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A case of Cushing’s syndrome caused by small cell cervical carcinoma
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SUMMARY
Ectopic ACTH production in small cell cervical carci-
noma is a rare cause of Cushing’s syndrome. This 
patient history illustrates the difference in clinical 
symptoms between ectopic ACTH production and 
the classic presentation of a patient with Cushing’s 
syndrome. A good collaboration between the onco-
logist and endocrinologist and shared decision ma-
king is essential for optimal treatment of these pa-
tients. Regardless of the prognosis, treatment of 
hypercortisolism is always indicated, since the ef-
fects of hypercortisolism can be very severe and 
lethal.

SAMENVATTING 
Ectopische ACTH-productie door een kleincellig cer-
vixcarcinoom is een zeldzame oorzaak van het syn-
droom van Cushing. Deze casus illustreert het verschil 
in klachtenpresentatie tussen ectopische ACTH-pro-
ductie en het klassieke syndroom van Cushing. Een 
goede samenwerking tussen endocrinoloog en onco-
loog is noodzakelijk in de behandeling van deze pati-
enten. Ongeacht de prognose is het voor alle patiën-
ten aangewezen het hypercortisolisme te behandelen, 
omdat dit ernstige en potentieel dodelijke effecten 
kan hebben.
(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:182-5)

Kleincellig cervixcarcinoom als oorzaak 
van het syndroom van Cushing

INLEIDING
Ectopische ACTH-productie door een kleincellig cer-
vixcarcinoom is een zeldzame oorzaak van het syn-
droom van Cushing. De presentatie van patiënten met 
hypercortisolisme door ectopische ACTH-productie 
verschilt van de klassieke symptomatologie van het 
syndroom van Cushing. Deze ziektegeschiedenis is 
daar een voorbeeld van. 

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 70-jarige patiënte met een blanco voorgeschiede-
nis werd door de huisarts verwezen naar de spoedei-
sende hulp in verband met een hypokaliëmie. De pati-

ente had sinds één week toenemend krachtsverlies in 
beide benen, voornamelijk bij het opstaan uit de stoel 
en met traplopen. Daarnaast had zij al enkele weken 
last van algehele malaise, een toegenomen dorstgevoel 
en was zij in twee maanden 3 kilogram afgevallen. Bij 
lichamelijk onderzoek werd een slanke, vitale patiënte 
gezien met gegeneraliseerde hyperpigmentatie, een 
‘buffalo hump’ en hypertensie (190/91 mmHg). Verder 
waren er geen afwijkende bevindingen bij het lichame-
lijk onderzoek. Een vaginaal toucher werd niet verricht. 
Laboratoriumonderzoek toonde een hypokaliëmie van 
2,5 mmol/l (normaal 3,5-5,0 mmol/l), hyperglykemie 
van 9,0 mmol/l (normaal 4,0-6,4 mmol/l), leukocytose 
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van 19,0 x 109 (normaal 4,5-11 x 109) en leverproef-
stoornissen (alkalisch fosfatase 126 U/l (<98 U/l), 
γ-glutamyltransferase 165 U/l (<38 U/l), aspartaatami-
notransferase 83 U/l (<31 U/l), alanineaminotransfera-
se 94 U/l (<34 U/l) en lactaatdehydrogenase 853 U/l 
(<247 U/l)). Arteriële bloedgasanalyse toonde een me-
tabole alkalose. 
Door de combinatie van hypokaliëmie, hypertensie, 
hyperglykemie en een ‘buffalo hump’ dachten wij aan 
het syndroom van Cushing. Dit werd bevestigd met 
verhoogde serumwaarden van cortisol (1.833 nmol/l, 
normaal 138-635 nmol/l) en ACTH (35,5 pmol/l,  
normaal 1,11-6 pmol/l). Deze waarden konden niet 
worden onderdrukt met een 1 mg dexamethasonsup-
pressietest (ACTH 34,6 pmol/l, cortisol 1.926 nmol/l). 
In verband met sterk afwijkende waarden van de 1 mg 
dexamethasontest en snel progressieve klachten werd 
afgezien van een bepaling van het cortisoldagritme en 
24-uurs-cortisol in de urine. 
De differentiaaldiagnose van het syndroom van 
Cushing is uitgebreid (zie Tabel 1). Bij de patiënte be-
stond een hoge verdenking op een onderliggende ma-
ligniteit vanwege gewichtsverlies, leverproefstoornis-
sen en de afwezige klassieke symptomatologie van het 
syndroom van Cushing. Een CT-thorax/abdomen 
toonde een hypodensiteit in een vergrote uterus en le-

ver-, lymfeklier en botmetastasen (zie Figuur 1 op  pagi-
na 184). De gynaecoloog werd geconsulteerd. Bij spe-
culumonderzoek had de cervix een afwijkend aspect 
en cytologie toonde een kleincellig carcinoom. De his-
tologie van een aanvullend leverbiopt was overeenkom-
stig (zie Figuur 2 op  pagina 184). 
Er was dus sprake van ectopische ACTH-productie op 
basis van een gemetastaseerd kleincellig cervixcarci-
noom. De patiënte startte binnen één week met che-
motherapie in de vorm van carboplatine en etoposide. 
De cortisolwaarde normaliseerde na de eerste chemo-
kuur (cortisol 780 nmol/l; ACTH 5,3 pmol/l), waarna 
hydrocortisonsuppletie werd gestart om cortisoldefici-
entie te voorkomen. Na zes chemokuren en vijf maan-
den na het stellen van de diagnose toonde beeldvor-
ming progressie van ziekte, waarna de chemotherapie 
werd gestaakt. De patiënte overleed enkele weken later 
na euthanasie. 

BESCHOUWING
Het syndroom van Cushing is een zeldzame aandoe-
ning. Minder dan 12% van de gevallen wordt veroor-
zaakt door ectopische ACTH-productie. Ectopische 
ACTH-productie wordt meestal veroorzaakt door 
neuro-endocriene tumoren van de long.1 Het neuro-en-
docrien cervixcarcinoom is een zeldzame oorzaak van 
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TABEL 1. Oorzaken van het syndroom van Cushing.

ACTH-afhankelijk (ACTH↑)                                                         Percentage patiënten

Hypofysaire ACTH-bron (ziekte van Cushing) 68

Ectopisch ACTH-syndroom 12

Ectopisch CRH-syndroom <<1

ACTH-onafhankelijk (ACTH↓)

Bijnieradenoom 10

Bijniercarcinoom 8

Bijnierhyperplasie (micronodulair/macronodulair) <2

Iatrogeen Onbekend

Pseudo-syndroom van Cushing

Ernstige depressieve stoornis 1

Chronisch alcoholmisbruik <<1
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ectopische ACTH-productie (1-3%).2-4 Ongeveer 0,5-1% 
van alle cervixcarcinomen is van neuro-endocriene 
 origine.1 
De klinische presentatie van ectopische ACTH-produc-
tie en een klassiek syndroom van Cushing is verschil-
lend. De klassieke symptomatologie van het syndroom 
van Cushing met centrale adipositas, huidatrofie en 
diabetes mellitus wordt veroorzaakt door het chronisch 
bestaan van hypercortisolisme.5 Bij ectopische ACTH- 
productie ontwikkelt het hypercortisolisme zich in een 
veel korter tijdsbestek en de cortisolspiegels zijn aan-
merkelijk hoger dan bij chronisch hypercortisolisme, 
waardoor de klassieke verschijnselen van het syndroom 
van Cushing meestal ontbreken en metabole afwijkin-
gen op de voorgrond staan.1 Zo had de patiënte een 
metabole alkalose, hypokaliëmie met spierzwakte en 
hypertensie. Dit kan worden verklaard doordat de 
overmaat aan cortisol niet alleen aan de glucocortico-
idreceptor bindt, maar ook aan de mineralocorticoïdre-
ceptor. Dit leidt tot natriumretentie en secretie van ka-
lium en waterstofionen. Normaal wordt dit voorkomen 
door omzetting van cortisol naar het inactieve cortison 
in de nieren door 11β-hydroxysteroïd-dehydrogenase. 
Bij ectopische ACTH-productie is dit proces ontoerei-
kend.6 Vaak is er gewichtsverlies in plaats van toename 

en treedt hyperpigmentatie op zoals bij onze patiënte. 
ACTH en MSH (melanocytstimulerend hormoon) wor-
den uit een gezamenlijk precursoreiwit geproduceerd. 
Bij overmatige productie van ACTH wordt ook meer 
MSH geproduceerd, hetgeen leidt tot hyperpigmenta-
tie.7 Bij ectopische ACTH-secretie leidt de overmatige 
cortisolproductie niet meer tot onderdrukking van de 
ACTH-productie. Cortisol verzorgt normaal gesproken 
negatieve terugkoppeling naar de hypothalamus (CRH) 
en de hypofyse (ACTH).5

De optimale behandeling van ectopische ACTH- 
productie is een chirurgische resectie van de ACTH- 
producerende tumor. Meestal betreft het echter 
neuro-endocriene tumoren, die bij presentatie vaak al 
gemetastaseerd zijn, zoals bij onze patiënte. Patiënten 
met gemetastaseerde ziekte kunnen worden behandeld 
met palliatieve chemotherapie.2 Dit geeft een mediane 
overlevingswinst van 3-6 maanden. Het schema voor 
palliatieve chemotherapie bij een kleincellig cervixcar-
cinoom is gebaseerd op de richtlijn voor een kleincellig 
longcarcinoom.2 Ongeacht de prognose is het voor alle 
patiënten aangewezen het hypercortisolisme te behan-
delen, omdat dit ernstige en potentieel dodelijke effec-
ten kan hebben, zoals longembolieën, psychoses, hy-
pokaliëmie met onder andere ritmestoornissen als 
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FIGUUR 1. Coronale CT-opnamen van het abdomen. 

Er bevindt zich contrast in de tractus digestivus. De afbeelding 

links is zonder i.v.-contrast, rechts met i.v.-contrast. Er zijn mul-

tipele hypodense laesies zichtbaar in de lever, sterk verdacht 

voor metastasen (blauwe pijlen). Ook zijn er vergrote lymfeklie-

ren zichtbaar para-aortaal en para-iliacaal (rode pijlen). De ute-

rus is vergroot met centraal een hypodensiteit, irregulair en 

slecht afgrensbaar. Dit lijkt een relatie te hebben met het ca-

vum, geen ingroei in de blaas (gele pijl). Geen vrij vocht. Verder 

toont het abdominale skelet multipele afwijkingen verdacht 

voor metastasen (niet afgebeeld). Op de CT-thorax waren 

geen intrapulmonale afwijkingen zichtbaar. Tevens werd geen 

axillaire, hilaire of mediastinale lymfadenopathie gezien.

FIGUUR 2. Histologisch leverbiopt, hematoxyline-eosine 

(HE)-kleuring. 

Rechts zijn normale levercellen afgebeeld met een ordelijke op-

bouw, ruime hoeveelheid cytoplasma en met monotone, ronde 

kernen. Links is een afwijkend beeld zichtbaar met onordelijke 

opbouw van cellen met weinig tot geen cytoplasma en hyper-

chromatische kernen zonder evidente nucleoli. Er is ook sprake 

van ‘molding’, apoptose en toegenomen mitotische activiteit. 

Links omcirkeld is een apoptotische cel zichtbaar, rechts om-

cirkeld een mitose. Het beeld past bij een kleincellig carcinoom.

Dr. M.G. Raicu, patholoog, heeft bovenstaande afbeelding 

beoordeeld. 
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gevolg, en katabolisme. Het hypercortisolisme kan 
worden behandeld met cortisolsecretieverlagende mid-
delen of competerende middelen op cortisolreceptorni-
veau.8 Bij onze patiënte werd bewust afgezien van me-
dicamenteuze therapie van het hypercortisolisme, 
omdat zij binnen één week met chemotherapie zou 
starten. Chemotherapie geeft een snelle en sterke da-
ling van de ectopische ACTH-productie en om een cor-
tisoldeficiëntie te voorkomen, is suppletie met hydro-
cortison aangewezen. Daarnaast dient bij ziekte, koorts 
of stress ook behandeling met een hydrocortison-
stress-schema te worden overwogen. Gedurende de 
behandeling is goede communicatie tussen de onco-
loog en endocrinoloog van groot belang.

CONCLUSIE
Ectopische ACTH-productie door een kleincellig cervix-
carcinoom is een zeldzame oorzaak van het syndroom 
van Cushing. Deze casus illustreert het verschil in klach-
tenpresentatie tussen ectopische ACTH-productie en 
het klassieke syndroom van Cushing. Een goede samen-
werking tussen endocrinoloog en oncoloog is noodzake-
lijk in de behandeling van deze patiënten. Ongeacht de 
prognose is het voor alle patiënten aangewezen het hy-
percortisolisme te behandelen, omdat dit ernstige en 
potentieel dodelijke effecten kan hebben.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Ectopische ACTH-productie op basis van een kleincellig cervixcarcinoom is een zeldzame oorzaak van 
het syndroom van Cushing.

2 De klinische presentatie van een klassieke syndroom van Cushing verschilt van de presentatie bij ectopi-
sche ACTH-productie. 

3 Bij de behandeling van kleincellig cervixcarcinoom is goede samenwerking tussen endocrinoloog en 
oncoloog essentieel. 

4 Ongeacht de prognose is het voor alle patiënten aangewezen het hypercortisolisme te behandelen, 
omdat dit ernstige en potentieel dodelijke effecten kan hebben.
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