
 

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok
Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben a carcinoid (neuroendokrin) daganatok tüneteinek, 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 neuroendokrin (carcinoid) daganatok két fő kiindulási helye az emésztő- és
légzőrendszer. E daganatok többsége hormonálisan inaktív, a hormontermelő daganatok
jellegzetes paraneoplasztikus szindrómákkal társulnak. A paraneoplasztikus szindrómák
között leggyakoribb a carcinoid szindróma, ami szerotonintúltermelés következtében
alakul ki és elsősorban hirtelen, jellemzően izzadással nem kísért kipirulások (flush),
hasmenés, bronchoconstrictio és jobb szívfél eltérések. E mellett számos egyéb ritka
szindróma (pl. ectopiás ACTH-szindróma, GHRH-elválasztás következtében kialakuló
acromegalia) is előfordulhat.

Kulcsszavak: neuroendokrin daganat, carcinoid, flush, chromogranin A, 5-HIAA,
szomatosztatinreceptor scintigraphia, octreotid, DOTATOC,
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A.) Panaszok
A 74 éves férfibetegnél rutin has ultrahang vizsgálata során májában körülírt, áttét
gyanúját felvető eltéréseket észleltek.

Érdemi panaszról nem számolt be, de rákérdezésre elmondta, hogy kb. 2 éve hasmenéses
panaszai vannak, ami nem profúz, de gyakoribb székürítést jelentett, valamint havonta
1-2 alkalommal alkohol fogyasztását követően kipirulás jelentkezik.

B.) Anamnézis
11 évvel korábban köhögés, haemoptoe hátterében tüdejében térfoglaló folyamatot
igazoltak, amit jobb oldali bilobectomiával távolítottak el. Az elváltozás szövettani
vizsgálata malignus carcinoidot igazolt. Ezt követően csak időszakos mellkas rtg.
vizsgálatok történtek. 2 éve ismert hypertonia (RRmax: 180/…).

C.) Vizsgálatok
Fizikális vizsgálat

kp. fejlett, táplált, icterus, cyanosis nincs. Pajzsmirigy mirigyes tapintatú, nyelést követi.
Masculin mammák. Emphysemás mellkas. Gyengült alaplégzés. Fiziológiás szívhatárok.
Kellően ékelt ritmusos szívhangok. Has mellkas szintjében, puha betapintható, kóros
rezisztencia, nyomásérzékenység, defense nem tapintható. RR: 130/80 Hgmm, P: 80/min,
ritm. aequalis

Képalkotó vizsgálatok



Milyen képalkotó
vizsgálatokat végezne?

Milyen képalkotó vizsgálatokat végezne?

Válasz: A májáttétek diagnózisának megerősítése céljából hasi CT végzése javasolható
(1. ábra). Primer tumor keresése irányában szükséges mellkas rtg. ill. a májáttéteket
leggyakrabba adó gyomor-bélrendszeri daganatok irányában endoscopos vizsgálatok
végzése (gastroscopia és colonoscopia).

A mellkas rtg. nem igazolt primer tumort. Gastroscopia során 5 polypust találtak,
amelyeket eltávolítottak, de ezek szövettani vizsgálata csak hyperplasticus polypusokat
igazolt. Colonoscopia eltérést nem mutatott.

További vizsgálatok

Milyen vizsgálatot tartana szükségesnek a továbblépés szempontjából?

Válasz: A májáttétekből biopsia végzése javasolható.

A májbiopsia szövettani feldolgozása jól differenciált neuroendokrin daganatot mutatott,
aminek proliferációs aktivitása (Ki-67 marker) alacsony volt (<2 %).

Immunhisztokémiai vizsgálat chromogranin A (CgA) és synaptophysin pozitivitást
mutatott.

Milyen további vizsgálatot végezne primer tumor irányában?

Válasz: A korábbi tüdő carcinoidra tekintettel mellkas CT végzése mindenképpen
szükséges, ill. esetleges vékonybél lokalizációjú carcinoid daganat irányában szelektív
enterographia-hasi CT javasolt.

A mellkas CT a bal tüdőben kerekárnyékot mutatott. Szelektív enterographia-hasi CT
negatív volt.

Milyen hormonvizsgálatokat végezne?

Válasz: A neuroendokrin daganatok általános tumormarkere a szérum chromogranin A
(CgA). E mellett a beteg hasmenéseire és alkoholra jelentkező kipirulásaira tekintettel a
carcinoid szindrómára jellemző szerotonin metabolit 5-HIAA (5-hidroxi-indolecetsav)
gyűjtött vizeletből történő meghatározása is javasolt.

A hormonvizsgálatok eredményei (2. ábra)

Mind a chromogranin A, mind az 5-HIAA értéke emelkedett, ami alapján a carcinoid
szindróma fennállása valószínűsíthető.



Milyen gyógyszer
szedésére kell
odafigyelni a CgA
meghatározása során?

Milyen gyógyszer szedésére kell odafigyelni a CgA meghatározása során?

Válasz: Protonpumpa gátlók (kevésbé a H2-receptor blokkolók) a gasztrin
elválasztásának fokozásán keresztül a CgA szérumszintjét emelik, ezért CgA
meghatározásra vérvétel protonpumpa gátlót szedő betegben nem végezhető, csak annak
legalább 1 hetes kihagyását követően.

Milyen körülmények
szükségesek az 5-HIAA
meghatározásra
szolgáló
vizeletgyűjtéshez?

Milyen körülmények szükségesek az 5-HIAA meghatározásra szolgáló
vizeletgyűjtéshez?

Válasz: Mivel az 5-HIAA fény- és pH-érzékeny, a vizelegyűjtéshez sötét üveg és savas
közeg szükséges.

Mindezek alapján állítható, hogy betegben carcinoid szindrómát okozó áttétes, jól
differenciált neuroendokrin carcinoma igazolható. Mivel az emésztőrendszeri kivizsgálás
nem mutatott primer daganatot, a beteg 11 évvel korábban operált malignus tüdő
carcinoid daganatával való kapcsolata is felmerülhet. Neuroendokrin daganatok esetén
előfordulhat, hogy a daganat későn ad áttétet, ami a primer tumor eltávolítását követően
évekkel is előfordulhat.

Összességében azt állíthatjuk, hogy egy ismeretlen kiindulású, áttétes neuroendokrin
cacinomáról van szó, aminek hátterében felmerül, hogy a korábbi tüdő carcinoid volt a
primer daganat.

Másrészt az is lehetséges, hogy a két neuroendokrin daganat egymástól független
folyamatot jelent. Neuroendokrin daganatban szenvedő betegekben egy második
neuroendokrin daganat kialakulásának esélye egyes tanulmányok szerint magasabb.

Milyen további vizsgálatot végezne a betegség kiterjedtségének meghatározása
céljából?

Válasz: A szomatosztatinreceptor scintigraphia (111In-octreotid scintigraphia) a
neuroendokrin daganatok képalkotó diagnosztikájának alapvető módszere. E daganatok
többsége szomatosztatinreceptort expresszál és izotóposan jelölt szomatosztatinanalógok
alkalmazásával a daganatos betegség kiterjedtsége vizsgálható. (3. ábra)

A 111In-octreotid scintigraphia májáttéteket és a tüdőben két metasztázis gyanút felvető
képletet igazolt. (4. ábra)

D.) Döntés és kezelés
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Mi határozza meg elsősorban a neuroendokrin (carcinoid) daganatok kezelésének
módját?

Válasz: Elsősorban a daganat szövettani típusa és a hormontermelés megléte vagy
hiánya.

A hormontermelő daganatok kezelésében a szomatosztatinanalógok alkalmazása
elsődleges, mivel azok a hormontúltermelést hatékonyan gátolhatják. A carcinoid
szindróma tüneteit a betegek több mint 80 %-ában megszüntetik. Hasonlóan hatékony
lehet az interferonkezelés is, de ennek mellékhatásai jóval súlyosabbak.

Újabb adatok szerint a szomatosztatinanalógok a daganatok növekedésének gátlására is
képesek lehetnek azok hormontermelésétől függetlenül.



A jól differenciált neuroendokrin daganatok lassan nőnek, kezelésükben a
szomatosztatinanalógok alkalmazása elsődleges. A rosszul differenciált neuroendokrin
carcinoma kezelésében kemoterápia végzendő (elsősorban cisplatin + etoposid
kombináció).

Betegünk szomatosztatinanalóg kezelését octreotid adásával kezdtük. Kezdetben
szubkután octreotid adásában részesült (napi 3x200 µg), majd havonta 1x adandó depot
octreotid adására tértünk át (havi 20, majd havonta 30 mg mély intramuscularis injekció
formájában).

Mi a
szomatosztatinanalógok
legfőbb mellékhatása?

Mi a szomatosztatinanalógok legfőbb mellékhatása?

Válasz: Általában nagyon jól tolerálhatóak. Mivel a cholecystokinin elválasztását is
gátolják, epekövességre hajlamosíthatnak.

Az octreotidkezelés mellett a beteg hasmenései és kipirulásai megszűntek.

Mivel a betegnek metasztatikus betegsége volt, további kezelését is szükségesnek
tartottuk. Tekintettel a szomatosztatinreceptor scintigraphia pozitivitására, és ezáltal a
daganat igazolt szomatosztatinreceptor kifejezésére, szomatosztatin peptid radionuklid
kezelés elvégzése mellett döntöttünk. A jól differenciált neuroendokrin daganatok
kemoterápiára kevéssé érzékenyek.

Az octreotid analógjainak 90Yttrium és 177Lutécium izotópokkal kapcsolt formáit a
daganatok specifkusan dúsítják, felveszik és lokális citotoxikus hatást fejtenek ki
(90Y-DOTATOC és 177Lu-DOTATOC endoradioterápia).

A betegnél a bázeli Nukleáris Medicina Intézettel történt együttműködésünk nyomán
három alkalommal történt 90Y-DOTATOC kezelés.

A kezeléseket követően a CgA szint stabil volt és a máj- és tüdőáttétek mérete ismételt
kontrollok során sem változott.

A harmadik kezelés során végzett octreotid SPECT-CT csigolyáttét gyanúját vetette
fel.(5. ábra)

Milyen vizsgálatot
végezne a csontáttétek
kiterjedtségének
kimutatása céljából?

Milyen vizsgálatot végezne a csontáttétek kiterjedtségének kimutatása céljából?

Válasz: Egésztest csontscintigraphia.

A csontscintigraphia eredménye:

Alkalmazott radiopharmacon: MDP Tc-99m (39547), mennyisége: 700 Mbq

Lelet: Planáris felvételek készültek a teljes testről, valamint SPECT felvételek a

háti gerincről. Kóros aktivitás fokozódás látható:- a háti gerinc vetületében Th. VI, VII.
és XII. magasságban, -a bal oldali VII-IX. bordák hátsó, a III. borda elülső ívében, -a
bal ulna középső harmadában, -a jobb sarok területén. Egy diszkrét pontszerű aktivitás
a jobb orbita belső-alsó szegletének a vetületében is megfigyelhető. A bal vállízület
területén elsősorban degeneratív eredetű aktivitás fokozódás van. Vélemény: Multiplex
pathológiás csontfolyamat, a scintigraphiás megjelenés alapján oss. met. valószínű. (6.
ábra)



Milyen kezelést
alkalmazna multiplex
csontáttétek esetén?

Milyen kezelést alkalmazna multiplex csontáttétek esetén?

Válasz: A csontáttétek kezelésében a parenterális bisphosphonát kezelés alapvető
jelentőségű.

A szomatosztatin peptid radionuklid kezelés a csontáttétekre nem igazán hatékony.

Havonta 1 alkalommal 4 mg zoledronát infúzió adását kezdtük. E mellett a depot
szomatosztatin-analóg kezelését is folytattuk. Mivel a máj- és tüdőáttétek továbbra sem
mutattak progressziót, szisztémás kemoterápiát még nem indítottunk.

E.) Összefoglalás
Esetünkben egy ismeretlen kiindulású (esetleg a korábbi tüdő neuroendokrin daganattal
összefüggő) metasztatikus neuroendokrin daganat esetét ismertettük. Hormonális
aktivitást találtunk, amit a szomatosztatinanalóg kezelés hatékonyan gátolt.
90Y-DOTATOC kezelés a máj- és tüdőáttéteket stabilizálta, megfigyelésünk alatt ezek
nem növekedtek.
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