
 והטימוס הריאהשל  (קרצינואידגידולים נוירואנדוקריניים )

מתאים נוירואנדוקריניים הנמצאים בדרכי  נוצרריאה השל נוירואנדוקריני גידול 
 2%עד  1%הם נדירים למדי ומהווים רק קרצינואיד של ריאה הנשימה. גידולי 

 נוירואנדוקריניים.הגידולים המכלל  30% -מכל סוגי סרטן ריאה וכ
 

 סוגים של גידולי ריאה נוירואנדוקריניים: 4ישנם 
 
גידול מסוג זה מתאפיין  –( Typical lung carcinoid). גידול קרצינואיד טיפוסי 1

גרורתי קיים פיזור לעתים רחוקות תאים וגדילה איטית. הבהתמיינות טובה של 
 . תסמונת קרצינואידיחד עם לבלוטות למפה, עצמות וכבד,  גידולשל ה

 
גם הוא בעל שגידול  - ( Atypical lung carcinoid) גידול קרצינואיד לא טיפוסי .2

ה ייטניותר ו הרימה אך מתאפיין בגדילה ,גידולהתאי טובה של התמיינות 
 . בגוף בהשוואה לקרצינואיד טיפוסי להתפשט לאיברים אחרים

 
גידול זה נחשב  –( SCLC - Small cell lung cancer)  סרטן של תאים קטנים .3

 .לרוב בעת האבחנה המחלה כבר מפושטתלאגרסיבי ביותר. 
 
4.  Large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC )- נדיר,  ינוזה ה סרטן סוג

 ומתאפיין בהתנהגות אגרסיבית.
 

אנשים עם  ,גברים. בנוסףבבנשים מאשר  שכיחים יותר של הריאה  יםקרצינואיד
( נמצאים בסיכון MEN1) 1מסוג  בלוטיתתסמונת רב הנקראת  תורשתית תסמונת

 .תיקרצינואיד ריא גבוה יותר לפתח
כרוני, התקפי קוצר נשימה דומים להתקפי  שיעול :כוללים השכיחיםתסמינים ה

, בדרכי הנשימה . אם הגידול גדול מספיק כדי לחסום מעבר אוויראסטמה
בחלק מגידולי ריאה יכולה להופיע  .דלקות ריאה חוזרותעלול לפתח החולה 

גידולים שנדיר ביותר   .(תסמונת קרצינואיד)ראה קישור תסמונת קרצינואיד 
של תסמונת קושינג קשים ביטויים הגורם ל ACTHהורמון את המפרישים  האל

 אשר גורם לאקרומגליה אקטופית.  GHRHהורמון  את אקטופית או
אינם סובלים מתסמינים כלשהם.  ריאההשל  עם  קרצינואיד רוב המטופלים

טופל עובר כאשר הממאובחנים באופן אקראי אלה  גידוליםובות לעתים קר
 .אחרים צבים רפואייםבדיקות אבחון עבור מ

 
מתבססת על על ידי מומחה לגידולים נוירואנדוקריניים ו יתנעש אבחנה

בדיקה ואופייניים, סימפטומים מטופל, הומשפחתית של היסטוריה רפואית 
( CT) סריקת טומוגרפיה ממוחשבת :כגון בדיקות הדמיהבנוסף מבוצעות . גופנית

ביופסיה:  מבוצעת דפיניטיבית לצורך אבחנה. ומיפוי קולטנים לסומטוסטטין

יקריות גישות עשני  ןישנ. קטן של הגידולחלק דגם נביופסיה היא הליך שבו 
שבו מצלמה  ( bronchoscopic biopsy) ברונכוסקופיהבביופסיות  ביופסיות: לביצוע

שדה תחת  ביופסיה כך שניתן לבצע, הנשימה דרכילתוך  תדקה, גמישה מוכנס
לעתים כאשר  .(transthoracic needle biopsyאו בביופסיה מלעורית ) ראייה ישיר

מלאה  מבוצעות תחת הרדמההביופסיות כירורגיות הגידול אינו נגיש יש צורך ב
 באשפוז.

 
 נבדקיםשל הורמונים או חומרים אחרים הקשורים בגידולים קרצינואידים  רמות

איסוף ת בדיקבו chromogranin- A רמת : בבדיקת דם נבדקת בדם או בשתן



של סרוטונין. בדיקות אלה מועילות  תוצר פירוק ,HIAA-5רמת  - ליממה שתן
המופיעים עם  באחוז קטן של אנשים עם גידולי ריאות קרצינואידיםמאוד 

בדיקה  .תקינותתהינה בדיקות אלה  מטופלים. במרבית הסמונת קרצינואידת
 בדם. PRO-GRPנוספת היא 

 
פיזור מידת ה, גודל הגידול, מיקומוין השאר בב תלויות יותטיפולגישות הה

ריאה קרצינואיד של גידולי  של המטופל.  רפואיהבגוף ומצבו אחרים לאיברים 
רבים יכולים להיות מטופלים באמצעות ניתוח בלבד, למעט מקרים בהם הגידול 

, מלאה הד לא ניתן להסראיהתפשט לאיברים אחרים. במקרים בהם קרצינו
ניתוח פליאטיבי עשוי להתבצע כדי להסיר את רוב הגידול או להקל על 

 סימפטומים.
 

 PRRT, טיפולי רנההקאנלוגים לסומטוסטטין, מתן טיפולים נוספים כגון 
 .פעילות היחידה: אבחון, סוגי טיפול, מעקבוכימותרפיה מתוארים בקישור 

 
גידולים של הטימוס דומים מאוד לגידולי ריאה ולכן ההתייחסות והטיפול הם 

 בד"כ זהים לגידולי ריאה.
 
 
 
 

 

 


