrollgruppen, en statistisk signifikant forskjell.  

Blodtap under operasjon var større og komplikasjoner var hyppigere hos pasienter som hadde fått 

neoadjuvant behandling, spesielt var det en høyere komplikasjonsrate hos pasienter som hadde fått 

strålebehandling (med rate på 13,3 % hos de som kun fikk kjemoterapi mot 54,6 % av de som også 

hadde fått strålebehandling). Det var også en generelt høyere mortalitet i gruppen med neoadjuvant 

behandling, men dette skyldes at de fleste dødsfallene inntraff hos pasienter hvor det ble utført en 

arteriell reseksjon. Hos pasienter hvor det ble gjort reseksjon var det ingen forskjell i 

langtidsoverlevelsen mellom den neoadjuvante gruppen (median overlevelse 533 dager) og 

kontrollgruppen (498 dager). 

De konkluderer med at overlevelsen hos pasienter som får utført reseksjon etter neoadjuvant 

behandling tilsvarer overlevelsen hos pasienter som tradisjonelt er ansett som operable. De 

konkluderer også med at venøs reseksjon etter neoadjuvant behandling har akseptabel mortalitet og 

morbiditet i forhold til standard operasjon. Kombinasjonen av disse faktorene gir en forlenget 

overlevelse hos en gruppe de tidligere har ansett som inoperable.  
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Diskusjon 

Svakheter ved oppgaven 

Først vil jeg påpeke enkelte begrensninger av min egen oppgave. Det at jeg fant relativt få originale 

artikler i søket, og at jeg kun har fokusert på noen av dem, gjør at jeg kun presenterer en begrenset 

del av temaet. Dermed vil det være mulig at de funn jeg har gjort ikke er representative for alt som er 

publisert om temaet.  

Deretter vil jeg påpeke at en stor andel av artiklene jeg fant er review-artikler, og at disse heller ikke 

nødvendigvis presenterer representative resultater. 2 av resultatene mine var systematiske 

oversikter.  

Litt av det jeg ønsket å finne ut av var hvordan man ser på denne problemstillingen i dag. Som nevnt i 

innledningen er dette et tema som er debattert de siste årene, og dermed var det et poeng for meg å 

kun se på den nyeste forskningen. Derfor begrenset jeg søket til artikler publisert de siste 5 årene. På 

den måten får jeg de siste resultatene, men går samtidig glipp av mye. Det var eldre publikasjoner 

som startet debatten da det ble vist at reseksjon av mesenterialvener ikke var forbundet med økt 

risiko eller forkortet levetid. Disse publikasjonene er utelukket i min oppgave, men kunne bidratt til å 

kaste lys over problemstillingen.  

Jeg vil også sette enkelte spørsmålstegn ved søket som ble gjort. At jeg kun søkte i en database gjør 

at jeg kan ha gått glipp av enkelte publikasjoner, og dessuten kunne jeg med fordel ha utvidet søket 

ytterligere med flere søkeord. Dette kan likevel forsvares da min oppgave tross alt fokuserer på 

vaskulær reseksjon og pankreascancer. Studier jeg har inkludert om for eksempel neoadjuvant 

behandling ser jeg i sammenheng med vaskulær reseksjon, og derfor kan jeg forsvare og ikke ha gjort 

et eget søk på neoadjuvant behandling.  

Jeg har også måttet utelukket publikasjoner hvor det ikke var mulig å få tak i fulltekst. Et overfladisk 

søk gjennom referanser ble også gjort, og dessuten fikk jeg 3 artikler av veileder. Dette gjør at søket 

ikke kan sies å være systematisk, og at søket muligens ikke er representativt for det som er publisert 

de siste årene.  

Det må også påpekes at flere av artiklene utgår fra de samme forskningsgruppene, og spesielt to går 

igjen. Begge disse er store institusjoner, med stort pasientgrunnlag. At volum og spesialisering gir 

bedre resultater ved cancerkirurgi er påpekt i flere studier, blant annen at Weitz m.fl.18, og dette 

gjelder spesielt ved pankreaskirurgi. Det er altså rimelig at disse forskningsgruppene får fordelaktige 

tall som mindre grupper har problemer med å gjenta. Dessuten kan det da også være overlappende 

tall. 

Med disse begrensningene i bakhodet til jeg nå forsøke og svare på spørsmålene stilt i innledningen 

ut fra de artiklene jeg fant og resultatene som er presentert over. 
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Er en Whippel-operasjon med vaskulær reseksjon forbundet med økt mortalitet og morbiditet? 

Har pasienter hvor vaskulær reseksjon utføres større risiko for tilbakefall, dvs lavere 5 års 

overlevelse? 

Jeg vil ta for meg diskusjonene av disse problemstillingene samlet da mange av faktorene som kan ha 

betydning gjelder for begge spørsmålene.   

Det første punktet som må påpekes er andelen av pasienter som hadde sann innvekst i kar ved 

patologisk undersøkelse. I studiene er det ikke alle som har oppgitt denne andelen, og den varierer 

mellom 3 og 100 % av pasientene som hadde sann tumorinnvekst i kar 2, 4, 8, 10,19. Den store 

variasjonen her er verdt å merke seg. Noe av forskjellen skyldes at pasientene er operert over store 

tidsrom, og at den preoperative utredningen har utviklet seg voldsom de siste årene, spesielt med 

tanke på radiologisk utredning. Dagen CT (og eventuelt MR) undersøkelser er mer presise enn 

tidligere, og vil i større grad avsløre tumoravgrensning i forhold til inflammasjon. Dersom en studie 

viser til tall som forteller at veldig få av pasientene hadde sann tumorinnvekst i kar, vil 

langtidsoverlevelsen være sammenliknbar med pasienter hvor det ikke ble utført vaskulær reseksjon. 

Derimot vil tallene for mortalitet og morbiditet ved operasjon i et slikt tilfelle, være realistiske. 

Tilsvarende høye tall vil også indikere data som ikke er representative da det ofte vil være 

inflammatoriske forandringer, og at det som regel ikke er mulig å skille inflammasjon fra tumor 

peroperativt. Det er verdt å merke seg at Müller m.fl.2 og Yekebas m.fl.8 rapporterer om henholdsvis 

78 % og 77 %. Begge disse er originale artikler, og basert på relativt nye tall. Det er derfor rimelig at 

deres tall kan være utrykk for en biologisk realitet. Når det gjelder langtidsoverlevelse velger Yekebas 

m.fl.8 å kun se på de med sann innvekst i kar, mens de hvor det ikke var innvekst inkluderes i gruppen 

der det ikke var nødvendig med vaskulær reseksjon. Dette gjør ikke Muller m.fl.2  Ut fra det som er 

diskutert over, vil det sannsynligvis være riktigere slik det gjøres av Yekebas m.fl.8 Betydning av dette 

for langtidsoverlevelse diskuteres videre nedenfor.  

Det neste punktet som må påpekes er den store variasjonen i andelen av tilfeller hvor man oppnår 

frie render ved reseksjon. Dette er den såkalte R-raten hvor R0 er patologisk klar margin, R1 er ufrie 

render ved patologisk undersøkelse og R2 vil si at det makroskopisk er tumorrester etter reseksjon. 

Disse tallene bør også ha innvirkning på langtidsoverlevelsen, da pasienter der man fjerner hele 

tumor bør ha bedre langtidsoverlevelse. Tallene varierer fra R0 på 14 -100 % 2, 3, 8, 10, 11, 19 - 21 Den store 

variasjonen skyldes at tallene er hentet fra mange studier som har brukt ulike patologiske 

protokoller, og dette påpekes av Weitz m.fl.22 at det er en mangel på patologisk standard. Dette 

problemet blir bekreftet av Verbeke m.fl.23 De innførte standardiserte kriterier for histopatologisk 

undersøkelse av operasjonspreparater fra pancreaticoduodenectomi, og fant en signifikant økning i 

rapporteringen av R1-status. De fant også tendenser til bedret langtidsoverlevelse i R0-gruppen enn i 

R1-gruppen. Bruk av forskjellig patologisk standard i ulike studier vil altså ha innflytelse på R0/R1-

raten, og dermed også langtidsoverlevelsen. Graden av R0-reseksjon vil også avhenge av kvaliteten 

på kirurgien. En flink kirurg og riktig kirurgisk teknikk vil i større grad oppnå frie render. Dette gjør at 

størrelsen på pasientgrunnlaget blir viktig, og som påpekt over bør pankreaskirurgi foregå på 

spesialiserte sentre. Av studiene jeg har referert til viser Müller m.fl.2 til 49,1 % for både R0 og RI/R2, 

mens Yekebas m.fl.8 har R0 87,5 % og R1 12,5 %. Noe av forskjellen skyldes nok at Müller m.fl.2 

inkluderer R2-reseksjoner, og dermed vil man prosentmessig få en mindre andel hvor man oppnår 
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R0-reseksjon. I de andre artiklene er det ikke oppgitt om R2-reseksjoner er inkludert, og dette kan 

også bidra til å forklare de sprikende tallene for R0/R1-raten. 

Tallene for mortalitet ved vaskulær reseksjon varierer noe, men ligger stort sett under 5 %. 2 – 4, 6, 8, 10 – 

12, 19 - 21, 24 Samtlige av disse studiene konkluderer med at dette er sammenliknbart med mortaliteten 

for operasjon uten samtidig vaskulær reseksjon. I innledningen har jeg dessuten oppgitt tilsvarende 

tall for mortalitet ved en normal Whippel. Tallene for morbiditet ved vaskulær reseksjon varierer fra 

20-50 %, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 19 - 21, 24, og samtlige av disse studiene konkluderer med at dette er 

sammenliknbart med tall uten vaskulær reseksjon. Disse tallene stemmer også overens med det jeg 

har oppgitt i innledningen. Dette er generelle tall og det er ikke skilt på andre demografiske faktorer 

som alder, kjønn, ASA-klassifisering. Enkelte studier har i statistikken for PV/SMV-reseksjon inkludert 

andre tilstander enn adenocarcinom, og enkelte tall inkluderer også arterielle reseksjoner. Tallene 

utgår også fra ulike institusjoner med varierende pasientgrunnlag, og de er samlet opp over et stort 

tidsrom. Det kan også foreligge ulike definisjoner av både komplikasjoner, samt ulikt tidsramme for 

mortalitet.   

Det er altså mange faktorer som kan påvirke resultatene, men til tross for dette har alle studiene som 

omfatter denne problemstillingen og er inkludert i oppgaven, konkludert med akseptabel mortalitet 

og morbiditet. Altså vil jeg være på trygg grunn, når jeg konkluder med at pancreaticoduodenectomi 

med samtidig mesenterialvenereseksjon har mortalitet og morbiditet som tilsvarer en vanlig 

Whippel-operasjon. Altså er ikke økt risiko ved operasjon en grunn til at man ikke skal gjøre slike 

inngrep.  

Neste ledd i problemstillingen er om langtidsoverlevelsen hos pasienter hvor PV/SMV-reseksjon er 

nødvendig er sammenliknbar med pasienter som gjennomgår standard operasjon. I innledningen har 

jeg oppgitt at selv med operasjon er 5 års overlevelse normalt ikke mer enn 20 %, og det er 

tilsvarende resultater (eller gjerne bedre) man helst vil oppnå ved vaskulær reseksjon.  

Flere problemer må nevnes når det gjelder disse tallene. Det første er at det ikke alltid er 5-års 

overlevelse som blir oppgitt, men eksempelvis 3- års overlevelse. Som nevnt over er det også av 

betydning hvor man inkluderer pasienter hvor det ble utført vaskulær reseksjon uten sann innvekst, 

og i hvilken gruppe man inkluderer henholdsvis R1- og R2-reseksjoner. Til tross for at Müller m.fl.2 og 

Yekebas m.fl.8 er forskjellige på flere av disse områdene stemmer de omtrentlig overens. Müller 

m.fl.2 oppgir henholdsvis 1-, 2- og 3-års overlevelse på 55,2 %, 23,1 % og 14,4 %, men ingen tall for 

pasienter hvor det ble utført standard Whippel til sammenlikning. I artikkelen til Yekebas m.fl.8 var 

det i gruppen uten vaskulær reseksjon (og ikke bekreftet innvekst) var henholdsvis 2- og 5-års 

overlevelse 35,9 % og 17 %. De samme tallene i gruppen med vaskulær infiltrasjon var 33,7 % og 14,6 

%, altså noe lavere, men uten statistisk signifikans. Som nevnt over varierer det i hvilke tidsrom 

overlevelsen er oppgitt som prosent i forhold til år eller gjennomsnittelig overlevelse i antall 

måneder. Det gjør at det blir vankelig å sammenlikne tall fra de resterende studiene direkte, men det 

som derimot er viktigere er at nesten alle konkluderer med at det ikke er noen signifikant forskjell i 

overlevelsen.1, 3 - 6, 9, 10, 11, 20, 21, 24 

En av studiene skiller seg ut fra de andre og er verdt å omtale nærmere. Det er en systematisk 

oversikt av Siriwardana m.fl.19 Den har tatt for seg all litteratur publisert mellom 1966 og 2005. De 

finner sprikende tall på de fleste områder, men konkluderer med akseptabel morbiditet og 

mortalitet. Derimot finner de en gjennomsnittelig overlevelse på 13 mnd (1-109) fra 31 ulike studier. 
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Dette er betydelig lavere enn tall oppgitt i andre studier. De finner dessuten lymfeknutemetastaser 

hos 67,4 % med vaskulær infiltrasjon, noe som er høyere enn det som er oppgitt i andre studier. 

Disse tallene gjør at de konkluderer med at muligheten for kurativ reseksjon liten. Man kan rette mye 

kritikk mot denne studien. Mesteparten dreier seg om at de har samlet tall som ikke lar seg 

sammenlikne på grunn av en for heterogen gruppe av studier samlet inn fra et for langt tidsrom. 

Likevel bør man holde muligheten åpen for at de bekrefter en ikke-signifikant trend fra mange 

studier når de har samlet en så stor mengde data. En annen systematisk oversikt av Cha m.fl.10 finner 

ingen dårligere langtissoverlevelse. Denne studien omfatter noe færre pasienter, men over et kortere 

(og nyere) tidsrom. Det er altså sannsynlig at denne systematiske oversikten er mer representativ 

enn oversikten til Siriwardana m.fl.19 som inkluderer studier publisert helt tilbake fra 1960-tallet. Det 

er rimelig å anta at både preoperativ utredning og postoperativ behandling har utviklet seg fram til i 

dag. 

Det virker dermed som om trenden heller mot at langtidsoverlevelsen ikke er redusert, til tross for at 

enkelte studier viser en noe redusert langtidsoverlevelse. Et viktig punkt som ikke må overses er at 

alle studiene finner lengre overlevelse hos pasienter som blir operert med reseksjon av PV/SMV enn 

det som er kjent overlevelse hos pasienter med pankreascancer som får palliativ behandling. 

Som nevnt i innledning har jeg ikke valgt å fokusere adjuvant behandling i min oppgave, men det må 

tas med i betraktning i diskusjonen om langtidsoverlevelse. Etter flere overbevisende studier er dette 

nå standard behandling. Enkelte studier, for eksempel Yekebas m.fl.,8 har utelukket pasienter som 

fikk adjuvant behandling og i andre studier er det bare en andel av pasientene som har fått slik 

behandling. Med dagens kunnskap vil studier som utelukker adjuvant behandling ha for lave tall for 

langtidsoverlevelse. Det samme vil gjelde studier som har inkludert en pasientandel som fikk 

adjuvant behandling, men i mindre grad.  

 

Hvilke pasienter bør opereres?  

Kan andelen av pasienter som opereres økes ytterligere, og eventuelt hvordan? 

Først vil jeg påpeke at innvekst i kar blir vurdert ut i fra radiologisk utredning, eventuelt ved 

eksplorasjon. Hvor stor innveksten i SMV og/eller PV skal være før pasienten er kandidat til venøs 

reseksjon er et tema som jeg diskuterer videre nedenfor og da sett i sammenheng med hvilke 

pasienter som er kandidater for neoadjuvant behandling.  

Spørsmålet om hvilke pasienter som bør opereres er forsøkt svart på av Müller m.fl.2 uten at de 

egentlig klarer det. Bare høy alder (> 70år), lang operasjonstid og postoperative komplikasjoner 

hadde muligens betydning for overlevelse. De oppgir lave p-verdier for disse faktorene, men de 

nådde ikke statistisk signifikans. Av disse faktorene er det dessuten alder man kan bruke til å velge ut 

pasienter i forkant av operasjon. Interessant er det at ASA-klassifisering ikke hadde betydning for 

overlevelse. Ut fra vanlig tenkning vil ikke pasientens alder ha betydning, men heller den generelle 

tilstanden til pasienten. Jeg tror noen av denne forklaringen ligger i at pasienter med høy alder 

naturligvis har kortere levetid igjen enn en yngre pasient som kanskje har fått høyere ASA-

klassifisering. Den høy ASA-klassifiseringen og pasientens dårlige tilstand skyldes i mange tilfeller 

symptomer fra kreftsykdommen, og disse vil bli redusert/forsvinne dersom kreften blir fjernet.  
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Andre faktorer som vil kunne ha betydning er tumorstørrelse og lymfeknutestatus. I studien til Müller 

m.fl.2 hadde disse faktorene ingen betydning, men andre funn ble gjort av Yekebas m.fl.8 De finner at 

uavhengig av infiltrasjon i kar hadde pasienter hvor det ikke ble funnet lymfeknutemetastaser 

signifikant bedre overlevelse. Dette stemmer også overens med påstander fremsatt av Siriwardana 

m.fl.,19 nemlig at pasientene som undergikk venøs reseksjon hadde veldig høy forekomst av 

spredning til lymfeknuter og at muligheten for kurativ reseksjon av den grunn var liten. Det vil igjen 

føre til lavere langtidsoverlevelse. De sammenlikner derimot ikke dette mot pasienter hvor slik 

reseksjon ikke var nødvendig og tallene deres blir vanskelig å tolke. Uansett kommer man ikke bort 

fra at lymfeknutestatus er et parameter som er vanskelig å bruke preoperativt. Lettere å bruke er 

tumorstørrelse. Som nevnt fant Müller m.fl.2 at dette ikke hadde noen betydning, og tall er ikke 

oppgitt i studien til Yekebas m.fl.8 Selv om tumorstørrelse er et parameter som lett kan estimeres, vil 

ofte plasseringen være mer avgjørende enn størrelse. En liten tumor som ligger ugunstig plassert vil i 

mange tilfeller være vanskeligere å fjerne enn en større tumor plassert et annet sted.  

I studien til Müller m.fl.2 var det 16 pasienter som hadde fått neoadjuvant behandling, dette hadde 

ingen betydning for overlevelsen. Dette er funn som støttes av artiklene som hadde dette som 

hovedfokus.16, 17 Jeg vil først påpeke en meget stor forskjell mellom de to slike artiklene jeg har 

presentert over. Det gjelder definisjonen av pasienter som ble inkludert i gruppen som fikk 

neoadjuvant behandling. For innvekst på venesiden, som er fokuset i denne oppgaven, har Allendorf 

m.fl.17 inkludert alle pasienter med innvekt av SMV/PV, mens Katz m.fl. 16 har satt grensen på total 

okklusjon av et kort segment av de samme venene. Altså har førstnevnte inkludert pasienter til 

neoadjuvant behandling som sistnevnte vil operere umiddelbart. Begge sider har gode argumenter, 

og jeg vil komme tilbake til dette i den videre diskusjonen.  

Jeg vil rette kritikk mot deler av definisjonen til Katz m.fl. 16 når det gjelder pasienter som blir 

klassifisert som type C. Dette var en hetrogen gruppe som omfattet, slik jeg ser det, to vidt 

forskjelllige grupper av pasienter. Den første var pasienter som var svekket av sin cancertilstand, men 

som hvor symptomene var antatt å være reversible. Dersom deres tilstand bedres ved neoadjuvant 

behandling vil de stille med lik risiko som enten pasienter som kan opereres ved presentasjon eller 

pasienter klassifisert som type A. Dette er pasienter som av den grunn helt klart bør få muligheten 

for kurativ reseksjon, men hvor andre tiltak (for eksempel stenting) kan være vel så effektive som 

neoadjuvant behandling. Den andre gruppen var pasienter med stor komorbiditet som trengte lengre 

tid på evaluering av sin tilstand. Denne gruppen synes jeg er uspesifikk, og slik jeg ser det kjøper man 

bare lengre tid. Dersom det ikke forlå utvikling av cancertilstanden, ble pasienten vurdert for 

operasjon. Slik jeg ser det har man da selektert ut pasienter som har en mindre aggressiv kreft. 

Riktignok bør slike pasienter også få muligheten til kurativ reseksjon, men jeg stiller spørsmål ved om 

det er riktig å inkludere de i definisjonen som ble presentert. Noe av denne tvilen rundt type C-

gruppen gir utslag på tre faktorer. For det første var varigheten av neoadjuvant behandling kortere 

for pasientene i gruppe C, noe som støtter min påstand om at man selekter ut pasienter med mindre 

aggressiv sykdom uten at det nødvendigvis var respons på behandlingen som var avgjørende i 

beslutningen om operasjon. For det andre var pasientene i denne gruppen i snitt 10 år eldre enn 

pasientene klassifisert som type A og type B. Til slutt var langtidsoverlevelsen i denne gruppen 

betydelig kortere enn for de to andre. 5 års overlevelse var kun 19 % blant type C, mens den var 

henholdsvis 40 % og 46 % blant type A og B. Jeg vil derfor forslå endringer i definisjonen, og utelukke 

type C. Samtidig er dette en gruppe som bør gis en mulighet for kurativ behandling, men da etter 

andre retningslinjer enn som er foreslått for resten av studiepopulasjonen.  
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På samme tid som jeg er skeptisk til inkluderingen type C i definisjonen, vil jeg påpeke fordelen med 

inkludering av type B. Dette er pasienter hvor man mistenker, men ikke kan bevise, metastatisk 

sykdom.  Dette er pasienter hvor det å kjøpe seg tid er meget positivt. Dersom det ikke har vært 

utvikling av sykdommen under tidsperioden hvor pasienten har vært til behandling, vil det være en 

pasient som er god kandidat for kurativ reseksjon. Enten vil man da få tilbakegang av det man trodde 

var metastaser eller det kan tenkes at det var benigne funn på radiologiske bilder. Dette er en 

pasientgruppe som er utelatt fra andre studier, 17, 25, 26 men som etter min mening derfor bør 

inkluderes i gruppen som får tilbud om neoadjuvant behandling.  

Etter seleksjon av pasienter til et regime med neoadjuvant behandling er det et spørsmål om faktorer 

som skal påvirke om pasienten er kandidat for kirurgi. Det kriteriet som er vektlagt sterkest er 

radiologisk utredning. Hvilke anatomiske kriterier som gjelder kommer jeg tilbake til senere, men få 

av studiene har sagt noe om hvor gode disse undersøkelsene er. Dersom pasienten får en reduksjon 

av tumorstørrelse vil dette ofte bli erstattet med bindevev og det er et kjent problem med 

fibrosedannelse etter strålebehandling. En studie fokuserer på nettopp dette. De finner at radiologisk 

undersøkelse (CT eller MR) kun har sensitivitet på 71 % og spesifisitet på 58 %, noe som gir en positiv 

prediktiv verdi på 31 % og en negativ prediktiv verdi på 88 % 26. Dette er ikke bra nok test alene, og 

de konkluderer med at så lenge man ikke ser progresjon på CT bør det være indikasjon for kirurgi. De 

nevner også to andre punkter som bør vektlegges i vurderingen. Det første er CA 19-9-verdier. De 

finner selv en reduksjon i dette nivået hos alle pasientene i løpet behandlingsperioden. Dette sier i og 

for seg ingenting om denne som markør for bruk av operasjon, men støttes av Katz m.fl.16  da de fant 

at pasienter med betydelig reduksjon av CA 19-9 verdier hadde større sjanse for reseksjon og bedre 

overlevelse. Det andre punktet for evaluering vil som ved all annen kirurgi være pasientens generelle 

tilstand. Av pasienter som ble evaluert for operasjon i studien til Katz m.fl.16 utgjorde denne gruppen 

¼ av pasientene som ikke var operable.  

Av faktorer som er verdt å merke seg i forhold til selve operasjonen er det noen punkter som er verdt 

å se nærmere på. Det første er sett i relasjon til diskusjonen over om R0-rater, og jeg vil påpeke at 

det i neoadjuvante grupper stort sett oppnås høy R0-rate. Fra artiklene jeg har referert til over kan 

finne R0-rate på 94 % 16 og 84,7 % 17 i studiene som omfatter neoadjuvant behandling, mens i 

tilsvarende tall fra de andre studiene viser Müller m.fl.2 til 49,1 %, mens Yekebas m.fl.8 har R0 87,5 %. 

To mindre studier, en av Lind m.fl.25 viser til R0-rate på 75%  i kontrollgruppen og 100 % i gruppen om 

fikk radiokjemoterapi, og den andre av Donahue m.fl.26 viser til R0-rate på 83 %. Til tross for at 

tallene er vanskelig å sammenlikne direkte er det i alle fall en sterk indikasjon på at pasienter som 

har fått neoadjuvant behandling i alle fall ikke har dårligere sjanse for R0-reseksjon.  Det andre 

punktet er at det virker som det generelt er forbundet med økt risiko for komplikasjoner dersom 

pasienten har fått stråling før operasjon. I studien til Donahue m.fl.17 var det 75 % av pasientene som 

hadde fått stråling. I denne gruppen var komplikasjonsraten 54,5 %, mot 13 % i gruppen som kun 

hadde fått cellegift. Problemet med fibrosedannelse ved strålebehandling er allerede nevnt, og dette 

kan komplisere kirurgi. Spesielt er dette ugunstig ved pankreaskirurgi hvor marginene er små, og det 

får enda større betydning dersom kirurgien også er utvidet til et mer omfattende inngrep. Selv om 

jeg ikke har fokusert mye på de ulike protokollene for neoadjuvant behandling er dette et punkt som 

det bør tas hensyn til i utvikling av retningslinjer for slik behandling. Det tredje punktet, som er 

spesielt relevant, er andel av pasienter hvor det er nødvendig med reseksjon av PV/SMV etter 

neoadjuvant behandling. Denne varierte i studiene og var fra 0 % til 76 % 16, 17, 25, 26. Disse sprikende 

verdiene skyldes ulik definisjon av hva som er ikke-resektabelt.  
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Problemet med ulik definisjon av hva som er ikke-resektabelt ble nevnt over, og de sprikende tallene 

for andelen vaskulære reseksjoner bekrefter dette. Da denne oppgaven primært fokuserer på 

reseksjon av PV og/eller SMV vil jeg fokusere på hvilken anatomisk definisjon som bør gjelde når det 

er snakk om involvering av disse venene.  Katz m.fl.16 definerer ikke-resektabelt som total okklusjon 

av et kort segment av SMV, PV eller SMV/PV-konfluensen, mens Allendorf m.fl.17 definerer ikke-

resektabelt som innvekst i SMV eller PV. Lind m.fl.25 kaller en tumor ikke-resektabel dersom den 

omslynger > 50 % av cirkumferensen til en patent SMV eller PV i mer enn 2 cm i karets lengderetning. 

Slik jeg ser det er disse forskjellene i definisjonene avhengig av om reseksjon av de nevnte kar gjøres 

rutinemessig ved den institusjonen eller ikke. Et viktig innpill blir betydningen av andelen av 

pasienter som begynner med neoadjuvant behandling, men som ikke blir operert – altså hvor mange 

får en forverring av sin sykdom i påvente av operasjon. Og hvor mange av disse kunne vært kurert 

dersom de hadde blitt operert umiddelbart? Hvis mange pasienter hvor man trygt kunne gjort 

reseksjon av PV/SMV umiddelbart blir inkludert i gruppen som får neoadjuvant behandling, vil man 

risikere at en betydelig andel går glipp av muligheten for kurativ reseksjon. Det er vanskelig å finne 

konkrete tall rundt denne problemstillingen, men hvis man ser kravene til ikke-resektabel i 

sammenheng med andelen av pasientene som ble operert kan det bidra til å kaste lys over 

problemstillingen. Katz m.fl.16 som har strenge krav, endte med kurativ reseksjon hos 41 % av 

pasientene definert som ikke-resektabel. Dette er en liten del, men dette er pasienter som ellers ikke 

ville blitt operert. Hos disse pasientene var dessuten langtidsoverlevelse sammenlignbar med tall 

som er oppgitt for pasienter som ble operert ved presentasjon. Donahue m.fl.26 har ansett alle 

pasienter med innvekst i vener som ikke-resektable, og ender opp med å operere 76 % av 

pasientene. Dette er riktignok en høyere andel, men representer nok i stor grad pasienter som kunne 

vært operert tidligere. Altså er det en risiko for at det i denne studien er noen pasienter som ikke får 

muligheten til kurativ reseksjon fordi de får en progresjon av sykdommen i ventetiden. Motargument 

til dette vil være at disse pasientene har en mer alvorlig sykdom og ikke ville hatt nytte av operasjon 

uansett. Da jeg tidligere har slått fast at reseksjon av mesenterialvener ikke er assosiert med verken 

dårligere mortalitet, morbiditet eller langtidsoverlevelse vil jeg tørre å påstå at en streng anatomisk 

definisjon av ikke-resektabel slik som den Katz m. fl.16 legger frem vil være riktigere, og at man da 

heller må gjøre flere PV/SMV-reseksjoner ved diagnosetidspunkt. Slik unngår man å miste pasienter i 

ventetiden. Svaret på spørsmålet er likevel noe uklart og bør avklares med videre forskning, gjerne 

en studie hvor man randomiserer pasienter med innvekst i SMV og/eller PV til henholdsvis 

umiddelbar operasjon med venøs reseksjon og operasjon i etterkant av neoadjuvant behandling.  

Et punkt som bør belyses er andelen som får komplikasjoner under den neoadjuvante behandlingen, 

spesielt er dette viktig dersom kun en liten andel blir kandidater for kurativ reseksjon.  I studien til 

Katz m.fl.16 er det oppgitt at 20 % av pasientene trengte sykehusinnleggelse i behandlingsperioden. 

Dette må sies å være akseptable tall. 

For å oppsummere svar på spørsmålet seleksjon av pasienter og hvordan denne andelen kan økes, vil 

jeg altså si at det er mulig å øke andelen av pasienter som kan opereres ytterligere ved hjelp av 

neoadjuvant behandling. Det er ingen enighet i litteraturen om hvilke pasienter dette omfatter, men 

basert på diskusjonen over vil jeg komme med to forslag: 1) anatomisk ikke-resektabel cancer og 2) 

pasienter med ubekreftet mistanke om metastaser. Hva som er anatomisk ikke-resektabel cancer er 

det heller ingen enighet om, men ut fra diskusjonen over mener jeg at denne gruppen kun bør 

omfatte pasienter hvor reseksjon teknisk sett ikke er mulig.  



20 
 

Til slutt vil jeg nevne et viktig synspunkt som jeg ikke har fokusert på i min oppgave, nemlig om 

operasjon er verdt det, mer spesifikt hvordan livskvaliteten til pasientene er etter et så omfattende 

inngrep. Spesielt er dette relevant hvis man ser på hvor mange pasienter som må opereres for å 

kurere en person, altså number needed to treat. Dersom livskvaliteten er dramatisk redusert er det 

kanskje ikke etisk riktig å utsette mange for et ”unødvendig” inngrep. Av artiklene jeg har funnet er 

det en som fokuserer på livskvaliteten til pasienter etter vaskulær reseksjon sammenliknet med 

tilsvarende pasienter som får palliativ behandling. De fant at livskvaliteten til pasienter som fikk 

palliativ behandling hadde vært betydelig bedre enn operasjonsgruppen fram til 6 måneder, men at 

det deretter snudde.9 Til tross for at denne studien ikke gir noe klart svar på om pasienter bør 

opereres eller ikke, bør man ha i bakhodet at en operasjon er en stor påkjenning. Til slutt blir det en 

etisk vurdering hos både pasient og kirurg om man vil gi en liten mulighet for kurativ behandling eller 

prioritere en bedre livskvalitet i en kortere periode.  
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Konklusjon 

Når det gjelder spørsmålet om mortalitet og morbiditet rundt en vaskulær reseksjon av PV/SMV ved 

operasjon for pankreascancer virker det som det er en generell enighet om at det ikke er noen økt 

risiko sammenliknet med en tilsvarende operasjon uten vaskulær reseksjon. Når det gjelder 

langtidsoverlevelse er konklusjonen litt mindre klar, men det er sterke tendenser mot at 5-års 

overlevelse tilsvarer den etter vanlig operasjon. Det er i midlertidig helt klart at operasjon med 

PV/SMV-reseksjon gir klart lenger overlevelse enn palliativ behandling. Hvilke seleksjonskriterier som 

gjelder er noe uklart i litteraturen, og det er stor uenighet rundt hvilke anatomiske kriterier som 

gjelder for hva som er ikke-resektabel cancer. Dette spørsmålet er spesielt relevant med tanke på 

neoadjuvant behandling. Slik behandling virker å være en god måte å øke andelen av pasienter som 

får tilsvarende mulighet for kurativ kirurgi som grupper som kan opereres ved diagnosetidspunkt.  

Jeg har etter omfattende diskusjon kommet med noen forlag til nye kriterier.  Uansett er dette et 

tema hvor videre forskning trengs og allerede er underveis, og resultatene av disse kommer til å 

endre retningslinjer for behandling i pankreascancer i årene framover.   
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