
 

III./15.3. Mellékpajzsmirigy karcinóma. Hypercalcaemiás krízis.
Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben primer hyperparathyreosis, mellékpajzsmirigy
karcinóma által okozott súlyos hypercalcaemia esetét ismertetjük.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a hyperkalcaemia
leggyakoribb okaival, a hypercalcaemia kialakulásának lehetséges
mehanizmusaival, a kezelés helyes megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
A hypercalcaemia a daganatos betegségekben gyakran jelentkező elektrolit-eltérés.
Felismerésére napjainkban legtöbbször a rutin laboratóriumi vizsgálat részeként kért
szérum Ca-meghatározás eredményeként, máskor pedig a panaszok, tünetek, egyéb
rendellenességek okát keresve kerül sor.

A hypercalcaemia két leggyakoribb oka a primer hyperparathyreosis (PHPT) és a
malignus betegségek. A háziorvos által észlelt hypercalcaemia nagyobbrészt PHPT, a
kórházban fekvő betegek esetében a malignus betegséghez társuló hypercalcaemia.
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A.) Panaszok
A 69 éves, panaszmentes férfi kórházi felvétele napjának délelőttjén –teljes jólétben- még
autót vezet. Szokásától eltérően délután nagyot alszik, este kórházba szállítják,
aluszékonyság, zavartság miatt. Az első laboratóriumi vizsgálatban a szérum Ca 5.9
mmol/l, egyéb elektrolit-eltérés nincs, vér-cukor, máj- és vesefunkciók normálisak. Az
első belgyógyászati fizikális vizsgálat kórjelző eltérést nem mutat, a neurológiai
statusban góctünet nincs. A beteg nehezen ébreszthető.

A szérum Ca érték alapján mire gondol? (1. ábra)



Válasz: A 4,0-4,5 mmol/l-nél súlyosabb hypercalcaemia igen ritka, ezért –különösen
negatív anamnézis esetén- jogos a laboratóriumi hiba lehetőségét felvetni, és ismétlést
kérni. Amennyiben a hypercalcaemia a ismételt vizsgálat során megerősítést nyer,
elfogadható a hypercalcaemiás kóma diagnózisa.

A hypercalcaemia csaknem valamennyi szerv működését megváltoztatja, és a
legváltozatosabb tüneteket okozhatja (2. ábra).

B.) Anamnézis
Anamnézis: 10 éve ismert diabetes mellitus. 2004-ben szubklinikus hypothyreosis,
struma nodosa. 2006-ban colon ascendens adenocarcinoma miatt hemicolectomia l. d.
2010.08. Polypus duplex coli, polypectomia (hisztológia: benignus).

Melyik anamnesztikus adat magyarázhatja a hypercalcaemiát? (3. ábra)

C.) Vizsgálatok
A beteg laboratóriumi leleteit a 4-5. ábrán részletezzük. Az ismételt laborvizsgálat is
súlyos hypercalcaemiát jelzett, a következő 2 napban –az adekvát terápia ellenére is-
emelkedett a szérum Ca. Neurológus konziliárius a súlyos tudatzavar miatt koponya CT
elvégzését javasolta: kóros eltérés nem igazolódott.



A laboratóriumi leletekből a hypercalcaemia mellett a jelentős leukocytosist, a beszűkült
vesefunkciót, az igen gyors csontforgalmat és a 25-hydroxy-D-vitamin alacsony szintjét
emljük ki.

Mi a soron következő terápiás lépés?

A hypercalcaemia elleni kezelés azonnali megkezdése, aminek általános elveit a 6. ábrán
mutatjuk be.

A natriuresis
fokozása
ugyanis mindig
együtt jár a
kalcium-ürítés
fokozódásával.

A hypercalcaemia csökentésének az első és legfontosabb eleme –amennyiben nincs
kontraindikáció- a beteg hidrálása, forszírozott só-infúzio (napi 2-5 liter 0,9% nátrium-
klorid). A natriuresis fokozása ugyanis mindig együtt jár a kalcium-ürítés fokozódásával.
A só-infúziók hatását fokozhatjuk kacs-diuretikumok adásával (pl. 2-4 óránként 40-80
mg furosemid injekció), ekkor azonban a folyadék- és elektrolitegyensúly még
gyakoribb (4-6 óránkénti) ellenőrzése szükséges. A hypercalcaemia mérséklése
érdekében a kalcium-ürítést fokozó és a csont-reszorpciót mérséklő gyógyszereket
alkalmazunk. Napjainkban elsőként legtöbbször intravénás biszfoszfonátot alkalmazunk
(7. ábra).



Mik a
hypercalcaemia
leggyakoribb
okai?

Mi az oka a beteg hypercalcaemiájának?

A 8. ábrán összefoglaljuk a hypercalcaemia leggyakoribb okait.

Malignus betegségekhez társuló hypercalcaemiák patomehanizmusa

A 9. ábra táblázatában felsorolt lehetséges okok közül a malignus betegségek talaján
kialakuló hypercalcaemiák patomehanizmusát részletezzük. Korábbi elképzelések
szerint osteolyticus csontáttétek magyarázzák a daganatos betegekben kialakuló
hypercalcaemiát. Bár ez a mehanizmus valóban előfordul –leggyakrabban emlő- és
prostata-rákok esetében-, mai tudásunk szerint a hypercalcaemia kialakulásáért a
daganatok által termelt humorális tényezőknek van elsődleges szerepe. Ezek között egy,
a parathormonhoz hasonlító peptid (parathyroid hormone related peptide, PTHrP)
szerepe tisztázott a legjobban. A myeloma multiplex és egyes emlőrákok esetében
bizonyított a RANK-KANKL rendszer aktiválódásának jelentősége. A daganatsejtek
azonban számos egyéb citokin (interleukin-1 β, interleukin-6, tumor-nekrózis faktor β)
termelésével is hozzájárulhatnak a hypercalcaemia súlyosbodásához.

A hypercalcaemia etiológiájának tisztázása érdekében mi a soron következő
laboratóriumi vizsgálat?

Parathormon-
meghatározás,
orientál
bennünket
legjobban a
hypercalcaemia
lehetséges
okait illetően.

Parathormon-meghatározás, mert ez orientál bennünket legjobban a hypercal-caemia
lehetséges okait illetően. Malignus betegséget kísérő hypercal-caemiák esetében a
szérum parathormon koncentrációja mindig szupprimált (azaz a mellékpajzsmirigyek
megfelelően reagálnak a magas szérum konecntrációra). PHPT-re utal, ha a
hypercalcaemiás beteg szérum parathormon koncentrációja nem szupprimált (azaz
normális vagy a referencia tartomány felett van).

Betegünknél a parathormon koncentrációja 2788 pg/ml, 2 nappal később 2614 pg/ml
volt (referencia érték: 15-65 pg/ml).

Endokrinológiai diagnózis: Primer hyperparathyreosis (PHPT).



A PHPT rendszerint lassan kialakuló, tüneteket sok éves, esetleg évtizedes fennállást
követően okozó krónikus betegség. Leggyakrabban előforduló tünetei a hypercalcaemia
okozta tüneteken túlmenően a csontrendszer érintettsége (csontritkulás, csonttörések,
csontfájdalom) és a veseszövődmények (vesekőképződés, veseelégtelenség).

A PHPT pathológiai okai

Pathológiai szempontból a PHPT két leggyakoribb oka a szoliter mellékpajzsmirigy
adenoma valamint az összes mellékpajzsmirigyet érintő hyperplasia. A PHPT lehetséges
okainak pathológiai osztályozását és gyakoriságát a 9. ábrán mutatjuk be.

Hogyan értékeljük a beteg tüneteit?

Betegünk esetében a hypercalcaemia okozta első tünetek (aluszékonyság, kóma)
szokatlan gyorsasággal és szokatlan súlyossággal alakultak ki. A kóma oka egyedül a
hypercalcaemia volt (hypercalcaemiás kóma), ennek alapjául a mellékpajzsmirigy
szokatlanul súlyos túlműködése szolgált.

A PHPT rohamszerű súlyosbodását (parathyreoid krízis) kiváltó tényező lehet a daganat
vérellátásának hirtelen romlása miatt bekövetkező daganat-elhalás, de az ok gyakran
feltáratlan marad.

Hogyan értékeljük a hypercalcaemia mértékét ill. a PTH koncentrációkat?

A primer hyperparathyreosis okozta hypercalcaemia legtöbbször enyhe (szérum kalcium
2,55-2,90 mmol/l) vagy közepes fokú (2,91-3,40 mmol/l), a szérum PTH koncentrációja
ritkán haladja meg a 200 pg/ml-t. Bár a primer hyperparathyreosis súlyosságát mindig a
klinikai kép és nem a laboratóriumi leletek alapján ítéljük meg, a betegünk esetében
talált laboratóriumi eltérések extrémnek minősíthetők. Irodalmi adatok szerint a 750
pg/ml feletti PTH-koncentráció legtöbbször mellékpajzsmirigy karcinómát jelez.

Mi a PHPT diagnosztikájában a soron következő diagnosztikus lépés?

Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen alátámasztják a PHPT
diagnózisát (mint ez a betegünk esetében is történt) és műtéti megoldás kívánatos (mint
az betegünk esetében is fennállt), a sebészeti feltárás tervezését segítik a preoperatív
lokalizációs diagnosztikai eljárások. Legtöbbször UH és sestamibi-vel végzett
mellékpajzsmirigy szcintigráfiára kerül sor, amit kiegészíthetünk –a mellékpajzsmirigy
adenomák kimutatásában kevésbé érzékeny- nyaki CT- és/vagy MRI vizsgálattal.

Fontos tudni, hogy a mellékpajzsmirigy képalkotó vizsgálatok eredményei nem a PHPT
diagnózisához szükségesek, a laboratóriumi vizsgálatokon alapuló diagnózist nem
erősítik ill. nem gyengítik. Biztos diagnózis esetén még a képalkotó vizsgálatok
hiányában ill. negativitásuk ellenére is elvégezhető a mellékpajzsmirigy műtét, és a
tapasztalt sebész még ezen esetek nagy részében is feltalálja és eltávolítja a
mellékpajzsmirigy daganatot.

D.) Gyógyszeres kezelés és kórlefolyás
A kezelés 2. napjától a beteg ébreszthetetlenné vált (kóma IV), a 4. naptól gépi
lélegeztetésre szorult. Az intubált és géppel lélegeztetett betegen elvégzett nyaki UH
vizsgálat során a mellékpajzsmirigy régiókban daganatot nem találtunk.

A szérum Ca szinteknek a 11. napos klinikai kezelés soráni alakulását, továbbá a
hypercalcaemia ill. PHPT mérséklése érdekében tett terápiás lépéseinket a 10. ábrán
mutatjuk be.



A vesefunkció gyors romlásával ill. a kialakuló oliguriával és anuriával
magyarázhatóan a kalcium-ürítés fokozásával ható beavatkozások (só-infúzió,
furosemid) hatástalanok maradtak. A csontreszorpció gátlása céljából biszfoszfonát
(zoledronát) infúziót 2 alkalommal, továbbá calcitonint kapott a beteg. A 2. napon, majd
azt követően még 4 alkalommal került sor haemodialysisre. A hypercalcaemia elleni
intenzív gyógyszeres kezelés ellenére a klinikai kezelésnek csak a 7. napjára sikerült a
szérum Ca-szintet 3,0 mmol/l alá csökkenteni. (11. ábra)

A gyógyszeres kezelés részét képezte cinacalcet adása is.

Mi a cincalcet?

A cinacalcet per os adható kalcimimetikum, az egyetlen gyógyszer, ami PHPT
kezelésére törzskönyvezést nyert. A mellékpajzsmirigysejtek felszínén is expresszálódó
calcium-szenzor molekulához kapcsolódik, ezzel „becsapja” a mellékpajzsmirigy
kalcium-érzékelést, csökkenti a parathormon-szekréciót.

Betegünk esetében parathormon koncentráció csökkenést nem tudtunk elérni. A beteget
a kezelés 11. napján, szeptikus szövődmény miatt veszítettük el.

E.) Kórboncolás és kórszövettani vizsgálat
Részletek a bórboncolási jegyzőkönyvből: A pajzsmirigy bal lebenye mellett egy 3 cm
legnagyobb átmérőjű göböt találtunk (12. ábra), ami megfelelhet mellékpajzsmirigy
tumornak. A klinikailag észlelt extrém mértékű hypercalcaemia okozta eszméletzavar
vezethetett a tüdő-infectio kialakulásához. A prostatában talált tályog szintén okozhatott
septicus állapotot.



A bal pajzsmirigy mellett talált nagy göbből készült kimetszésben mellékpajzsmirigy
szöveti szerkezete ismerhető fel. A tumorsejtek fészkes elrendeződésűek, atipia, osztódási
aktivitás, érinvasio nem látszik (13. ábra). A vesében a glomerulusok hyalinizálódtak,
mész-festés súlyos nephrocalcinosist igazol (14. ábra).

F.) Összefoglalás
Betegünk ritkán látott súlyosságú, akutan kialakult hypercalcaemiás kómában
szenvedett. A hypercalcaemiát primer hyperparathyreosis, csak a boncolás során
lokalizált mellékpajzsmirigy daganat okozta. A hypercalcaemia veseelégtelenségre
vezetett, ami nagy mértékben akadályozta a súlyos hypercalcaemia mérséklését célzó
terápiás törekvéseinket. A mellékpajzsmirigy daganat szövettani vizsgálata során
malignitásra utaló jeleket nem észleltünk, a boncolás során áttétet nem találtunk.
Mindezek ellenére a vizsgálatra került mellékpajzsmirigy mérete, a laboratóriumi leletek
és a kórlefolyás alapján fel kell vetni a tumor malignus természetének a lehetőségét.

A szövettani felvételek elkészítéséért Dr. Nagy Péter egyetemi tanárnak (Semmelweis
Egyetem, I. Pathológiai Intézet) mondunk köszönetet.
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