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NET
Neuroendokrine tumorer

Tumor = svulst

Neuroendokrine celler = celler, der giver besked til andre celler



Neuroendokrine mekanismer
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Neuroendokrine celler og tumorer
• Neuroendokrine celler findes næsten 

overalt i kroppen, men især i mavesæk, 
tarm, bugspytkirtel og lunger.

• I neuroendokrine celler finder man små 
korn (granula), der indeholder 
æggehvidestoffer (proteiner), hvoraf nogle 
er specifikke for alle neuroendokrine celler 
(f.eks Chromogranin A) og andre for den 
enkelte celletype (f.eks insulin). 



Neuroendokrine celler

• 80-90% af cellerne har receptorer for 
hormonet somatostatin hvilket har både 
diagnostisk og behandlingmæssigt
betydning.

• Herom senere !



Neuroendokrine tumorer

• Da de neuroendokrine celler i NET ikke er så 
”degenerede” som andre cancerceller kan de ofte 
lave det, de normalt skulle have lavet, f.eks
hormoner (Insulin, Serotonin, gastrin, VIP, ….)

• Hvis der er symptomer på øget dannelse af 
hormon kalder man svulsten en fungerende NET.

• Symptomerne ved fungerende NET kan være 
mere generende og farligere end det ”bare” at 
have en svulst. 



Neurokrine tumorer
Godartede eller ondartede ?

• Da de neuroendokrine celler normalt ikke er 
så ”forstyrrede” som de fleste andre 
cancerceller er  svulsterne generelt ikke særlig 
aggressive

• Det viser sig ved en god gennemsnitlig 
overlevelse
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Neuroendokrine tumorer
Godartede eller ondartede ?

• Nogle -de fleste NET i blindtarm, endetarm og 
mavesæk - er helt godartede og spreder sig 
ikke.

• De fleste NET er dog ondartede og vil på et 
tidspunkt sprede sig, men de fleste (ca 80%) 
vokser langsomt.

• Graden af ”ondartethed” bestemmes af hvor 
meget cellerne deler sig – det kan måles ved 
det såkaldte Ki67 tal. 



Neuroendokrine tumorer
Ondartede eller godartede ?

• PÅ basis af Ki67 inddeles NET derfor i G1-, G2-
og G3-NET
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Neuroendokrine tumorer
Hvad er årsagen?

• I langt de fleste tilfælde ukendt !
• Nogle skyldes nedsat produktion af 

mavesyre.
• I sjældne tilfælde er arvelige faktorer af 

betydning (MEN, NF, vH-L, …) 



Hvor hyppige er NET ?
• Stigende incidens – for tiden ca 10/100.000
• Ca 550 ny per år i Danmark
• Stigende hyppighed for alle typer de sidste 30 

år 



Hvorfor er NET hyppigere?

• Forklaringen er formentlig dels øget antal 
kikkertundersøgelser og scanninger, dels 
bedre diagnostik og desuden øget 
opmærksomhed                                                                            

.



Neuroendokrine tumorer
Symptomer

• Der går som regel lang tid fra symptomerne 
begynder til diagnose – gennemsnitligt mere end 
et år.

• De fleste har ”almindelige symptomer” som ondt 
i maven, dårlig appetit, vægttab.

• Hos mange opdages sygdommen tilfældigt – f.eks
i forbindelse med operation for anden sygdom.

• Ved fungerende NET kan der være lavt 
blodsukker, mavesår, diaré, anfald af rødmen 
(flushing),  væskemangel eller hudsygdom. 



NET – hvorledes stilles diagnosen ?
• Scanninger: Ultralyd, CT, PET.
• Kikkertundersøgelser: Gastroskopi, koloskopi og 

kapselendoskopi.
• Vævsprøver: Undersøgelse for Chromogranin A, 

Synaptofysin, Ki67 index og evt hormoner. 
• Blodprøver: Chromogranin A, evt specifikke 

hormoner.
• (Urinprøve: Ved tyndtarms NET)

Har man primært mistanke om NET vil man typisk starte med
blodprøve til Chromogranin A og udføre Ga-DOTANOC -PET/CT.



Ekstern Ultralyd scanning .
Levermetastaser 



CT scanning
Verner-Morrison syndrom



NET – scanninger
Somatostatinreceptorbaserede

Scintigrafi PET/CT



CT og PET
Verner-Morrison syndrom



NET behandling

De hyppigste situationer er:
• Behandling af lokal sygdom.
• Behandling når sygdommen har spredt 

sig (er dissemineret) eller ikke kan fjernes 
kirurgisk.

• Behandling af levermetastaser.

Valg af afhænger af hvilket organ sygdommen sidder 
i, udbredelse, Ki67 index, somatostatinreceptor-
status, funktion og patientens præferencer/tilstand.



NETbehandling og somatostatin
• Somatostatin er et normalt forekommende 

peptid, der hæmmer sekretion af andre 
hormoner og vækstfaktorer, er hormon, 
neurotransmitter, immunmodulator og 
hæmmer af celleforøgelse.

• Somatostatins effekt udløses via 
cellemembranbundne receptorer, hvoraf der 
findes 5 subtyper.

• 80-90% af NET har receptorer for 
somatostatin.

• Det udnyttes i to slags behandlinger.



NET

Residual tumor/metastaser

Radikalt opereret
Fungerende NET:
Somatostatin analog,
specifik hæmning
evt. debulking

Tumor progression

Somatostatinreceptorpositiv:
Peptidreceptorradioterapi

Dissemineret pankreatisk NET,
dissemineret NET med højt
proliferationsindeks:
Streptozotocin- eller Temozolamide
baseret kemoterapi

Lavt differentieret tumor(NEC):
Cisplatinbaseret kemoterapi

Levermetastaser:
Resektion, embolisering eller
radiofrekvensablation

Resektion

Tyndtarms NET med lavt
proliferationsindeks:
Somatostatinanalog
+/- interferon

Tarm, Pankreas
eller  Lunge  NET:
Everolimus eller 
sunitinib.

Behandlings-
oversigt:



NET behandling
Operation

• Er første valg.
• Målet er primært at fjerne hele svulsten 

og eventuelle nærtliggende lymfeknuder.
• Ofte fjerner man dog svulster i tarmen 

selv om der er spredning til leveren.
• Undertiden må man nøjes med at fjerne 

så meget som muligt.  



NET behandling ved
dissemineret sygdom

• Somatostatin analoger
• Interferon
• Kemoterapi
• Målrettet behandling med 

Everolimus eller Sunitinib
• Peptidreceptorradioterapi (PRRT)



Somatostatin analoger

• Ved NET har de fleste neuroendokrine celler 
receptorer for hormonet somatostatin.

• Somatostatin hæmmer både funktion og 
vækst af neuroendokrine celler.

• Somatostatinanaloger gives som indsprøjtning 
hver 4.uge.

• Bivirkninger: Diaré, mavesmerter, galdesten og 
sukkersyge. 



J Clin Oncology 2009





Interferon 

• Er immunregulerende og stimulerer 
programmeret celledød i ondartede celler.

• Er dårligt undersøgt og har i de teknisk bedste 
undersøgelser usikker effekt.

• Har mange og ofte generende bivirkninger: 
Influenzasymptomer, nedsat bloddannelse, 
træthed, depression og immunologiske 
sygdomme.



Målrettet behandling 
med everolimus og sunitinib

• Er en velundersøgt og ny tabletbehandling
• Hæmmer væksten af de ondartede svulster
• Forlænget periode uden vækst af svulst
• En del, men ofte tålelige bivirkninger: 

Mundbetændelse, diaré, hududslet, træthed og 
infektion.



Everolimus ved NET (PFS)

Yao et al Lancet 2016;387:968-77



Kemoterapi

• Virker dårligt når cellerne ikke deler sig, dvs
ved lav Ki67. Derfor måles Ki67 ofte under 
forløbet.

• Anvendes lidt tidligere ved NET i 
bugspytkirtlen.

• Der anvendes 
Streptozotocin+5FU/doxorubicin
Temozolomid+Capecitabin
Etoposid+Carboplatin



Peptidreceptorradioterapi (PRRT)

• Udnytter at neuroendokrine celler har mange 
receptorer for somatostatin.

• Man scanner derfor først for at se om der er 
somatostatinreceptorer

• Efter indsprøjtning af radioaktivt lægemiddel, der 
binder sig til disse receptorer får man 
strålepåvirkningen koncentreret til de neuroendokrine
celler.

• Hjælper hos ca 80%. Svulsten mindskes hos ca 20%
• Risiko for påvirkning af nyrer og knoglemarv



PRRT

Öberg et al. Gastroenterology 2010;139:742-53.



PRRT versus SSA



Neuroendokrine tumorer
Behandling ved spredning til leveren

(levermetastaser)

• Fjernelse ved operation
• ”Brænding” med radiofrekvens- eller 

mikrobølgebehandling
• Embolisering
• Stereotaktisk strålebehandling
• Levertransplantation



Radiofrekvensbehandling af 
levermetastaser

• Velegnet til små (helst < 3 cm) kræftknuder i 
leveren hvis der ikke er alt for mange.

• Vejledt af ultralydscanning stikker man i fuld 
bedøvelse en nål ind i kræftknuden og varmer 
den op så cellerne dør.

• Kan fortages samtidig med operation



Embolisering

• Virker ved at afbryde blodforsyningen til 
svulsten ved indsprøjtning af små partikler i 
blodforsyningen hertil.

• Kan kombineres med kemoterapi eller 
radioaktivitet, som så bliver i svulsten.

• Giver ofte feber og smerter i de følgende dage



Embolisering af flere metastaser i 
højre leverlap



NET  (resumé)
• Langsomt voksende, højt differentierede.
• Opstår hyppigst i mavetarmkanal, 

bugspytkirtel og lunger, men kan findes 
overalt.

• Valg af behandling afhænger af udbredelse, 
lokalisation og differentieringsgrad (Ki67).

• NET patienter er meget forskellige.
• Behandlingen kan  derfor være forskellig fra 

patient til patient.
SdeM 16



NET  (resumé)

• Der er stort behov for bedre undersøgelser af 
behandlingseffekt.

• Behov for behandlingskontrol, dvs, hyppighed og 
type af scanninger og blodprøver varierer fra 
patient til patient. 

• Behandlingen kræver samarbejde mellem flere 
specialer.

• ”Symptomatisk ” behandling af funktionelle NET 
kan være vigtigere end ”cancerbehandling”. 
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