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Neuroendokrine tumorer  

Birgitte Federspiel  

I fordøjelseskanalen findes (neuro-)endokrine (NE) epitelceller (enterokrine celler) fra cardia til anus lejret 
diffust i lamina epitelialis mellem andre epitelceller. I pylorusslimhinden er de især koncentreret på 
overgangen mellem foveolae og kirtler, i tarmen findes de især svarende til kryptbasis. I pancreas findes NE 
cellerne lejret både diffust og samlet (Langerhanske øer). Cellerne, der enten kommunikerer med lumen eller 
ligger basalt for de luminale celler, er lysmikroskopisk karakteriseret ved et enten eosinofilt granuleret eller 
klart cytoplasma, men kan ofte være svære at skelne fra andre epitelceller. Elektronmikroskopisk er de 
karakteriseret ved vesikler, ’dense-core’ granula, og funktionelt ved produktion af biogene aminer og 
neuropeptider. Immunhistokemisk påvises synaptophysin (sv.t. vesiklerne) og oftest chromogranin A (sv.t. 
dense-core granula; L-celler indeholder dog chromogranin B) samt polypeptidhormoner. Betegnelsen 
’neuroendokrine’ har de på grund af det funktionelle slægtskab med neuroner. Tabellen viser klassifikationen 
af de vigtigste NE celler i fordøjelsessystemet.  

 

Betegnelse  Sekretionsprodukt  Væsentligste lokalisation  

A  Glucagon  Pancreas, tarm  

B  Insulin  Pancreas  

D  Somatostatin  Hele gastrointestinalkanalen; pancreas  

EC  Serotonin  Hele gastrointestinalkanalen  

ECL  Histamin  Ventrikel  

G (IG)  Gastrin  Pylorus, tyndtarm, (pancreas)  

L  Enteroglucagon  Tyndtarm, appendix og colon-rectum  

PP  Pankreatisk polypeptid  Duodenum, pancreas  

Resten er solitære og ofte store tumor, som makroskopisk ligner adenokarcinom. Disse tumorer er ofte 
aggressive. Hormonproduktion er sjælden.  

Neuroendokrine (NE) tumorer omfatter et spektrum fra veldifferentierede, benigne og potentielt reversible 
karcinoider til højmaligne småcellede karcinomer. Typisk vokser tumorcellerne i reder og trabekler 
(sidstnævnte især L-cellederiverede), sjældnere i acini evt. med mucinproduktion og forkalkninger (især D-
cellederiverede). I de fleste påvises polypeptidhormoner (ikke ECL-deriverede tumorer), evt. flere typer 
samtidigt. Generelt graderes de i mavetarmkanalen efter følgende system:  
Benign: veldifferentieret, under 1 cm, uden muskelinvasion, angioinvasion eller hormonproduktion.  

Borderline: veldifferentieret, 1-2 cm, uden muskelinvasion, angioinvasion eller hormonproduktion, 0-2 cm med 
angioinvasion.  
Lavmalign: veldifferentieret, med hormonproduktion og/eller >2 cm og/eller muskelinvasion.  
Intermediært malign: intermediært differentieret -atypisk carcinoid  
Højmalign: dårligt differentieret – NE karcinom (inkl. småcellet karcinom).  
NE tumorer navngives kun efter deres hormonale sekretionsprodukt, såfremt dette fører til kliniske symptomer. 
 
Ventrikel: NE tumorer er sjældne (1% af ventrikeltumorer, 4% af NE tumorer i mavetarmkanalen) og udgår 
overvejende fra ECL-celler. Tumorerne kan være associeret med atrofisk gastritis eller Zollinger-Ellisons 
syndrom, men kan også være sporadiske.  

Tumorerne med association til atrofisk gastritis er de mest almindelige og opstår som følge af øget 
gastrinpåvirkning af ECL-cellerne (pga. nedsat syrepåvirkning). ECL-cellerne undergår hyperplasi, først 
diffus, siden nodulær. Betegnelsen neuroendokrin tumor anvendes, når en nodulus er over 0,5 mm. Disse 
tumorer er altid veldifferentierede og har ingen hormonproduktion.  

De Zollinger-Ellison-associerede tumorer er sekundære til en gastrinproducerende tumor i duodenum eller 
pancreas. Udviklingen følger den, der ses ved atrofisk gastritis. De er altid veldifferentieret og har ingen 
hormonproduktion.  
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Duodenum: NE tumorer er sjældne (2% af endokrine tumorer i mavetarmkanalen). Over halvdelen er 
gastrinomer, og 1/3 af disse er fungerende. Multiple gastrinproducerende tumorer ses hos patienter med 
multipel NE neoplasi (MEN) type 1. En mindre del er somatostatinproducerende, oftest periampullært hos 
patient med neurofibromatose type 1 (von Recklinghausen). Gangliocytisk paragangliom er en sjælden 
periampullær tumor, som altid er benign.  

Jejunum og ileum: NE tumorer i jejunum og ileum udgør 30% af de endokrine tumorer i mavetarmkanalen 
og er den dominerende tumortype i tyndtarmen. De udgår især fra EC-celler (serotoninproducerende; 
klassisk carcinoid), færre udgår fra G-celler (gastrinproducerende), D-celler (somatostatinproducerende) og 
L-celler (enteroglucagonproducerende). På operationstidpunktet findes metastaser hos 50%, hvis tumor er 
større end 2 cm. Fem års-overlevelsen med regional spredning er 85% og med fjernmetastaser 40%.  

Appendix: NE tumorer i appendix udgør 45% af samtlige endokrine tumorer i mavetarmkanalen og er den 
dominerende tumortype i dette organ. De kan påvises i ca. 1% af alle appendektomier. De fleste klassiske 
karcinoider antages at udgå fra det subepiteliale NE kompleks, oftest fra EC-celler, sjældnere fra L-celler. 
Metastasering er sjælden for tumorer mindre end 2 cm, men findes hos op til 1/3 for tumorer større end 2 cm. 

Goblet cell carcinoid er egentlig et ’kryptcellekarcinom’ og optræder næsten udelukkende i appendix. 
Tumoren er opbygget af strenge og acini af cylinderepitelceller, bægerceller, Panethske celler og NE celler 
(der kan være sparsomt repræsenteret!). Den har et aggressivt vækstmønster med hyppig spredning til 
peritoneum og ovarier.  

Colon og rectum: NE tumorer i dette område udgør 30% af samtlige endokrine tumorer i mavetarmkanalen 
og 1% af alle maligne colorektale tumorer. Det store flertal af NE tumorer i højre colon udgår fra EC-celler, 
mens de rektale især udgår fra L-celler. De er ofte positive for prostatisk sur fosfatase.  

Pancreas: Klinisk relevante NE tumorer udgør 3% af alle pancreastumorer. Insulinproducerende udgør 60%, 
gastrinproducerende 20%, VIP-producerende 10% og glucagonproducerende 5%, mens et lille antal 
producerer somatostatin og ektopiske hormoner.  

Tumorer mindre end 2 cm (oftest insulinproducerende) er overvejende benigne, mens tumorer større end 2 
cm overvejende er maligne.  

NE tumorer kan optræde i mange materialer, fx finnålsaspirater, nålebiopsier, endoskopiske biopsier, 
resektater og ektomier. Ikke sjældent optræder de som uventede fund, fx i et Meckels divertikel eller i en 
tyndtarm recereret af anden årsag. Tumor kan let overses, hvor den præsenterer sig som små øer af 
”uskyldigt” udseende celler. En markant komplikation er fibrose i peritioneum og retroperitoneum, lunger og 
hjerte, betinget af produktion af fibrogene vækstfaktorer. Tumor vokser ofte i lymfespalterum, og i 
endoskopiske biopsier bør udtalt lymfødem give mistanke om en dybereliggende NE tumor. For biopsiernes 
vedkommende er en omhyggelig planlægning af den immunhistokemiske undersøgelse vigtig. På bioptisk 
materiale er patologen ofte nødt til at gradere som ’uvist om benign eller malign’. For resektaternes 
vedkommende er gradering og vurdering af resektionsrandene vigtig.  
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