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51 éves nő hypercalcaemiával
• Myoma műtét ureter sérüléssel. Ureter malformáció, JJ katéter bekövesedése.

• Vizsgálatai nem emiatt, hanem hajhullás miatt indulnak, 2019.06.-2020.11. között történtek. A 

gégész tapint strumát.

• Ca: 3,06 mmol/l,  P: 0,75 mmol/l,  GFR: 90,  PTH: 313 pg/ ml (n.:12-88), 25-OH calciferol: 201 

nmol/ l, albumin: 40  g/l, TSH, FT4 norm., ATPO: 239 IU/ml (n.:60-ig), PMUH: mk. lebenyt vegyes 

echoszerkezetű, hipervaszkularizált göbök töltik ki, nycs. normál morfológiával.

• Mellékpajzsmirigy izotóp vizsgálat, Tc99m-MIBI és Pertechnetát i.v.: jobb alsó pajzsmirigy pólus alatt 

2x2,5 cm mellékpajzsmirigy adenomára utaló képlet. Pajzsmirigyben: közel homogén dúsítás, kissé 

nagyobb lebenyek.

• Pajzsmirigy aspirációs cytologia: 3+4 citológiai mintavétel, (nem UH vezérelt) TBS2 eredménnyel.

• Hasi MR (ureter malformáció miatt): mellékvesék nem differenciálhatók. 

• Trachea légsáv RTG: kompresszió nincs, diszlokáció van.
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Endokrinológusnál

• MEN 2A és MEN 1 szindróma irányában gondolkodás.

• Részletes nyaki ultrahang mellékpajzsmirgy adenoma kérdéssel.

• Hasi ultrahang mellékvese kérdéssel.

• DEXA.
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MEN 2A -szindróma

• Miért ezt először?

• Medulláris cc., phaeochromocytoma, primer hyperparathyreosis 

• Calcitonin, CEA, vizelet ketakolamin metabolitok: metanefrin, normetanefrin, 3-metoxitiramin, ChgA? , hasi 

és nyaki UH.

• Calcitonin: 1,33 pmol/l (n.:1,72-ig). CEA:0,5 ug/l (n.:2,5-ig) ChgA: 336 ng/ml ( n.: 0-108). Ca: 3,25 mmol/l  

• Hasi UH: mellékvesék régiójában kóros nem látszik, a veseparanchymában mko. nephrocalcinosisra utaló 

elszórt apró meszesedések, meszes falú vesecysták, a pyelonokban és kelyhekben vesekőre utaló 

eltérések.

• Nyaki UH: JL: 49x29x23 mm, BL: 40x14x16 mm. Jobb lebeny alsó pólusa alatt 40x30x25 mm 

hypervascularizált, echoszegény képlet, mellékpajzsmirgy adenoma. Részletes pajzsmirigy göb leírások. 

A bal lebenyben a 7-12 mm göbök közt egy, a többitől eltérő morfológiájú, echoszegényebb, pontszerű 

meszesedéseket tartalmazó hypervascularizált göb.  Nyirokcsomók norm. morfológiával.
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MEN1-szindróma
• Primer hyperparathyreosis (mellekpajzsmirigyek hyperplasiái,vagy többes adnomák), hypophysis adenoma, 

NEN (entero-pancreaticus és előbél eredetű is)

• Hyperparathyreosis 50 éves korra biztosan manifesztálódik.

• Sella MR, hasi CT-pancreas NEN irányában, prolaktin, IGF1.

• IGF1, prolaktin normál, ChgA: 404 ng/ml

• 2020. november-műtéti lehetőségek kétségesek, ezért biszfoszfonát indul. Heti 70 mg alendronsav (Ca pótlás 

és D3 vitamin nélkül.)

• 3 hét alendronsav szedés után: Ca.: 2,84 mmol/l, GFR: 90, KN:  2,6 mmol/l.

• Sella MR: 5x4x3 mm, kontrasztanyag halmozásban elmaradó terület, microadenoma lehetséges.

• Hasi CT: a bal mellékvese normál, a jobb alig azonosítható. (Mplx. kiterjedt ureter fejlődési rendellenessége). 

Pancreas normál, a vesék üregrendszerében kövek.
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Műtét

• A SE I. Sebészeti Klinikán 2021. 03.04-én. Adenoma eltávolítás és jobb oldali  

pajzsmirigy lobectomia. 

• Előtte 2 héttel alendronsav elhagyás. Összesen 3 hónapig szedte. 

• Intraop. PTH mérés. Előtte: 617 pg/ml 5’: 79 pg/ml másnap: 29 pg/ml, Ca: 

2,15 mmol/l. Műtététől napi 3000 E D3 vitamin 600 mg Ca per os. 

• Szövettan: mellékpajzsmirgy adenoma. Melléklelet: 0,48 mm-es papillaris 

microcc. follicularis variánsa.

• DEXA: Hip: T: -3,5.   L: T: -4,0    Műtét után 8 hónappal: Hip: T: -3,3 L: T: -

3,6. 
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Műtét után 6 hónappal

• Ca.: 2,47 mmol/l P:0,93 mmol/l

• ChgA: 10,0 ng/ml. (n.:108-ig)

• Nem gyanús MEN1 syndromára.

• A hypophysis microadenoma coexistencia, képalkotó kontrollja a mérete 

alapján nem kell.

• Bal lebeny micromeszesedéseket tartalmazó göbe kicsit nőtt 13x12x9 

mm. (Korábban 7-12 mm-es göbök közül az egyik volt.)
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Mi okozta a magas CgA értéket?
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Chromogranin A, mit tudunk róla általában ?

• Neuroendokrin neoplasiában  tumormarker.

• A nem hormonszkretáló NEN-ben is használható.

• PPI-k emelik a szintjét.

• Néhány gyakori állapot, (rossz vesefunkció, hypertonia, szívelégtelenség) 

emelik a szintjét.

• Leginkább a szekretáló granulumok tartalmazzák.
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Chromogranin A

• Nem csak neuroendokrin, idegrendszeri és endokrin szervek granulumai 

tartalmazzák.

• A granulumok képzésében, érésében van szerepe. Szerkezete miatt erre nagyon 

alkalmas.

• A Golgi apparátusban a poszttranszlációs érés során a CgA molekula kisebb, 

biológiailag aktív molekulákra bomlik, ezek hatnak a glukóz anyagcserében, lipid 

anyagcserében, szívizom kontraktilitásban, endothel funkcióban, hatnak  az 

immunrendszerre és a calcium homeostasisra is. 

• A CgA derivátumok sokszor egymással ellentétes hatást váltanak ki, reguláló 

szerepük van.
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Chromogranin A 
• CgA mintázat és a CgA poszttranszlációs folyamatai szövetspecifikusak.

• Calciumot köt, ez a granulumokat a fő intracelluláris calcium rezrvoárrá teszi és 

szabályozza a calcium mobilizációját a citoplazmába. 

• A CgA knockout egerek is életképesek, szaporodó képesek, magas vérnyomásuk 

tud lenni. A CgA derivátumok hatása finom szabályozás.

• Emelkedett menopausában, terhesség során, colitis ulcerosában, Crohn 

betegségben, neurodegeneratív és neuropszichiátriai kórképekben. 

• Nyálmirigyek is kiválasztják, ez a stressz, anxietas, depresszív hangulat, 

premenstruációs emocionális tünetek során megbízható nem invazív marker. (Ezek 

a folyamatok a szimpatikus aktivitás megnövekedéséhez köthetők.) 
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Parathormon-CgA

• CgA és a PTH együtt tárolódik és szekretálódik. 

• A hormon szekréció többlépcsős folyamat, nemcsak a hormon génjének 

expressziója, de granulumképződés is szükséges, ahol a CgA-nak fontos szerepe 

van. 

• Viszont van PTH szekreciót gátló CgA derivátum: parastatin, ami egy nagyon 

konzervatív molekula /CgA (347-419)/,  autocrin mechanizmussal hat. 

• CgA labormeghatározási metódusa is számít. Vajon ennél a betegnél mit mértünk?

• Secunder mellékpajzsmirigy hyperplasia esetén vannak PTH+/CgA+    és 

PTH+/CgA- nodulusok egy mirigyen belül. 
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Tanulságok

• Kellett-e valóban MEN2A-ra gondolni?

• Kellett-e valóban MEN1-re gondolni?

• CgA-phaeochromocytoma gyanú esetén csakis, ha pozitív klinikum vagy 

képalkotó van ÉS a vizelet katekolamin metabolitok negatívak.

• Az elérhető ultrahang leletek minőségének extrém szórása.

• A maradék bal pajzsmirigy lebeny malignitásra gyanús UH szerkezetű 

göbének a sorsa. 

PECH 2022



Köszönöm a figyelmet!
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