Hvad er
neuroendokrine tumorer?
Neuroendokrine tumorer
(forkortet NET) er en
betegnelse for nogle
sjældne kræftformer,
som udgår fra en særlig
type kirtelceller
(neuroendokrine celler).
Disse kirtelceller findes mange forskellige steder i kroppens kirtler og
slimhinder. Neuroendokrine tumorer
findes hyppigst i mave-tarm-kanalen, i bugspytkirtlen og i lungerne.
De fleste kræftsygdomme opkaldes
efter det organ, hvor de er opstået,
men sådan er det ikke for neuroendokrine tumorer. De forskellige typer
af neuroendokrine tumorer inddeles
efter, hvilken type kirtelcelle svulsten
udgår fra.
Kirtelcellers funktion i kroppen er at
udskille hormoner og andre signalstoffer, som føres med blodstrømmen til
andre organer og regulerer kroppens
forskellige funktioner. Kirtelceller kan
som andre celler ændre sig og udvikle
sig til kræftceller, som er karakteriseret
ved at dele sig ukontrolleret og med
tiden blive til en svulst (tumor).

Nogle former for neuroendokrine svulster udskiller derfor helt ukontrolleret
hormoner eller andre signalstoffer,
hvilket kan give forskellige symptomer
afhængig af, hvilken type kirtelcelle
der er tale om.
Behandling af neuroendokrine tumorer er ofte helt forskellig fra behandling
af andre kræftformer, selvom de sidder i samme organ. Der er stor forskel
på tumorernes måde at vokse på og
mange forskellige måder at behandle
sygdommene på. Derfor er behandling og kontrol samlet på få afdelinger
i Danmark, hvor specialister med stor
erfaring, og fra mange forskellige lægespecialer, samarbejder om at give
den mest optimale behandling i hvert
enkelt tilfælde.
Hvorfor får man NET? Bortset fra nogle yderst sjældne arvelige former kender man ikke specifikke årsager til udvikling af neuroendokrin kræft.
Læs mere på www.netpa.dk eller
spørg efter skriftligt informationsmateriale i den afdeling, hvor du går til behandling eller kontrol.
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Bliv medlem af et fællesskab,
der kæmper for dig og for hinanden

Det er nemt at blive medlem af Netpa.
Du kan enten gå ind på hjemmesiden
www.netpa.dk, hvor du kan udfylde en
indmeldelsesblanket, eller du kan
sende os en mail på info@netpa.dk
med dit navn, adresse og
telefonnummer.
Hvis der er noget, du er i tvivl om, er
du velkommen til at skrive en mail
med dit spørgsmål eller bede os om
at ringe dig op.

Du er medlem af Netpa, så snart vi har
modtaget dit kontingent, som du kan
betale via netbank eller MobilePay.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i
Netpa.
www.netpa.dk - info@netpa.dk
Bank: Nordea
reg.nr. 1344 kontonr. 0758851044
CVR nr. 33 00 86 86
MobilePay til nr. 19211
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