
 

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai
Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben az endokrin pancreas daganatival kapcsolatos
tünetek, a betegség 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 pancreas szigetsejtjeiből kiinduló neuroendokrin tumorok jellemzően lassan növekvő,
de többségükben malignus daganatok. Az egyetlen kivétel az inzulinoma, ami az esetek
többségében benignus. Az inzulinoma incidenciája 4/millió/év és mintegy 10%-a
malignus.

Egy 56 éves férfi kórtörténetét ismertetjük, akinél a vizsgálatok 4 cm-es pancreasfej
daganatot és kezdetben szoliter májáttétet igazoltak. A sebészileg eltávolított daganat
szövettani vizsgálata neuroendokrin karcinómát igazolt. A már a felismeréskor is
metasztatikus daganat a kórlefolyás első 3 évében hormonálisan inaktív volt, a beteg
életének utolsó 5 hónapjában inzulint termelt, súlyos hypoglikémiás rosszulléteket
okozott.
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A.) Anamnézis
Az 56 éves, hypertoniás férfi beteg, egyéb komolyabb betegsége nem volt.

B.) Kezdeti panaszok
2004. nyarán mindennapos, értkezéstől független felső hasi, epigastriális fájdalom
jelentkezett. A beteg étvágya jó, testsúlya nem változott.

C.) Vizsgálatok
A rutin laboratóriumi vizsgálatok negatívak voltak. Gastroscopia reflux oesopha-gitist
igazolt, fekélybetegséget kizárt.

Hasi UH és CT vizsgálat a pancreas fejében 30 mm legnagyobb átmérőjű szolid tumort,
a pancreas körül 1-3 cm-es nyirokcsomókból álló konglomerátumot, a máj 6.
szegmentumában 20 mm-es szolid tumort jelzett.



Mi a legvalószínűbbb betegség?

Pancreas-fej adenokarcinóma.

Milyen további vizsgálatokat javasol?

A betegség pontos diagnózisának megállapításához, a kezelés tervezéséhez a szövettani
vizsgálat elengedhetetlen.

Máj-biopszia: A szoliter májdaganatból CT-vezérléssel nyert biopszia szövettani
vizsgálata a chromogranin A pozitivitás alapján neuroendokrin tumor diagnózisát
eredményezte.

Végleges diagnózis: jól differenciált pancreas neuroendokrin karcinoma, hormo-nálisan
inaktív.

A neuroendocrin tumorok patológiai besorolását a 1. ábra mutatja.

A neuroendokrin tumorok (NET) a csaknem minden szervünkben fellelhető, különleges
sajátságokkal bíró ún. diffúz neuroendokrin rendszer (régebbi elneve-zéssel
APUD-rendszer) sejtjeiből erednek. Az 2. ábrán mutatjuk be a diffúz neuro-endokrin
rendszer legfontosabb elemeinek elhelyezkedését ill. sejtjeit.

A NET-ek az összes malignus daganat mintegy 0,5%-át képviselik. Klinikai tünetet
leggyakrabban nem hormonális aktivitásukkal, hanem daganatos természetüknél fogva
okoznak. Klinikai tüneteket okozó hormon-szekréció az összes NET mint-egy 10%-ára
jellemző. A 3. ábra a NET-ok lokalizációját, és az egyes lokalizációk gyakoriságát
mutatja be.



D.) Kezelés és kórlefolyás
2005. januárban a pancreas tumor reszekciójára került sor (teljes eltávolításra nem volt
lehetőség), a szövettani vizsgálat megerősítette a neuroendokrin karcinóma diagnózisát.
A chromogranin A és synaptophysin kimutatás pozitív volt, inzulin immunhisztokémiai
vizsgálat nem történt, a Ki-67 index 5-10% közötti volt. Hormonális aktivitásra utaló
tünetek és panaszok hiányában a daganatot továbbra is hormonálisan inaktívnak
minősítették.

Az első gyógyszeres kezelés 2 ciklus 5-fluorouracil-leukovorin kezelés volt, amit a beteg
rosszul tolerált. Ezt követően 6 hónapon át szomatosztatin analóg (4 hetente 60 mg
lanreotid – Somatulin Autogél) és interferon (hetente 2x4,5 ME Roferon-A) adására
került sor, a képalkotó vizsgálatok a kezelést követően is daganat növekedését igazolták.

2006. februárjában a szomatosztatin analóg kezelés mellett a beteg szérum
chromogranin A szintje mérsékelten emelkedett volt (200,4 ng/ml; referencia: 19,4-98,1
ng/ml).

Megjegyzés: A betegnél történt első chromogranin A meghatározás csak mérsékelt
emelkedést jelez, ami a daganat kiterjedtségéhez képest aránytalanul alacsony. A
megelőző tartós SSA kezelés eredményezhette az alacsony CgA-szintet.

Octreotid-szcintigáfia a pancreas-fejnek megfelelő régióban, valamint a máj VII.
szegmentumában intenzív dúsulást jelzett (4. ábra), a nyilak a pancreas tumorra
mutatnak). 131I-metajód-benzilguanidin (MIBG)-szcintigráfia során izotópdúsulás nem
volt.

Miért volt szükség az octreotid- és a 131I-MIBG szcintigráfiás vizsgálatok elvégzésére?

A neuroendokrin daganatok nagyobb része a daganatsejtek felszínén szomatosztatin-
receptort expresszál, kisebb részük pedig –hasonlóan a phaeochromocytomákhoz-
halmozza az MIBG-t. Amennyiben a szcintigráfiás vizsgálatok során a daganatos gócok
pozitívak, az azt jelzi, hogy a betegség endoradioterápiára alkalmas, azaz izotóppal
jelzett szomatosztatin-analóggal (pl. 90Yttrium-DOTA-Tyr3-octreotiddal
[90Y-DOTATOC]) vagy 131I-MIBG-vel kezelhető.

Az első 90Y-DOTATOC kezelés 2006. októberben került sor. A kezelés során lizin-arginin
infúzió adását követően 200 mCi (7400 MBq) 90Y-DOTATOC-ot kapott a beteg. A poszt-



terápiás felvételeken a tumor: háttér arány 12-20:1 volt, ami – az octreotid-szcintigráfia
eredményével egybehangzóan - jó daganatellenes hatás reményére adott okot (5. ábra).
A primer tumor és a máj jobb lebenyében elhelyezkedő áttét nagy intenzitással, továbbá
a lép és a két vese fiziológiás felvétellel ábrázolódik, Universitätsspital Basel, Nukleáris
Medicina osztály, prof. Flavio Forrer szívességéből).

A 2007. augusztusban elvégzett máj MRI vizsgálat 5-35 mm-es gócokból álló, igen
kiterjedt intrahepatikus disszeminációt jelzett (6. ábra).

Folyamatos szomatosztatin analóg kezelés ellenére ekkor már hetek óta tartó súlyos,
nemritkán eszméletvesztést okozó hipoglikémiás rosszullétekről számolt be a beteg.

A
hipoglikémia
hátterében
számos
daganatos és
nem-daganatos
betegség állhat

Megjegyzés: A hipoglikémiás rosszullét mindig riasztó tünet, hátterében számos
daganatos és nem-daganatos betegség állhat (7. és 8. ábra)

Betegünknél a tünetekben is megnyilvánuló hipoglikémia (vércukor 1,6 mmol/l) alatt vett
szérum inzulin (13,2 μE/ml; euglykaemiás állapotra vonatkozó referencia: 2.60-24.90
μE/ml) és C-peptid (4,75 ng/ml, referencia: 0,8-4,2 ng/ml) szintek nem voltak
szupprimáltak.

Megjegyzés: Tünetet okozó súlyos hipoglikémia során minden egészséges egyénnél a
vér inzulin-szintje mérhetetlenül alacsonyra csökken. Amennyiben szulfanilurea
alkalmazása és inzulin-túladagolás kizárható, a hipoglikémia ellenére nem-szupprimált
szérum inzulin-szint inzulin-túltermelést jelez (kivétel az igen ritkán előforduló inzulin-
ellenes antitestek jelenléte). Ezen alapul az inzulinóma klinikai diagnosztikája is:
rosszullét alatt szimultán vérvétel történik glükóz és inzulin meghatározásra



(amennyiben a laboratórium vállalja, C-peptid és proinzulin meghatározásra is). A
hipoglikémia ellenére nem-szupprimált inzulin-szint –a fentebb jelzett esetek
kivételével- inzulin-túltermelést jelez. Ha a spontán hipoglikémiás rosszullétek ritkán
jelentkeznek, a beteg kórházi felvétele, és max. 72 órán át tartó éheztetéssel egybekötött
megfigyelése, rosszullét esetén vérvétel szükséges, az inzulinóma kizárása céljából.

E.) Változás a diagnózisban
Inzulin-termelő neuroendokrin karcinóma (malignus inzulinóma)

A 9. ábrán mutatjuk be a pancreas neuroendokrin tumorok hormonális aktivitás szerinti
osztályozását.

További gyógykezelés:

Ekkor az inzulin-túltermelés csökkentése céljából elsőként javasolt gyógyszeres kezelést
(per os alkallmazható diazoxid) indítottunk, amit azonban mellékhatása (kifejezett
folyadék-retenció) miatt nem tolerált a beteg. Szájon át napi 220 gramm szénhidrát
bevitele mellett folyamatosan nagyadagú intravénás glükóz adására kényszerültünk.
Ekkor az arteria hepaticába vezetett katéteren keresztül több ülésben szelektív
kemoembolizációt (Lipiodol, Epirubicin) végeztünk (10. ábra). A kemoembolizáció
mindkét esetben a parenterális glükóz-igény jelentős csökkenését eredményezte (11.
ábra - a nyilak a kemoembolizációs kezelések napjait jelzik).

A fentebb felsorolt kezelések ellenére a folyamatos parenterális glükóz-bevizelt elhagyni
nem tudtuk. A beteget pneumonia miatt veszítettük el. A kórboncolás és az azt követő
kórszövettani vizsgálat a pancreasban residuális daganatot, multiplex máj-, tüdő-, csont-
és hasi nyirokcsomó áttétet tárt fel. Az immunhisztokémiai vizsgálat a pancreas daganat
szövetben inzulin, chromogranin A és synaptophysin pozitivitást igazolt.

F.) Összefoglalás
Esetünk egyben újabb bizonyítékként szolgál arra, hogy a NET-ek kórlefolyása során a
daganat hormon-termelő képessége változhat. A betegség felismerése után 3 éven
keresztül a daganat hormonálisan inaktív volt, majd a végső stádiumban, a beteg
életének utolsó 5 hónapjában az inzulin-túltermelés legsúlyosabb klinikai tüneteit



okozta.

A metasztatikus stádiumban felfedezett neuroendokrin daganatok a ma rendel-
kezésünkre álló módszerekkel nem gyógyíthatóak, azonban a daganat-ellenés és a
hormontermelés csökkentését célzó kezelésekkel a betegek életminősége és a túlélés
növelhető.
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