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ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a kórboncnok szemszögéből összegzi 
az em lő és a nőgyógyászat i eredetű (méhtest, méhnyak , pete
fészek, méhkürt, a hüvely és a szemé remtest) daganatok cson
táttéte ire vonatko zó jelenlegi ismereteket. lsmer teti az áttéti 
csontdaganatok kialakulá sának törvé nyszerüsége it, a csontok 
elérési útvonalát, a daganatsejtek megte lepedésének sajátossá
ga it, az átté tek je llegze tessége it. Tárgya lja továbbá a klinika i
kórbonctani kórismézés i összefüggéseket , a csontá ttétek gya
koriságát és a túlé lés esé lyeit , valamin t az elsődleges daganatok 
(emlő és a női nem i szervek) saj átossága iból adódó j ellegzetes 
különbségek et. Kitér azokra az immunhi sztokém iai adatokra , 
melyek seg íthetik a csontá ttét eredetének, az elsődleges daga
nat helyének meghatározását , illetve melyeknek ese tleg kór
j ós lat i érték ük lehet. 

Kulcsszavak áttéti csontdagana tok, emlő, méh, petefészek, méh

kürt , hüve ly, kórboncta n 

ABSTRACT Curren t know ledge of bone metastase s is summar i
zed from the view-po int ofthe patholog ist. Bone metastases of 
breast and uterns ( corpus , cevix and portio ), ovary and fa llopian 
tube , vagi na, and vulva are considered. The mechanism , clini
copathology and routes of bone metastases, the incidence of 
metastat ic cancers , the surv iva l rates and the special charact e
rist ics of bon e metastase s of breast and gyneco logic malignan
cies are discussed. The immun ohistochemica l characteristics 
ofb one metastases are reviewed to identify the primary tumors 

and determine the prognos is of survival. 
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BEVEZETÉS Az össze s rosszindu latú daganat mintegy 0,5-1 %-a 
elsődleges cson tdaganat. Áttéti cson tdaganatok enné l sokka l 
gyakra bban fordulnak elő. A tüdő és a máj mellett leginkább 
a cso ntokban találkozunk dagana táttétekke l. A cson táttétek va
lódi gyakorisága sokkal nagyobb annál, m int ahogy ez a köz
tudatban megjelenik , hiszen az áttétek nem egyszer tünetmen
tesek , és csak a célzott vizsgá latok (röntgen , scin tigráfia, CT, 
MRI, PET), vagy a részletes (cé lirányos) boncolás derít fényt 

jel enlétü kre. 

Az áttéti csontdaganatok száma egyre nő ( 1 ). Ebben a dagana
tos megbe tegedése k általános szaporodásán túl szerepe t játs z ik 
a meghoss zabbodott életta rtam , illetve a kórismé zés lehetősé

ge inek ja vulása is (azaz tényleges és látszólago s növekedésről 

egya ránt szó van). 

Elsősorban a hám eredetű daganatok , a rákok adnak cso ntátté
tet, de ez a sarcomák ese tében is előfordulhat. A rákáttétek kö
zött a tüdő, a vese és a dülm irigy el sődleges daganatai mellett 
gyakran találkozunk az emlő vagy a női nemi szerv ek dagana
taival is. A pajzsmir igyrák talán nem ad a1myira gyakran csont
áttétet, mint ahogy ez a korább i irodalmi adatok alapján gon
dolható, de va1mak ennek ellentmondó adatok is (2-3). 

Az egyes dagana tok között jelentős különbség ek vannak a nö
vekedés (sejtszaporu lat), érgazdagság , érképződés (angioge ne
sis), a sejtkötődések (attachment , detachment) , a helyi terjedés i 
sebesség (invázió) , érbe törés , dagana tsejt szóródás , a megta pa
dás, áttétképződés szempo ntjáb ól. Az eltérő és va lószínüleg -
az elsődleges, vagy az áttét i daganat egyedi fej lődése, differen
ciálódása során is - vá ltozó hajl amok hátterében álló sajátos 
dagana tbiológia i különbségekke l igen soka n fogla lkoznak , és 
több összefog laló tanu lmány is megjelen t (4-7) . A sejtek által 
kivá lasztott különböző kémia i anyagok (releasing faktorok: 
proteo lyticus enzime k, növekedési faktorok , cytok inek, hor
monszerü anyagok, pro staglandi nok, stb .), illetve a sejtek fel
színén azonosított receptorok (adhes ios molekulák, integrinek, 
cadherin ek) befo lyáso lják a daganatok differenciá lódásá t, nö
vekedését , a dagana tsejt ek közötti össze tartó erőket ( vagy ép
pen a sejte k közötti laza kapcso latot) , az áttétképződést és a 
daganat sejtek megtapadás i esé lye it. Hozzáju k kötött a terve
zett sejthalál (apoptosis), felelősek a kísérő gyu lladásos je len-
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sége kért, az immunológia i védekező folyamatokért és a vér

képző törzssej tekre, illetve a cso ntsejt ekre ( osteoclastok, oste
oblastok, osteocyták) gya koro lt hatá sokért. Ezen, minden bi
zonnya l többirányú és visszacsa tolásokka l is járó hatások cé l
zott gátlásán alapuln ak a korszerű gyógysze res keze lések, és 
eze ket a bonyo lult kölcsönhatásokat foglalja össze az a miJ1-
dennapi klinika i tapaszta lat, hogy hogya n szoktak vise lkedni a 
különböző daganatok az életben . 

Minden daga natra igaz az, hogy növ eke dését, a daga natsejtek 
szaporodásá t alapvetően befolyáso lja a dagana t vérellátása. 
Erek ben gazdag daganatok ese tében job bak a növekedés esé
lyei. A daga natsejtek között i kapcso latok, kötődések lehetn ek 
szorosak , máskor a daganatsejt ek viszonylag lazábban rende
zettek, könnyebben szakadnak el egymástól (ez már akár az 
egyszerű haematoxy lin-eos innal festett metsze tekben is szem
betűnő lehet). Laza sejtkapc so latok eseté n könnyebben válnak 
szét a daganatsejt ek, gyakor ibb az áttétel. Ah hoz azonban, 
hogy va lóba n képződjön áttét, a daganatsejtekne k át kell vere
kedniü k magu kat a vérerektől elválasz tó mezsgyén , le kell 
küzdeniük közvet len környezetük akadálya it. Ny ilván dúsan 
erezett dagana tok ese tében az e lszaka dó daganatsejt ek köze
lebb va1mak a vérerekhez, és könnyeb ben áthágható ez a gátló 
gye pü. A haj szá lerek alap i hárty ájának áttörése újabb akadály, 
a keringésben pedig a sej tes védekezés (immunreakciók) ezer 
vesze delme tizede li a dagana tsejt ek sora it. A keringésbe kerü lt 
daganatsejtek alig 1 %-a túlélő szerencsés (8) , amely végül 
olyan helyze tbe kerü l, hogy megtapadjon a majdani ese tleges 
megte lepedés helyén. A sejtek elakadása a hajszále rekben nem 
tekinthető passzív folyama tnak mint pl. egy lefolyó eldugulá
sa , az érbelhártya sejtjeih ez való kötődés tevéke ny sejtkapcso
latot fe ltételez. A daganatsejtek illeszke dése még nem jelenti 
magátó l é1tetődően, hogy az új telephel yen gyökeret is tudnak 
verni, hiszen kife lé is át kell törn iük a vérerek alapi hártyáj át, 
hogy az éren kívü li alapállomány ingová nyos talaján keresztül 
új telepet alapítsanak. A megtelepedő daganatsejt ek az is
métlődő lobsejtes támadások kereszttüzébe n próbálnak szapo
rodJ1i, hogy aztán leküzdve a helyi ellenállást, pusztít va növe
kedjenek. 

Szok ták mondani, hogy a nagyo bb elsőd l eges daganat általá
ban gyakra bban ad áttétet. Stat isztikai elemzések ezt nem 
mindig igazolják (9- 11 ). Az áttétel általában többszörös , de le
het az áttét kü lönálló is (körülírt vagy kiterjedt) (12). Külön

álló vagy többszö rös csontátté tek fennállhatnak a cso ntváz
rendszeren kívü li (ex tra skeletalis) , máj , tüdő, nyirokcsomó 
stb. daganatáttétek nélkül is. Nemri tkán klinik ailag néma, 
igen kics i elsőd leges dagana tok (microcarc inomák) is adnak 
átté tet, és e lőfordulhat, hogy a beteg először a cson táttét miatt 
fordul orvos hoz. Inkább csak elmé leti l ehetőség, de az életben 
is előfordul, hogy az ismeretlen elsődleges dagana t nem sejtett 
csontáttétére véletlenül derü l fény. Ka /111 és Blazina (13) térd
ízü let pótlás műtéte kapcsán eltávo lított anyagbó l ilyen vé let
lenül felfedett, cso ntáttétet adó , klinikailag nem isme 11 emlőrák 

ese tét közi i. 
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Klinik ailag rejtett, néma elsődleges daganatok esetében a kü
lönálló cso ntfolya mat pont os természeté t legtöbbször csak 
a kimetszés anyagábó l, szöve ttan i vizsgá lattal lehet tisztázni. 
A cson tmint a szöve ttani vizsgálata gya korlat ilag sz inte mind en 
ese tben tisztázza a daganat áttétes tenn észeté t. Nagyon sokszor 
a j ellegzetes szöve ti kép, a j ellemző hormonrece ptorok, vagy a 
sajátságos antigének j elen léte a lapján az elsődleges daganatra 
vonatkozóan is kórjelző értékű a szövettanj vizsgá lat. Differen
ciálat lan csontátt étek esetén sokszor nem tudunk azonban biz
tos vélemé nyt mondani az elsődleges daga nat helyé re vonatko
zóa n. Kivételesen annak az eldöntése is nehézség et okozhat, 
hogy elsődleges vagy áttéti daganatról van-e szó (2). 

A daganatokra kórjelző építőelemek (saj átságos daganatjelzők) 

kjmuta tása (pl. anti-buman ep itbelia lis membrán antigén, cyto
kerat in AE 1 / AE3, dülmirigy-specifikus antigén, dü lmirigy-spe
cifikus acid phosphata se, ösztrogén recep tor, proges zteron re
ceptor, stb.) segíthet a daganat eredetének tisztázásában (1. a. b.-

4. a. b. ábra). A kíméletesen mész telenített (deca lciná lt) csont
szöve t kifogásta lan me tszetein vá rhatóan sike resen végezhetők 
el azok az immunohi sztokémiai vizsgálatok - megfelelően felké
szült szaksze rü seg ítség esetén - me lyekkel akár még az ún. kór
j óslati tényezők is meghatározhatóak (pl. anti-human c-erbB-2 
oncoprotein, Ki-67, p53, stb.) (8. a. b. ábra). A daganatjelzők im
munohi sztokémiai azonosítása annak ellenére segíthet a kórisme 
felállításában , hogy tudjuk , j elenlétük változhat a kórfolyamat 
során, illetve nem teljesen jellemzőek egy- egy daganatf éleség
re - pl. ösztrogén receptorok a dülmirigy eredetű daganatokban 
is előfordulhatnak, vagy a dülmiri gy-specifi kus antigén petefé
szek daganatokban is jele n lehet, stb . ( 14- 16). A daganatjelzők 
sok ese tben a vé rsavó ból is kimu tathatóak , p l. a dülm irigy
ráko k esetében a dülmiri gy-s pecifik us antigén, vagy az emlő, 

petef észek , tüdő, a dülmirigy rosszindulatú daganata i esetébe n 
a c-erbB-2 daganat fehérje, stb. ( 17). 

Ezen általános bevezető gondolatokat követően - az érthetőség 
kedvéétt - az alábbi szempontok szerint tárgyalj uk a cson tátté
tek sajáto ssága it: 1. a csontok elérés i útvonala , 2. a megtapa
dás, megtelepedés saj átosságai, 3. hely i saj átosságok, 4. kór is
mézés i összefüggések, 5. a csontáttétek gyako risága és a tú lé
lés esé lye i, 6. az elsődleges daga natok (emlő és a női nemi 
sze rvek) sajátossága iból adódó különleges különbségek. A tör
vényszerűségek lényegébe n valame1myi áttéti cso ntdaganatra 
igazak . Az emlő és a női nemi sze rvek daganataibó l származó 
csontáttétek saját os kü lönbségei t külön szakasz ban fogla ljuk 
össze. 

1. A CSONTOK ELÉRÉSI ÚTVONALA Az el sőd leges daganatró l 
leszaka dó daganatsejt ek, sejtcsopo1tok a vérárammal (azaz a 
gyüjtőeres vagy az ütőeres keringése n keresztül) érik el a cson
tokat. A nyirokereken keresztül nem képződnek cso ntát tétek, 
hiszen a velőűrökben nincsenek nyirokere k. A csontvázre nd
szerrel szomszé dos daga natokbó l adot t a közvetlen behato lás , 
illetve a helyi vérereke n keresztü l közvetlenül bekövetkező 

(haematogen) áttétképződés lehetősége is. 
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/. a. b. ábra.• Tejjárat eredetű (ducta

lis) emlőrák csontáttéte. A daganatsejt 

csoponok kifejezett anti-human epit

helialis membran antigén festődést 

mutatnak (DAKO, hígítás 1: 100), 

bizonyítva a daganat sejtek rákos 

természetét. Streptavidin-Biotin

Complex/tom1a peroxidase 

(SABC/PO) immunhisztokémiai 

festés. l. a. 50x, l. b. l 25x 

2. a. b. ábra. Az l.a.b. ábrán bemu

tatott tejjárat eredetű emlőrák áttéte 

a gerincen. Anti-human cytokeratin 

AEI/AE3 (DAKO, hígítás 1:50) 

SABC/PO immunhisztokémiai 

festődés. 2. a. 50x, 2. b. l 25x 

3. a. b. ábra. Az l .a.b. képen bemu

tatott tejjárat eredetű emlőrák áttéte 

a gerincen. A daganat sejtek magján 

anti-human ösztrogén receptor poziti

vitás figyelhető meg. A receptorok 

jelenléte esetén jobbak a túlélés 

esélyei. (DAKO, hígított) SABC/PO 

immunhisztokémiai festés. 3. a. 50x, 

3. b. 200x 

4.a. b. ábra. Az l .a.b. képen bemuta

tott tejjárat eredetű emlőrák áttéte 

a gerincen. A daganat sejtek magján 

kifejezett anti-human progeszteron 

receptor pozitivitás mutatható ki. A re

ceptorok jelenléte jó kórjóslatot jelent. 

(DAKO, hígított) SABC/PO immun

hisztokémiai festés. 4. a. 20x, 

4. b. 200x 

• Az ábra G. J.-11é 64 éves nőbeteg cso111111etszeteiröl készii!t. A beteg bal mellét 44 éves korába11 emlő tejjárar-rák miatt teljese11 eltávolítoiták. 

A mütétet követően - 20 év rünetmente.1· időszak urán - kezdődtek hátfájdalmai. A kivizsgálás során az V-VI-V/1 hári csigolyákon találtak daga11atáttéteket. 

Csigolya öss:enyomódás miall járásképrelenné vált, ezért a hársó csigolya ívet eltávolítollák. A felvételek a míítéti anyagból származnak. 

Batson ( 18) már e század der ekán igazo lta a csigo lyák gyűj 

tőeres hálóza tának (a spin al is dura mater körül i vénás plexus, 

illetve a csigo lyáko n belüli gyűjtőér rendszer) létét, és azt, 

hogy ez az alac sony nyomású, lassú, renyhe keringésű rend
sze r, billentyű nélküli vissze reken keresz tül , közvetlenü l kap
cso lód ik a vena cava superior, a véna cav a inferior, a máj kapu , 

a vena azygos , illetve a tüdő gyűjtőér rendszerek kel. Ezen köz
vet len csa tornákon keresz tül a megfelelő gyűjtőterül etek 

el sődleges (vagy akár áttéti) daganatai - kikerülve az általáno s 
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keringést, illetve a nagyvé rkört - közvetlenü l is adhatnak csont

átté tet, főként a gerincen. Pl. a dülmiri gy körü li gyűjtőeres 

rendsze r, vagy az emlő körüli gyűjtőerek és a cs igo lya gyűjtőér 
há lózat közve tlen kapcsolata képezhet i az élettani alapját e da

ganato k közve tlen cson táttéteinek mind enfél e zsige ri érintett
ség nélkül. De ezek a közve tlen kapcso latok magya rázhatj ák 

a pajzs mirigy, vagy aká r a gyomonák közvetlen csontátté teit 
is. Átm eneti mellűri vagy hasűri nyomá sfo kozódás kapcsá n 

fellépő visszafe lé történő véráramlás kedvezhet a gerinc renyhe 

3 7 



Bély M 

a 

b d 

5. a.-e. ábra.• Bal csípő rétegfelvétel (a). Az eltávolított combfej középső és középső sík melletti nyílirányú szeletén (b., e.) és a csontszeletek kontakt rönt

genfelvételén (d., e.) csontoldó daganatáttétre utaló fokozottan sugáráteresztő, felritkult csontszerkezet látható. 

• Az ábrák Ny. J.-né 60 éves nőbeteg elrávolítorr bal combfejének csontmetszetein készültek. A beteg bal mellét 2 éve tejjárat-rák miatt teljesen eltávolítorrák. 

Bal oldali. terhelésre fo kozódó csípőfájdalma 4 hónapja kezdődö11. Teljes csípőízületi pótlás történt. A fe lvételek a míitéti anyagból származnak. 

keringésű, pangó gyűjtőeres tócsá iban kialaku ló daganatátté
teknek. Nem mind enki tek inti azonban bizonyítottnak ezt a le
hetőséget, bár újabb kísér letes adatok is alátámasztják, és több 
friss összefog laló tanulmány is tényké nt kezeli a Batson-féle 
mechanizmus lehetőségét (3, 7, 12, 19-2 1). 

Elvileg el képzel hető, hogy az elsődleges daganatokból a gyűj
tőeres rendszerbe bekeriilő dagana tsejtek átj utnak a tüdőn (akár 
anélkül , hogy itt megtapadnának), majd a verőeres rendsze ren 
kereszt ül érik el a cso ntok at, és ezek végső ága iba (a rterio
lákba, capillárisokba) ju tva telepsze nek meg, és hoznak létre 
daganatsejt telepeket (22) . A verőeres út lehetőségét támasz tja 
alá, hogy a jó vére llátású területeken (ahol még a felnőtt kor
ban is vörös vérképző csontve lő található, p l. a gerinc, meden
ce, hosszú csöves csontok törzsközeli metaphysise) viszonylag 
gyakrabban j elentkeznek az áttétes daganatok, illetve az első 

góco k nemr itkán a hosszú csöves csontok subepiphysea lis vég
artériákban j elennek meg (5. a. b. e. d. e., 6. a. b., 7. a. b. ábra) . 
Természe tesen a tüdő bárm ilyen eredetű áttéti daganata maga 
is forrása lehet verőeres úton a további csontáttéteknek. Min
denesetre általánosan elfogadott az a tény, hogy csontáttétek 
előfordulhatnak zsigeri áttétek nélkül is. 

A csontvázre ndszer közvetlen gyűjtőeres kapcso latai és a 
verőeres vérellátás saj átossága i alapj án jó l értelmezhető, hogy -
dagana táttét ugyan bármelyik csonton előfordulhat - a csontát-
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tétek mégis leggyakrabban a törzsköze li csontokon: a ger incen, 
a laposcsontokon (medence, lapocka, koponya, szegycso nt, 
bordák), illetve a hosszú csövescso ntok törzsköze li metaphysi
sén j elentkeznek. Ritkán fordul elő áttéti csontdaganat a térdtől 
kifelé eső és kivételesen a könyökön tú li csontokon (23). 

2. A MEGTAPADÁS, MEGTELEPEDÉS SAJATOSSÁGAI A csontváz
rendsze1i elérő daganatsejt ek közül nem mindegy ik tapad meg. 

A megtapadás, túlélés, a továb bi sejt szaporul at függ a daganat
sejt ek számátó l, életképességétől , a dagana t típusától. Koizumi 
és mtsai (24) anyagá n például 267 emlőrákból 100, 38 dülm i
rigyrákból 25, 50 tüdőrákból 12 adott csontáttétet, vagy ismert, 
hogy a dülmirigyrák többször ad áttétet a csontba, mint a méh, 
vagy a petefészek daganata. Befolyáso lják az áttétképződés! a 
csontszöve tben ura lkodó helyi viszonyok (a lokális miliő), sej
tek közötti kölcsönhatások, stb., amit számos serkentő és gát ló 
tényező mellett például még a betegek általános állapota, élet
kora, test i lelk i elhasználtsága is befolyáso lhat. 

A helyi viszonyok sejtbi ológ iai vonatkozásait, a daganatsejt e
ken megjelenő integrinek, mátrix prote inazok szerepét számos 
közlemény tárgyalj a (9-11, 25-29). Bellahce ne és Castronovo 
(26) szerint az emlőrákok fokozott csontáttétet képző hajlamá
ért ( osteotropi zmusáért) a daganatsejteken kimutatható, a cson t 
alapállományban is előforduló fehérjé k (osteopontin, osteo
nectin és a sialoprotein) a fel elősek. Az emlő eredetű daga nat-
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b 

6. a. b. ábra. Az 5. ábrán látható eltávolított combfej szövettani metszete. 

A daganat sejtek, sejtcsoportok a törzs közeli metaphysis porcalatti részén 

helyezkednek el. Az áttéteket meszesedéssel járó helyreállító csontképző 

folyamatok kísérik. 6. a. 1 x, 6. b. 1 x 

sejtek - egyszerűen szó lva - otthon érz ik magukat ebben a kör
nyezetben. Ugyancsak ezek jelen létéve l függ össze az a daga
natsejteket övező mikrokörnyezet, ami kedvez a hydrox iapatit 
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kristá lyok lerakódásának. Ez segíti elő például az elsődleges 

daganatban és az áttétben képződő - kórismézés i értéket is 
hordozó - kics i meszes gócok képződését (microcalc ificatio). 
Kim és mtsai ( 10) szerint ugyanakkor nem lehet túl nagy kór
jósla ti jelentőséget tulajd onítani a daganatsejteken kimutatható 
osteonect innek és osteopont innak. Kétszá zötvenhárom tejjá
rat-rák (ductális rák) műtéti anyagát vizsgálták, és a betegek 
87,4%-ában találtak osteopont in, és 52,4%-á ban osteo nectin 
pozitivitást a daganatsejteke n. Az osteopont in, illetve az osteo
nectin pozitiv itás nem mutatott semmiféle klinika i-kórbonc ta
ni összefüggést a betege k életkoráva l, a nyirokcsomó áttétek 
je lenlétéve l, az elsődleges daganat méretéve l, di tferenciáltsá
gával, ösztrogén receptor vagy p53 poz itívitássa l. 

Fox és mtsai (9) 2 14 elsőd leges emlőrák érgazdagságá t vizs
gálták az endothelsejt-sajátságos CD3 1 festődés alapján. Bete
geik között negyvenkettőn lépett fel csontáttét. Jel entős össze 
függést találtak az elsődleges dagana t érgazdagsága, a daganat 
differenc iáltsága, az ösztrogén receptorok je lenléte, va lamint a 
csontátt ételek gyakorisága között. Az elsődleges daganat mé
rete nem mutatott összefüggést a csontáttéte lekke l, illetve az 
elsőd leges daganat nagysága nem befo lyáso lta az ér- és nyirok
érbetörést, va lamint a nyirokcsomó áttétele k gyako riságát. 
Nakopoulou ( 11) 140 emlőrákban vizsgálta az érképződést im
munh isztokémia i módszerekke l a VIII . faktor, és a CD3 l fes
tődés alapján. Az emlő lebeny-rákja (lobulari s carcino ma) 
gyakrabban volt gazdagon erezett, mint a tejjárat-hám eredetű 
rák. Végkövetkeztetése az volt, hogy az érképződés vizsgá lata 
nem elég önmagában az emlőrák terjedésének megíté lésére, il

letve az áttétképződés veszé lyéne k a megjóso lására. 

Ezen tanulmányok alapján egyre jo bban értelmezhető az a két
ségte len tapaszta lati tény, hogy az egyes daganat féleségek 

7. a. b. ábra. A 6. ábrán mutatott 

combfej, ízületi porc alatti területe. 

A hajszálereket, a verőerek végágait 

daganatsejtek, sejtcsoportok tömesze

lik el. A sejtek megtapadása tevékeny 

sejtközötti kölcsönhatások révén 

valósul meg (a működő végartériák 

eldugulása nem passzív folyamat). 

7. a. 200x, 7.b. 200x 

8. a. b. ábra. Tejjárat eredetü emlőrák 

áttéte a combfejen. A daganat sejteken 

döntően a sejthártyához kötötten, ese

tenként a sejtplazmában is kifejezett 

c-erbB-2 oncoprotein festődés észlel

hető. A c-erbB-2 daganat fehérje je

lenléte rossz kórjóslatra utal. (DAKO, 

1: 100) SABC/PO immunhisztokémiai 

festés. 8. a. 50x, 8. b. l 25x 
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igencsak eltérő mértékben vonzódnak a csontokhoz , és sokkal 
gyakrabban adnak áttétet a csontokba, mint máshova. Az egy
másnak ellentmondó „élvonalbeli" kutatások viszont arra fi
gyelmeztetik a gyakorló orvosokat, hogy a legfrissebb irodal
mi adatokat csak megfelelő kritikával (saj át tapasztalatuk 
szűrőjén keresztü l) alkalmazzák napi gyako rlatukban. 
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9. a. b. ábra. Combfej, 

ízületi porc alatti tetiilet. 

Csomoldó áttéti csontdaganat. 

A velőííröket lazán kitöltő da

ganatsejt-fészkek szomszéd

ságában elhalt csontgerendák 

láthatók. A csontgerendák 

felszíne a korábban lezajlott 

csontbontó sejtes csontbontás 

jeleként „csipkézett". Csont

bontó sejtek a felvételen 

azonban már nem láthatók. 

A fokozott csontbontással 

kísért daganatáttétek esetében 

általában rövidebb túlélési 

időre számíthatunk. 9. a. 50x, 

9. b. l25x 

I 0. a. b. ábra. Csigolyatest, 

csonthártyával fedett kéreg 

alatti terület. Csontosodással 

járó áttéti csontdaganat. Az 

l. a. b.-4. a. b. ábrán bemuta

tott daganat. A velőíirökben 

- távol a csont felszíntől -

nem-osztódó daganat sejtek, 

sejtcsoportok láthatók. Az el

halt csontgerendák felszínét 

újdonképzett fonatos szerke

zetű csontszövet és osteoid 

fedi. Csontépítő sejtek csak 

néhol figyelhetők meg. 

A csonthártyát daganat sejtek 

szűrik be. A csontfolyamat 

súlyos, éjszaka fokozódó 

fájdalommal járt. 10. a. S0x, 

10. b. 125x 

3. HELYI SAJATOSSÁGOK A megtel epedő daganatsejt ek és a be
fogadó csontszövet között i kölcsönhatások csontbontással j áró 
(osteolyt icus) (9. a. b. ábra) vagy úgynevezett csontképző (os
teoplasticus) (10. a. b. ábra) áttéttel j árnak. Valójában együtt 
je lentkezik a két forma. Ezeket a hatásokat a daganatsejtek 
többnyire önmaguk keltik (bár néha a kísérő gyu lladásos sejtek 
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is besegítenek) , a végrehajtás pedig a csontbontó sejtek ( osteo
clastok), és a csontképző sejtek ( osteob lastok) tevékenységé
hez kötött. Boyce és mtsai (28) összefog laló közleményben tár
gya lják a daganatsejtek, valamint az ereket bélelő hámsejtek , a 
csontvelő törzssejtek és a csontszöve ti sejtek között feltárt köl

csönhatásokat. 

Jaffe (23) - ma már túlhaladott - álláspontja szerint a csontol
dódást döntő mértékben a velőűröket szorosan kitöltő, burjánzó 
daganat sejtek közvet len préselő hatása okozza. Csontoldódás 
azonban lazán elhelyezkedő daganatsejt csoportok mellett is 
előfordulhat (9. a. b. ábra). Sissons ( 12) úgy véli, hogy csont
oldódás esetén inkább közvetett, a csontbontó sejteken megva
lósuló serkentő hatásról van szó. Ezt a véleményt támasztja alá 
az is, hogy számos esetben kimutatható a korábban már mű
ködő csontbontó sejtek felritku lt csontszerkezet maradék ge
rendá in az előzetesen lezaj !ott csontbontó sejtes csontbontásra 
utaló csipkézettség (9. a. b. ábra), sőt eseteként még je lenleg 
is nagy számban találhatók működő csontbo ntó sejtek a daga
natsejtek-sejtcsoportok környezetében. 

Az utóbbi évek kutatásai meggyőzően bizonyítják, hogy a 
daganatsejtek nagyszámú fehérjeoldó enzim révén bár maguk 
is okozhatnak közvetlenül csontbontást, a csontfe loldás mégis 
döntően a csontbontó sejtek révén valósul meg (30). A megte
lepedett daganat sejtek és a kísérő gyulladásos folyamato k so
rán ürülő anyagok serken tik a keringő e lőalakok (monocyták) 
áta lakulását csontbontó sejtekké, illetve ösztökélik a kiérett 
csontfa ló sejteket. Mellékpajzsmirigy -hormon hatású anyagok 
(parathyro id horm one-related peptide) , növekedési faktorok 
(transforming, platelet-derived, epiderma l, fibroblast growth 
faktor), cytokinek (interleukin- 1, interleukin-6 , daganat necro
sis faktor), prostaglandinok szabadulnak fe l, ami miatt megsza
porodnak a csontbontó sejtek , és fokozódik a csontfa ló sejtek 
működése, esetleg még a sejtek aktív élettartama is hosszabb 
lehet (7, 3 !). Chikatsu (32) kimutatta, hogy a csontbon tó sejtek 

megszaporodásában a csontfa ló sejtek differenciálódását gátló 
tényezők fékezésének (a gátlás gát lásának) is szerepe van. 
Általánosan elfogadott nézet szerint a csontosodással járó ( osteo
plasticus) áttétekben látható fokozott csontképzés a csontépítő 

sejteken keresztül valósu l meg , és a daganats ejtek nem terme l
nek közvetlenül csontot (33). 

Az „osteoscleroticus", illetve az „osteolyticus" megjelölést ha
gyományosan használjuk a csontáttét jellemzésére , valójában 
együttesen előforduló folyamatokról van szó, ezért a kifejezés 
igazában a meghatározó elváltozást, illetve az egyidejűleg zaj 
ló csontépítés-csontbontás eredőjét je löli. A csontáttétek min
denesetre gyakrabban csonto ldók, mint csontképzők (6) . Elő
fordulhat az is, hogy ugyanazon a betegen az egyik csontáttét 
csonto ldó, a másik pedig radiológia ilag elmeszesedő, csont
képző (34). 

Csontoldó daganatok esetében általában rosszabb a kórjóslat , 
súlyosabb végkifej lette l, rövidebb túlélési idővel lehet szá-
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molni (35). A többszörös csontáttét szintén rosszabb életkilátá
sokat je lent az elkülönült áttételekhez képest (36). Az egyedüli 
csontáttét később többszörö ssé válhat. Al-Hindawi és Qutaishat 
(37) 93 emlőrákos betegén 39 különálló csontáttétet talált , ami 

1-4 éves nyomonkövetés során többszörössé vált. 

Itt csak utalunk arra, hogy a laborató riumi kórismézésben vizs
gált csontáttétekre vonatkozó szérum összetevők (alapállomány 
származékok, kollagén töredékek, enzimek, stb.) többsége a da
ganatsejtek által keltett csontképzés-bontás során kerül a vér
savóba. Ezek kórismézési értéke változó, gyakorlat i jelentősé
gükről megoszlanak a vélemények (24, 38-39). 

Mindenesetre akár fokozott csontbontást, akár fokozott csont 
képzést okoz a daganat áttét, ez már önmagában a csontszerke
zet tartó tulajdonságainak megválto zásához vezet (40). 

A daganat sejtek által keltett csontképzést-bontást élesen el kell 
választanunk a kórfolyamatot kísérő (és természetesnek tartha
tó) csontritku lást okozó (regresszív) és csontsűrűsödéssel járó 
(progresszív) szöveti-szervezet i választó l. Az erek külső össze
nyomatása vagy eltömeszelődése vérellátás zavart, pl. csont
sorvadást, csontelhalást eredményezhet. Az elhalt csontszövet 
meggyöngül, és az egyes csontgerendákon csak szövettanilag 
észlelhető apró törések (microfracturák) jöhetnek létre , ami 
miatt végül az egész csontszerkezet összeroppanhat (komp
ressz iós fractura). Előfordulhat, hogy radiológiai lag, klinikai
lag is észlelhető kóros csonttörés alakul ki. A következményes 
helyreá llító folyamatok csontkép zésse l járnak, és a meggyen
gült csontszerkezet megerősítését célozzák. A fájdalom, műkö
dési zavar, a tartós mozgáskorlátozottság szintén okozhat szer
kezeti elváltozásokat. 

A csontszerkezet összeroppaná sa és a helyreállító folyamato
kat kísérő csontsürűsödés (a csonthegek képződése) fokozott 
,,radiodenz itást" okoz, ami elfedheti a daganat eredetű csontle

épü lést. Másrészt nem minden csontfe loldó folyamat esetében 
kell azonnal daganatáttétet feltételeznünk. 

A radiológiailag oldást vagy meszesedést mutató folyamatok 
hátterében zaj ló kóros folyamatok pontos érte lmezése termé
szetesen csak a szövettani metszetek elemzése alapján történ
het. Szintén nem lehet telje s mértékben tisztázn i a folyamatok 
pontos term észetét scint igráfiás vizsgá latta l, ugyanis a tech
nécium (Tc-99m) izotóppa l végzett vizsgálat során a fokozott 
izotópdúsulás nem magára a daganato s folyamatra jellemző, 
hanem az csontépítő sejtek fokozott tevéken ységé t jel zi. Kiter
jedt , többszörös áttéttel járó daganatos folyamatok esetében a 
scintigráfiás vizsgálattal talált izotópdúsulások hátteréb en csak 
az esetek felében fordult elő valóban daganatos folyamat (4 1 ). 
Különösen gyakran okoznak ál-pozitívitást az elfajulásos csont
betegségek , érdaganatok (42). 

A felsorolt elmé leti lehetőségek nem mindig okoznak gondot a 
gyakorlatban. Ha ugyanis ismert daganatos betegen fájdalmas , 
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gukban is j árhatnak - minden 
áttétel nélkül - ún. paraneoplá
ziás eredetű ízületi fájdalmak
kal. 

11. a. b. ábra.• Jobb és bal oldali csípőizüle1 i römgen felvé1el. A jobb oldali mellső-hátsó felvélelen pusztító 

ízüleli folyamat lá1ható. A bal oldali Lauens1ein felvélelen kóros combnyaktörés mutatkozik. A teljes egészében 

feldolgozott combfej mü1é1i anyagán nem találnmk daganatá11éte1. A combfej és a combnyak leljesen elhalt 

Csonlelhalásra utaló radiológiai je lek még nincsenek. A csontlörés az elhal! 1erüle1en belül kövelkezen be. 

Fogorvosok , száj sebészek gyak
ran a fogfájás vagy az állkapocs 
fájda lom hátterében derítenek 
ki cson táttéteket, akár nem is az 
állkapocscso ntban. Hirschberg 
és mtsa i ( 44) 390 á llkapo
cson elhelyezkedő dagana tátté
tet vizsgáltak; nőkön leggyak
rabban az emlő, a me llékvese, a 
vastag- és végbél, a női nemi 
szervek, valamin t a pajzsmirigy 
rossz indulatú daganatai, férfia
kon pedig a tüdő, a dülmiri gy, a 
vese és a mellékvese eredetű 

daganatok okoztak áttétet. A fog
fáj ás, illetve az állkapocs fájda
lom első klinikai tünete lehet 
a rossz indulatú daganatnak , és 
már felléphet a csontáttét meg
je lenése előtt is. Pruckmay er és 
mtsai (45) 763 rossz indulatú 
dagana tot vizsgá ltak. Kilenc 

betegen találtak állkapocs átté
tet (közülük négy daga natáttét 
emlő eredetű vo lt). Hat betegen 
az állkapocs fájdalom meg
előzte az áttét megjele nését. 

• B. A. 53 éves nőbeteg anyaga. A beteg méhét laphámrák miau 49 éves korában eltávolítollák. Nagy me1111y iségíí 

műtét utáni rö111genbesugárzást kapa//. Jobb csípőízületi pusztÍIÓ folyamat miau csípőizüleli protézis beültetését 

tervezték. A méheltávolítás, illetve a míítétet követő besugárzás után egy évvel autóbusz lépcsőjére fellépve bal 

csípőjében roppanást érzeti, bal lábát nem tudta terhelni. A röntgenfelvételen a látszólag ép bal oldali comb

nyakon kóros törés alakult ki. A bal csípőbe azonnal izületi protézist ültettek be, majd négy évvel a méh eltávolí

tása, illetve a besugárzás után a jobb oldalon is elvégezték a míítétet. Mindkét oldali combfej részletes szöveuani 

feldolgozása során sem sikerült daganatátlétet igazolni. A bal oldali combnyaktörés, illetve a jobb oldali pusztÍIÓ 

izületi folyamat hál/erében sugárkezelés okozta csontritkulást és nemfertőző csont elhalást derített ki a szöve//ani 

vizsgálat. 

A fáj dalmat a csonthártya izga
lom (a csonthártya igen sok fáj
dalomérző idegrostot tarta l
maz), a szinov iális hártya, vagy 

oldást vagy meszese dést mutató csontfo lyamatra derül fény ra
diológ iailag, illetve a sc intigráfiás vizsgálat során többszörös 
dúsulást talá lunk, igen nagy valószínűséggel gondo lhatunk ar
ra, hogy az elsődleges daganatátté tet adott. 

4. KÓRISMÉZÉSI ÖSSZEFÜGGiSEK Nemr itkán előfordulhat, hogy 
az elsődleges daga nat klini kailag néma (különösen emlő-, dül
mirigy-, tüdő-, vese- és paj zsm irigyrák esetében), és az első 

klinikai panaszoka t maga a csontáttét okozza. Előfordulhat, 

hogy a fájda lmatlan elsődleges daganat még a cé lzott vizsgála
tok során is rejtve marad. 

Csontáttétek esetében nemegyszer ízületi fájdalmak miatt for
dul a beteg orvoshoz (dülmi rigyrák esetében pl. a derékfáj ás 
miatt). Ízület köze li daganatáttét az ízületi gyulladásra j el
lemző tüneteket okoz hat (43). Az elsődleges daganatok ötuna-
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az ízületkörü li lágyrészek kö
vetkezményes duzzanata (vér

bőség, vizenyő, lobsejtes, vagy egymagvú sejtes beszűrődés) 
okozha tja (3, 43). Egy-egy csontge rendát érintő apró törés ese
tén vongálódhat a csont hártya. Klinikailag látványos kóros tö
rések vagy a csonthártya (9. a. ábra), illetve az ízület dagana
tos beszűrtsége ( 46), a daganat terje déséve l j áró szerkeze ti 
károsodások, súlyos puszt ító folyamatok esetén nyilvánvaló 
a fájdalom eredete. A gerincáttéte k miatt cauda szindróma, ge
rincvelő össze nyomódás alaku lhat ki (36, 47), a csontvelő da
ganatos beszűrtsége vérszegé nységgel járhat stb. 

Az elsődleges daganat ismerete nélkü l az áttételre vonatkozó 
pontos kórisme csak a szöve tkimetszés anyagábó l várható. 
Az áttétel szövet i képe többnyire jellemző az elsődleges daga
natra. Differenciálatlan daganatáttétek esetében azonban számos 
lehetőség felvetődhet a szövet i kép alapján, sőt előfordulhat, 

hogy az elsődleges daganat helyére vonatkozóa n nem tudunk 
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11. c. d. e. f g. ábra.• A jobb oldali combfej (e), il

letve a középső nyílirányú csontszelet makroszkópos 

képe ( d), valamint a csontszelet kontakt röntgen

felvétele (e). A súlyos csontkárosodás, illetve a kife

jezett szerkezeti elváltozások ellenére nem tudtunk 

szövettani vizsgálattal daganatos folyamatot igazolni. 

A metszeteken a csontszövet nem-fertőző elhalá5át 

találtuk, csökevényes csontképződés jeleivel. 

11. f. g. 125x. * L. 11. a. b. ábra 

d 

határozott véleményt mondan i (48). Kivételese n annak az el
dön tése is nehézséget okozhat , hogy egyálta lán elsődleges 

vagy áttéti csontdaganatról van-e szó (2) . Szövettani lag igazo lt 
áttétel ese tén indokolt a feltételezett elsődleges daganat klin i
kai megerősítése. 

Az elsődleges daganat kivételesen olyannyira rejtett marad, hogy 
csak boncolássa l (vagy még a boncolással sem) sikerül a nyilván
valóan áttéti csontfolyamat eredetét fellelni (pl. dülmir igy vagy 
tüdő eredetű, klinikailag néma, kicsiny rákos gócok esetében). 
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Az elmondottak ellenére mégis biztosan 
állítható (elismerve az összes testbe nem 
behato ló módszer hasznát és értékeit), 
hogy csak a szövettani vizsgálat alkal
mas arra, hogy a daganatos, illetve áttéti 
csontfo lyama tok pontos természe tét 
megbízhatóan tisztázzu k. 

5. A CSONTÁnÉTEK GYAKORl5ÁGA Em
lítettük már, hogy a röntg enfelvé tel, il
letve a sc intigrá fiás kép nem teljesen 

kórjelző, a meszese dést vagy feloldó
dást mutató folyamatok eredetének el
döntés e rad iológiailag, illetve a foko
zott halmozódás okának ponto s tisztá
zása izotópo s vizsg álatta l nem mindig 
lehetséges. Előfordulhat az is, hogy 
ténylegese n meglévő áttétek nem mu
tatko znak a röntge nfelvételen (pl. az 
oldódás kis terü letet érint, vagy kísérő 

helyreá llító meszesedés elfedi a cson t
oldó fo lyam atot), illetve az áttétek rej
tettek maradnak a sc int igráfiás vizsgá

lattal [p l. az áttétel nem j ár fokozo tt 
csontépítő sejt tevéke nységge l p l. mye
loma, lymphoma ese tén (49)]. A cson t
áttét helyének pont os ismereté ben néha 
még a felvételek újra kiértékelése során 
sem le lhetőek fel az áttéte lek. Jajfe 
(23) soroza tában 3 1 kórszövettani vizs
gálattal igazol t daganat közül csak 15 
(48%) volt radiológiailag észlehető . 

Radio lógiai és sc intigráfiá s vizsgá la
tokka l a hamisan negatív eredmények 
mellett ál-pozitív leletek is előfordulhat
nak, pl. nem minden csonto ldó folyamat 
daganatos eredetű, vagy a meszesedést, 
illetve a fokozott izotópdúsulást nem 
mind ig daganat okozza. Haller és mtsai 
(50) a keresztcsont és a csípő-kereszt
csonti ízület csonto ldódá sos folyamatát 
írjták le, mely végbélrák sugárkeze lését 
követően alakult ki. Szövettan i vizsgá-
lattal a feltéte lezett dagana táttét kizár

ható volt. Saját anyagunkon méhrák sugárkeze lését követően 
alakult ki roncsoló csípőízületi folyamat, és a viszonylag épnek 
látszó ellenoldali combcsonton kóros törés . Mindk ét combfej 
telj es szövettani feldolgozásáva l kizárható volt a daganatáttét. 
A kóros törés és a pusztító csípőízületi folyamat hátterébe n a su
gárkezelés miatt kialakult csontmegkevesbedés (osteopen ia), és 
nemgyull adásos csontelha lás állt ( II . a. b. e. d. e.f g. ábra). 

Bizonytalan esetek tisztázásá ban seg ítsége t nyújthatn ak az 
újabb képalkotó elj árások, mint pl. a CT, MRl vagy PET (po-
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zitro n emissziós tomográfia) (41 , 5 1-52). Fo lyamatos a fej lő

dés a labo ratóriumi vizsgálómó dsze rek terül etén is, de ezek 
j elenleg még nem helyettesíthetik a hagy ományos képa lkotó 

eljárásokat (38) . 

A vizsgáló módszere k érzé kenysége különböző, így a átté tek 
va lódi gya korisága, a csontok igazi érint ettsége csak megfelelő 

kr itikáva l ítélhető meg. A különböző módsze rekkel ta lált gya
koriságok igazá ból nem is vethetőek össze egy mássa l. Nagy 

va lósz ínüségge l csa k kórbonctani vizsgá lattal zárhatóak ki az 
átté tek, ha p l. a boncolási anyago n a gerinc kellően hossz anti 

sze letét , a bordáka t , a szegycs ontot és mindkét cs ípőlapátot te

kintve szöve ttani vizsgá lattal sem találunk daga natáttétet (23) . 

Valószínűnek tűnik, hogy az elsődleges daganatok legalább 
70%-a okoz csontáttéteket (23). A csontokba áttétet gyakran adó 

(osteotro p) elsődleges daganatok (emlő-, tüdő-, dülmiri gy-, ve
se-, pajzsm irigyrák) esetében ez a gya koriság elérheti a 85%-ot 
is (23). Co!eman (3) adatai sze rint az emlő és dülmiri gyrákok 

65-75%-a , a paj zsmirigyrák 60%-a, a tüdőrákok 30-40%-a, a 

vese ráko k 20-25% -a j ár csontáttétte l. Az áttétek gya koriságát az 

elsődleges daga natok sajátossága in, a kórfolyamat stádium án túl 

alapvetően befolyáso lja az alka lmazott vizsgála ti módszer, és az 
ész lelését követő élettartam, azaz a túlélési idő is. 

Ismert, hogy a tú lélési idő szempo ntj ából jelentős külö nbsége k 

vannak az egyes daga natféleségek közöt t. Sioutos és mlsai (36) 
109 gerincátté t miatt műtött betege n azt találták, hogy a leg

hosszabb túlélés i idővel a vese rák áttétele eseté n számo lhatunk. 
Az emlő, a dülmiri gy, a tüdő és a vastag bél eredetű daganat át

tétek esetében a túlélési idő az említettek sorrendjében csökke n. 

Kizáró lag cso ntáttéteket okozó rossz indul atú daga natok ese tén 

j obbak a túlé lés esé lyei, mint a zsige ri átté tekke l j áró rossz in

dulatú fo lya matokban. Perez és mlsai (53) 510 emlőrákos be

tegü k közül 77 betege n ész leltek csontáttételt, 73 betegbe n pe
dig zsigeri áttéte ket. A túlélés i idő a két csoportb an átlagosa n 
28, illetve 13 hónap vo lt. 

A csontátté t fellépése jelentősen csö kkenti a várh ató túlélés i 

időt. Toma és mlsa i (54) 82 emlőrákos beteget kí sértek figye

lemme l. A csontá tté ttel nem szövődött emlőrákos betege k átla
gos túlélési ideje 87,4 hónap, míg a csontáttétte l szövődötteké 

38 hónap vo lt. 

6. AZ. EMLŐDAGANATOK CSONTÁTTffEINEK SAJÁTOSSÁGAI Am i

kor az emlő eredetű daga natok cso ntáttételeit tárgya ljuk, 

elsősorban az emlőrákok áttéteire gondol unk . Sarcomá k is ad
hatnak azonban csontáttéteket. Jones és mlsai (55), illetve Ra

inville és Han!ey (56) cso ntáttétet okozó cys tosa rcoma phyllo
ides eseté t ismertetté k. 

Az emlőrákok átté ti csontd agana tairó l beszélve értelemszerűen 

elsősorban a női emlő rossz indul atú daga nata ira gondolunk. 

Meg ke ll azo nban j egyezn i, hogy többn y ire fia tal férfi ako n , 
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a megnagyo bbodott emlőmirigyek (gynecomas tia) talaj án ki

alakult rák sz intén okozhat cso ntáttéteket (57-58). 

GYAKORISÁG ÉS HALÁLOZÁS ly (59) sze rint az Amerikai Egy esült 
Államokban a leggyako ribb rosszind ulatú daga nat az emlőrák, 
és ez a második helyet fog lalja el a rák okozta halá lozások kö

zött. Unni (2) összes ített adatai szer int az Egyes ült Á llamok

ba n éve nte mintegy 88 OOO új rossz indulatú emlődaganatra de
rül fény. Az emlőrákok 57-77%-a ad áttétet a cso ntok ba, azaz 

az USA-ban éve nte mintegy 50 000-68 OOO nőbetegen lehet 
emlő eredetű csontáttétte l számolni (2). Magyarország i rákos 

halálozásra vagy az emlő eredetű dagana tos ha lálra, illetve 

cson tát tétekre vonat kozó adatot saj nos nem ta láltunk a szám í

tógépes világhálón. Várható, hogy az egészségügyi miniszter ha
tá lyos, új rendelete alapján haza i adatok is születnek belát ható 
időn belül, és remélhetőleg ezek majd megje lennek a nemzet

köz ileg elismert , és figye lemme l kísért lapokba n is (60). 

Kolb és mlsai (6 1) 278 áttételes emlőrákot értékel tek. Százk i
lencven két betegen ( 69, 1 % ) ta láltak cso ntáttétet, főként gerin

cen elhelyezkedő!. Százhatvankét betegen (58,3%) a cson ton 

j elentkeze t1 először az áttét. Carty és ml.mi (62) l 00 emlőrákos 

betegen 60 esetben találtak csontáttétet. Mások alacso nyab b 
gyako riságot közöl tek. Bombardieri és mlsai (38) például 149 

emlődaganatos betege t vizsgá lva csak 33 betege n (22%) fi

gye ltek meg csontáttéte t. Diel (63) 338 emlőrákos beteg kórle
folyását kísérte figyele mm el. Átlagosan 20 hónapos köve tési 

idő után 28 betegen lépett fel késői áttét ( 14 betegen kizárólag 
a csontoko n, 9 betegen a belső szerveke n, 5 betegen mindké t 

helyen). Említ ettük, hogy az áttétek gyakoriságá t az elsőd leges 

daga nat saj átosságai n, a kórfolyama t kiterjedtségé n túl alap

vetően befo lyáso lja az alka lmazott vizsgá lat i módszer és a tú l

élés i idő. Érzékeny módszer, kiterj edt vizsgá lat, illetve kellően 
hosszú túlélés ese tén gya korlatilag min den emlőrák eseté ben 
szá molhatunk cson tátté tel kialakulásáva l (k izárólagosa n vagy 

más szerveket is érintően) . Saj át bemutatott betegün kön pl. 20 
évve l az elsődleges emlőrák eltávolításá t követően és teljese n 

tünetme ntes időszak után lépett fel csontáttét (}. a. b., 4. a. b., 

10. a. b. ábra). 

ELHELYEZKEDÉS Az emlőrákok leggya krab ban a ger ince n adnak 
cso ntáttétet, legko rábban a cs igo lyateste ken, főként a velőállo

mányban (6 1, 64). A tüdő- és a vese rákok csigolyaátté te gyak

rabban j elenik meg először a csontkéreg terüle ten (64). Bár a 

dagana táttét a cs igo lyates teken szokott a leggyakrab ban és a 
legkorábban fellépni , az át téti fo lyamat kezdődhet az ízü let i 

nyúlványo kban is (65). Jacobson és mtsai (66) 242 emlőrákos 

betege közü l 34-en lépett fel cso ntáttét. Elsősorban a ger ince n 
( 18/34), a koponyán (5/34), a szegycso nton (4/34), a végtago

kon (4/34) találtak átté teket. Solomayer és mlsai (67) 1465 

elsődleges emlőrákos betegen 1265 ese tben vizsgálták a kéto l
dal i csípőlapát k imetszett szöve tmi ntáit, és ebben az elhe lyez

kedésbe n csak 24 betegen ( 1,7%) találtak szöve ttanilag daga

natáttéte t. Relihan és mlsai (68) 29 nyirokcsomó át1ét nélkü li 

emlődaganatos beteg adatait elemezve azt állítják a Lance tben, 
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hogy a bordában gya koribb az áttétel, mint a cs ípőlapátban. 

Cso ntáttét természetesen bárhol felléphet. Lu és Chen (69), il
letve Stavropoulos és Ord (70) például az állkapocsban írtak le 
áttétet, Dripc hack és Roberson (7 1) a lábcsontokat elpusztító, 
Ruiz-Hernandez és mtsai (72) pedig a töröknyeregben diabetes 
insipidust, agya lapimiri gy alulműködést (hypopitu itarismust) 
okozó emlőeredetű csontáttétet ismertettek. Az emlőrákok 
csontáttéteinek megosz lására vonatkozóa n sajno s nem talál
tunk olyan adatot, mely az egész csontvázat felölelő rész letes 
szövettan i vizsgá laton alapuln a. 

RADIOLÓGIAI MEGJELENÉS Res ni <.:k és Niwaya rna (43) szer int az 
em lőrák radiológ iailag leggyakra bban csontoldódást mutató 
(vagy kevert) áttétet ad, míg Rosenthal (41) szer int leg inkább 
kevert típusú ( osteolyticus+osteoplasticus) áttétellel találko

zunk. 

SZÖVETTANI ÉS IMMUNOHISZTOKÉMIAI SAJÁTOSSÁGOK Szövettani
lag a csontáttét teljes egészé ben mutathatja az elsődleges daga
nat szövettani sajátossága it. A jól differenciált daganatáttétek 
mellett előfordulhatnak igen nagy mértékben differenciálatlan, 
éretlen áttétek is. Az elsődleges daganatokhoz hasonlóan a da
ganat differenc iáltságá tól függően valamennyi daganatjelző ki
mutatható lehet az áttéti daganatsejteken is. lmmun ohisztoké
miai vizsgá latokkal (anti-human epithelialis antigén, cytokera
tin, stb.) még az elszórtan előforduló, magányos daganatsejtek 
is igazolhatóak már olyankor is, amikor ezek a szórványosan el
helyezkedő daganatsejtek még nem azonosíthatóak a hagyomá 

nyos szövettan i módszerekkel (73-74). Funke és mtsai (75) 103 
emlőrákos beteg csontvelő állományába n az esetek felében ta
láltak daganatsejt eket. Úgy tűnik, hogy a kiszívott csontvelőben 
elszórtan előforduló daganatsej teknek kórjóslati jelentőségük 

van. Die/ és mtsai (76) 128 műtött emlőrákos beteg között 41-
ben találtak szórvá nyos daganatsejt eket (32%). Ezeknek a bete
geknek a daganatos megbetegedése - az elsődleges daganat si
keres eltávo lítása ellenére - 14 esetben (viszonylag rövid idő 

alatt) kiújult , csontáttétel lépett fel, míg a mikroáttétek nélküli 
36 beteg között ez csak négy alkalommal ( és hossza bb idő után) 
következett be. Mansi és mtsai (77) megerősítették ezt az össze
függést. 350 emlőrákos beteg között 89-en (25%) találtak mikro
áttétet, míg 26 1 (75%) beteg csontvelő aspirátumában nem tud
tak daganatsejteket kimutatni. Hetvenhat hónapos átlagos köve
tési idő alatt a 89 közül 43 (48%), míg a 26 1 közül 64 betegen 
(25%) lépett fel csontáttét (p <0.005). 

TÚLÉLÉSI ESÉLYEK SZÖVETI MUTATÓI Cofeman és mtsai (3,78) 
367 emlő eredetű rákos beteg kórlefolyásá t kísérték nyomon . 
139 betege n kizárólag csak a csonton észle ltek távoli daganat 
áttétet, 228 betegen pedig a csonton kívül még va lamilyen 
egyé b helyen is. Azt találták, hogy a változás kora után, az 
idősebb nőbetegek emlő lebenyrákj a esetén nagyobb valósz í
nűséggel várható, hogy kizárólag a csontokban keletkezik át
tét. A csontáttét megje lenésé t követően az átlagos túlélési idő 
2, 1 év volt. Míg a viszonylag fiata labb, ivarérett korú nőbete

gek tejjárat eredetű rák.betegsége i esetén (többnyire sok területi 
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nyirokcsomó-áttétekke l) nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
a csontokon kívül további zsige ri áttétek alakuln ak ki a későb

biekben. A csontáttét megje lenését követően az átlagos túlélé
si idő 1,6 év volt. Yamashita és mtsai (79) szerint a gerinc felső 

(ágyé k-keresztcso nti ízület feletti szakaszán) fellépő áttéti da
ganatok esetében kiseb b a valószínűsége annak, hogy további 
zsige ri áttétek alakuljanak ki, mint az alsó gerinc szakaszon 
(keresztcsont és/vagy a farok.csont i csigolyák) megje lenő átté
tek esetében. Moch izuk i és mtsai (80) 46 emlőrákos boncolás
ra került betegen három éves átlagos túlé lési időt találtak (a be
tegek az emlőrák megá llapítását követően 1 nap és 137 hónap 
között haltak meg, leg inkább keringés i vagy máj elégtele nség
ben, illetve a daganat szövődményei miatt ). Minél nagyobb, 
illetve éretlenebb (ösztrogén receptor negatív) volt az elsődle

ges daganat, minél kiterjedtebbek az áttétek, annál rövidebb 
volt a tú lélés. Csontoldódásos (35), illetve többszö rös áttét (36) 

esetén rosszabbak a túlélés esé lyei. 

Fontosak ezek a statisztikai összefüggések annak ellenére, 
hogy adott betegünk vonatkozásá ban csak a várható esélyekről 

táj ékoztatnak, és ez nem okvetlenül egyezi k betegünk tényle

ges kórlefolyásáva l. 

NŐI NEMI SZERVEK ROSSZINDUlATÚ DAGANATAINAK CSONTÁT

TÉTEI Abdul-Karim és mtsai (8 1) 305 elsődleges nőgyógyásza

ti eredetű rossz indulatú daganatos beteg boncolási anyagát dol
gozták fel. Negyve nkilenc betegen ( 16, 1 %) találtak csontáttétet. 
Az áttéteket 20 esetben méhnyak (40,8%), 17 méhtest (34,7%), 
7 petefészek ( 14,3%) , 4 szemé remaj ak (8,2%) és 1 peteveze ték 
(2%) eredetű rák okozta. Tenn észetesen sarcomák is adhatnak 
csontáttétet. Takemori és mtsai (82) méhtest leiomyosarcoma 
hátcsigolya áttételét, Uchino és mtsai (83) koponya áttételét is
mertetik. Ez utóbbi 54 éves nőbetegen egy évve l az elsődleges 

daganat és az első koponya áttét teljes eltávolítását követően, a 
sikeres műtét ellenére, később többszörös csontáttét alakult ki. 

A nőgyógyászati daganatok csontáttéteinek kialakulására vo
natkozóa n is igaza k a bevezető részbe n elmondott általános 
lehetőségek. Ratanathara thorn és mtsai (2 1) az áttétek kiala
kulásának lehetséges útvonalát elemez ték. 496 méhnyakrák 
41 esetében igazo ltak csontátté tet. Feltételezték, hogy a cson
táttétek a Batson-féle vénákon keresztül, a vér útján alakultak 
ki, vagy az elsődleges daga nat, esetleg ennek áttétele közve tle
nül terje dt rá a csontokra. 

A MÉH (MÉHTEST, MÉHNYAK) EREDETŰ DAGANATOK CSONTÁTTÉTEI 

GYAKORISÁG, HALÁLOZÁS Bristow (84) szer int az Egyesü lt Államok
ban 37 400 új méhnyálkahártya eredetű rákot fedeztek fel 
1999-be n, illetve a becsü lt adatok szerint 1999-ben 6400 beteg 
halt meg méhtestrákban. Indiai adatok azt mutatják, hogy 
Bombayben csökkent a méhnyakrá kos megbetegedések száma 
az 1965- 1990 közö tti időszakban (85). Ez a gyakor ibb laphám
rák számarányá nak csökkenéséből adódott, míg a laphámrák.
hoz képest ritkábban el őforduló mirigyes szerkezetű rák kis
mértékben szaporodott; azaz a 25 éves időszakot figye lembe 
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véve mérsékelt arányeltolódást lehetett megfigye lni a rákos 
megbetegedése k szöve ttani típusai közö tt . Elképzelhető, hogy 
ez nem csak indiai saj átosság, és más országokban sem tekint
hetők j elenlegi ismereteink örök értékűnek. 

ELHELYEZKEDÉS Dosere tz (86) 71 éves nőbetegen IV. stádiumú 
méhtestrák állkapocs áttételét isme rteti. A daganatáttét szöve t
tanilag zömében éretlen mirigyes ráknak felelt meg, melyen 
belül kisebb góco kban a laphámirányú érést mutató dagana t
sejteke t lehetett fellelni. A méheredetű daganatokra is igaz az 
általános részben leírt szabály, hogy bár az áttéti daganatok 
lt:ginkább a törzsköze li csontokon fordu lnak elő, bárhol fellép
het áttétel. Schols és mtsai (87) méhnyá lkahártya felkarcsonton 
elhelyezkedő elkülönült áttételét ismertetik. Vani és mtsai (88) 
terhessége t követően fellépő keresztcs ont áttétét írták le. Mi
rigyrák sarokcso nton elhelyezkedő elkü lönült áttételét például 
többen is leírták (89-9 1 ). Ismeretlen méhnyakrák első tünete 
lehet a csontáttét (92). Cs igo lya össze roppanást, cauda szind
rómát okozhat a még viszonylag kicsiny méhnyakrák mellett 

fellépő nagy csontáttétel, és előfordulhat, hogy a koponyacso n
ton jelentkező áttétet egyidejűleg ismerik fel a már előrehala

dott stádiu mban lévő méhnyakrá kkal (93-94). Sokszor az átté
tek okozta panaszok megelőzik az elsődleges daganat felisme
rését p l. ugrócsontba áttétet adó mirigyrák, vagy a bal combcson t 
törzs köze li végé n észlelt mirigyrák közöl t esetében (95-96) . 
Baid és mtsai (97) 620 méhnyakrákos betegen 17 (2.7%) cson
táttétet talá ltak az ágyék i gerince n, medence csontokon és a 
hosszú csöves csontoko n. Tizenkét betegen önálló áttét, ötön 
többszörös áttétel volt meg figyelhető. Három betegen a daga
nat áttét előbb okozot t panaszokat , mint az elsődleges dagana t, 
14 betegen a csontáttét később került felismerésre. Hirnle és 
mtsai (98) 160 méhnyakrákos betegen végez tek rész letes scin
tigráfiás vizsgá latot. Nyo lc betege n figye ltek fel csontáttétre 
gyanút keltő izo tópdúsulásra, de a célzott röntgen vizsgá lattal 
ezek közü l csak egy esetben igazo lódott valódi daganat áttét. 
Foley és mtsai (99) 50 méhnyak rákban szenvedő beteg sorsát 
köve tték nyomo n átlagosan hét évig . T ízen ha ltak meg az 
elsődleges dagana t eltávo lítása után 6 hónap-2 év tünetmentes 
időszakot követően, közülük négybe n távo li áttétek alakultak 
ki a csontoko n és a tüdőben. 

RADIOLÓGIAI MEGJELENÉS Resnickés Niwayama (43), illetve Rosenthal 
( 41) egye té11enek abban, hogy a méh11yakrák leginkább kevert 
típusú ( csontoldó + csontépítő) áttétet ad a csontokon. A méhtest 
eredetű rákok áttétele gyak rabban cson toldásos (43). 

SZÖVETTANI ÉS IMMUNOHISZTOKÉMIAI SAJÁTOSSÁGOK A daganatáttét szö
veti képe minden vá ltozatban és átmenetben előfordulhat a jó l 
di fferenciá lt (mirigyes, szemölcsös, stb .) formák és a teljesen 
éretlen alakok között. Jelen tanu lmányban nem feladatunk szö
vettanilag isme 11etni a rákok sokféleségé t, elfogadott formá it, 
ezért nem rész letezzük a szövet i kép gazdagságát. 

Caduff és mtsai ( 100) szövetta nilag hasonló megjelenésű méh 
és petefészek eredetű daganatokat hason lítottak össze. A p53 és 
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a c-erbB-2 reaktivitás különbsége it v izsgá lták 86 méh, és 
28 petefészek eredetű méhnyálkahártya típusú rákon, továb bá 
8 méh és 26 petefészek eredetű savós szemö lcsös daga naton. 
A savós szemö lcsös típusú rákok esetében nem volt lényeges 
különbség a p53 festődés szempontjá ból a méh (75%) és a pe
tefészek (62%) eredetű dagana tok között. A méhnyálkahártya 
típusú (endometriális) daganatok daganatsej tje i azonban sokka l 
gyakrabb an mutattak p53 poz itivitást petefészek-e redet esetén 
(50%), szembe n a méh eredetű (5%) méhnyálka hártya dagana

tokka l (p <0.000 1). Mindkét (méhnyálka hártya és szemö lcsös) 
típusú daganaton csak ritkán lehetett kimutatn i c-erbB-2 reakti
vitás!, függetlenül az elsődleges daganat elhelyezkedésétől. 

Úgy tűnik, hogy az áttéti daga natok esetén a daganatjelzők im
munohisztokémiai v izsgá lata - lega lábbis az említettek vonat
kozásá ban - önmagukban még nem elegendőek az elsődleges 

daganat helyének azonosítására, és jelen leg még leginkáb b a 
szövet i kép alapjá n lehet a daganatáttét forrását megítélni. 

TÚLÉLÉSI ESÉLYEK SZÖVETI MUTATÓI Tjalma és mtsai ( 10 1) 114 burjánzó 
és 20 ín situ méhnyakráko t vizsgá ltak. Nem ta láltak összefüg
gést az elsődleges daganat érgazdagsága és a szöveti kép között. 
Érgazdag daganatok esetébe n gyakra bban fordult elő nyirok
csomó átté tel és az érrések beszűrtsége. Obermair és mtsai 
( 102) 102 méhnyakrákos beteg tú lélési idejét vizsgá lták. Dúsan 
erezett elsődleges daganatok 63%-ába n, míg a gyengén erezett 
daganatok 89,7%-ában találtak ötéves túlélést. A várható túlélési 
idő megítélését azonban megne hezíti az, hogy az elsődleges da
ganat érgazdagsága helyről-helyre változhat. Mazurek és mtsai 
( 103) szerint például méhnyál kahártya mirigyrák szélső részle
tei érgazdagabbak, mint a dagana t középpontja. Az érgazdagság 
tehát nem csak daganatonként lehet különböző, de ugyanab ban 
a daganatban is változhat helyről-helyre, azaz előrejelző értéke 
az adott betege n csak kor látozott lehet. 

A MÉHFÜGGELÉK (PETEFÉSZEK, MÉHKÜRT) EREDETŰ DAGANATOK 

CSONT ÁTTÉTEI 

GYAKORISÁG, HALÁLOZÁS A nőgyógyászati rosszindu latú daganatok 

közü l a petefészekrák okozza a legtöbb elhalá lozást. Ebben sze
repe van annak is, hogy a daganat soká ig tünetmentes, és amikor 
már panaszokat okoz, az esetek 75%-ában kiterjed t hasi áttétek 
kísérik (104). Az ötéves tú lélés 5- 15%. Ergene/i és mtsai ( 105) 
betegén jóindulatú tömlős teratoma talaján alakult ki környeze
tét beszűrő rhabdo myosarcoma a petefészekben, mely a lapoc
kába adott áttétet. A beteg négy hónappa l a műtét után megha lt. 

ELHELYEZKEDÉS Petefésze k daganatok viszon ylag ritkán adn ak 
csontáttéteket , de az áttét bármelyik csonto n jelen tkezhet. 
Kumar és mtsai ( 106) l 03 petefészekrák között csak négyet ta
láltak (két savós, egy nyákos, egy csírasejte s mirigyes daga na
tot), melyek a csigolyákon, a mede ncecson ton, illetve a kopo
nyán okoztak csontoldódásos áttéteket. Az átlagos tú lélés a 
csontáttéteket követően 7,5 (6-39) hónap volt. Thirumala és 
mtsai ( 107) granulosa sejtes petefészekrák L 1 csigolya áttéte
lét ismer tetik. Az áttét CT vizsgálattal gye ngült sűrűséget mu
tatott. Noguchi és Mari ( 108) petefészek eredetü dagana tos 
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megbetegedést ismertettek ; az áttétek a szegycsonton és a bor
dákon j elentkeztek. Turan és mtsa i ( 109) méhnyálkahártya je l
legű petefészek daganata a kisujjb a adott áttét. 

RADIOLóG IAJ MEGJELENÉS Resnick és Niwayama ( 43) szerint a petefé
szekrák csontáttétei gyakrabban oldódásosak, de esetenként fo
kozott csontképzésse l járn ak. Rosentha/ (4 1) anyagán a petefé
szekrák leginkább kevert típusú áttétet adott a csontokon. Onte/1 
és Greenspan ( 110) csontm eszesedéssel j áró (osteoplasticus) át
tétet okozó petefésze k mirigyrákot közöltek, mely felfedezése
kor még nem j á11 hashártya érintettségge l vagy tüdőáttéttel. 

SZÖVETTANI ÉS IMMUNOHISZTOKÉMIAI SAJÁTOSSÁGOK A daganatáttét szö
veti képe mind en változa tban és átmenetben e lőfordulhat a tel

j esen érett (mirigyes, sze mölcsös, stb.) formák és a teljese n 
éretlen alakok között. Dinh és mtsai ( 111) csontáttétet okozó 
petefészek eredetű nyákos, tömlős mirigyrák esetét közlik. 
A már említett csontmeszesedésse l já ró daganat mirigyes szer
kezetű volt ( 110). A petefésze k eredetű ráksejte ken is előfor

dulhat ösztrogé n vagy progesz teron receptor, de ez nem mutat 
semmifé le kapcso latot más daganatjelzőkkel, mint például a 
cathepsin D-vel ( 112). A c-erbB-2 és a p53 reaktivitás kórismé
zési jelentősége kétséges ( 113). A petefésze k daganatok ( és át
téte ik - a szerző megjegyzése) elkü lönítő kórisméjében seg ít
séget nyújthat a keratin 7 és a keratin 20 immu nh isztokémiai 
vá lasz. Petefésze k daganatsejt eken az esetek 94%-ában keratin 
7 negativitás, illetve keratin 20 pozitivitás figyelhető meg, míg 
a vastagbél eredetű rákok keratin 7 pozitivitást, keratin 20 ne
gativitást, a gyomor eredetű rákok mindkét daganatjelzőre vo
natkozóan poz itivitást, a méhnyálkahártya jellegű daganato k 
pedig hasonlóan a petefésze k daganataihoz, keratin 7 negativi
tást, keratin 20 pozitivitást mutatnak ( 114). 

TÚLÉLÉSI ESÉLYEK SZÖVETI MUTATÓI Al varez és mtsai ( 115) 88 petefé
szekrák erezettségé t v izsgá lták CD31 immunohisztokémiai fes
tődés alapján . Gyengén ereze tt daganatok eseté n - a korábban 
említettekkel egybehangzóan - hosszab b túlélési időt találtak 
(átlagosan 7,9 évet), mig dúsan erezett daganatok esetében 
sokkal rövidebb volt az átlagos túlélési idő (2, 7 év). Obermair 
és mtsai ( 116) ezze l szemben arra a megállapítá sra ju tottak 
63 petefészekrákos beteget nyomon követve, hogy a daganat 
érgazdagsága alapj án nem lehet megítélni a beteg túlélési esé
lyeit. A daganatsejt ek cathepsin-D pozitivitása szerepet j átsz
hat a szövetek beszürődésében, de nincs szerepe a nyirokérbe

törésben ( 117). 

A HÜVELY ÉS A HÜVELYBEMENET DAGANATAINAK CSONTÁTTÉTEI A kü lső nemi 
szervek és a hüvely csontáttétet okozó daganatairól kevés köz
leményt találtunk , de ilyen is előfordul. Corey és mtsai ( 118) 
pl. hüvelyi laphámrákot ismertettek, ami a halántékcso ntba 
adott áttétet, Schumacher és Rohde ( 119) pedig szeméremtest 
laphámrákot közöltek, ami az állkapocsba áttéteződött. 

ZÁRSZÓ Összefog laló tanulm ányt csak abbahagyni lehet, befe
j ezni sohasem. A j elen munk ára is igaz ez, hiszen - néhány 
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alapvető irodalmi hivatkozástó l eltekintve - csak az utolsó tíz 
év közleményeiből szemeztünk , a telj esség igénye nélkül. Az 
iroda lmi adatok alapjá n mindenesetre megállapítható , hogy az 
emlő, illetve a női nemi szerve k daganatai sokkal gyakrab ban 
adnak csontáttétet, mint ahogy ezt klinikailag felismerjük. Be
tegeinket gondo zva gya krabban ke ll a csontáttétek lehetősé

gére gondolnunk, különösen csontáttétre utaló panaszok vagy 
klinikai gyanúj elek esetén. 

KÖSZÖNETNYILVÁNiTÁS Köszönettel tartozom Koltói Ottóné
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