
 

III./15.1. Invazív hypophysis adenoma/hypophysis carcinoma
Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben egy invazív hypophysis adenomában (ún. silent
corticotropinoma) szenvedő fiatal ember kórtörténetét ismertetjük.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a hypophysis daganatok
növekedésének jeleivel, a daganat malignitásának kiritériumaival. Bemutatjuk
az ACTH-termelés kimutatásának lehetőségeit és a hypophysis adenomák
kezelésére jelenleg rendelkezésre álló módszereit.

Bevezetés
A térfoglaló jellegéből következő panaszok miatt vagy a hormontermelése révén
felismert hypophysis daganatok prevalenciája 1/1,000. E daganatok túlnyomó többsége
benignus, méretük szerint megkülönböztetünk micro- és macroadenomákat (a
mérethatár 10 mm). A macroadenomák végleges gyógyulása sebészi beavatkozással
gyakran nem lehetséges, 10 éven belüli kiújulásuk 50%-ot is elérhet.
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A.) Anamnézis
10 évesen tonsillectomia, 14 évesen appendectomia. A jelenleg 30 éves, akkor 23 éves
beteg 2004-ben, látásromlás miatt fordult orvoshoz. Szemészeti vizsgálattal a jobb
szemen 0,1 visust találtak. Koponya MR vizsgálat 1,5 x 2,0 cm-es intra-suprasellaris
tumort igazolt, ami hormonálisan inaktívnak bizonyult. 2004. április 7.-én
intratrachealis narkózisban történt paraseptalis, transsphenoidalis feltárást követően a
bevérzett hypophysis adenomát eltávolították (histologia: chromophopb sejtes
adenoma). Az 1. műtétet követően még 3 alkalommal történt –minden alkalommal
látásromlás miatt- idegsebészeti beavatkozás. A 4. műtét időpontájáig gyógyszeres
kezelés –pajzsmirigyhormon pótlásától eltekintve- nem történt. Műtéti kórtörténete az 1.
ábrán.



A 2007-ben nyert hypophysis műtéti anyagon elvégzett immunhisztokémiai vizsgálat
részlegesen ACTH termelő hypophyis adenomát igazolt, MIB1 immunreakció
emelkedett, 8%-os proliferatív aktivitással.

A beteg kórtörténetét, leleteit részletesebben a 2009. évi műtéttől ismertetjük.

B.) Panaszok
Az addig panaszmentes, csupán L-thyroxint szedő beteg 2009. novemberében –a
korábbiakhoz hasonlóan a jobb szemén- látásromlást észlelt.

Mire gondol? Milyen vizsgálatot javasol?

Hypophysis
betegségei
esetén az
elsőként
választandó
vizsgálat az
MRI

Az anamnézis ismeretében természetesen elsősorban a hypophysis tumor újabb
recidívájára lehet gondolni. Amennyiben szemészeti vizsgálat szemészeti okot nem talál,
képalkotó vizsgálatra van szükség. A hypophysis betegségei esetén az elsőként
választandó vizsgálat az MRI, egyéb képalkotó vizsgálatra rendszerint nincs szükség. Az
MRI vizsgálat a csontos struktúrákat nem ábrázolja, amennyiben ezek ábrázolása
szükséges, CT Vizsgálatot kell kérni.

A hypophysis macroadenomák által okozott kompressziós tünetek

A hypophysis mikroadenomák (≤10 mm) a környező struktúrákat általában nem
károsítják, nem vongálják, térfoglaló jellegük nincs. A nagyobb makroadenomák (>10
mm) a környező struktúrákra gyakorolt kompresszió révén változatos tüneteket
okozhatnak.

A hypophysis daganat terjedésének iránya alapján meg-különböztetünk supraselláris,
paraselláris és infraselláris növekedési irányt. A dura-kettőzetben növekvő hypophysis
tumor mindig a legkisebb ellenállás irányába, leggyakrabban a diaphragma sellaen át
felfelé, suprasellárisan növekszik. Amikor a daganat eléri és tartósan komprimálja a
látópályát ill. annak kereszteződését, a daganat és a chiasma egymáshoz való
viszonyától függően különböző típusú látótérkiesést okozhat. További supraselláris
növekedés esetén hipothalamikus diszfunkció változatos tünetei, obstruktív
hydrocephalus alakulhatnak ki. Invazív daganatok elérhetik a frontális és temporális
agylebenye-ket, személyiségváltozást, epilepsziát, anosmiát okozva. Ritkán a
suprasellárisan növekvő daganat a dorsum sella legmagasabb pontjától a clivus
lejtésének megfelelően lefelé terjeszkedik, vagy a daganat infiltrálja és végül áttöri a
dorsumot, és így agytörzsi tünetek jelentkezhetnek.

Paraselláris növekedés alatt oldalirányú növekedést értünk, melynek során a daganat
eléri, körülveszi, behüvelyezi a sinus cavernosus ér- és idegképleteit. Ennek során
sérülhet a III, IV. és VI. agyideg, valamint az V/2. és 3. ága. A para-selláris növekedés
leggyakoribb tünetei a kettőslátás, szemmozgászavar, ptosis, néha arc-zsibbadás és
arc-fájdalom.

Infraselláris terjedés esetén a daganat áttöri a csontos sella alapját, részben, vagy
egészben kitölti a sinus sphenoidalist. A csontos struktúrák további roncsolódása esetén
az orron át liquor-csorgás indulhat meg (liquorrhoea), aggresszíve növekvő hypophysis
daganat áttörheti a szájpadot és megjelenhet a felső garatban.

C.) Vizsgálatok
Koponya MRI: 2009-12-05 a sella kontúrja nem követhető, a sinus sphenoi-alisban,
intra-sellarisan, mko. parasellaris terjedést mutató, frontális irányban jo. az ethmoidalis
sejtekbe is betörő, a carotis internát mko. ívelten lateralis irányban diszlokáló, jo. a
frontalis lebenyt a bázison infiltráló, karályos szélű tumor recidi-va. A frontalis
lebenyben a kp. vonal mellett a tumoros infiltratio környezetében perifocalis oedema
megfigyelhető. A chiasma bo. megemelt és komprimált, jo. a tumortól nem
differenciálható el. A nyél nem követhető. Dorsalis irányban haladva a tumor az



agytörzset a pons magasságában éri el. Jo. a hátsó ethmoidalis sejtek magasságában a
tumor extracraniális terjedést mutat és az epipharynxban megjelenik.(2. ábra)

Az MRI vizsgálatot követően elvégzett koponya CT vizsgálat igazolta, hogy a
hypophysis daganat a környező csontos struktúrákat (sella turcica alapja, dorsum
sellae, orrüreget határoló csontok) kiterjedt destrukcióját okozza. (3. ábra)

D.) Kezelés és kórlefolyás
Műtéti leírás: (4. műtét, 2009-12-11) jobb superciliaris recraniotomiából szürkés,
nagyrészt szívható, helyenként darabos, macroscoposan recidiv aggresszív hypophysis
daganatnak megfelelő tumort távolítottunk el a jobb nervus opticus környezetéből, a
jobb suprasellaris és intrasellaris regióból, ezáltal dekomprimáljuk a n. opticust.

Megjegyzés: amint az várható volt, a teljes daganat-eltávolítás nem volt lehetséges.
Ennek ellenére a műtét elérte célját, a beteget megmentette a fenyegető megvakulástól.

Szövettani vizsgálat: A HE-festett metszetben kiterjedt, heges területekkel és kisebb
vérzésekkel tagolt sejt-, és érdús tumorszövet látszik. A tumorerek vékonyfalúak. A
tumorsejtek polygonalisak, hámjellegűek, a sejtmagok kerekdedek, max. 2/NLT számú
mitosissal. Az ACTH immunreakció a sejtek nagy részében perimembranosus pozitivitást
jelez (4. ábra). A Ki-67 emelkedett, 6%-os proliferativ aktivitást jelez (5. ábra). A
tumorsejtek synaptophysin pozitívak. Vélemény: ACTH-termelő hypophysis adenoma.



Mi alapján
különíthetők el
a „típusos”,
„atípusos”
hypophysis
adenoma,
továbbá
hypophysis
carcinoma?

Megjegyzés: Ma már rutinszerűen vizsgáljuk a hypophysis adenomákban is a
proliferációs indexet. A Ki-67 jelölődési index adenomák esetében rendszerint kisebb,
mint 3%. A WHO új osztályozása a hypophysis elülső lebenyének daganatainak
biológiai viselkedését a „típusos”, „atípusos” hypophysis adenoma, továbbá hypophysis
carcinoma név alatt írja le. A típusos és az atípusos adenomák elkülönítésében az
invazivitás, a megnövekedett mitotikus index, a 3% feletti Ki-67 jelölődési index,
további a p53 kifejezett nukleáris reakciója segíthet. A hypophysis carcinoma
diagnózisának felállításához központi idegrendszeri és/vagy távoli áttétek igazolását
tartjuk szükségesnek. A központi idegrendszeri metasztázisok kialakulhatnak az agyban
vagy a gerincvelőben is, általában subarachnoidalis elhelyezkedésűek.

A 4. műtétet követő endokrinológiai kontroll során a következő fontosabb
hormonleleteket kaptuk (6. ábra)

Az 7. ábrán mutatjuk be a Cushing-szindróma endokrinológiai diagnosztikai és
differenciáldiagnosztikai algoritmusát.

Elevenítse fel
a Cushing
szindrómáról
tanultakat!

A hormonvizsgálatok eredmények értékelése: a magas éjszakai nyál és szérum kortizol,
a vizelettel történő kortizol ürítés emelkedett volta, valamint az a tény, hogy a szérum
kortizol a rövid kis dózisú dexamethason során nem volt szupprimálható, aktív
hypercortisolismust igazol. A hypercortisolismus ellenére a plazma ACTH nem
szupprimált, azaz ACTH-dependens hypercortisolismusról van szó. A laboratóriumi
vizsgálatokkal kimutatható hypercortisolismusnak klinikai jele továbbra sincs. A
betegnél nem észlelhetők a Cushing-szindróma jellegzetes külső eltérései, a beteg nem
hipertóniás, nem cukorbeteg, csontsűrűsége normális, azaz ACTH-termelő hypophysis
adenoma okozta szubklinikai Cushing-szindrómáról van szó.

A 4. műtét után 2 hónappal elvégzett koponya MRI: A koponyaalapot destruáló tumor
ábrázolódik csaknem szimmetrikusan. Mérete 5x7x6 cm. A tumor a planum sphenoidale
síkja fölé terjed 1.5 cm-rel, megemeli a III. kamra fenekét és a chiasmát. Ventral felé az
orrkagylókat eléri és dislocalja. Alsó felszíne ráfekszik a lágyszájpad elülső területére.
Az epipharynxot csaknem teljesen lezárja. Hátrafelé a clivus felszínén 13 mm maximális
vastagsággal követhető a clivus csúcsig, legalsó része a foramen magnumba nyúlik. A
sinus cavernosusok nem differenciálhatók.

Panaszok és tünetek: a 4. műtétet követően a beteg vizusa újból, mindkét szemen teljes.
Időnkénti enyhe fejfájástól, és a csaknem folyamatosan tapasztalt orrdugulástól
eltekintve a beteg panaszmentes. Neurológiai góctünet nem észlelhető.



Fül- orr- gégészeti vizsgálat: 2010-06-18 bal oldalon légszegény dobüreg. Az orrban
kevés mucosus váladék, jobb oldalon presphenoidalisan és orrgarati tükrözéssel
epipharynxot és részben choanat érintően is kitöltő tumoros terime. Hangja orrhangzós.
Jav: Nasonex orrspray, orrkenőcsözések.

További terápiás terv: A sebészeti kezelés eddigi eredményei egyértelművé teszik, hogy a
daganat sebészileg nem gyógyítható. A kórlefolyás során több alkalommal történt több
hazai sugárterápiás centrumban konzílium, amelyek egybehangzó véleménye szerint a
daganat mérete és a környező strukturákhoz való viszonya alapján nem alkalmas
sugárkezelésre.

Melyek az
ACTH-termelő
hypophysis
adenomák
kezelésére
rendelkezésre
álló
lehetőségek?

Az ACTH-termelő hypophysis adenomák kezelésére rendelkezésre álló lehetőségeket az
alábbi ábrán mutatjuk be. (8. ábra)

Tekintettel arra, hogy az ACTH-túltermelés egyelőre nem olyan mértékű, hogy
panaszokat okozna, a hormontúltermelés mérséklését célzó gyógyszeres kezelés-nek ill. a
bilaterális adrenalectomiának nem áll fenn az indikációja.

Az invazív terjedő, esetleg metasztázist is adó hypophysis daganatok tumor elleni
kezelése megoldatlan. Az invazív, agresszív hypophysis adenomák ill. hypophysis
carcinomák a hagyományos kemoterápiás készítményekre általában nem reagálnak.
Újabb adatok szerint az esetek egy részében a temozolomid hatékony lehet. Nagy a
várakozás a szomatosztatin analógok legújabb képviselője, a pasireotid iránt. Az mTOR
gátló everolimus alkalmazásáról is kedvező kezdeti tapasztalatokról számoltak be.

Betegünknél –az Országos Gyógyszerészeti Intézettől kapott külön engedély alapján- 6
hónapon át alkalmaztunk temozolomidot, az elvárt tumorzsugorító hatást nem észleltük.
Jelenleg szomatosztatin analóg és nagy dózisú dopamin agonista (cabergolin) kombinált
kezelésben részesül a beteg, aki az orrdugulástól eltekintve továbbra is panaszmentes.

F.) Összefoglalás
Hypophysis macroadenomás fiatal beteg esetét ismertettük. Az évek során invazív-
aggresszív növekedésmód igazolódott, távoli áttét azonban nem jelentkezett. A
kezdetben hormonálisan inaktívnak tartott daganatról később –a részletesebb
endokrinológiai és immunhisztokémiai vizsgálatoknak köszönhetően- kiderült, hogy
ACTH-t termel. A daganat az irodalomban silent corticotropinoma néven ismert, amiről
az irodalom is úgy tartja, hogy ezek a daganatok gyakran invazivak és aggresszívek.
Tumor ellenes gyógyszeres kezelésük nem megoldott.
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