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TAPAUSSELOSTUS

Duodecim 2020;136:163–6

Neuroendokriiniset (NE) kasvaimet ovat 
lähtöisin hormoneja tuottavista soluis
ta. Niitä tavataan etenkin ruuansulatus

kanavassa ja haimassa. Noin 25–30 % kasvai
mista on lähtöisin ohutsuolesta, ja näiden il
maantuvuus on suurentunut viimeisten vuosi
kymmenien aikana (1). Neuroendokriiniset 
kasvaimet ovat usein hyvin erilaistuneita ja 
hidaskulkuisia, joten levinnyttä tautia sairasta
van potilaan ennuste voi olla pitkä. Kasvaimet 
voivat erittää verenkiertoon erilaisia biologi
sesti aktiivisia aineita, joita voidaan mitata ve
renkierrosta ja jotka kuvastavat tautitaakkaa, 
taudin etenemistä ja sydänmanifestaation ris
kiä. Ohutsuolesta lähtöisin olevan kasvaimen 
diagnostiikkaan ja seurantaan kuuluu plasman 
kromograniini A:n (CgA) ja serotoniinin ai
neenvaihduntatuotteen, seerumin 5hydroksi
indolyyliasetaatin (s5HIAA) tutkiminen. 

Diagnoosivaiheessa noin 60 % ohutsuolesta 
lähtöisin olevista NEkasvaimista on lähettä
nyt etäpesäkkeitä, useimmiten suoliliepeeseen 
ja paraaortaalisiin imusolmukkeisiin sekä 
maksaan. Karsinoidioireyhtymä esiintyy tyy
pillisesti maksaan levinneessä taudissa noin 
30–40 %:lla, valtaosalla jo diagnoosivaiheessa 
(2,3). Tyyppioireita ovat ripuli ja punehtu
miskohtaukset (flush). Joskus esiintyy bron
kusobstruktiota ja harvinaisena komplikaa

tiona sydänmanifestaatioita eli niin sanottu 
karsinoidi sydän. Tyypillistä karsinoidisydän
potilaalle ovat hyvin suuret s5HIAA pitoisuu
det ja sydämen oikean puolen vajaatoiminta. 

Omat potilaat

Potilas  1. Aiemmin terve nuorehko nainen hakeu-
tui tutkimuksiin alaraajaturvotusten vuoksi. Sydämen 
auskultaatiossa kuului systolinen sivuääni ja potilas oli 
takykardinen sykkeen ollessa noin 100/min. Keuhko-
jen auskultaatiossa ei esiintynyt poikkeavaa. Kasvoilla 
näkyi punoitusta. Edeltävästi hänellä oli ollut runsaan 
kuukauden ajan alavatsakipuja. Ripulia sekä punehtu-
miskohtauksia oli esiintynyt muutaman vuoden ajan. 
Rasituksen sieto oli heikentynyt. Sydämen kaikukuvauk-
sessa todettiin oikean eteisen ja kammion laajentumi-
nen sekä merkittävä kolmiliuskaläpän vuoto. Sydämen 
vasen puoli oli mitoiltaan ja toiminnaltaan normaali. 
Vartalon TT:ssä todettiin lukuisia hypervaskulaarisia etä-
pesäkkeitä maksassa. S-5HIAA oli 6 200 nmol/l (alle 123 
nmol/l). Maksapesäkkeestä otettiin paksuneulanäyte, 
jossa diagnoosiksi varmistui neuroendokriinisen kasvai-
men metastasointi. Proliferaatioindeksi Ki-67 oli pieni, 
4 %, erilaistumisaste oli 2 WHO:n luokituksen mukaan, 
ja kasvain oli immunohistokemiassa serotoniini-, kro-
mograniini- sekä synaptofysiinipositiivinen. 

Potilaalle aloitettiin pitkävaikutteinen oktreotidihoito 
annoksella 20 mg kerran kuussa. 68Gallium-DOTANOC-
PET-TT:ssa todettiin lukuisia voimakkaasti merkkiainetta 
kerääviä pesäkkeitä maksassa ja ohutsuolessa emokas-
vaimeksi sopiva kertymä. Jatkossa oktreotidiannosta 
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Etäpesäkkeiseen neuroendokriiniseen syöpään liittyy riski karsinoidisydämen kehittymiseen. Mitä suu-
rempi tautimassa on maksassa, sitä suuremmat ovat kasvainsolujen erittämät serotoniinin ja 5-hydroksi- 
indolyyliasetaatin pitoisuudet. Erityisesti sydämen oikean puolen läppärakenteisiin kehittyy fibrootti-
sia plakkeja, jotka johtavat läppien toiminnan huononemiseen ja sitä kautta sydämen vajaatoimintaan. 
 Hoito koostuu levinneen neuroendokriinisen syövän mahdollisimman tehokkaasta hoidosta, sydämen 
vajaatoiminnan hoidosta ja valikoiduilla potilailla läppäkirurgiasta. Karsinoidisydän on vakava kompli-
kaatio, joka huonontaa potilaan ennustetta merkittävästi. 
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suurennettiin (30 mg kolmen viikon välein) ja s-5HIAA 
pieneni tasolle 4 120 nmol/l, mutta p-CgA oli nousu-
johteinen (37–64 nmol/l; alle 3 nmol/l). Emokasvain lei-
kattiin perioperatiivisen oktreotidi-infuusion suojassa, 
mutta karsinoidioireyhtymä ja sydänoireet jatkuivat vai-
keina. Hoitoa tehostettiin lyhytvaikutteisella oktreotidil-
la annoksella 100 ug ihon alle kolmesti vuorokaudessa 
pitkävaikutteisen oktreotidin lisäksi. Tämän jälkeen po-
tilaalle käynnistettiin Lutetium-177-oktreotaattihoito. 
Kolmen hoitosyklin jälkeen kardiologi arvioi sydämen 
oikean puolen laajentuneen entisestään, ja kolmiliuska-
läppävuodon olevan erittäin vaikea. Myös keuhkovalti-
moläppä oli poikkeava, ja siinä todettiin merkittävä ah-
tauma sekä vuoto. Neljännen isotooppihoidon jälkeen 
potilaalle tehtiin sydänleikkaus, jossa kolmiliuskaläppä 
ja keuhkovaltimoläppä korvattiin bioläpillä (KUVA 1). 

Leikkaustulos arvioitiin kolmen kuukauden kontrol-
lissa kliinisesti ja sydämen kaikukuvauksen perusteella 
hyväksi. Oikean kammion koko ja muoto olivat palau-
tuneet normaaliksi, ja bioläppien toiminta oli hyvä. Sit-
temmin kolmiliuska-bioläppään on kehittynyt vuoto ja 
seuranta jatkuu. 

Kolme vuotta diagnoosista tautia esiintyi edelleen 
vain maksassa, ja edettiin maksansiirtoselvittelyihin, 
joka tehtiin kaksi vuotta läppäleikkauksen jälkeen (4). 
Kaksi vuotta maksansiirrosta vatsan magneettikuvauk-
sessa ei ollut syöpään viittaavaa, s-5HIAA oli normaali, ja 
CgA niukasti suurentunut (3,4 nmol/l).

Potilas  2. 63-vuotiaalla miehellä todettiin ohutsuoli-
lähtöinen neuroendokriininen kasvain, jossa Ki-67 oli 
1–2 % eli erilaistumisaste 1, ja etäpesäkkeitä mesente-
riaalisesti sekä laajasti maksassa. Diagnoosivaiheessa 
kasvainmerkkiaineita ei tutkittu. Syöpää jarruttavana ja 
karsinoidioireyhtymän hoitona potilaalle aloitettiin pit-
kävaikutteinen somatostatiinianalogi lanreotidi annok-
sella 120 mg kerran kuussa. Viiden kuukauden kuluttua 
potilas lähetettiin aikaistettuun kontrolliin askiteksen 
vuoksi. TT:ssä todettiin suotuisa hoitovaste, mutta kas-
vainmerkkiaineet olivat suuret (s-5HIAA 7 940 nmol/l ja 
CgA 260 nmol/l). 

Potilas ohjattiin sydäntutkimuksiin, joissa todettiin 
kolmiliuskaläpän vaikea vuoto, joka sopi karsinoidi-
sydämeen (KUVA 2, INTERNETOHEISAINEISTO). Läppä-
kuspit eivät liikkuneet ja vaikuttivat liimautuneen kiinni 
oikean kammion seinämiin. Myös keuhkovaltimoläppä 
oli deformoitunut, mikä aiheutti merkittävän vuodon. 
Läppävuotojen lisäksi todettiin oikean ja vasemman 
kammion merkittävä vajaatoiminta sekä eteisvärinä, 
joiden vuoksi potilaalle aloitettiin furosemidi, spiro-
nolaktoni sekä digitalis ja tintsapariini. Vaikeiden tur-
votusten lisäksi kehittyi yhä enemmän askitesta, jota 
jouduttiin punktoimaan. Molemminpuolisen sydämen 
vajaatoiminnan ja edelleen suuren 5HIAA-pitoisuuden 
(7 420 nmol/l) vuoksi läppäleikkauksesta pidättäydyt-
tiin. Kahden vuoden kuluttua diagnoosista potilas kävi 

onkologin ja kardiologin kontrollissa: etäpesäkkeisen 
syövän tilanne oli vakaa ja potilaan yleiskunto kohen-
tunut siten, että hän oli omatoimisesti keventänyt sy-
dänlääkitystä, aloittanut kevyen kuntoharjoittelun ja 
askitespunktioiden väliä oli voitu pidentää kahden kuu-
kauden mittaiseksi. Kasvainmerkkiaineet olivat kuiten-
kin merkittävästi suurentuneet (5HIAA 7 470 nmol/l ja 
CgA 250 nmol/l). Puoli vuotta tämän jälkeen todettiin 
etäpesäkkeisen syövän eteneminen TT-kuvauksessa 
ja kasvainmerkkiaineissa (5HIAA 15 200 nmol/l ja CgA 
680 nmol/l). Sydäntilanteen vuoksi ei syövän hoidon 
tehostamiseen ollut mahdollisuuksia. Oireenmukai-
sen hoidon osana jatkui pitkävaikutteinen somatosta-
tiinianalogi. Potilas menehtyi kahden kuukauden kulut-
tua taudin etenemisen toteamisesta. 

Pohdinta

Karsinoidisydän on yleensä levinneen, hyvin 
erilaistuneen (erilaistumisaste 1 ja 2) ohut
suolilähtöisen neuroendokriinisen syövän 
komplikaatio, erityisesti maksaetäpesäkkei
den yhteydessä. Oireyhtymän taustalla ovat 
neuroendokriinisten kasvainsolujen erittämät 
biologisesti aktiiviset amiinit kuten seroto
niini ja sen aineenvaihduntatuotteet (muun 
muassa 5HIAA) (5). Etäpesäkkeiden kuor
mittama maksa ei kykene näitä vasoaktiivisia 
amiineja käsittelemään. Verenkierrossa suuret 
serotoniini pitoisuudet aineenvaihduntatuot

KUVA 1. Potilaan 1 sydänleikkaus. Ylemmässä avauk-
sessa kolmiliuskaläppä, alemmassa keuhkovaltimo-
läppä. Läppäkuspit (nuolet) ovat paksuuntuneet ja 
deformoituneet.

Kolmiliuskaläppä

Pulmonaaliläppä
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teineen aiheuttavat fibroottista plakkimuodos
tusta sydämen oikeanpuoleisiin läppä purjeisiin 
ja läppien tukirakenteisiin, oikean kammion 
seinämään ja joskus myös keuhkovaltimorun
koon (6). Seurauksena on läppien toiminnan 
häiriintyminen ja sydämen oikean puolen va
jaatoiminta. Serotoniiniaineenvaihduntatuot
teet inaktivoituvat keuhkoissa, minkä vuoksi 
vasemman puoleisten läppien muutokset ovat 
harvinaisia (noin 10 %:lla). Ne liittyvät joko 
sydämen oikealta vasemmalle suuntautuvaan 
oikovirtaukseen (esimerkiksi avoin soikea auk
ko, PFO) tai hyvin suuriin pitoisuuksiin, kuten 
potilaalla 2.

Karsinoidisydämen esiintyvyys on pienenty
nyt neuroendokriinisten kasvainten tehokkaan 
lääkehoidon, etenkin pitkävaikutteisten soma
tostatiinianalogien ansiosta. 2000luvulla sen 
esiintyvyydeksi arvioitiin 40 % ohutsuoliläh
töistä neuroendokriinistä kasvainta sairastavil
la, joilla oli karsinoidioireyhtymä (7), uudem
massa aineistossa 20 % (8). Husin käynnissä 
olevan tutkimusprojektin mukaan karsinoidi
sydän on nykyään harvinainen manifestaatio 
(Camilla SchalinJäntti, henkilökohtainen tie
donanto). Sen toteaminen huonontaa potilaan 

ennustetta verrattuna niihin potilaisiin, joilla 
sydänmanifestaatiota ei ole. Karsinoidisydäntä 
sairastavista potilaista oli kolmen vuoden ku
luttua elossa 31 % kun ilman sydänaffisiota vas
taava elossaoloosuus oli 68 % (9). 

Karsinoidisydämen toteaminen tapahtuu 
yleensä oireiden perusteella. Näitä ovat tyypil
lisesti alaraajaturvotukset, hengenahdistus sekä 
askiteksesta aiheutuva vatsan kasvu. Toteami
nen perustuu kliiniseen tutkimukseen, jossa 
arvioidaan oireita, kuten alaraajaturvotuksia, 
hengenahdistusta ja suorituskykyä sekä kliinisiä 
löydöksiä kuten laskimopainetta ja mahdollista 
askiteksen määrää. Laboratoriotutkimuksissa 
BNP, CgA ja 5HIAA ovat suurentuneet ja sydä
men kaikukuvaus ratkaisee diagnoosin. 

Karsinoidisydämen lääkehoito nojaa perus
sairauden hoitoon, jossa serotoniinin ja sen 
aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet pyri
tään saamaan aisoihin somatostatiinianalogilla. 
Sydämen oikean puolen vajaatoiminnasta joh
tuvaa turvotusta ja askitesta voidaan oireenmu
kaisesti hoitaa diureetein sekä tarvittaessa as
kitespunktioin. Vaurioituneiden läppien ainoa 
tehoava hoito on läppäkirurgia. Sen aiheet nou
dattavat kyseisten läppien yleisiä leikkauskri

KUVA 2. Potilaan 2 kaikukuvauksessa nähdään, että kolmiliuskaläpän purjeet ovat liikkumattomat 
ja  jäävät systolessa auki, kun samaan aikaan hiippaläpän purjeet ovat sulkeutuneena. Liikkuva kuva: 
internet oheisaineisto.

Vasen kammio

Hiippaläppä 
sulkeutuneena

Vasen eteinen

Oikea kammio

Kolmiliuskaläppä 
 ei sulkeudu

Oikea eteinen

Karsinoidisydän
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teerejä. Leikkaushoidon edellytyksenä on, että 
perussairaus on hallinnassa. Yleensä suositaan 
bioläppiä mekaanisiin läppiin liittyvän trom
boosivaaran ja tarvittavan antikoagulaatiohoi
don vuoksi. 

Valppaus potilaiden hoidossa on tärkeää, sil
lä alkuvaiheessa sydänoireet voivat olla lieviä. 
Levinneen neuroendokriinisen syövän kohdal
la lisääntyvä askites, turvotukset ja huonontu
nut suorituskyky johtavat helposti epäilyyn tau
din etenemisestä. Sydänkomplikaatio kannattaa 
pitää mielessä ja tutkia ajoissa. Aktiivinen hoito 
kannattaa: kehittyneen hoidon myötä potilaan 
ennuste voi olla useiden vuosien mittainen. 
Mikäli tauti myöhemmässä vaiheessa etenee 
ja tautipesäkkeet ovat keränneet merkkiainetta 
isotooppikuvantamisessa, potilas voi soveltua 
radioisotooppihoitoon, mikäli karsinoidisydä

men hoito on hyvässä hoitotasapainossa mui
den perussairauksien tavoin.

Kansainväliset suositukset kannustavat aktii
viseen seurantaan niillä levinnyttä neuroendo
kriinista syöpää sairastavilla potilailla, joilla on 
karsinoidioireyhtymä: BNPmittaukset tulisi 
tehdä kuuden kuukauden välein. Suurentuneen 
arvon pohjalta tai mikäli kliininen kardiovas
kulaaristatus antaa aihetta, potilaat ohjataan 
sydämen kaikukuvaukseen sekä tarvittaessa 
muutenkin, jos potilaalla on vajaatoimintaan 
viittaavia oireita. Potilaat, joilla karsinoidisydän 
todetaan, tulisi ohjata jatkohoitoon sellaiseen 
kardiologiseen keskukseen, jossa on riittävä 
asiantuntemus. Kardiologien ja neuroendokrii
nisiä kasvaimia hoitavien lääkäreiden tiivis yh
teistyö on välttämätöntä. ■

SUMMARY
Carcinoid heart disease
Patients with metastasic neuroendocrine tumours are at risk of developing carcinoid heart disease, partically when the liver 
tumour burden is significant with high serotonin secretion. Especially the right-sided structures of the heart are affected, 
with fibrotic plaques leading to dysfunction of the valves and right-sided heart failure. Treatment consists of as effective as 
possible treatment of serotonin hypersecretion and heart failure, with valve surgery for selected patients. Carcinoid heart 
disease is a rare but severe complication which significantly worsens the prognosis of these patients.
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