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ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Άνδρας, 58 ετών, ελληνικής καταγωγής εισήχθη για διερεύνηση 
κοιλιακού άλγους.



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ

• 2001

• Η παρούσα νόσος του ασθενούς άρχεται από τριμήνου, οπότε  
εμφάνισε διαλείπον κοιλιακό άλγος χωρίς κολικοειδείς
χαρακτήρες, ιδίως στο επιγάστριο, μη σχετιζόμενο με λήψη 
τροφής, χωρίς να συνοδεύεται από  διαταραχές κενώσεων, 
εμπύρετο, ανορεξία ή άλλα συνοδά συμπτώματα.



• Ατομικό αναμνηστικό: ελεύθερο

• Οικογενειακό ιστορικό: Πατέρας 2 ανήλικων τέκνων

Πατέρας: ΑΥ, Μητέρα: ΔΛΔ

• Φαρμακευτική Αγωγή: ουδεμία

• Έξεις: Κάπνισμα(-)

Αλκοόλ (-)



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όψη-θρέψη: καλή

Ζωτικά σημεία: ΑΠ=130/80mmHg, σφ=72/λεπτό, spO2=97% (στον αέρα), Θ=36,6ο C

Καρδιά: S1,S2 ευκρινείς χωρίς φυσήματα

Αναπνευστικό: φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα

Κοιλία: ΜΕΑ, εντερικοί ήχοι παρόντες.

Νευρολογική εξέταση: GCS 15/15, απουσία εστιακής νευρολογικής σημειολογίας

Λεμφαδένες: μη ψηλαφητοί

Άκρα: χωρίς οίδημα ή δερματικές αλλοιώσεις, ψηλαφητές σφύξεις ομότιμα άμφω



• Χωρίς αξιόλογα παθολογικά ευρήματα

• U/S κοιλίας: μόρφωμα παγκρεατικής ουράς & πολλαπλές β’ ηπατικές εστίες

• CT scan: 5cm όγκος παγκρεατικής ουράς
Πολλαπλές Β΄παθείς εντοπίσεις στο ήπαρ

• OGD,Colono: χωρίς παθολογικά ευρήματα

• FNAB (ηπατική βλάβη) Καλώς διαφοροποιημένο NEN grade 2 (ki67=4%) 
με πιθανότερη προέλευση το ΓΕΣ ή το πάγκρεας

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Παγκρεατικό NEN stage IV χωρίς λειτουργικά συμπτώματα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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Chromogranin A

ki67

H&E stain

Νεοπλασματικοί δείκτες
CgA = 5,2 nmol/l 



• Σουηδία (Uppsala) : Προτάθηκε χειρουργικό debulking
(μείωση φορτίου νόσου και τοπικών επιπλοκών)

• ΑΡΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• ΧΜΘ (Streptozotocin + 5-FU) + Ανάλογα σωματοστατίνης (SSAs)

• 2002: ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΣΟΥ (PD)

• Προσθήκη INF-a στο ΧΜΘ σχήμα

• 2002-2005: ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΟΣΟΣ (SD)

• CgA = 10,5 nmol/l (<4), ΧΝN stII (GFR 65 ml/min)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



• 2006: Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
• Ca = 11,8 mg/dl (8,5 - 10,1)

• P = 1,98 mg/dl (2,5 - 4,5)

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ



Διαφορική Διάγνωση 

Υπερασβεστιαιμίας
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Aίτια Υπερασβεστιαιμίας
Διαταραχές 
Παραθυρεοειδών Αδένων

Υπερασβεστιαιμία 
κακοήθειας

Φάρμακα Διάφορες παθήσεις

Πρωτοπαθής 
Υπερπαραθυρεοειδισμός
(σποραδικός)

PTHrp Θειαζιδικά Διουρητικά Υπερθυρεοειδισμός-
ακρομεγαλία-
Φαιοχρωμοκύττωμα

Κληρονομικά σύνδρομα
1. ΜΕΝ
2. Οικογενής μεμονωμένος 

υπερπαραθυρεοειδισμός

Oστεολυτικές οστικές 
μεταστάσεις
(καρκίνος μαστού, πολλαπλούν 
μυέλωμα)

Τεριπαρατίδη Ακινητοπoίηση

Οικογενής Υπασβεστιουρική 
Υπερασβεστιαιμία

Αυξημένη παραγωγή 
καλσιτριόλης (ενεργοποίηση 
εξωνεφρικής 1α-υδροξυλάσης)

Δηλητηρίαση με βιταμίνη A-
Θεοφυλλίνη

Παρεντερική Διατροφή

3παθής υπερπαραθυρεοειδισμός Θεραπείο με Λίθιο Σύνδρομο  Milk-Alkali



• 2006: 
• Ca = 11,8 mg/dl (8,5 - 10,1)

• P = 1,98 mg/dl (2,5 - 4,5)

• PTH = 2,54 pg/ml (10 - 65)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ



PTH χαμηλή ή στα κατώτερα φυσιολογικά
Non PTH – mediated

υπερασβεστιαιμία

Κακοήθεια Άλλα αίτια

Προσδιορισμός

PTHrp

*Υψηλή Χαμηλή

Χυμική υπερασβεστιαιμία

της κακοήθειας
Αναζήτηση οστεολυτικών

μεταστάσεων

* 80% των περιπτώσεων



• 2006: 
• Ca = 11,8 mg/dl (8,5 - 10,1)

• P = 1,98 mg/dl (2,5 - 4,5)

• PTH = 2,54 pg/ml (10 - 65)

• PTHrP = 84 pmol/l (<2)

• CgA = 45 nmol/l (<4)

Bone scan: ΧΠΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ



• Ορμόνες (κυρίως πεπτίδια και πρωτείνες)

• Σχεδόν 8% στο σύνολο των νεοπλασμάτων

• Έκτοπη έκκριση (όχι από το όργανο που εκκρίνει νομότοπα την 
ορμόνη)

• Κλινική εικόνα δεν διαφέρει σημαντικά από το σύνδρομο νομότοπης
έκκρισης αυτών των ορμονών.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

(εΠΝΣ)



• Έκτοπα εκκρινόμενες ορμόνες κυκλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες στον ορό.

• Έκτοπη έκκριση των ορμονών αυτών δεν ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στα 
νομότοπα όργανα έκκρισης . 

• Σύνθεση και μετα-μεταφραστική τροποποίηση των ορμονών μπορεί να διαφέρει 
από τη διαδικασία νομότοπης έκκρισης  μόρια που είναι ανοσοδραστικά
(ανιχνεύονται) αλλά όχι βιοδραστικά ή και το αντίθετο.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΑ (εΠΝΣ)



• Μπορεί να αναπτυχθούν οποτεδήποτε στην πορεία της νόσου
• ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (πρώιμη διάγνωση)

• Εμφάνιση ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΟΣΟΥ (υποδιάγνωση εΠΝΣ)

• ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (επιπλοκές,θνητότητα, θνησιμότητα)

• Τα επίπεδα εκκρινόμενης ορμόνης μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 
tumor marker. Έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία ή πρώιμη 
ανίχνευση υποτροπής

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΑ (εΠΝΣ) - ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ



Pathologic roles of PTHrP. 

Gregory R. Mundy, and James R. Edwards JASN 2008;19:672-675

Tumor cells secrete PTHrP which stimulates bone resorption via RANKL expression in osteoblastic cells. Bone resorption results in 
release of growth factors such as TGFβ and calcium from the extracellular matrix. Calcium and TGFβ both feedback to tumor cells 
to increase PTHrP production. Endocr Relat Cancer 2010; 17:R173–R193



• Απεικονιστικός έλεγχος (CT): ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΣΟΥ (PD)

• Αύξηση δόσης αναλόγων σωματοστατίνης [+INF-a] 

• 2006-2008: ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΟΣΟΣ (SD) - Βιοχημικός έλεγχος

• 2008: Διακοπή INF-a (κατάθλιψη)

• ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΣΟΥ (PD) Ca = 12,9 mg/dl

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ



2008-2009: 177Lu-DOTATATE x5 cycles (25.6 GBq)

Αύξηση δόσης αναλόγων σωματοστατίνης

Προσθήκη πασιρεοτίδης 1200μg (2 ενέσεις/ημέρα)

Ca = 10,7 mg/dl - CgA = 115 nmol/l - PTHrP = 140 

pmol/l

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ



• 2009: ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΣΟΥ (PD) + βιοχημική υποτροπή

• Θεραπευτικό σχήμα CAP-TEM (capecitabine - temozolomide)

• 2009-2010: ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΟΣΟΣ (SD) απεικονιστικά και βιοχημικά
• Πασιρεοτιδη και οκτρεοτίδη

• Διουρητικά της αγκύλης

• Prednisolone 40mg/ημέρα

• Διφωσφονικά (i.v. zolendronate 4mg μηνιαίως)

• Cinacalcet (Mimpara) 90mg/ημέρα

• ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ: Εγγύς μυοπάθεια - μυϊκή ατροφία, καθήλωση σε 
αναπηρικό αμαξίδιο, ινσουλινοθεραπευόμενος ΣΔ

Ca = 11,8 mg/dlCa = 11,8 mg/dl

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ



ΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΡΑΣΗΣ

Ενυδάτωση

(Nacl 0.9%)

• Αποκατάσταση ενδαγγειακού όγκου

• Αύξηση αποβολής Ca από τα ούρα

Άμεσα -

Kαλσιτονίνη • Αναστολή οστικής απορρόφησης

• Αύξηση αποβολής Ca από τα ούρα

4-6 ωρες 48 ώρες

Διφωσφονικά Αναστολή οστικής απορρόφησης 24-72 ώρες 2-4 εβδομάδες

Διουρητικά αγκύλης

(φουροσεμίδη)

Αύξηση αποβολής  Ca από την αγκύλη του Henle ‘Αμεσα -

Γλυκοκορτικοειδή • Ελάττωση εντερικής απορρόφησης ασβεστίου

• Μείωση παραγωγής 1-25 D3 (κοκκιωματώδη 

νοσήματα ή λέμφωμα)

2-5 ημέρες Ημέρες-

εβδομάδες

Ασβεστιομιμητικά • Ελάττωση του set point για την έκκριση PTH 2-3 ημέρες

Περιτοναϊκή Διάλυση - - -

Θεραπεία Υπερασβεστιαιμίας



Δράση του cinacalcet στον υποδοχέα του ασβεστίου



• Μείωση παρενεργείων από την πολυφαρμακία

• ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
• Χειρουργικό debulking Άρνηση ασθενούς

• PRRT Προηγούμενη χορήγηση (GFR, τοξικότητα)

• RF Ablation Αδόκιμη λόγω μεγάλου μεγέθους μεταστάσεων

• Εμβολισμός (TAE/TACE)

• Προ-επεμβατικός έλεγχος : Θρόμβωση πυλαίας

• Υπερεκλεκτική προσέγγιση (χημειοεμβολισμός από 
μικρότερους κλάδους της ηπατικής αρτηρίας)

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 2010



• TMZ + Capecitabine

• Octreotide

• Pasireotide 1200mcg/d

• Prednisolone 40 mg/d

• Zolendronate 4mg/m

• Insulin treatment

Ca = 10,2 mg/dl

CgA = 50 nmol/l

PTHrP = 38 pmol/l

 TMZ + Capecitabine

 Octreotide at ½ dosage

 X

 Prednisolone 8 mg/d

 X

 X

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ - μετά τον εμβολισμό 



 ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΣΟΥ (PD)

 Επώδυνο μόρφωμα ΑΡ μηρού

 MRI ισχίων

T1

T2

Ca = 13,2 mg/dl

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ – 6 μήνες μετά τον εμβολισμό



 Διαφορική Διάγνωση: 

 ΟΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ή ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ

 ΒΙΟΨΙΑ ΟΣΤΟΥ  φαιός όγκος (στα πλαίσια 
χρόνιας και παρατεταμένης δράσης PTHrP)

 ΒΙΟΨΙΑ ηπατικής μετάστασης  ki67 = 4%, 
PTHrP IHC (+)

PTHrP Immunohistochemistry H&E stain

Bone biopsyLiver metastases biopsy

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ



ΦΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ

•Μονο- ή πόλυ-εστιακές λυτικές βλάβες του οστού που οφείλονται στη χρόνια  
διέγερση των οστεοκλαστών από την παρατεταμένη δράση της PTH ή σπανιότερα                  
του PTHrP
•Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα σε στρώμα ινώδους ιστού & πτωχά επιμεταλλωμένου 
οστού.Μικροαιμορραγίες=> εναπόθεση αιμοσιδηρίνης=> φαιό χρώμα
•Επώδυνες αλλά καλοήθεις βλάβες
•Σπλαγχνικό κρανίο
•Πλευρές
•Πύελος
•Μηριαία
•Υποστρέφουν μετά την άρση του αιτίου
•Σπάνια πλέον στον PHPT
•Σποραδικές αναφορές σε ασθενείς με ΧΝΑ και 2οπαθή υπεραπαραθυρεοειδισμό
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 Temozolomide (200mg/m2 Days 1-5 q4w) + Bevacizumab (10 mg/kg q2w) 
+ Everolimus (10mg/d) + ανάλογα σωματοστατίνης

 BEV-TEM διακοπή μετά από 6 μήνες λόγω θρομβοπενίας

 2010-2012: ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΟΣΟΣ (SD)

 2012: ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΣΟΥ (PD)

 Sunitinib 37,5 mg/d [+SSAs]

 2012-2014: ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΟΣΟΣ (SD)

Ca = 9,34 mg/dl
PTHrP = 50 pmol/l

Ca = 8,8 mg/dl

Απρίλιος 2014: Κατέληξε ο ασθενής †
(ηπατική εγκεφαλοπάθεια - καχεξία)

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
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Σύνοψη ιστορικού

 Καλώς διαφοροποιημένο παγκρεατικό ΝΕΝ (pNEN grade 2 Stage IV) με ηπατικές 
μεταστάσεις

 Αλλαγή εκκριτικότητας στην πορεία της νόσου (μη λειτουργικό  λειτουργικό)

 Σπάνια παρανεοπλασματική εκδήλωση (PTHrP έκκριση)

 Ακόμα σπανιότερη: εμφάνιση φαιού όγκου (στα πλαίσια χρόνιας δράσης PTHrP)

 Χρησιμοποίηση διάφορων θεραπευτικών σχημάτων και πρακτικών με σκοπό τον 
έλεγχο της νόσου και του εκκριτικού συνδρόμου

 Ρόλος ογκομείωσης και νεότερων φαρμάκων στον έλεγχο του εκκριτικού 
συνδρόμου

 Μακρά επιβίωση παρά την ύπαρξη μεταστατικής νόσου στην διάγνωση (13 έτη)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η επίπτωση των παρανεοπλασματικών συνδρόμων αναμένεται να
αυξηθεί λόγω της καλύτερης αντιμετώπισης και αυξημένης επιβίωσης
των ασθενών με κακοήθεια (και ιδιαίτερα με νευροενδοκρινικά
νεοπλάσματα).

• Τα σύνδρομα αυτά μπορεί να επηρεάζουν την κλινική εικόνα, την πορεία
και τη θεραπεία αυτών των ασθενών.

• Η ικανότητα αναγνώρισης και θεραπείας των παρανεοπλασματικών
συνδρόμων μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών

• Καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων θα βοηθήσει στην μελέτη και
καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην εκδήλωσή τους.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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