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::  Somatostatinoma 
 

Orpha number: 97283 

 
Definicja choroby: 

Somatostatinoma (SSoma) jest niezwykle rzadkim neuroendokrynnym guzem trzustki lub guzem 

endokrynowym dwunastnicy (zob. te hasła), który pojawia się w trzustce (50%) lub przewodzie 

pokarmowym (50%) i daje głównie niespecyficzne objawy w postaci bólu brzucha, utraty masy ciała, 

żółtaczki i biegunki, ale w około 20% przypadków z lokalizacją w trzustce prowadzi do zespołu 

nadmiernego wydzielania somatostatyny (zespół somatostatinoma), charakteryzujący się cukrzycą, 

kamicą żółciową, biegunką tłuszczową i hipochlorhydrią. 

 

Epidemiologia: 

Szacowana częstość występowania wynosi 1/40000000. Do tej pory odnotowano około 80 przypadków 

somatostatinomy trzustki, ale jest one prawdopodobnie zaniżona. 

 

Opis kliniczny: 

SSoma są zwykle wielkości 3-11cm. Większość z nich daje niespecyficzne objawy w postaci bólu 

brzucha, utraty masy ciała, niebolesnej mechanicznej żółtaczki i biegunki. Zespół somatostatinoma 

występuje o osób z funkcjonalną somatostationmą trzustki z o objawami, w tym cukrzycą, kamicą 

żółciową, biegunką, utratą masy ciała, biegunką tłuszczową i hipochlorhydrią. Ponad połowa wszystkich 

SSomas to nowotwory złośliwe i często w momencie diagnozy są już przerzuty. Somatostatynoma 

dwunastnicy często wiąże się z neurofibromatozą typu 1 (NF1; zob. to hasło). 

 

Etiologia:  

Niektóre SSomas są składowymi zespołów rodzinnych guzów endokrynowych. Przyczyna sporadycznych 

SSomas nie jest jasna. SSoma wydzielają nadmiernie stomatostatynę, która hamuje wydzielanie wielu 

hormonów żołądkowo-jelitowych (takich jak gastryna, sekretyna, insulina, glukagon i cholecystokinina), co 

prowadzi do zespołu somatostatynomy. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


