
 

III./15.8. Endokrin daganatokra hajlamosító öröklődő
daganatszindrómák, Multiplex endokrin neoplasia
2-es típusának esete.
Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly

Ebben a tanulási egységben a multiplex endokrin neoplasia
2-es típusával 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 multiplex endokrin neoplasia 2-es (MEN2) típusa ritka betegség,
melynek prevalenciája 1:30.000. A betegségnek három altípusa van,
amelyekben a medulláris pajzsmirigyrák a legpenetránsabb eltérés,
mivel a betegek közel 100 %-ában kialakul. A MEN2A-ban medulláris
pajzsmirigyrák (90-100%), phaeochromocytoma (40-50%) és
hyperparathyreosis (20-30 %) fordul elő. MEN2B-re agresszív
medulláris pajzsmirigyrák (100 %) és phaeochromocytoma (50 %)
mellett jellegzetes fenotípusos eltérések (marfanoid habitus, mucocután
neurinomák, cornealis idegek hyperplasiája, intestinalis
ganglioneuromatosis) jellemzőek. A MEN2 harmadik formájában csak
medulláris pajzsmirigyrák (FMTC) fordul elő.

A MEN2 hátterében a RET protoonkogén pontmutációi állnak.
Jellegzetes geno-fenotípusok ismertek, amelyek alapján egyes mutációk
esetén hatékonyan megjósolható a várható klinikai kép.

A MEN2 diagnózisában a genetikai vizsgálat alapvető, ennek
érzékenysége közel 95 %-os.

MEN2 diagnózisa esetén, a legveszélyesebb szövődménynek tartható,
malignus medulláris pajzsmirigyrák megelőzésére profilaktikus
thyreoidectomia végzése szükséges.

Kulcsszavak: MEN2A, MEN2B, medulláris pajzsmirigyrák, RET
protoonkogén, thyreoidectomia, vizelet katekolaminok, hypoclcaemia,
hungry bone syndrome
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A.) Panaszok



A 46 éves nőbeteget évek óta vizsgálták hirtelen rosszullétek miatt, ami
miatt psychiatriai kezelés alatt állt.

Egy rosszullét kapcsán 300/150 Hgmm-es RR-t mértek, EKG-n
ischaemiás jelek ábrázolódtak.

Milyen betegség gyanúja merülhet fel leginkább e tünetek alapján?

Válasz: A hirtelen rosszullétek, az extrém vérnyomáskiugrás alapján
elsősorban phaeochromocytoma gyanúja merülhet fel.

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

C.) Vizsgálatok:
Fizikális vizsgálat

Kp. fejlett, kp. táplált nő, kóros nyirokcsomó nem tapintható, icterus,
cyanosis nincs. Bőrén számos barna folt látható és apró puha csomó
tapintható. Tüdők felett teljes, éles, nem dobos kopogtatási hang,
pangás nem hallható. Cor ritmusos, zörej nem hallható. Hasban puha,
betap., jó bélhangok, rezisztencia nyomásérzékenység nem észlelhető.
Lép nem nagyobb. Jó bélhangok.

RR 120/80, p: 80/min.

További vizsgálatok

Milyen vizsgálatokat
végezne
phaeochromocytoma
gyanúja esetén?

Milyen vizsgálatokat végezne phaeochromocytoma gyanúja esetén?

Válasz: Első lépésben hormonvizsgálatok szükségesek: vizelet
katekolamin metabolitok (VMA, metanefrin, normetanefrin).

Ezek pozitivitása esetén képalkotó vizsgálatok szükségesek a daganat
lokalizálására (hasi UH, hasi CT, 131I-MIBG scintigraphia).

A phaeochromocytomák
mekkora hányada
helyezkedik el a
mellékvesén kívül
(extraadrenális
lokalizáció)?

A phaeochromocytomák mekkora hányada helyezkedik el a
mellékvesén kívül (extraadrenális lokalizáció)?

Válasz: A phaeochromocytomák kb. 20 %-a extraadrenális
lokalizációjú, ezeket paragangliomáknak nevezzük.

A betegnél első lépésben hasi UH vizsgálat történt.

A hasi UH mko. mellékvese régióban teriméket írt le.

Bilateralis phaeochromocytoma gyanúja.

Milyen gyakori a
bilaterális
phaeochromocytoma és
mit valószínűsít?

Milyen gyakori a bilaterális phaeochromocytoma és mit valószínűsít?

Válasz: A phaeochromocytomák kb. 10 %-a bilaterális. A sporadikusan
észlelt phaeochromocytomák 25-30 %-a hátterében öröklődő, csírasejtes
mutáció talaján kialakult daganatszindróma áll, és ennek aránya a
bilaterális phaeochromocytomák esetén még nagyobb.
Phaeochromocytomára hajlamosítanak a multiplex endokrin neoplasia
2-es típusa (MEN2), a von Hippel-Lindau betegség, a neurofibromatosis
1-es típusa és az öröklődő paraganglioma szindrómák. Kétoldali



phaeochromocytoma esetén elsősorban a MEN2 és a von Hippel-Lindau
betegség jön szóba.

Mely kórállapotok
hajlamosítanak
pheocromocytómára?

A hormonvizsgálatok eredményei (1. ábra)

A hormonvizsgálati eredmények egyértelműen phaeochromocytomára
utalnak. Extrém mértékben emelkedett a VMA, metanephrin és
normetanephrin valamint a chromogranin A értéke.

A parathormon
emelkedettsége mire
utal?

A parathormon emelkedettsége mire utal?

Válasz: Primer hyperparathyreosis gyanúja merül fel elsősorban, ami a
phaeochromocytoma egyidejű diagnózisa mellett elsősorban MEN2A
szindrómát valószínűsít.

A beteg szérum kalcium szintje normális volt, és az osteodensitometria
sem mutatott osteoporosist.

Melyik laboratóriumi
paraméter a medulláris
pajzsmirigyrák legjobb
tumormarkere?

Melyik laboratóriumi paraméter a medulláris pajzsmirigyrák legjobb
tumormarkere?

Válasz: A medulláris pajzsmirigyrák a pajzsmirigy kalcitonintermelő
C-sejtjeinek daganata, és ez által a kalcitonin a leghatékonyabb
tumormarker. E mellett a carcinoembrionális antigén (CEA) is
hatékonyan alkalmazható.

Érdekes módon, esetünkben a kalcitonin értéke normális volt.

A képalkotó vizsgálatok eredményei (2. ábra)

A mellékvese CT vizsgálat megerősítette a kétoldali mellékvese-daganat
diagnózisát. A 131I-MIBG scintigraphia kétoldali phaeochromocytomát
jelzett.



A MEN2A gyanúja
miatt milyen további
képalkotó vizsgálat
elvégzése szükséges
még?

A MEN2A gyanúja miatt milyen további képalkotó vizsgálat elvégzése
szükséges még?

Válasz: Mivel MEN2-ben a medulláris pajzsmirigyrák a leggyakoribb
manifesztáció, pajzsmirigy UH végzése szükséges. Ez indokolt azért is,
mivel a parathormon szint emelkedettsége primer hyperparathyreosis
gyanúját vetette fel.

A pajzsmirigy UH a pajzsmirigy állományában érdemi eltérést nem írt
le, viszont két mellékpajzsmirigy megnagyobbodását is leírta.

Milyen további
képalkotó vizsgálatot
végezne primer
hyperparathyreosis
gyanúja esetén?

Milyen további képalkotó vizsgálatot végezne primer
hyperparathyreosis gyanúja esetén?

Válasz: Mellékpajzsmirigy scintigraphia végzése javasolható.

A mellékpajzsmirigy scintigraphia megerősítette a kétoldali
mellékpajzsmirigy adenoma gyanúját.

A medulláris pajzsmirigyrákra jellemző kalcitonin és CEA szint azonban
ismételten normálisnak bizonyult.

A kalcitonin alapszintjének meghatározása mellett, számos centrumban
javasolják stimulációs próba végzését. Stimulációhoz a pentagastrin és
a kalcium iv. adása alkalmazható. A pentagastrin a gastrin C-terminális
5 aminosavából álló molekula, ami számos hormon elválasztásának,
többek között a kalcitonin hatékony serkentője.

Sajnos hazánkban a pentagastrin nincs forgalomban. Egyedi import
alapján sikerült beszereznünk és a betegnél a pentagastrin tesztet
elvégeztük. Ennek eredménye sem utalt medulláris pajzsmirigyrákra.

A MEN2A gyanúját genetikai vizsgálattal erősítettük meg.

Ezen eset mindazonáltal különleges, mivel a MEN2A három
komponense közül a phaeochromocytoma és hyperparathyreosis is
fennáll, de a legjellemzőbb komponenst, a medulláris pajzsmirigyrákot
nem tudtuk kimutatni.

A perifériás vérből izolált DNS szekvenálásával a RET protoonkogén
10- es exon 611-es kodon mutációját igazoltuk. Az irodalomban ez a
második eset, amelyben e mutációt olyan esetben mutatták ki, ahol
phaeochromocytoma kialakult, de medulláris pajzsmirigyrák nem. (3.
ábra)

A MEN2A öröklődő betegség, ezért alapvető a beteg családi
anamnézisének felvétele. (4. ábra)

A beteg három gyermekében igazoltuk a mutáció meglétét. Számos
rokon nem egyezett bele a genetikai vizsgálatba.



Kiemelendő, hogy a beteg édesanyja és édesanyjának 16 lánytestvére
hirtelen halállal hunyt el, ami felvetheti az erre hajlamosító
phaeochromocytoma lehetőségét.

D.) Döntés és kezelés
A tensiokiugrások megelőzése céljából az irreverzibilis alfa-blokkoló
phenoxybenzamin adását kezdtük. Ennek nyomán a vérnyomáskiugrások
megszűntek.

A kétoldali phaeochromocytoma miatt bilateralis adrenalectomia
történt. Ezt követően rosszullétei véglegesen megszűntek, viszont az
egyidejű mellékvesekéreg eltávolítás miatt egész életében kortizol és
aldoszteron szubsztitúció szükséges (hydrocortison + fludrocortison).

Milyen műtét végzése lenne még feltétlenül szükséges?

Válasz: A MEN2A diagnózisa miatt, még a normális kalcitoninszint
ellenére is szükséges lett volna profilaktikus thyreoidectomia végzése,
azonban a beteg ebbe ekkor nem egyezett bele.

A primer hyperparathyreosist okozó mellékpajzsmirigy adenomák
műtéti eltávolítása is indokolt lenne, de ezt a profilaktikus
thyreoidectomiával egyidejűleg lett volna célszerű elvégezni.

Hány éves korban
végzendő MEN2A
szindróma genetikai
diagnózisa esetén a
profilaktikus
thyreoidectomia?

Hány éves korban végzendő MEN2A szindróma genetikai diagnózisa
esetén a profilaktikus thyreoidectomia?

Válasz: Ez elsősorban a mutáció típusától függ, a legtöbb mutáció
esetén 5 éves korban.

A beteg végül a bilaterális adrenalectomia után 2 évvel egyezett bele a
thyreoidectomiába. A műtét előtti kalcitoninszint azonban ekkor is
normális volt.

A szérum kalcium szint ekkor már a normális felső határ felett volt
(2.7-2.8 mmol/l, normális 2.2-2.6 mmol/l), de az osteodensitometria még
mindig normális eredményt adott. A műtét során a két mellékpajzsmirigy
adenoma is eltávolításra került.

Az eltávolított pajzsmirigy szövettani vizsgálata medulláris
microcarcinomát igazolt, ami a profilaktikus thyreoidectomia
fontosságát jelzi, bár ebben az életkorba az ilyen korai stádiumú
medulláris pajzsmirigyrák MEN2A diagnózisa mellett ritkaságszámba
megy. (5. ábra)



A műtétet követően a betegnél tartós hypocalcaemia alakult ki.

Mi lehet a posztoperatív
hypocalcaemia
magyarázata?

Mi lehet a posztoperatív hypocalcaemia magyarázata?

Válasz: Valószínűleg az ún. éhes csont szindróma (hungry bone
syndrome) áll ennek hátterében, amelynek során a primer
hyperparathyreosis műtétjét követően a csontok nagyfokú
kalciumfelvétele hypocalcaemiához vezet.

Kalcium és D-vitamin pótlás mellett a hypocalcaemia néhány hét alatt
rendeződött.

A pajzsmirigy teljes eltávolítása miatt L-Thyroxin pótlás bevezetése is
szükséges volt.

A beteg a műtét óta panaszmentes.

E.) Összefoglalás
Esetünk több szempontból is érdekes. Bár a MEN2A szindrómában a
medulláris pajzsmirigyrák a legjellemzőbb manifesztáció, esetünkben
ennek klinikai tünete nem volt. A profilaktikus thyreoidectomia azonban
medulláris microcarcinomát igazolt. A kétoldali phaeochromocytoma
esetén öröklődő daganatszindróma gyanúját mindig fel kell vetni és ez
esetünkben is igazolható volt.

Ritka, hogy MEN2A szindrómában szenvedő betegben 40 éves kor
felett még nincs klinikailag manifeszt medulláris pajzsmirigyrák.

Sajnos a phaeochromocytoma diagnózisa sok esetben későn születik
meg, mivel a hirtelen rosszullétek számos más betegség gyanúját is
keltik. Betegünk is hosszas psychiatriai kezeléseken volt túl, mire a
diagnózis felállításra került.

Milyen kezelési
lehetőségek állnak
rendelkezésre a
medulláris
pajzsmirigyrák
kezelésében a műtéti
megoldáson kívül?

Milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre a medulláris
pajzsmirigyrák kezelésében a műtéti megoldáson kívül?

Válasz: Sajnos, amennyiben a medulláris pajzsmirigyrák műtétileg
teljes egészében nem távolítható el, kezelési lehetőségeink
meglehetősen korlátozottak. Irradiációra és a kemoterápiás szerek
többségére kevéssé érzékeny. Új kezelési módként szóbajöhet a
szomatosztatin peptid receptor radionuklid kezelés, amennyiben a
daganat szomatosztatin receptorokat expresszál. Utóbbi esetben
90Y-DOTATOC vagy 177Lu-DOTATOC kezelés jöhet szóba.
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