
 

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma
Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben a malignus phaeochromocytoma tüneteinek,
diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése a célunk egy
beteg esetének bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a kezelés helyes
megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
A phaeochromocytoma malignus formája ritka, az összes phaeochromocytoma
kevesebb, mint 10 %-át képezi. Sajnos jelenleg nincs olyan szövettani vagy egyéb
marker, aminek segítségével egy eltávolított phaeochromocytoma vizsgálatával annak
dignitását jelezhetnénk. A jelenleg érvényes WHO kritériumok szerint a
phaeochromocytomák malignitásának kimondásához távoli áttétek kimutatása
szükséges.

A malignus phaeochromocytomák általános, az áttétképződéstől független tünetei nem
különböznek érdemben a jóindulatú phaeochromocytomák tüneteitől. Ezek között
leggyakoribb a hirtelen jelentkező izzadás, fejfájás és szívdobogásérzés. A vérnyomás
emelkedés bekövetkezhet paroxysmálisan, de a vérnyomás tartós emelkedése is gyakran
előfordul. A katekolaminok fokozott elválasztása következtében fokozott metabolizmus
következtében fogyás és vércukorszint emelkedés is előfordul.

A phaeochromocytomák különleges daganatok, mivel a sporadikusan észlelt
phaeochromocytomák 25-30 %-ának hátterében csírasejtes mutációk talaján kialakult
öröklődő daganatszindrómák állnak. Egyes öröklődő daganatszindrómákban a malignus
phaeochromocytoma gyakrabban fordul elő.

A phaeochromocytomára hajlamosító öröklődő daganatszindrómák közé tartozik a
multiplex endokrin neoplázia 2-es típusa, a von Hippel-Lindau betegség, a
neurofibromatosis 1-es típusa és az öröklődő paraganglioma szindrómák.

E daganatszindrómák között a neurofibromatosis 1-es típusa a leggyakoribb, bár ebben a
phaeochromocytoma ritkán fordul elő (2-5 %-ban).

Kulcsszavak: pheocromocytoma, MEN2, von Hippel-Lindau betegség,
neurofibromatozis, Café au lait foltok, katekolaminok, 131I-MIBG scintigraphia
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A.) Panaszok
A 18 éves nőbeteget fejfájás miatt kezdték vizsgálni. Hypertoniát találtak.

A hypertonia melyik formája valószínű ebben az életkorban?

Válasz: A primer, esszenciális hypertonia ebben az életkorban nem valószínű, sokkal
inkább szekunder formák keresése szükséges.



A szekunder
hypertoniák mely fő
csoportjait ismeri?

A szekunder hypertoniák mely fő csoportjait ismeri? (1. ábra)

B.) Anamnézis
Anamnézisében érdemi betegség ezt megelőzően nem szerepelt.

C.) Vizsgálatok
Fizikális vizsgálat: Kissé obes fiatal nő, kóros nyirokcsomó nem tapintható, icterus,
cyanosis nincs. Bőrén számos barna folt látható és apró puha csomó tapintható (2.
ábra). Tüdők felett teljes, éles, nem dobos kopogtatási hang, pangás nem hallható. Cor
ritmusos, zörej nem hallható. Hasban jobb oldalon nyomásérzékenység, máj alatt
bizonytalan terime tapintható. Lép nem nagyobb. Jó bélhangok. RR 160/80, p: 80/min.

Milyen betegség gyanúja merülhet fel a fizikális vizsgálat alapján?

Válasz: A testszerte jelentkező tejeskávé színű foltok és a puha csomók alapján
neurofibromatosis 1-es típusának (Recklighausen-kór) alapos gyanúja merülhet fel.

Milyen további
vizsgálat lenne
hasznos
neurofibromatosis 1
gyanúja esetén?

Milyen további vizsgálat lenne hasznos neurofibromatosis 1 gyanúja esetén?

Válasz: Szemészeti vizsgálat mindenképpen javasolható, az iriszen látható Lisch
nodulusok vizsgálata irányában. Neurologiai szakvizsgálat is indokolt.

Szemészeti vizsgálata során azonban eltérést nem találtak.

Bár öröklődő betegségről van szó, szüleinél neurofibromatosis 1-re utaló eltérés nem
volt látható, ami alapján valószínűleg de novo mutáció talaján kialakult betegségről van
szó.

Javasolt-e genetikai
vizsgálat a
neurofibromatosis 1
diagnózisához?

Javasolt-e genetikai vizsgálat a neurofibromatosis 1 diagnózisához?

A neurofibromatosis 1-es típusa genetikailag meghatározott betegség, hiszen hátterében
a NF-1 gén mutációi állnak. E gén azonban az egyik legnagyobb humán gén, 300 kb
nagyságú és 60 exonból áll, aminek következtében rutinszerű vizsgálata még
kutatólaboratóriumokban sem megoldható. A neurofibromatosis 1 diagnózisa ezért
klinikai és genetikai vizsgálat a rutin gyakorlatban kórisméjéhez nem szükséges.

Képalkotó vizsgálatok



Milyen képalkotó
vizsgálatokat
végezne a szekunder
hypertonia
kivizsgálása
céljából?

Milyen képalkotó vizsgálatokat végezne a szekunder hypertonia kivizsgálása céljából?

Válasz: A rutin kivizsgálás szerint szükséges mellkas rtg., hasi UH, echocardiographia
végzése. Renális hypertonia gyanúja esetén a. renalis Doppler vagy angioMR
javasolható.

A képalkotó vizsgálatok eredményeit az 3. ábrán olvashatja.

Milyen
hormonvizsgálatok
végzése lenne
szükséges
mellékvese adenoma
igazolása esetén,
különösen a
hypertonia
diagnózisára is
tekintettel?

Milyen hormonvizsgálatok végzése lenne szükséges mellékvese adenoma igazolása
esetén, különösen a hypertonia diagnózisára is tekintettel?

Három betegség irányában szükséges hormonvizsgálatok végzése. (4. ábra)

Sajnos ekkor hormonvizsgálatok nem történtek, hanem a daganatot a képalkotó
diagnózis felállítását követően laparoszkópos úton eltávolították.

Műtéti leírás: „Laparoscopos úton eltávolítottuk a jobb mellékvesében lévő daganatot.
A makroszkópos kép phaeochromocytomának megfelelt.”

Szövettani vizsgálat eredménye: phaeochromocytoma

6 évvel a laparoszkópos jobb oldali adrenalectomiát követően ismét fejfájás és
vérnyomásemelkedés jelentkezett (RR max: 210/120 Hgmm).

Ismételt képalkotó vizsgálatokat végeztek.

Mellékvese CT: „Jobb oldalon a rekesz-szárat egyenetlenül megvastagítja egy több
gócból álló lágyrész massza, ami a kontrasztanyagot mérsékelten, inhomogénen
halmozza. Hosszanti kiterjedése csaknem 8 cm, max. vastagsága 24 mm. Nagyobbrészt
a máj és a vese között dorsalisan helyezkedik el. A vese középső harmada előtt is
megfigyelhető egy hasonló, 18x9 mm-es elváltozás. A colon ascendens és a ventralis
peritoneum között egy ovális, kontrasztanyagot jól halmozó lágyrészképlet látható,
nagysága 14x8 mm.”

Mellékvese MRI: „A máj visceralis felszínét infiltráló, részben sávszerű, részben kisebb
gócokban megfigyelhető terület. Részben a májállományban, részben a máj körüli és
vese körüli zsírszövetben, T2-es jelmenetben a májnál jeldúsabb képletek láthatók,
melyek lokális recidíva gyanúját vetik fel.” (5. és 6. ábra)



Phaeochromocytomára jellemző, hogy az MRI T2 súlyozása mellett hiperintenzív,
világító képletként mutatkozik.

Milyen további
képalkotó
vizsgálatot végezne
a
phaeochromocytoma
megerősítése
céljából?

Milyen további képalkotó vizsgálatot végezne a phaeochromocytoma megerősítése
céljából?

Válasz: A 131I-MIBG scintigraphia választandó, mivel ez specifikusan képes a
katekolamintermelő szöveteket kimutatni. (7. ábra)

Bár az anamnézis és klinikai kép alapján phaeochromocytoma gyanúja egyértelműnek
tűnik, ennek mindenképpen szükséges megerősítése hormonvizsgálatokkal.

Hormonvizsgálati eredmények, vizelet katekolamin metabolitok a 8. ábrán olvashatóak.

A hormonvizsgálati eredmények egyértelműen mutatják a katekolaminok túltermelését.

Hogyan szükséges a vizeletgyűjtést végezni a katekolamin metabolitok
meghatározásához?

Mivel e metabolitok fény- és pH-érzékenyek, sötét üvegben és savas közegben
szükséges a vizeletgyűjtés.

Mely daganatok
tumormarkereként
használható a

Mely daganatok tumormarkereként használható a chromogranin A?

Válasz: A chromogranin A a neuroendokrin daganatok általános markere, így a
carcinoid daganatok, phaeochromocytoma, medulláris pajzsmirigyrák markere, de más
daganatokban pl. prostata, májrák is emelkedett lehet, ezért nem specifikus marker. Több
gyógyszer is emelheti vérszintjét, amelyek között a protonpumpa gátlók a
legfontosabbak. A chromogranin A meghatározása csak a protonpumpa gátló legalább
1 hetes kihagyása után végezhető.



chromogranin A?
D.) Döntés és kezelés
A képalkotó vizsgálatok eredménye szerint a májat infiltráló képlet igazolódott, ami a
131I-MIBG scintigraphia és a hormonvizsgálatok eredményei alapján egyértelműen
phaeochromocytoma. Ez alapján a 6 évvel korábbi phaeochromocytoma áttétjének
állapítható meg, ami a malignus phaeochromocytoma diagnózisának felállításához
vezet. Mindez neurofibromatosis 1 talaján alakult ki.

Milyen kezelési lehetőségek jönnek szóba a malignus phaeochromocytoma
kezelésében?

Válasz: Reoperáció, amennyiben az áttét eltávolítható. Amennyiben ez nem lehetséges,
és a daganat felveszi a 131I-MIBG izotópot, szóbajön izotópkezelés. A hormontermelés
gátlására az alfa-metil-tirozin kezelés alkalmazható.

Betegünk esetében a 131I-MIBG izotópkezelést választottuk. 3700 MBq összaktivitású
izotópot kapott.

A kezelést követően 6 hónappal végzett CT vizsgálat érdemi regressziót mutatott.

E.) Összefoglalás
A malignus phaeochromocytoma nagyon ritka betegség, hiszen az egyébként is ritka
phaeochromocytomáknak is csak töredékét teszi ki. A phaeochromocytomák jelentékeny
része örökletes daganatszindrómák talaján alakul ki és esetünkben neurofibromatosis 1
igazolható hátterében. Mivel a phaeochromocytomák rosszindulatúsága csak áttétek
jelenlétében mondható ki, de ezek az áttétek évekkel a primer daganat eltávolítását
követően is kialakulhatnak, a phaeochromocytomában szenvedő betegek hosszú
követése szükséges képalkotó vizsgálatok és időszakos katekolamin metabolit
meghatározások révén.

A szerzők köszönetüket fejezik ki Dr. Tőke Judit klinikai orvosnak (SE ÁOK II.
Belgyógyászati Klinika) az eset feldolgozásában nyújtott segítségéért.
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