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Santrauka 
Straipsnyje pateikiamas reto neuroendokrininio 
storžarnės naviko klinikinis atvejis. Aptariamos ty-
rimų ir gydymo galimybės.

Įvadas
Neuroendokrininiai (NEN) navikai – tai tam tikra na-

vikų grupė, kuri produkuoja biologiškai aktyvias medžia-
gas. Pasaulyje neuroendokrininiai navikai sudaro 0,5 proc. 
visų piktybinių navikų. Lietuvoje jie kasmet diagnozuo-
jami apie 200 žmonių. NEN skirstomi pagal embrioninio 
vamzdelio anatomiją. Pradinės vamzdelio dalies navikai: 
bronchai, skydliaukė, skrandis, pradinė dvylikapirštės žar-
nos dalis, tulžies pūslė, kepenys, kasa; vidurinės vamzdelio 
dalies navikai: galinė dvylikapirštės žarnos dalis, plono-
ji žarna, kirmėlinė atauga, pradinė storosios žarnos dalis; 
galinės vamzdelio dalies navikai: didžioji storosios žarnos 
dalis. NEN sudaro: 58 proc. virškinimo trakto, 27 proc. 
plaučių, 15 proc. kitų ir nežinomų lokalizacijų navikai [1]. 
Funkciškai aktyvūs navikai sukelia karcinoidinį sindromą 
(karščio antplūdį, viduriavimą, mėšlungį, periferines ede-
mas, švokštimą, cianozę, karcinoidinę širdies ligą) [2]. 
Apie 60 proc. visų NEN diagnozuojama metastazinė liga. 
Dažniausiai metastazių randama kepenyse[3]. Išplitus ligai 
į kepenis apie 8 – 35 proc. pasireiškia karcinoidinis sin-
dromas [4]. Neišplitusios ligos vidutinis išgyvenamumas 
siekia 203 mėnesius, lokaliai pažengusios – 114 mėnesių, 
metastazinės – 39 mėnesius[1]. Pastaruoju metu sparčiau-
siai didėja sergamumas  plaučių, plonojo žarnyno ir tiesio-
sios žarnos NEN.

Darbo tikslas: pateikti rečiau pasitaikantį neuroendo-
krininio storžarnės naviko atvejį, parodant sėkmingo kom-
binuoto gydymo galimybes.

Klinikinis atvejis
69 metų moteris 2005 m. gruodžio mėn.  kreipėsi į 

KMUK dėl atsiradusių skausmų pilve ir dešinėje juosme-
ninėje srityje.  Apžiūros metu ryškesnių patologinių poky-
čių nediagnozuota. Pacientė geros funkcinės būklės, pagal 
ECOG PS 0 - 1 balai. Iš anamnezės be žalingų įpročių, 
jaunystėje sirgusi  plaučių TBC. Atlikta FKS, kurios metu 
nustatytas storosios žarnos kylančios dalies navikas. His-
tologiškai patvirtinta storžarnės adenokarcinoma. Atokiųjų 
metastazių vidaus organuose nerasta. Pacientė 2006 m. va-
sario mėn. operuota KMUK. Atlikta dešinė hemikolonek-
tomija. Gautas patologinio histologinio  tyrimo atsakymas: 
infiltracinė storosios žarnos adenocarcinoma pT3N2 L1 
V1 Ro, G2. Po operacijos skirta adjuvantinė chemoterapija 
LF schema, iš viso 6 gydymo kursai. Po gydymo pacientė 
jautėsi neblogai, žymesnių skundų neturėjo, toliau aktyviai 
stebėta onkologų. Po adjuvantinio gydymo 3 metus stebėta 
remisija. 2009 m. vasario mėnesį atlikus pilvo organų UG 
tyrimą rastas židinys kepenyse. Patikslinimui atliktas pilvo 
MRT, kurio metu kepenyse S7 segmente pastebėtas 2,4x2,0 
cm židinys, kaupiantis kontrastinę masę. Onkoproceso iš-
plitimui įvertinti atlikta mažojo dubens KT,  pararektaliai 
dešinėje stebėtas 1,4x1,2 cm patologinis limfmazgis. Esant 
gerai pacientės funkcinei būklei, pagal ECOG PS 0 balų, 
2009 m. kovo mėnesį operuota, atlikta kepenų S5,S7 se-
gmentektomija ir S2, S6 dalinė rezekcija. Operacijos metu 
rasti 4 metastaziniai židiniai kepenyse bei  užčiuoptas pa-
slankus 1 cm dydžio prie pilvaplėvės fiksuotas darinys ma-
žajame dubenyje, tačiau nepašalintas, galvojant, jog tai ne 
metastazė. Gautas patologinio histologinio tyrimo atsaky-
mas: neuroendokrininės karcinomos metastazės kepenyse. 
Pertestuota pirminės operacijos medžiaga ir palyginta su 
kepenų pooperacine medžiaga. Patvirtinta gerai diferenci-
juota neuroendokrininė (serotonin+) storosios žarnos kar-
cinoma G1, Ki 67- 1% ir neuroendokrininės karcinomos 
metastazės kepenyse, Ki 67- 5 % (ChrgrA 2+, Synapt 1+, 
Serotonin 3+) (1 pav.). 

Dėl pakitimų PET tyrime pacientei atlikta diagnostinė 
laparoskopija. Pašalinti 2 vienas šalia kito  esantys židiniai 
iš pilvaplėvės.  1 iš 2 židinių histologiškai patvirtintas kaip 
neuroendokrininės karcinomos metastazė. Po operacijos 
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bendra funkcinė būklė išliko gera, tačiau vargino protar-
pinis viduriavimas, skausmas nugaroje bei  juosmeninėje 
srityje. 2009 m. liepos mėn. pradėtas sisteminis gydymas 
somatostatino analogu, Oktreotid LAR 20 mg į/r. kas 4 sav. 
antiproliferaciniu tikslu. Gydymas nutrauktas 2010 m. va-
sario mėn. MRT tyrimo metu radus du apie  0,8- 0,9 cm 
dydžio ir galimai keletą < 0,5 cm skersmens metastazinių  
židinių kepenyse. Po kepenų operacijos  iki ligos progre-

savimo praėjo 11 mėnesių.  2010 m.  kovo mėn. gydymas 
pakeistas į Lanreotid 120 mg į/r. kas 4 sav.  Pacientė gy-
dymą toleravo gerai, žymesnių skundų neišsakė, ECOG 
PS 0 balų. Galvojant apie radionuklidinės terapijos gali-
mybę, 2010 m. liepos mėn. Vokietijoje (Štutgarte) atliktas 
Ga DOTATOC PET KT tyrimas.  Dešinėje kepenų skiltyje 
rasti  3  apie 1 cm dydžio metastaziniai  židiniai be aiškaus 
Ga  DOTATOC kaupimo bei keletas kelių mm dydžio hi-

1 pav. 2009 m. gegužės mėn. Vokietijoje (Nurnberge) atliktas Ga DOTATOC PET  KT tyrimas, kurio metu rastas 2 cm dydžio metas-
tazinis židinys mažajame  dubenyje

2 pav. 2010 m. liepos mėn. stebėtas progresas: ChrA- 107 ng/ml, pilvo MRT padidėjo buvę mts židiniai kepenyse
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podensinių neišdiferencijuojamų darinių. Tęstas gydymas 
Lanreotid (2 pav.).

Po 3 mėnesių  Chr A pakilo iki 299 ng/ml, pasireiškė 
karcinoidinis sindromas: karščio ir raudonio pylimas, del-
nų niežulys, protarpinis viduriavimas.  Gydymas nutrauk-
tas. Taikant gydymą somatulinu metastazinė liga kontro-
liuota  10 mėnesių. Ir toliau vis didėjant ChrA (319 ng/ml), 
2011 m. sausio mėn. pradėtas III eilės gydymas. Skirtas  
Oktreotid LAR 30 mg į/r. kas 4 sav. ir Everolimus 10 mg/d. 
(3, 4 pav.).

Duomenų, kad tai navikinis procesas su somatostati-
nų receptorių ekspresija, nepakako. 2011 m.  kovo mėn. 
gydymas Everolimuzu ir Oktreotid LAR baigtas. Atsira-
do ryškus silpnumo II° ir lėtinio nuovargio III°sindromas.  
Kombinuoto gydymo trukmė tik 2 mėn. 2011 m. balandžio 
mėn., dėl didėjančių metastazių kepenyse, konsiliumo 
sprendimu,  atlikta laparotomija ir kepenų metastazektomi-
ja. Pašalinti 8 mts židiniai iš kepenų ir buvęs l/m prie kasos 
galvos. Histologiškai nustatytos neuroendokrininės karci-
nomos mts G1 kepenyse (Ki 67 iki 2%). Limfmazgyje mts 
nerasta. Praėjus  1 mėnesiui  po operacijos ChrA- nukrito 
nuo 319 iki 73 ng/ml.

Praėjus 3 mėn.  po pakartotinės  operacijos, atlikus pil-
vo MRT, stebėti vėl 2 nauji  mts židiniai kepenyse, tačiau 
ChrA- nepadidėjo ( 93 ng/ml). Specifinis gydymas neskir-
tas, toliau stebėta ligos eiga. 2011 m. lapkričio mėn. atsi-
rado skausmas pilvo dešinėje po šonkaulių lanku. ChrA- 
padidėjo iki 177 ng/ml. Atliktas pilvo organų MRT tyrimas 
(2011-11-14): kepenyse buvę židiniai nežymiai padidėjo ir 
atsirado 2 nauji židiniai, iš viso 4. Pacientė toliau stebėta 
neskiriant sisteminio gydymo.

Po 3 mėnesių stebėjimo pakartojus pilvo organų KT ir 
MRT tyrimą buvę 4 židiniai kepenyse padidėjo ir atsirado 
6 nauji židiniai.

2012 m. sausio mėn. somatostatinų analogų scintigra-
fijoje su 99m Tc-tectreotyd 555 MBq židinių su somatos-

4 pav. Somatostatinų analogų scintigrafija su 99m Tc-tectreotyd 555 MBq  (2011-03-03)

3 pav. Po mėnesio atlikus kontrolinius tyrimus (krūtinės ląstos, 
pilvo ir m.dubens KT) rasti židiniai plaučių viršūnėse ir dešinio 
plaučio S4, S10 projekcijoje (galimai po TBC), daugybinės me-
tastazės kepenyse, pakitęs limfmazgis šalia kasos galvos
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tatinų receptorių ekspresija nematyti. ChrA- nuo 93 ng/ml 
(2011 m. liepos mėn.) padidėjo iki 260 ng/ml (2012 m. sau-
sio mėn.). Pakartotinai atlikta Ga DOTATATE PET, FDG 
PET ir KT (2012 m. kovo mėn.), rastos daugybinės mts 
abiejose kepenų skiltyse, tačiau be aiškaus Ga- DOTATA-
TE/ FDG kaupimo. Pacientei prasidėjo karščio pylimas ir 
kosulys. Dėl tolimesnio gydymo ligonė konsultuota neu-
roendokrininių navikų ekspertų centruose: Upsaloje prof.
Obergo, Štutgarte prof. G. Popperl, Bazelyje prof. D. Wild. 
Per tą laiką ChrA pakilo iki 437 ng/ml. Buvo pasiūlyta tai-
kyti gydymą SIRT ( Selective internal radiotherapy) kartu 
su sistemine terapija. 

2012 m. birželio mėn. atlikta SIRT procedūra su 
90Yttrium mikrosferomis. Toliau tęstas sisteminis gydymas 
Oktreotid LAR. ChrA- sumažėjo nuo 221 (2012 m. rugpjū-
čio mėn.) iki  171 ng/ml (spalio mėn.). Išnyko karcinoidui 
būdingi simptomai (6 pav.).

Pakartojus pilvo MRT (2012-12-05) buvę židiniai kepe-
nyse su griuvimo požymiais  dinamikoje sumažėjo, naujų 
neatsirado. Esant stabiliai ligai tęstas gydymas Oktreotid 
LAR 20 mg apie 1 metus. 2013 m. rugsėjo mėn. atlikus pil-
vo MRT buvo stebimi kepenų mts židinių didėjimas, ChrA- 
užaugo nuo 171 (2012 m. spalio mėn.) iki  282 ng/ml (2013 
m. rugsėjo mėn.), atsirado silpnai išryškėję karcinoidinio 
sindromo simptomai: raudonis, viduriavimas iki 4-5 epizo-
dų per parą, lėtinis nuovargis. Tuo metu didinta Oktreotid 
LAR dozė iki 30 mg į/r., kas 4 sav. 

Po 3 mėn. gydymo didėjant ChrA- iki 481 ng/ml, di-
dėjant metastaziniams židiniams kepenyse, 2014 m. sausio 
mėn. nuspręsta atlikti TAE (transarterinę kepenų emboli-
zaciją). Procedūrą pacientė toleravo patenkinamai. Vyravo 

skausminis simptomas po dešiniu šonkaulių lanku, o kiek 
vėliau prasidėjo svorio mažėjimas, kuris truko apie 3 sa-
vaites. Po 21 dienos pacientės būklė buvo pagl ECOG 0, 
jokių skundų nenurodė. Kontroliniai tyrimai parodė TAE 
efektyvumą: ChrA- pradėjo mažėti  168 -125-108-87- 27 
ng/ml, MRT metu nustatyta, kad buvę židiniai kepenyse 
susitraukė >30%. Tęstas gydymas Oktreotid LAR iki šiol 
(apie 8 mėnesius).

Šiuo metu pacientės būklė gera, ECOG PS 0 balų, kar-
cinoidui būdingi simptomai neišryškėję. Stebimas iš lėto 
augantis ChrA - 97,4 ng/ml (2014-08-20). Planuojama at-
likti 3-jų kontrastavimo fazių pilvo KT , o patvirtinus MTS 
didėjimą, bus planuojamos pakartotinės TAE.

Išvados
Geros ir vidutinės diferencijacijos metastazinė neuro-

endokrininė storžarnės karcinoma ir jos sukelti simptomai 
gali būti gerai kontroliuojami kombinuojant vietinį (chirur-
ginį/ SIRT/TAE) ir sisteminį antiproliferacinį gydymą. Nuo 
metastazinės ligos nustatymo pacientė gyvena jau 67 mėn. 
Bendra būklė išlieka gera visą gydymo laikotarpį išsky-
rus kelis epizodus, kuomet ligai progresuojant pasireiškė 

5 pav. Nuo 2012 m. gegužės mėn. pradėtas sisteminis gydymas 
Oktreotid LAR 20 mg į/r. kas 4 sav. ir po 4 savaičių Bazelio uni-
versitetinėje ligoninėje atlikta kepenų angiografija su 99mTc-
MAA dalelių injekcija. 99mTc-MAA dalelės selektyviai susikau-
pė visose kepenų metastazėse, nerasta ekstrahepatinių šuntų

6 pav. Kontrolinėje pilvo MRT (2012-09-05) stebėta dalis buvu-
sių židinių su centrinio griūvimo požymiais, kiti be dinamikos
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karcinoidinis sindromas. Tokie pacientai turi būti gydomi 
specializuotuose centruose, tokiuose kaip Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės Onkologijos klinika ar panašiuose, 
kur koncentruojasi ne tik visi reikalingi specialistai, tačiau 
ir būtina laboratorinė, diagnostinė, operacinė bei konserva-
tyvios pagalbos teikimo infrastruktūra. 
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Summary
We present a rare case of neuroendocrine colorectal carcinoma. 

69-year-old woman presented with a pain in the abdomen and 
right side of the waistband. She was operated, was made the right 
hemicolectomy. Histopathologically infiltrative adenocarcinoma of 
the ascending colon was approved. Distant metastases wasn‘t found 
and the adjuvant chemotherapy was administered. After 3 years 
was operated because of liver metastases. Histopathologically well 
differentiated neuroendocrine metastases of the liver was approved. 
The patient was succesful treated with the combined therapy: 
locally (surgery/SIRT/TAE), systemic (somatostatin analog, 
everolimus). She lives already 67 months after metastatic disease 
diagnosis without acute carcinoid syndrome and her performance 
status is still verry good. In conclusion, combinated treatment can 
be verry succesful in the disease control, also it needs qualified 
multidisciplinary doctors team to make right decisions.
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