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En 58-årig, tidligere rask og arbejdsdygtig kvindelig
ryger med 40 pakkeår opsøgte egen læge pga. hoste
igennem en måned. Hun blev sat i behandling for
pneumoni og kom tilbage en måned efter pga. vægttab, træthed og øget abdominalomfang. Egen læge
bestilte CT af thorax og abdomen, hvor man fandt en
højresidig lungetumor samt multiple levermetastaser.
Et kræftpakkeforløb blev igangsat, hvor der blev taget
UL-vejledt leverbiopsi. Få dage efter pakkeforløbsstart blev patienten konfus, respirationspåvirket og
fik svære abdominale smerter. En CT af cerebrum under den påfølgende indlæggelse udelukkede cerebrale metastaser, og en CT af abdomen viste tyndtarmsileus. Patienten afgik ved døden kun fire dage
efter. Svar på en biopsi post morten viste småcellet
neuroendokrin karcinom med udgangspunkt i lungerne, småcellet lungekræft (SCLC). Historien demonstrerer SCLC’s høje aggressivitet med tidlig meta-

stasering. På diagnosetidspunktet har 60-70% af
patienterne fjernmetastaser med vage og uspecifikke
symptomer [1, 2]. Femårsoverlevelsen er < 7% ved
dissemineret SCLC. Ikkedissemineret SCLC responderer bedre på kemoterapi, hvorfor tidlig diagnosticering er vigtig [3].
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