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Metastaserade neuroendokri-
na tumörer, såsom karcinoider
och endokrina pankreastumö-
rer, kräver vanligen en kombi-
nation av olika terapiformer.
Kirurgi inte bara förebygger lo-
kala komplikationer utan mins-
kar också volymen av hormon-
producerande tumörvävnad,
varigenom hormonbetingade
symtom kan lindras. 

Under skydd av somatostatin-
analoger, t ex oktreotid, kan
idag större kirurgiska ingrepp
utföras utan risk för hormonella
krisreaktioner. Ofta kan pri-
märtumör och regionala meta-
staser avlägsnas radikalt; pro-
gnosen är då avhängig av hur le-
vermetastaserna kan behandlas. 

Vid ensidigt leverengagemang ger
leverkirurgi (segmentresektion eller he-
mihepatektomi) långvarig remission,
men vanligen finns dubbelsidiga lever-
metastaser redan vid diagnostillfället. I
denna situation behandlar vi med lever-
artärembolisering, vilket ger en isch-
emisk reduktion av den hormonellt ak-
tiva tumörmassan. 

Vår erfarenhet av detta behandlings-
program hos 64 konsekutiva fall av le-
vermetastaserad tunntarmskarcinoid är
mycket god [1]. Drygt en femtedel av
patienterna fick långvarig remission
(>5 år) efter kurativt syftande leverkir-
urgi. De emboliserade patienterna lång-
tidsbehandlades med oktreotid för att
ytterligare minska de hormonella sym-
tomen. Hos hälften av de emboliserade
patienterna sågs uttalad reduktion av tu-
mörmassan radiologiskt samt minskad
hormonsekretion under lång tid (>2 år).
Den andra hälften fick kortvarigare ef-
fekt och krävde ytterligare behandling
antingen i form av reembolisering eller
tillägg av α-interferon och/eller cyto-
statika. 

För hela patientgruppen var fem-
årsöverlevnaden ca 70 procent, vilket är
ett mycket bra behandlingsresultat jäm-
fört med historiska kontroller [2]. 

Erfarenheter i USA
Vid såväl Mayokliniken som Na-

tional Institutes of Health har den tu-
mörreducerande (cytoreduktiva) lever-
kirurgin vid neuroendokrina (NE) tum-
örer drivits mycket långt och utförts i de
fall där 90 procent av tumörmassan
kunnat avlägsnas med ett leveringrepp
[3, 4]. Que och medarbetare [5] doku-
menterade i en serie om 74 patienter, in-
nefattande såväl karcinoider som endo-
krina pankreastumörer (EPT), god
symtomlindring och sänkta tumörmar-
körer (dvs de hormoner den enskilda
tumören producerar) i 90 procent av fal-
len. Den postoperativa mortaliteten var
mycket låg. Fyraårsöverlevnaden var
73 procent utan säker skillnad mellan
kurativt och palliativt syftande leve-
ringrepp. 

I tidigare serier hade leverresektion
utförts i endast 10–20 procent av fallen
av NE-tumörer [6]. Den idag mer akti-
va kirurgiska attityden speglas väl i en
fransk serie om 34 patienter, där lever-
ingrepp utförts i hälften av fallen. Tolv
av dessa 17 patienter opererades med
kurativ avsikt [7].

Behandlingsalternativ för patienter
med utbredd levermetastasering kan
vara att kombinera leverartärembolise-
ring och systemisk kemoterapi, vilket i
en studie avsevärt förlängt det terapeu-

tiska svaret [8]. Genom s k kemoembo-
lisering (applikation av cytostatika via
a hepatica följt av leverartärembolise-
ring) erhölls objektiv tumörreduktion
och sänkta tumörmarkörer i mer än
hälften av fallen med mycket utbredd
tumörsjukdom [9, 10].

Levertransplantation 
vid malignitet
Tidigt uppfattades levertransplanta-

tion som en ideal behandlingsform vid
alla hepatobiliära maligniteter, men
långtidsresultaten för avancerade pri-
mära levertumörer var tyvärr dåliga
med tidiga tumörrecidiv. Idag kvarstår
transplantationsindikationen enbart vid
begränsade hepatocellulära karcinom
och vid vissa ovanliga tumörformer
som fibrolamellärt karcinom och hepa-
toblastom. Patienter med sekundära le-
vertumörer hade mycket låg överlevnad
(12 procent ett år efter transplantatio-
nen) [11], och resultaten tycktes ej för-
bättras med tillägg av högdoskemotera-
pi, strålbehandling eller autolog ben-
märgstransplantation [12]. 

Det finns dock flera skäl att förvänta
sig bättre resultat vid sekundära NE-tu-
mörer i levern. Metastaserad sjukdom
vid gastrointestinala karcinoider och
EPT är ofta begränsad till levern under
lång tid, och NE-tumörerna har lång-
sam tillväxt. Dessutom kan patienten
lida av svåra hormonella symtom till
följd av sina levermetastaser. Många
biogena aminer och peptider, som bil-
das av primärtumören, inaktiveras eller
metaboliseras av levern. Vid levermeta-
stasering insöndras dessa produkter di-
rekt till systemcirkulationen, vilket kan
leda till invalidiserande symtom. 

Transplantationsindikationer 
vid neuroendokrina tumörer
Man måste noggrant utvärdera det

förväntade resultatet efter levertrans-
plantation i relation till de resultat som
går att uppnå med etablerade behand-
lingsstrategier; så har t ex patienter med
levermetastaserad tunntarmskarcinoid
en femårsöverlevnad nära 70 procent
och en sannolik tioårsöverlevnad om-
kring 50 procent om man utnyttjar kom-
binationen kirurgi, embolisering och
oktreotid [13]. 

Levertransplantation 
vid neuroendokrina tumörer
Ger längre tids symtomfrihet, kanske även bot

Författare
MICHAEL OLAUSSON

docent, verksamhetschef, transplan-
tationskirurgi

STYRBJÖRN FRIMAN
docent, överläkare, transplanta-
tionskirurgi

VIKTOR JOHANSON
specialistläkare, kirurgi

OLA NILSSON
docent, specialistläkare, patologi 

BO WÄNGBERG
docent, specialistläkare, kirurgi 

HÅKAN AHLMAN
professor, överläkare, endokrin kir-
urgi; samtliga vid divisionen för kir-
urgi, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg.



För denna patientgrupp skulle indi-
kationerna för levertransplantation
kunna vara:

I. Recidiv av levertumör hos patien-
ter som tidigare genomgått kurativt syf-
tande leverresektion.

II. Tumörspridning enbart inom le-
vern som ej är tillgänglig för kurativ le-
verkirurgi.

III. Svåra hormonella symtom utan
påvisad tumörspridning utanför levern,
t ex histaminproducerande »foregut»-
karcinoider med livshotande andnings-
eller svullnadssymtom.

IV. Tumörprogression efter leverar-
tärembolisering och medicinsk terapi
utan påvisad tumörspridning utanför le-
vern.

Beträffande den andra huvudgrup-
pen av NE-tumörer, EPT, kan man följa
samma indikationer. I vårt eget materi-
al av EPT med levermetastaser, be-
handlade enligt samma riktlinjer som
karcinoidtumörer, var prognosen dock
betydligt sämre (Figur 1). En orsak till
detta kan vara att en relativt stor andel
av patienterna hade höggradigt maligna
tumörer, sk NE-karcinom, vilka har
mycket dålig prognos och sällan dia-
gnostiseras i resekabelt stadium. Vid
denna diagnos är levertransplantation
kontraindicerad. 

Vid EPT är transplantationstekniken
beroende på tumörens lokalisation. Pa-
tienter med tumör lokaliserad till pan-
kreassvansen genomgår ortotopisk le-
vertransplantation (OLT), medan pati-

enter med tumör i pankreashuvudet kan
genomgå antingen ett tvåstegsförfaran-
de (tumörresektion följd av OLT) eller
ett ingrepp i form av »en bloc»-resek-
tion av lever, pankreas och magsäck
med sk klustertransplantation av dessa
organ. 

Avbildningstekniker 
inför transplantation
Inför levertransplantation måste

kvarvarande extrahepatisk tumörväxt
uteslutas, eftersom resttumörer kan be-
faras tillväxa under immunsuppressio-
nen. Den avbildningsteknik som först
användes för att avslöja extrahepatisk
tumörväxt var datortomografi (CT).
Från tillgängliga studier tycks emeller-
tid såväl magnetisk resonanstomografi
(MR) som oktreotidskintigrafi ha högre
känslighet. I en studie från Hamburg ut-
värderades inför planerad levertrans-
plantation sju patienter med NE-tumö-
rer hos vilka CT och MR givit negativt
tumörfynd; kompletterande oktreotid-
skintigrafi avslöjade dock kvarvarande
extrahepatisk tumör hos fem av dessa
patienter [14]. 

Vid handläggningen av möjliga
transplantationspatienter kan det därför
vara rationellt att använda sig av en två-
stegsstrategi. Vid den första operatio-
nen av karcinoid eller EPT i cor-
pus–caudaregionen eftersträvas radi-
kalt avlägsnande av primärtumör och
regionala metastaser. Efterföljande his-
topatologisk granskning kan då uteslu-
ta förekomst av NE-karcinom, men yt-
terligare prognosmarkörer för den en-

skilda tumörtypen är önskvärda. 
Resultatet av primärkirurgin följs

upp med oktreotidskintigrafi för att av-
slöja kvarvarande tumör eller annan ex-
trahepatisk metastasering (skelett och
mediastinum). Vid positivt skintigra-
fiskt fynd kan även riktad MR-under-
sökning utföras. Vid EPT lokaliserad
inom pankreashuvudet kan förstadiein-
delning/laparotomi/laparoskopi vara av
värde för att verifiera att såväl primärtu-
mör som levermetastaser kan avlägsnas
vid planerad klustertransplantation.

Levertransplantation 
vid NE-tumörer
För knappt tio år sedan introducera-

de Starzls grupp levertransplantation
som behandling av patienter med NE-
tumörer. Av de första fem patienterna
uppvisade tre överlevnad 7–34 måna-
der efter ingreppet [15]. Två år senare
rapporterade en annan amerikansk
grupp elva patienter, av vilka mer än
hälften överlevde längre än sex måna-
der [16]. 

År 1994 sammanställde Bechstein
och Neuhaus [17] världslitteraturen,
som då bestod av 30 patienter med NE-
tumörer som levertransplanterats (15
EPT, 13 gastrointestinala karcinoider,
en lungkarcinoid och en icke-definierad
primärkarcinoid). Ettårsöverlevnaden
var 52 procent. Transplantationsassoci-
erade dödsfall förelåg hos hälften av de
avlidna, och inträffade under de första
åtta månaderna efter transplantationen.
Övriga dödsfall berodde på recidiv av
tumörsjukdomen. 
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Figur 1 . Kaplan–Meier-analys av patienter med NE-tumör och levermeta-
staser. Diagrammen är hämtade ur British Journal of Cancer.

Postoperativ överlevnad i en konsekutiv Göteborgsserie av
patienter med »midgut»-karcinoid (MC, n = 64) respektive
endokrin pankreastumör (EPT, n = 14) från samma tidsperiod
enligt det behandlingsprogram som beskrivs i artikeln. 

Överlevnad efter OLT i den franska multicenterstudien
presenterad av Le Treut och medarbetare [19]. Likhe-
ten mellan kurvorna kan indikera att EPT är en mer
aggressiv tumörtyp än MC.



Med striktare selektionskriterier
samt koncentrering av levertransplanta-
tioner till större centra skulle dessa siff-
ror sannolikt kunna förbättras avsevärt.
Lovande långtidsdata från selekterade
serier börjar nu rapporteras, exempelvis
indikerar en studie från Hannover en
femårsöverlevnad omkring 80 procent
[18]. Serien domineras av patienter med
karcinoidsjukdom. Endast en patient av
tolv avled på grund av tumörrecidiv.

Liknande överlevnadssiffror för kar-
cinoidpatienter har nyligen rapporterats
i en fransk multicenterstudie omfattan-
de totalt 31 patienter [19]. I denna serie
hade man dock betydligt sämre femårs-
överlevnad vid EPT (<10 procent). 

I såväl den tyska som den franska
studien förekom flera fall där NE-tu-
mörsjukdom diagnostiserades först ef-
ter det att OLT genomförts på indikatio-
nen hepatocellulär cancer. Dessa pati-
enter genomgick resektion av primärtu-
mör i en andra seans. Patienterna i den
tyska serien hade tumörengagemang
svarande mot mindre än halva levervo-
lymen, varför man kan uppfatta resulta-
ten som positiva från kurativ synpunkt.

Man bör sannolikt inte erbjuda le-
vertransplantation till patienter som en
sista utväg vid extrem tumörbörda [V
Mazzaferro, pers medd, 1998]. Den
största erfarenheten från klustertrans-
plantation kommer från Starzls grupp,
där femårsöverlevnaden för patienter
med NE-tumörer var avsevärt bättre (ca
60 procent) än för patienter med andra
tumördiagnoser: tex sarkom, hepato-
cellulär cancer, kolangiokarcinom [20].

Fallbeskrivningar
Under de senaste två åren har vi med

OLT behandlat tre patienter med NE-
tumörer:

Fall 1:
Det första fallet var en 41-årig man

som sökte 1997 för lätt trauma mot
vänster flank i samband med idrottsut-
övning. Han återkom en månad senare
med anemi, måttlig viktnedgång och
melena. Datortomografi av buken visa-
de en stor pankreastumör inom cor-
pus–cauda samt multipla bilobära le-
vermetastaser. Cytologi gav misstanke
om NE- tumör. 

Hormonell screening visade förhöjt
kromogranin A (290; referensvärde
<40 U/l) i plasma samt förhöjda serum-
nivåer av gastrin (450; referensvärde
<75 pmol/l), »pancreatic polypeptide»
(PP) 69 (referensvärde < 20 pmol/l) och
α-subenhet av humant koriongonado-
tropin (α-HCG) 3,2 (referensvärde
<0,9 IU/l). 

Screening av peptider och aminer i
övrigt var negativ. Oktreotidskintigrafi
visade att lesionerna inom pankreas och
lever uttryckte somatostatinreceptorer

som vid NE-tumörsjukdom. Inga para-
aortala lymfkörtelmetastaser, ej heller
metastaser inom lungor eller skelett, på-
visades. 

I maj samma år genomgick patienten
makroskopiskt radikal distal pankreat-
ektomi omfattande mjälten och vänster
binjure samt enukleation av en lever-
metastas i anslutning till körtelexplora-
tion runt koledokus (Figur 2). 

Postoperativt behövde patienten ej
insulin. Tumörmarkörer som gastrin
och α-HCG sjönk till 220 pmol/l re-
spektive 2,3 U/l, vilket väl svarade mot
den kvarvarande tumörbördan i levern.
PAD visade en NE-tumör med starkt
positiv immunreaktion för kromogra-
nin A. Tumören växte ut i fettväv inom
mjälthilus, men lymfkörtelmetastaser
kunde ej påvisas. Låg mitosaktivitet
och lågt proliferationsindex (Ki67 <1
procent) noterades. Utbredningen av le-
vertumörerna uteslöt såväl kurativ som
palliativ leverkirurgi. 

Tre månader senare genomgick pati-

enten OLT och behandlas nu med Sand-
immun, Prednisolon och Imurel. Han
hade initialt ett temporärt insulinbehov.
Postoperativ uppföljning med CT, ok-
treotidskintigrafi och biokemiska mar-
körer har ej kunnat påvisa recidiv. Vid
kontroll efter 20 månader var kromo-
granin A 21 U/l, gastrin 49 pmol/l samt
α-HCG < 0,05 U/l. Efter 24 månader re-
viderades patientens högra levergång.
Vid explorationen förelåg inga tecken
till recidiv.

Patienten genomgick transplan-
tation enligt indikation II: 

Tumörspridning inom levern ej till-
gänglig för kurativ leverkirurgi.

Fall 2:
Patienten, en 51-årig man, sökte

1996 med vänstersidig flanksmärta, vil-
ken uppfattades som njursten. Han åter-
kom i mars 1998 med gastritbesvär och
trötthet. CT av buken visade multifoka-
la levertumörer, men inga förstorade
lymfkörtlar. Cytologisk undersökning
talade för hepatocellulär cancer. Vidare
utredning med CT av torax och laparo-
skopi visade inga tecken till extrahepa-
tisk spridning. 

Mannen genomgick i april 1998
OLT på indikation hepatocellulär can-
cer, och behandlades därefter med
Sandimmun, Losec och Prednisolon. I
efterförloppet tillstötte rejektion med
hyperbilirubinemi, oliguri och ökad
blödningsbenägenhet med låga trombo-
cytvärden, men efter rejektionsbehand-
ling stabiliserades tillståndet långsamt.

Efter transplantationen blev patien-
ten insulinberoende. PAD visade lever-
metastaser av kromogranin A-positiv
NE-tumör, som immuncytokemiskt
uppvisade förekomst av såväl insulin
som PP i drygt hälften av tumörceller-
na. Utredning med såväl oktreotidskin-
tigrafi som CT påvisade en tumör inom
pankreassvans–mjälthilus. 

Hormonell screening visade kraftig
förhöjning av kromogranin A (485; <40
U/l) och PP (133; referensvärde <20
pmol/l) samt lätt förhöjning av C-peptid
(0,73; referensvärde <0,57 nmol/l).
Screening av aminer och peptider i öv-
rigt var negativ. 

Patienten genomgick i september
samma år makroskopiskt radikal distal
pankreatektomi omfattande mjälten.
Histopatologisk undersökning av pri-
märtumör och en påvisad lymfkörtel-
metastas visade samma immuncytoke-
miska bild som levertumörerna. Post-
operativ uppföljning med CT och ok-
treotidskintigrafi har ej kunnat påvisa
recidiv. 

Vid kontroll efter nio månader var
kromogranin A 190 U/l, α-HCG 0,36
U/l och PP 62 pmol/l. Det förhöjda kro-
mogranin A-värdet kan betingas av re-
cidiv, men kan även förklaras av stegrat
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Figur 2 . 111In-oktreotidskintigrafi hos en
patient med levermetastaserad öcellstu-
mör från pankreas (fall 1). Övre bilden vi-
sar preoperativt status, den nedre ut-
seendet efter resektion av primärtumö-
ren. Tre olika områden med hög inbind-
ning till somatostatinreceptorer i tumör-
vävnad har indikerats på den preoperati-
va bilden. 

T1=levermetastas nära höger njure, 

T2=levermetastas omgivande gallblåsan,

T3=primärtumör i pankreassvansen. 

På den postoperativa bilden har T2 och
T3 avlägsnats. Ett område med svagare
tumörupptag kvarstår i leverns vänster-
lob.



kreatininvärde efter OLT.
Patienten transplanterades på indi-

kation hepatocellulär cancer, och ge-
nomgick kompletterande primär tumör-
resektion efter det att korrekt diagnos
erhållits [18, 19].

Fall 3:
Patienten, en 32-årig man, utreddes

1989 på hemorten på grund av frekven-
ta diarréer och ansiktsflush. Han visade
sig ha ett »midgut»-karcinoidsyndrom
med bilateral levermetastasering.
5-HIAA-värdet i urin var kraftigt för-
höjt, 410–480 µmol/24 timmar (refe-
rensvärde <50). Oktreotidbehandling
påbörjades och primärtumör i ileum
jämte regionala lymfkörtelmetastaser
avlägsnades makroskopiskt radikalt ef-
ter dissektion av mesenterialroten. Le-
verartärembolisering gav objektiv tu-
mörreduktion såväl radiologiskt som
biokemiskt (5-HIAA 68–120 µmol/24
timmar), varefter patienten kunde åter-
gå i fullt arbete. 

Initialt var tillståndet stationärt, men
beroende på accentuerade symtom, sti-
gande 5-HIAA-värden och objektiv tu-
mörprogress i levern genomgick pati-
enten 1994 två nya emboliseringar. Ef-
ter behandlingen ökade patienten drygt
5 kg i vikt, men hade kvarstående flush-
huvudvärksattacker. 5-HIAA var 360
µmol/24 timmar, kromogranin A 360
U/l (referensvärde < 45). Takykininer,
inklusive substans P, undersöktes som
möjliga flushmediatorer, med negativt
resultat. Hjärtutredning, inkluderande
kardiellt ultraljud (UCG), var normal.

Året därpå sjukskrevs patienten till
50 procent beroende på svåra hormo-
nella besvär. Till oktreotiddosen
(200µg x 2 subkutant) lades behand-
ling med α-interferon (4 miljoner IE
subkutant fem dagar i veckan) ledande
till viss förbättring av flushattackerna.
Patienten kunde inte fortsätta med sitt
tidigare utomhusarbete, då han besvä-
rades av uttalad köldkänslighet. Under
sommaren 1997 hade han uttalad trött-
het, nedstämdhet och intensifierade
flush- och synkopeattacker. CT visade
då tumörprogress i levern. Oktreotid-
skintigrafi visade ingen extrahepatisk
utbredning. Patienten var ambivalent
till eventuell levertransplantation.

Ett drygt år senare önskade patienten
sätta ut α-interferon på grund av biverk-
ningar. Biokemiskt hade såväl 5-
HIAA- som kromogranin A-värdet ökat
(650 µmol/24 timmar, respektive > 450
U/l). CT visade en drygt 60-procentig
tumörutbredning i levern utan tecken
till extrahepatisk spridning, vilket även
verifierades med oktreotidskintigrafi. 

I januari 1999 genomgick patienten
OLT. Runt porta hepatis-området före-
låg en uttalad fibrotisk reaktion, vilken
utrymdes i samband med ingreppet.

PAD visade metastatisk växt inom en-
staka lymfkörtlar i detta resektat. Pati-
enten skrevs ut nio dagar senare med
Prednisolon, Prograf och Cellsept; han
var då helt utan hormonella besvär. Vid
kontroll två månader senare, efter utsät-
tande av oktreotid, var 5-HIAA-värdet
normaliserat.

Patienten genomgick transplan-
tation enligt indikation III och IV: 

Svåra hormonella symtom samt pro-
gression efter embolisering och medi-
cinsk terapi utan påvisad tumörsprid-
ning utanför levern.

Fler studier behövs
Idag tillgängliga studier indikerar att

patienter med NE-tumörsjukdom isole-
rad till levern kan erbjudas längre peri-
oder av symtomfrihet genom lever-
transplantation. I vissa fall finns sanno-
likt även möjligheten till kurativ terapi.
Ytterligare studier av vilka NE-tumör-
typer som bäst lämpar sig för transplan-
tation kommer att krävas.
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Summary

Liver transplantation in patients
with neuroendocrine tumours

Michael Olausson, Styrbjörn Friman,
Viktor Johanson, Ola Nilsson, Bo
Wängberg, Håkan Ahlman

Läkartidningen 1999; 96: 3783-6.

Several neuroendocrine tumours, such as
carcinoids and pancreatic endocrine tumours,
may manifest relatively slow tumour growth.
The patients may suffer from severe hormonal
symptoms, largely due to liver metastases
which sometimes are amenable to cytoreducti-
ve surgery. If residual tumour after primary tu-
mour resection is multilobar, liver transplanta-
tion may be one way to treat hormonal symp-
toms and possibly prolonging survival. Early
long-term outcome of liver transplantation in
patients with neuroendocrine tumours suggests
prognosis to be more favourable for carcinoids
than for endocrine pancreatic tumours. It is sug-
gested that liver transplantation may be appro-
priate for patients with isolated hepatic tumour
disease in the following situations: 1, tumour
recurrence after liver surgery for cure; 2, non-
resectable liver disease, especially in cases of
severe hormonal symptoms; and 3, disease pro-
gression after hepatic arterial embolisation and
medical therapy. These indications are discus-
sed in the light of three case reports.
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