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(VHWLVPHUWHWpVQNEHQQpJ\pYYHODV]tYWUDQV]SODQWiFLyWN|YHWĘHQNLDODNXOWMREEV]tYIpOHOpJWHOHQVpJULWNDHWLROyJLDLWpQ\H]ĘMpW PXWDWMXN EH  pYHV IpU¿ EHWHJQNQpO HJ\ pYYHO D V]tYiWOWHWpVW N|YHWĘHQ HJ\ UXWLQNLYL]VJiOiV DONDOPiYDO
GHUOW IpQ\ D PiMEDQ HOKHO\H]NHGĘ MyO GLႇHUHQFLiOW QHXURHQGRNULQ WXPRU PHWDV]Wi]LViUD 7RYiEEL YL]VJiODWRN VRUiQ
DSULPHUWXPRUWD]RQRVtWDQLQHPVLNHUOWVSHFL¿NXVWHUiSLDHNNRUQHPLQGXOW6RUR]DWHFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWDLQ PLQGYpJLJ My JUDIWIXQNFLy QRUPiO UHJPpUHWHN iEUi]ROyGWDN pS ELOOHQW\ĦN PHOOHWW 1pJ\ pYYHO D WUDQV]SODQWiFLyW
N|YHWĘHQIRNR]yGyQHKp]OpJ]pVPLDWWYL]VJiOWXNEHWHJQNHW$]HOYpJ]HWWHFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWWiJFV|NNHQW
IXQNFLyM~MREENDPUiWDWULFXVSLGDOLVELOOHQW\ĦQNRDSWiFLyVGHIHNWXVWN|YHWNH]PpQ\HVV~O\RVIRN~UHJXUJLWiFLyWYpOHményezett. A látott kép hátterében a neuroendokrin tumor ismeretében karcinoid valvulopathiát véleményeztünk. A
lehetséges tumorprogresszióra tekintettel számos vizsgálatot végeztünk a primer tumor azonosítása céljából, amelyet
igazolni még Octreoscan-nel sem tudtunk. A betegnél hosszú hatású szomatosztatin-analóg, valamint a jobbszívfél-elégtelenségére tekintettel kombinált diuretikus gyógyszeres terápiát vezettünk be, amely mellett betegünk stabil,
NLHOpJtWĘIXQNFLRQiOLVVWiGLXPEDQYDQ
.XOFVV]DYDN karcinoid valvulopathia, jobbszívfél-elégtelenség, tricuspidalis regurgitáció, neuroendokrin daganat,
szívtranszplantáció

5LJKWKHDUWIDLOXUHPDQ\\HDUVDIWHUKHDUWWUDQVSODQWDWLRQ±DFDVHRIDUDUHHWLRORJ\
We present a case of patient with a rare etiological factor for right heart failure 4 years after heart transplantation. AnQXDOIROORZXSUHYHDOHGDOLYHUPHWDVWDVLVRIDZHOOGLႇHUHQWLDWHGQHXURHQGRFULQHWXPRULQRXU\HDUROGPDOHSDWLHQW
RQH\HDUDIWHUXQHYHQWIXOKHDUWWUDQVSODQWDWLRQ7KLVWLPHQRVSHFL¿FWKHUDS\ZDVLQLWLDWHGDVWKHSULPDU\VRXUFHRIWKH
PHWDVWDVLVFRXOGQRWEHLGHQWL¿HG7KHUHJXODUHFKRFDUGLRJUDSKLFH[DPLQDWLRQVVKRZHGH[FHOOHQWJUDIWIXQFWLRQZLWK
normal chamber diameters and intact valves. Four years after heart transplantation the patient presented with shortness of breath and echocardiography revealed severely dilated right ventricle with reduced function, a coaptation defect
of the tricuspid valve with corresponding severe regurgitation. Due to the established presence of a neuroendocrine
metastasis, we have diagnosed carcinoid valvulopathy and attempted again to localize the primary source with Octreoscan, unsuccessfully. We initiated long-lasting somatostatin analog, along with combined diuretic therapy. Our patient
is still doing well with a compensated functional status.
.H\ZRUGV carcinoid valvulopathy, right heart failure, tricuspid regurgitation, neuroendocrine tumor, heart transplantation
$V]HU]ĘND]RQRVPpUWpNEHQMiUXOWDNKR]]iDN|]OHPpQ\KH]
$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Bevezetés
$V]tYWUDQV]SODQWiFLyWN|YHWĘHOVĘSRV]WRSHUDWtYpYEHQ
a primer graftelégtelenség, az allograft-rejekció és az
infekciók határozzák meg a mortalitási mutatókat, a kéVĘEELHNEHQ D]RQEDQ PHJQĘ D V]iPD D PDOLJQXV EH
WHJVpJHNNLDODNXOiViQDN$V]tYWUDQV]SODQWiFLyWN|YHWĘ
NRUDL SRV]WRSHUDWtY LGĘV]DNEDQ J\DNUDQ OiWXQN MREE
szívfél-adaptációs zavart, esetünkben azonban egy
NpVĘLMREEV]tYIpOHOpJWHOHQVpJpVDQQDNULWNDHWLROyJLDL
WpQ\H]ĘMpWHJ\QHXURHQGRNULQWXPRUiOWDONLYiOWRWWNDU
cinoid szívbetegséget szeretnénk bemutatni.

Esetismertetés
66 éves férfi betegünk 2012 áprilisában esett át ortotopikus szívátültetésen végstádiumú iszkémiás szívbetegség miatt a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinikán. Eseménytelen posztoperatív periódust köveWĘHQiSULOLViEDQEHWHJQNQpOUXWLQpYHVNLYL]VJi
lás alkalmával készült hasi ultrahang írt le a máj állományában néhány kisebb, kifejezetten echoszegény
kerekded képletet. A képletek pontosabb karakterizálása céljából célzott máj-MRI-vizsgálatot végeztünk,
amely a máj mindkét lebenyében multiplex hipervaszkularizációt mutató noduláris elváltozást véleményezett. A morfológiai kép nem volt specifikus, így malignitás kizárása céljából ultrahangvezérelt biopszia
elvégzése mellett döntöttünk. A bioptátum szövettani
vizsgálata jól differenciált neuroendokrin tumort igazolt, immunhisztokémiai vizsgálattal a tumorsejtekben
GLII~]HUĘVNURPRJUDQLQ$SR]LWLYLWiVYROWOiWKDWy.L
2-3% volt. A szövettani lelet a májtumort metasztázisQDN YDOyV]tQĦVtWHWWH tJ\ D SULPHU WXPRU NXWDWiVD FpO
jából szomatosztatinreceptor-szcintigráfiát végeztünk,
azonban primer daganatot nem sikerült igazolnunk.
,PPXQV]XSSUHVV]tYJ\yJ\V]HUHVWHUiSLiMiWD]LGĘN|]
EHQNLDODNXOWLQWHUYHQFLyWLJpQ\OĘNRV]RU~pUEHWHJVpJ
re (kardiális allograft-vasculopathia) és a daganatra tekintettel optimalizáltuk, tacrolimust az irodalomban is
javasolt everolimusra cseréltük (1). Echokardiográfiás
vizsgálatai során mindvégig normál tág kamrák, jó bal
és jobb kamra szisztolés funkció ábrázolódott, enyhe
fokú mitrális és tricuspidalis regurgitáció mellett.
EDQpYYHODV]tYWUDQV]SODQWiFLyWN|YHWĘHQEH
tegünket fokozódó nehézlégzés miatt vizsgáltuk kliniNiQNRQ3DQDV]DLKiWWHUpEHQMHOHQWĘVPHQQ\LVpJĦSOH
urális fluidumot diagnosztizáltunk. Echokardiográfiás
vizsgálata  WiEOi]DW során tág, csökkent funkciójú
jobb kamra ábrázolódott  pV  iEUD a szeptumon
diasztolés D-jellel, továbbá súlyos fokú tricuspidalis
UHJXUJLWiFLy iEUi]ROyGRWW G|QWĘHQ D] DQWHULRU YLWRUOD
retrakciója talaján iEUD , koaptációs defektussal. A
látott echokardiográfiás képre tekintettel panaszai hátterében jobbszívfél-elégtelenség oki szerepét véleményeztük (akut rejekciót és a koszorúér-betegség romlá70

1. TÁBLÁZAT. A karcinoid valvulopathia kialakulása előtti,
illetve utáni jobb és bal kamrai morfológiai és funkcionális
paraméterek

Jobb kamra bazális
iWPpUĘ PP

2015. évi
echokardiográfiás
vizsgálat

2016. évi
echokardiográfiás
vizsgálat

35

48

TAPSE (mm)

18

13

Frakcionális jobb kamrai
area változás (%)

47

33

Jobb kamra szabad fali
longitudinális strain (%)

–23

–16

3D jobb kamrai végdiasztolés volumenindex (ml/m2)

44

112

3D jobb kamrai végszisztolés volumenindex (ml/m2)

22

69

3D jobb kamrai
ejekciós frakció (%)

50

39

3D bal kamrai végdiasztolés volumenindex (ml/m2)

54

74

3D bal kamrai végszisztolés volumenindex (ml/m2)

21

37

3D bal kamrai ejekciós
frakció (%)

61

50

Bal kamrai globális
longitudinális strain (%)

–18,5

–18,5

1. ÁBRA. A jobb kamra 3D-echokardiográfiás rekonstrukciója a 2015-ös éves kontrollvizsgálat során, illetve a panaszok
jelentkezésekor. A fehér háló a végdiasztolés, a zöld felszín
a végszisztolés volument reprezentálja. Mind morfológiailag, mind funkcionálisan jelentős a különbség: a korábbi
normál dimenziójú, megtartott ejekciós frakciójú jobb kamra a volumenterhelés következtében masszívan dilatált és
diszfunkcióssá vált (1. TÁBLÁZAT). TA: tricuspidalis anulus,
PA: pulmonalis anulus
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2. ÁBRA. Jobb kamrára fókuszált apikális négyüregű metszetek a 2015-ös éves kontrollvizsgálat során, illetve a panaszok jelentkezésekor (végdiasztolés frame-ek, a fehér kerület a jobb kamra endokardiális felszínét reprezentálja). A morfológiai különbség
(különös tekintettel a tricuspidalis anulus (TA) lineáris átmérőjére) szembeötlő

3. ÁBRA. „A” PANEL: torrenciális tricuspidalis regurgitáció jelentős koaptációs defektus talaján. „B” PANEL: CW spektrális
Doppler-interrogáció, amelyen jól látszik a súlyos fokú tricuspidalis regurgitáció jellegzetes képe (alacsony csúcssebesség, tőr
alak). „C” PANEL: a tricuspidalis anulus 3D rekonstrukciója. Az anulus area tágult (17,9 cm2), a vitorla tenting volumen szintén
jelentős (8,5 ml). „D” PANEL: 3D „volume rendering” rekonstrukció a tricuspidalis vitorlákról a kamrai oldal felől nézve (midszisztolés frame). Jól látható a koaptációs defektus összetett és jelentős felszíne

sát kizártuk), amelyet a hasi ultrahangon leírt ascites is
alátámasztott. A súlyos fokú tricuspidalis regurgitáció
KiWWHUpEHQD]DQDPQp]LVEHQV]HUHSOĘQHXURHQGRNULQ
tumorra is tekintettel karcinoid valvulopathia etiológiá71

ját véleményeztük, amelyet a karcinoid szindrómában
J\DNRULKDVPHQpVHVSDQDV]RNLVPHJHUĘVtWHWWHN
A lehetséges tumorprogresszióra tekintettel ismét a
primer tumor kutatásába kezdtünk. Bronchoszkópiát,
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kardiológiai gondozás és jól beállított gyógyszeres teráSLDPHOOHWWPLQĘVpJLKRVV]~pOHWHWOHKHWpOQL

pleurocentézist, gasztroszkópiát, kolonoszkópiát valamint Octreoscan-vizsgálatot végeztünk, amelyek primer neuroendokrin tumort nem igazoltak. A karcinoid
szívbetegségre tekintettel a betegnél szomatosztatin-analóg, hosszú hatású octreotidkezelést kezdtünk.
Betegünk a beállított kombinált diuretikus terápia (kacsdiuretikum, mineralokortikoid-receptor-antagonista) és
RFWUHRWLGNH]HOpVPHOOHWWNLHOpJtWĘIXQNFLRQiOLVVWiGLXPban (NYHA II.), teljes életet tud élni. A valvulopathia további progresszióját nem észleltük.

1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] HVHWLVPHUWHWpV N|]OH
mény megírásával kapcsolatban nem áll fenn velük
V]HPEHQSpQ]J\LYDJ\HJ\pEOpQ\HJHV|VV]HWN|
]pV|VV]HIpUKHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMD
DN|]OHPpQ\EHQEHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyO
OHYRQWN|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW

Megbeszélés
$NDUFLQRLGWXPRUD]HPpV]WĘUHQGV]HUpVDWGĘMyOGLIIHrenciált neuroendokrin daganata, amely számos vazoDNWtYDQ\DJRWWHUPHOIĘNpQWV]HURWRQLQW  $NDUFLQRLG
tumorok az esetek akár 60%-ában okozhatnak szívérintettséget (3, 4). Karcinoid szívbetegség akkor alakul ki,
DPLNRUQDJ\PHQQ\LVpJĦYD]RDNWtYDQ\DJSpOGiXOV]Hrotonin, tachykinin és prosztaglandin, amelyeket a máj
nem tud inaktiválni (5), a hepatikus vénákon keresztül
elérik a szisztémás keringést (6). EndocardiumkárosoGiVWN|YHWĘHQILEUREODV]WEyOVLPDL]RPEyOpVH[WUDFHOluláris mátrixból (7) álló plakkdepozitumok keletkeznek
D MREE V]tYIpO ELOOHQW\ĦLQHN HQGRNDUGLiOLV IHOV]tQpQ D
papilláris izmokon és ínhúrokon (8). Karcinoid valvulopathiában leggyakrabban tricuspidalis regurgitációt láWXQN D ELOOHQW\Ħ YLWRUOiL PHJYDVWDJRGQDN D] tQK~URN
megrövidülnek, rigiddé válnak, valamint súlyos esetben
koaptációs hiány jön létre (4). A látott strukturális és
valvuláris eltérések jobbszívfél-elégtelenséghez vezetnek (9). Kezelés nélkül a karcinoid szívbetegség rossz
prognózisú, a 3 éves túlélés mindössze 31% (vs. 68%
azon betegeknél, akiknél karcinoid szívbetegség nem
alakul ki) (4). A karcinoid valvulopathia definitív megoldását gyógyszeres terápiára refrakter esetekben a triFXVSLGDOLVELOOHQW\ĦFVHUpMHMHOHQWL  

Következtetés
%iUDV]tYWUDQV]SODQWiFLyWN|YHWĘNpVĘLKDOiOR]iVEDQD
daganatos betegségek élen járnak, esetünkben is látható, hogy egy kezelt neuroendokrin daganattal, valamint
az általa okozott karcinoid szívbetegséggel, rendszeres
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