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Baggrund

• NET producerer forskellige aminer
• Inaktiveres i lever og lunge
• Ved levermetastaser ses carcinoidt syndrom: 

Flushing, diarre, astma, og evt carcinoid 
hjertesygdom

• Ptt med carcinoidt syndrom: 50 % har fibrøse
forandringer I højre hjertehalvdel efter 2 år



Hyppighed af carcinoid hjertesygdom

• 1988. Lundin (Uppsala). 66% Ptt med 
carcinoidt syndrom

• 1993. Pellikka (Mayo Clinic). 56%. Med sympt.
• 2000. Westberg (Sahlgrenska). 62%
• 2005. Møller (Mayo Clinic). 74%
• 2008. Bhattacharyya (London). 20%
• 2009. Bergenstuen (Oslo). 14% / 21% / 31%
• 2007. Nykjær (Aarhus). 4%
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Lundin (Uppsala). 66%. 68 ptt med carcinoide symptomer (diare eller flushing), 66% med højre sidige fund, 60% med tricuspidalklapsforandringer. 1979-1985Pellika.  56%. 132 ptt med CS (enten eller) undersøgt enten pga symptomer eller henvist til baseline screening. Alle med? (1980 – 1989). 53/74 ptt har tyndstarmscarcinoid Westberg. 64 ptt consecutive ptt. 1985 – 1998. tyndtarmscarcinoid og carcinoid syndrom. 	-> 52 med ekkokardiografi. heraf 40 med CHD= 62%Møller. 2005. 270 ptt med CS og metastatisk carcinoid (1981 – 2000) – henvist på mistanke om hjerteinvolvering (mislyd) eller forud for partiel hepatectomi. 200/270 har carcinoid hjertesygdom. Bhattacharyya. 150. Midgut carcinoid med CS (ikke nærmere defineret). 30 ptt (20%) med CHD, heraf 14  med både højre og venstresidig involvering (2006-2007)Bergenstuen. 258 pt med tyndtarmsnet. Carcinoid heart disease was seen in 35 ptt 14%Carcinoid syndrom: flushing and/or diarrhea. 135 ptt (52%) => 21%Carcinoid syndrome: flushing and diarrhea.  42 ptt (16%) => 31%Nykjær. 56 ptt med midgut carcinoid, heraf 37 med dissemineret sygdom. 16 ptt havde flushing, 29 ptt havde diare – uvist hvordan overlappet er. 2 ptt (4%) med kliniske tegn til carcinoid hjertesygdom, bekræftet ved ekkokardiografi



Patogenese

• Præcise årsag er ukendte
• De fleste studier viser, at serotonin er 

involveret
• Stimulation af serotoninreceptorer inducerer 

fibroblastproliferation og derved fibrose 
(stivhed)

• Hjerteklapperne fortykkes, blir utætte og 
forsnævrede

• Lungerne fjerner serotonin
– Ve side kun ved huller I hjertet  og lunge NET



Prognose

• NYHA klasse 3 og 4= Kan ikke gå til bageren
• Median overlevelse på 11 mdr. 
• Hjerteklapsubstitution



Screening
Konsensus :1 EKKo/år, når vi ved at 

pt har carcinoid hjertesygdom



Primær screening- ikke konsenus

Diagnose
Symptomer Ekkokardiografi 

Bhattacharyya,S. Am J Cardiol 2008;101:378-381

Lufthunger (NYHA)
Vand i benene
Mislyd
Halsvenestase

37 % med forandringer på EKKO havde ikke symptomer
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37% af patienterne med ekkokardiografisk tegn på CHD havde ingen kliniske fund ved objektiv undersøgelse. 



NT-proBNP har diagnostisk og 
prognostisk betydning ved sygdom 

i kranspulsårene

• Fibulin-1 er en markør for bindevævsdannelse



Hypoteser
• Ved udbredt tyndtarms NET uden carcinoidt 

syndrom ses ikke hjertesygdom 

• Normal NT-proBNP udelukker hjertesygdom

• Normal NT-proBNP men forhøjet fibulin-1 øger risiko 
for udvikling af hjertesygdom

• Patienter med normal NT-proBNP og fibulin-1 kan 
følges med fortsat blodprøvekontrol uden behov for 
EKKO

• Ptt med påvist hjertesygdom kan følges med EKKO 
vejledt af  symptomer og NT-proBNP.  



Inklussion
• Ptt med dissemineret tyndtarms NET som 

følges ved afd V. 
– Alle nyhenviste patienter (ca. 40 på 2 år)
– Alle patienter med kendt NET (ca.80 patienter på 

2 år)
• Inklusionskriterier

– 18 – 90 år
– Udbredt sygdom, histologisk verificeret NET, G1 og G2 

tumorer (relativt langsomt voksende)

• Eksklusionskriterier
– Kendt klapsygdom før debut af NET, incl. klapoperation



Logistik

• NET-læger identificerer relevante patienter i 
amb. Jens, Gerda, Henning

• Blodprøvetagning og ekkokardiografi ved 
baseline og igen efter 12 og 24 måneder. 

• Skema omhandlende andre hjertesygdomme, 
medicinering samt beskrivelse af daglig 
funktionsniveau og carcinoide symptomer 
(flushing, diarre)



Status

• 52 inkluderede
• 50 har fået lavet ekko kardiografi
• De første 6 blev re-skannet i juni 2016
• 7 patienter med carcinoide forandringer på 

klapperne (14 %)
• 4 klap udskiftninger
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