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ÖSSZEFOGLALÁS Az emlő és a női nemi sze rvek daga natain ak 

csontá tté tc viszonylag gyakor i. Eze k felfedezésé re a képalkotó 

eljáráso k a lega lkalmasabbak . Ennek ellenére a csontátté tek 
tüneteinek ismerete minden daganatgyógyász számára fon tos, 
mive l ko rán felve ti az átté t lehetőségét, amely kezdet i sza

kaszában sokka l jobb eredmé nnyel kezelhető. A csontáttétek 
leggya krab ban fájdalom, a ge rincta rtás bizonytalansága, a fe

nyegető csontt örés vagy kóros csonttö rés, gerincvelői össze

nyomódá s, valamint eme lkede tt szérum kalcium szint képében 

jelent kezne k. A tüne tek részletes ismertetése mellett a szerzők 
összefog lalják azo kat a laboratórium i eltérése ket is, amelyek 

segí tségünkre lehet nek a cso nt átt étek kór ismézésé be n és 

keze lésébe n. 

Kulcsszavak emlőrák, női nemi sze rv, rákok, cson tátté tek, 

tünetek 

BEVEZETÉS A csontr e ndszer a daganatáttétek egyik leggyako 

ribb he lye. Ennek oka nem te ljesen tisztázo tt , mind en bizo n

nyal több folyamat is szerepet játszhat eb ben. Az emlődaganat 
sejt ek a csontszövet felé vándoro lnak (az úgyneveze tt chemo
taxis kamrában) , mivel a csontújraképződés során felszaba

duló kollagé n töred ékek pozitív kémiai inge rként szerepelnek. 

A cso nt élet tani működése sorá n számo s növekedés i, illetve 
érképződési tényezőt (FGF, PDGF , ILGF I és II stb.) termel , 
ami az áttétes sejtek megt elepedését és helyi növekedésé t 

elősegítheti. Végül ada tok vannak arra vonatkozóa n, hogy 
egyes daga natsejt ek szá mára a csont sej ten kívüli folya
dékában lévő magas kalcium szint pozitív jel. 

Csontáttét irányában két esetbe n végzünk vizsgála tokat: l. olyan 

beteg nél, akine k nincs kimutatható daganat a - függetlenül attól, 

hogy korábba n szenvede tt-e daga natos betegségben vagy sem -
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akkor, ha a betegnél fájda lmas csonte lváltozás t észlelünk, 2. a 

már megá llap ított daganat stádiu m meghatározása során. 

Mindig figyelembe kell venni, hogy a csont áttétek tün ettana, 

hasonlóan a daganatos betegségek egyéb tün ete ihez, nem jeUe
mezhető egyértelmű tün etegyüttes megjele néséve l. Számtalan 

apró tünet hívhatja fel a figyelmet a rosszind ulatú be tegség 
jelenlété re. Jel enleg nincs magyaráza t arra, hogy egyes csontát
tétek miért teljesen tünetme ntesek , és mások miért já rnak fáj

da lommal. Nincs pontos ada t a tünetmentes csontá ttétek 

arányára vonat kozóan sem, de a klinikai tapasztala tok arra utal

nak, hogy a csontáttétek jelentős része fájdalmat lan (1 ). 

A csontáttétek kórismézése elsősorban a képalko tó vizsgála
tok le lete ire alapul , mindazoná ltal a felvétele k elkészítésé t 

megelőzően a tünetek , labora tó rium i vizsgálati leletek alapján 

már felmer ülhet a csontelváltozás gyanúja. 

CSONTÁTTÉTEK TÜNETEI 

FÁJDALOM A fájdalom nem szükségszerű velejárója a csontá t

tétn ek, 50-70%-ban fordul elő, de a be tegség előrehaladása 

során gyakra bban társu l azza l. Ugyancsa k az esete k jelentős 

hánya dába n az áttéttől függe tlenül vagy mellette más jellegű 

fájdalma is van a betegne k. Erre minden ese tben gondol nunk 
kell az elkülönítő kórismézés alkalmáva l! Az életkor 

növe kedésével a csontf ájd alom hátterében egyre nagyobb 

valószínűséggel találunk csontá ttétet. 

A cson tfájd alom kialakulá sána k lehetséges oka a hossza nti 

szalago kban , a gerincvelő kemény burkába n vagy a csont hár
tyába n elhelyezkedő fájdalom érzékelő sejtek nek a daga nat 

növekedése miatt bekövetkező, folyamatos ingerl ése. A sziva
csos csontállományra terjedő daganat okozta fájdalom hát
te rébe n csont érelzáródási és köve tkezmé nyes vér hiány ból 

eredő fájda lmat tétele zhetünk fel. A fájda lom a daganat által i 
csontk árosodás , a károsítot t csont állomány terület én kialakult 

kóros csontt örés vagy pl. a ge rinc esetébe n, a csigolyá k 

tartásá na k bizonyta lansága miatt jön létre. 

A beteget a vizsgála t során ki kell kérdezni a fájdalom po ntos 

helyéről, időbel i jellegéről (heveny, idült , rendsze resen kiúju ló 
idült) , minőségéről (tompa , égető, sajgó, késszúrás-szerű stb.) , 

erősségéről ( enyhe , közepes , erős, kibírhatatlan) és kiváltó 
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okairól Uárás, függőleges testhelyzet , köhögés, tüsszentés, 
székelés, me leg, nyomás-ütöge tés, te her cipe lése stb.) . Tud
nunk kell továbbá enyhítő tényezőiről , a korábban hat ásos fáj
da lomcsillapító kezelésekről. Eze ket a ké rdéseke t a fájdalom 
jelentkezésé nek mind en helyén meg kell vizsgálni a hatékony 
fájda lomcsillapítás érdekébe n. 

A fájdalom többnyire a csontérint ettség helyére szorítkoz ik, a 
csonto k gyenge ütögetéséve l a hely általában meghatároz ha tó. 
Gyöki j ellegű kisugár zó fájd alom kevésbé gyako ri, ha azo nban 
kia laku l, a dagana t ideggyö kre gyakorolt nyomásá nak, a 
ger inccsatorna összc nyomó dásának, vagy az idcggyök közvet
len daga natos beszűrődésének köve tkezménye. Mind a helyi, 
mind a gyöki fájda lom ismere te hasznos az átté t klinikai 
helyének meghatározásá ban, amely részle tes idegvizsgálattal 
jó köze lítésse l behat áro lható (a hátsó gyökér által beidegzett 
bőrterület határa fe lett helyezked ik el a daga nat) . Daganato s 
eredetű fájd alom mellett szól, ha a fájdalo m folyam atos jel
l egű, ha nyugalomra kevéssé enyhül, ter helés fokozza, vala
mint érzészavar tá rsul hozzá. 

A daganath oz társ uló csont fájda lmat nagyon nehéz elkü
löníteni a vázizomre ndszeri fájdalm aktól, különöse n akkor, ha 
a fájdal om egy kisebb sérülés ut án je lenik meg . A fájdalom 
következtében je llegze tesen megváltoz hat a beteg mozgása, 
ta rt ása . A be teg megfigye lése sorá n az ant a lgiás tar tás 
észle lése további támpont o t jelent. Ugyancsak az antalgiás 
tart ás miatt myofasc iális fájdalom kialakulá sát figyelhetjük 
meg a fokozott terh elés nek kit e tt e lle no lda li izmo kban 
kialakul ó izomösszc húzódások miatt , amelyeket kör ülírt izom
csomók formá jában tapinth at unk . Nagyo n korai ese tben a 
csont áttét még nem is okoz fájda lmat , de az izomegyensúly 
finom megbom lása miatt a myofasciá lis „nyomás " (tri gger) 
pontok má r észlelhetőek. 

DUZZANAT Azo kon a helyeke n, ahol a bőr alatti szövetek 
vékonyak a csont felett (ko ponya, kulcscsont , szegycsont, 
lapocka, felkarcso nt feje, tompor stb .) a daganat tapinthat óvá 
és esete nké nt nyomásra érzékennyé válik. A beteg vizsgálata 
során hasznos ezeke t a terü let eket megtapint ani, ese tleg meg
nyo mni , megütöget ni, és a tap int ás i le let, vala mint az 
é rzéke nység alapján további vizsgálato ka t végez ni. El különítés 
szempontj ából az ízületi gyulladás jön szóba. 

A CSONTTARTÁS GYENGÜLÉSE (OSSEALIS INSTABILITÁS) Leg többször 
a gerinctar tás bizonytalansága , gyengülése fordu l elő. A ge
rincsz ilárdság bizonyta lanságáró l akkor beszé lünk, amikor a 
képalkotó vizsgálatok bizonyos mértékű daga nat os csigolya
é rint ettsége t mutatnak, de törés vagy súlyos csigolyaösszc
nyomódás nem észlelhető. Ez az állapot a csigolyák kóros 
tö résé nek, összero pp anásá nak mint egy az előáll apotát 

képv iseli. Isme rete és fe lismerése azé rt fontos, mivel ebben az 
állapotba n a beteg cson tok megfelelő keze léséve l (pl. besu
gá rzás) , vagy rögzítéséve l a későbbi idegi és egyéb - a be teg 
életminőségét jel e ntősen ron tó - szövődményeket okozó 
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tö rések megelőzhetőek. Ha sonló csontta rtási zava rról lehet 

beszé lni az összes , a test teherviselésében résztvevő csont 
áttétes érint ettsége ese tén. 

A gcr inctartási bizonytalanság ese teinek mintegy har madá ban 
idegi tün etek észlelhetők, ha az e lváltozás a háti vagy a lágyé
ki gerincen je lentkezik. Ilyen ese tben a gerinctart ás gyen
gesége maga a tün ete k oka, ame nnyiben a gerincvelő össze
nyomó dásá t képalkotó vizsgálatok nem igazo lják. Há tfáj
dalom gyakori tünet kiterjedt daganat esetén . Ennek hát
terébe n 10%-ban a ge rinctartás gyengesége áll (2), ame ly néha 
rendkívül erős fájdalomma l is járhat; a beteg ek ilyenkor csak 
akkor nye rnek ném i e nyhülés t, ha te ljese n mozdul atlanu l fek
szenek . Bármilyen mozgás azonna l fokozza a fájdalma t, a 
beteg a fájdal om miatt nem képes üln i, állni vagy sétá lni, sőt a 
gerincrögzítők viselésé t sem bí rja. Sugárkezelés és gyógyszeres 
keze lés nem enyhíti a fájda lmat , egyedül a csigolyák műtéti 

úton történő teljes mozdula tlanná tétele segít a betege n. A 
nyaki gerinc tart ásának gyengesége enyhe esete kben Schanz
gallér vise lésével enyhíthető. 

KÓROS CSONTTÖRÉS Kóros csonttörésről akkor beszé lünk, ha a 
tö rés akár anyagcse rezava r, akár daganatos e lváltozás miatt 
meggyengült csontt erületen vagy cso nton tört énik. Kóros 
csontt ö rés fenyegeti a be tege t, ha fájdal ommal járó, re nd
szerin t nagy csontoldó átté t látható a csont röntgc nfelvéte lén. 
A jelentős nagyságot elérő csontoldó áttét az esetek több
ségében a csontkércgre is átterjed; a fájdalom oka ilyenkor a 
cson ton belüli (pe riostealis) fájdalomérzékelők inge rlése, 
gyöki össze nyomódás , vagy közvetlen dagan atos beszűrődés. A 
csontáttét, a mely csak a csontvelőt é rinti , rendszer int nem 
észlelhető közö nséges rönt genfelvételen addig , amíg a csont 
ásványi állományának 50%-a e l nem pu sztul (3). Ilyenkor is 
észlelhető a fájd alom, ugyanakkor eze kben az ese tekbe n a fáj
dalom kialaku lása nem teljesen felder ítet t , mivel a cson t csak 

2. táblázat A kóros csonttörések elhe lyezked ése 239 vizsg ált beteg esetén 

(kivéve a csigolyatöréseket) (22) 

A áttét el he lyezkedé se 

Mede nce 
Combcsont 
Nya ki részen 
Tompo rban 
Tompo r a latt 
Átfedő 
A lsó részén 
Felkarc sont 
Fe l ső részén 
Átfedő 
Alsó részé n 
Sípcsont 
Felső részén 
Átfedő 
Orsócsont - átfedő 

Singcso nt - átfedő 

Kulccsont 
Állkapocscsont 
Összesen 

Az ész lelt törések száma 

2 

57 
25 
26 
40 
10 

19 
47 

3 

2 
I 
2 

3 
I 

239 
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1. ábra Kétoldai kóros combnyaktörés, amellyel a beteg egy ideig járókeret 

segítségével járt 

ásványi állományt veszít. Egyese k feltételez ik, hogy a csont
o ldó terület körül kialakult csontér elzáródás állhat a fájdalom 
hátteré ben. 

A kóros cso nt tö rés nagyo n e nyhe erő behatá sára is 
bekövetk ezhet (pl. ágyban történő megford ulás). A tünetek 
több nyire csontt ö résre típusosak: éles fájda lom, kényszer
ta rt ás, esete nként a töré s tapin tássa l is megá llapíth ató. 
Je llegze tes le het pé ldául a végtag vagy a ger inc szöglettörése , 
a tapintha tó csontvég, ese tleg vérömleny, továbbá a be teg test
ma gasságá nak vagy a vég tag hosszának megváltoz ása, 
következm ényes mozgászavarra l, p l. sántít ás. Egyes ese tekben 
azo nb an a beteg csupán köze pese n e rős fájdalomr ól 
panaszkodi k és fent já r a kóros csontt örésse l, amennyiben a 
tör és elmozdulás nélküli (1. ábra). 

Fontos, hogy a kóros csontt ö rés kialakulása össze függ a kércgi 
csontpu sztulás mérté kéve l. Ha kevese bb, mint 25%-ban pusz
tu l el a csontkéreg, a tö rés kockázata e lhanyago lható . Ha több, 
min t 50%-a érint ett a csöves csontban , a tö rés bekövet
kezésé nek valószínűsége hirt elen megemelked ik. H a a cson t
ké reg 25-50%-a pusztult cl, a törés bekövetkezésé nek való
színűsége 3,7% , míg, ha 50-75% pusztult el, az arány 61%-ra 
nő (4). A csontkéreg pu sztulásának meg ítélésé re úgy tűnik, a 
CT a lega lkalmasabb vizsgálómódszer. Lényeges az a tény is, 
hogy a sugárk eze lés enyhíti az áttétes csont fájdalm aka t, azon
ban átm enetileg gyengíti a cso ntot a kezelés után kialaku ló 
cso ntritkul ás köve tkez tében, és így fokozza a tör és 
valószínűségét. 

Gyakorlati lag valamennyi daganat adh at áttétet a csontokba, 
és okozhat kóros csontt örés t. Egyes daga natok azonban na
gyon gyakran okoznak csontáttéteteke t és következ ményes 
csontt ö rést. A kóros cso nttör és kialakulása nem feltétlenül 
jelent halálos állapo to t. Míg 1974-ben az át lagos tú lélés a törés 
kialakulása ut án különböző daga natos betegség be n szenvedők 
körében 10,1 hónap volt, add ig ez 1981-ben 19 hónapra nőtt 

(5-6). Csontt örés kialakulása után a leghosszabb át lagos tú lé
lés dülmiri gy (prosztata) daga natban várható (29,3 hónap ), 
majd ezt követ i az emlődaganat (22,6 hónap) , vesedaga nat 
(11,8 hóna p), végü l a hörgőrák (3,6 hónap ). A tüdődaganatok 
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A csontátr érek riine/lana 

rossz indulatúságát igazo lja az az adat is, hogy kóros csont tö rés 
kialakulásá t követően egyetlen beteg sem élt 6 hónapnál 
tovább (7) . 

Azo n betege k ese tében, akiknél csontt ö rés alakul ki, és a 
kórelőzményben rosszindu latú betegség sze repel, a betege t 
képa lkotó vizsgálatokka l ellenőrizni kell. H a csontáttét , vagy 
egyéb eltérés ne m észlehető, a törés területéről csont kimet
szés t ke ll végez ni, mert egyes ese tekbe n a törés mégis 
daga natos eredetű, és az újabb daga natelle nes keze lést ennek 
alapján meg kell kezdeni. A fenyegető törés, a bekövetkeze tt 
kóros csonttör és és a gerinctartá si gyengeség is súlyos fáj
da lomma l já rhat. A keze lés elsődleges célja mind en ese tben a 
fájdalom enyhítése, valamint a gerin c és a végtagok működé
sének és teherviselő képességé nek megtar tása . A kóros csont 
törése k keze lésébe n sebésze ti módsze rek (szegezés, belső 

lemezes rögzítés stb.) alkalmazása javaso lt, mert ilyenkor is jó 
fizikai állapo t me llett a beteg mozgó képességének megőrzése 

a cél. Eze n tün ete k megfelelő kezelése gyakran csak komoly 
sebész i beava tkozáso k révén lehetséges, am it hosszabb életk
ilátással rendelkező beteg ese tén végre is ke ll hajt ani. Ha a 
beteg várha tó éle tki látása csak néhány hét, hagyomá nyos 

keze lés próbálható. 

IDEGRENDSZERI HIÁNYTÜNETEK Kórbonc tani vizsgálatok sze rint a 
daga natos betege k 20-30%-ába n ta lálható ge rincérint ettség, és 
mint egy 5%-ban extradu rá lis beszűrődés (8). Bár ponto s ada
tok nincsenek, becs lése k szer int a daga natos betegek 5-10%
án alakulnak ki csigolya-összeroppan ás és icleggyöki összeny
omódás miatt olyan idegrendszeri tünetek, amelyek hátteré
ben sok ese tben a csigolyák áttéte áll (9). Mivel ideggyógyá
szati eltérést már az első vizsgálat során gyakra n találhatunk , 
különösen fontos az első észle lő orvos által rögzített ideggyó
gyászati állapot. A tünetek kora i jele ntkezésé nek ellenére a 
megfelelő keze lés indítása rendszerint késés t szenved . Egyes 
vizsgálatok szer int a betegek 50%-ánál a kezelés t akkor kezelik 
el, amikor a be teg nem képe s lábra állni, illetve 10-30%-ban a 
végtagok bé nulásá nak kialaku lása kor (10- ll ) . Figyelembe 
véve azt a tény t, hogy az eredmények annál jobbak, minél 
korábba n kezdődik el a megfelelő keze lés , ezek az ada tok 
elgonclo lkocltatóa k. 

A végtagok részleges bénulása (pa rapa réz is) és különfé le 
érzékelés i zava rok az idegre ndszeri elváltozáso k leggyako ribb 
megjele nése i formá i. A végtaggyengeség általában kétoldali, 
és kialakulhat lassa n és gyorsan egyará nt. Az ada tok szerint a 
végtagbén ulásos bet ege k több mint egynegyedé nél keveseb b 
mint 48 óra telt el az első motoro s tün etek megjelenésétől a 
bénulás kialaku lásá ig. További 55-60%-ná l ez az idő egy héten 
belüli, illetve 10-20%-nál egy hónapon belüli (9) . Gyorsa n 
kialaku ló csigolya összero ppa nás ese tén az izmok pety hüdtek, 
a je llegze tes izomfcszesség és a fokozott reflexműködés a fe lső 

motoros idege k sérülése eseté n időben később alaku l ki. A 
lágyék i, kereszt- és farkcsonti idege k károso clásá nál a petyhüdt 
állapot megmarad . 
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Az érzéke lési változáso k ritkák az első tün ete k megje
lenése kor , de jóval 50% felettiek a kórisme felállításakor (12). 
Ez arra utal , hogy az orvosok leginkább az érzékelés zavarának 
ese tén gondoln ak gerincátté tre, a végtaggyengeség , hátfá j
dalom és egyéb nem je llegzetes tün etek ese tében nem. A ge
rinccsatorna alsó szakaszá nak összenyomódása esetén az 
érzékelési zavar lehet aszimmetriku s, vagy foltszerű. Maga
sabb területeken észlehető érzékkiesés irányt adhat az áttét 

he lyének meghatározá sához, de ez gyakran nem bizonyító jel
legű, mivel az érzéke lés változások eltérőek lehetnek a test 
jobb és bal o ldalán, és a csigolyaelváltozás gyakorta magasabb 
területen talá lható, mint az az érzé kkiesés elhelyezkedéséből 

következne . Részletes ideggyógyásza ti vizsgálat különb sége t 
tehet az első és hátsó gyöki e lváltozások között , a spinothala
miku s és hátsó pályák érzékkiesése i alapján, a gyakorlatban 
ennek azo nban nin cs j e lentősége, kóri sméj e mindi g a 
képalkotó vizsgálat (MR) alapján történik. 

A hólyag- és a végbé lzáróizom ellenőrzésének kiesése előrehal

adott gerincvelői terjedés jele, kivéve, ha a daganat terjedése a 
keresztcsonti gyökökre, illetve az ágyéki csontvelőre szorítkozik, 
amely az esetek 2-3%-ában fordu l elő. A fájdalmatlan vizelet
visszamara dás és a bélszorulás gyakran első tüne te a gerincvelői 

terjedésnek, ezeket inkább a fájdalom csillapító kezelés mel
lékhatásának (opioidok mellékhatása !) szokták tekinteni, ezé rt 
a kórisme késedelm et szenvedhet. A folyamat előrehaladása 

miatt túlfolyásos vizelettartás i nehézség, valamint széklettartási 
nehézség alakul ki a teljes bénulás jeleként. A betegek több , 
mint 50%-ánál záró izom működési zavar észlelhető a beteg 
kórh ázi felvételeko r. Ki keU hangsú lyozni, hogy a fájdalmatlan 
vizeletvisszamaradá s idegse bésze ti sürgősségi állapotnak 
számít, amelyet azonna l szakembernek keU ellátnia! 

Mind en olyan közé pk orú vagy idős betegnél, akiknek 
kórelőzményében daga nat os betegség nem sze repe l, de 
kórh ázi fe lvé tele vagy családorvosnál történő je lentk ezése hát 
fájda lom, kéto ldali alsó végtagi gyengeség, érzéke lési zavar , 
iUetve a vizele ttart ási nehézség vagy elégtelen ség miatt kerül 
sor, a gerincvelői összenyomódá si sürgősen ki ke ll zárni. A 
működés megőrzése, vagy helyreállítása függ a megfelelő ke
zelés megkezdése kor észlelhető idegrendszeri rend e llenesség 
mértékétől. Az elkülönítő kór ismézés során ki kell zárni a ge
rincvelői fertőzéseket, a gerincsérvet, a spondylosist , a Gui l
len-Barr é szindrómát , a scleros is multiplexet, a jóindulatú 
daganat okozta összenyomód ási, a nem daganatáttéthől eredő 
idegbántalm akat, a gerincve lő-bántalmat, a mel lső agy 
területé nek vére llátási zavarait , az agyvérzést stb. 

LABORATÓRIUMI ELffRÉSEK A csontáttét nek nincs saját ságos 
jelzője. A csontújjáképződés muta tóin ak vizsgálata azonban 
támp ontot adhat a csontk épzés és -lebontá s alakulásáró l, 
illetve a csontoldó és a csontépítő áttétek elkülönítésére. 

MAGAS SZÉRUM KALCIUM SZINT A magas szérum kalcium szint a 
csont áttéte t gyakrabban adó daganatok eseté n észlelhető, 

IZZ 

leginkább emlőráknál (30-40%-ban) , tüdőráknál (kb. 20%
ban ) jelentkez ik, de a hólyagdaganat is gyakran jár együtt a 
szérum kalcium értékek emel kedésével. Álta lában az áttét es 
beteg ség késői szövődményeként és csontoldó folyamatok 
esetén jelentkezik. 

A szérum kalcium szint a csontlebont ó folyamatok túlsúlyba 
kerülé se, a csontbontó sejtek tevékenységének fokozódása 
esetén kezd el emelked ni, ugyanakkor az állapot fenntartásához 
már a sejten kívüli tér kalcium mozgásának megváltozása is 
szükséges. A magas szérum kalcium szint károsítja a vesék 
vizeletsűrítő képességét, ezáltal csökken a sejten kívüli folyadék 
mennyisége, és rom lik az glomeru lusok és a vesecsatornácskák 
működése. Ez magyarázza azt a tényt is, hogy a magas szérum 
kalcium szint keze lésébe n a folyadékpótlás, a sejten kívüli tér 
folyadékmennyiségének növelése miatt alapvető jelentőségű. 

Mivel csökken a vesecsatornácskák Na • -szállítása, a Ca2
• -vissza

szívódás növekszik. Myelomás betegek eseté n a magas szérum 
kalcium szint 50%-áé rt a veseműködés rom lása felelős, tömör 
(szolid) daganatok esetén ez az arány alacsonyabb. Számos 
daganat termel PTHrP -t (PTHrP - parathormon-relate d pepti d) 
is, amely fokozza a vesecsatornák kalcium újrafölvételét, emiatt 
a vizeletben ürülő kalcium tovább emelkedik. 

A magas szérum kalcium szint tün etei nem mind ig tük rözik a 
szérum kalcium szint mértékét. Egyes esetekben már enyhe 
kalcium szint emelkedés is súlyos tün etekhez veze thet és 
fordítva. A mérsékelten magas szérum kalcium szint tün etei a 
fárad ékonyság , a levertség , a szellemi meglassult ság, az izom
gyengeség, a vérszegénység és a szorul ás. A súlyosa n magas 
szérum kalcium szint ese tén a beteg állapo ta gyorsan romlik . 
Ennek tün etei a hányinger-hányás, bélelzáródás (következmé
nyes folyadékvesztéssel és szívkoszo rúér e légte lenségge l), 
zavartság, mély kábult ság és öntudat lanság állapo t. Egyes 
esetekben bőséges vizeletür ítés és folyadékfogyasztás is jelent 
kezhet. A már fenn álló fájdal om fokozódhat magas szérum 
kalcium szint hatására. A gyorsan kialakuló tün eteket nem 
feltétlenül előzi meg bevezető szakasz. Ismert csontáttétek 
esetén az ilyesfajt a újkcletű tün etek jelentk ezése ese tén gon
do lni kell a magas szérum kalcium szintr e. Mivel ezek a 
tün etek azonosak a daga nat növeked éséve l együtt já ró 
tün etekkel , ezért lappangó kiala kulás ese tén a magas szérum 
kalcium ért ékek gyakran észrevétlen marad hatnak. 

A vizelettel iirített blcium mennyisége álta lában nem függ 
össze a csontbont ás mértékéve l, sokkal inkább a csontanyag
csere (csontépít és-bontá s) sebességé re jellemző. Amennyiben 
a csontoldó áttétek növekedése gyors, a fokozott kalcium ürít és 
gyakrabban jelenik meg; ugyanakkor kiterjedt , de lassan ter 
jedő áttétek ese tén ritkán nő a vizelet kalcium menn yisége. Az 

is ismert , és ez magyará zhatja a kalciumürítés külö n
bözőségeit, hogy a PTHrP jelentősen befo lyásolh atja a vizelet
tel ürülő kalcium mennyiségét, emiatt egyes fokozott kalci
umürít éses ese tek ink ább paraneop lasz tiku s jelenség nek 
számítanak, semmint a csonto ldódás követk ezményének (13). 
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ALKALIKUS FOSZFATÁZ Az. alkaliku s foszfatáz (AP) számos sejt 
féleségben előforduló enzim. Mérése a beteg kivizsgálásának 
részé t képezi. Míg a teljes AP mennyisége csak részben függ 
össze a csontok áta lakulási, alkalmazkodási (remode lling) 
folyama taival, addig ennek a csontra jellemző izoenzime, a 
BAP, sajá tságosabb és érzé kenyebb mutat ója a fokozott csont
felépülésse l és -lebomlássa l járó klinikai esetek, mint pé ldáu l a 
Paget-kór, a csontl ágyulás és a fokozo tt pajzsmirigyműködés. 
A BAP a kóros csontt örése k esetén is a csontképzés jelzője. Az. 

izoe nzim vizsgálata azokba n az esete kben hasznos, amikor 
egyidejűleg máj-epe bet egség áll fenn (13). A BAP szintjének 
emelkedése el sősorban a szerves csontállomány képződésének 

jelzője. 

OSTEOKALCIN Az osteo kalc in 49 ami nosavat tarta lmazó 
polipept id. A peptid C-vége a hidro xyapatithoz fokozott 
mértékben kapcsolódik, és ezá ltal a csontállomá nyba csaknem 
te ljese n beép ül. A szérumban mérhető, a csontállományhoz 
kötött osteo kalcin szint mennyisége elsősorban a csont fel
szívódása során eme lkedik. Az életta ni szérum kalcium szint 
esetén eme lkedett szintek észlelhetők, ugyanakkor magas szé
rum kalcium értékek ese tén az osteokalcin je lentős változé
konyságot mutathat. H até kony daga nate llenes kezelés esetén 
a korábban eme lkedett osteokalcin jelentős csökke nése észlel
hető . Mennyisége a csontépítő áttétek képződése esetén is 
megemelkedik (14). 

HIDROXYPROLIN A hidr oxypr olin (OHP ) a kollagénképződés 
lényeges összetevője nem csont -specifikus aminosav, a kol
lagént tarta lmazó szövete kben mennyisége j e lentős. Csak nem 
teljes egészé ben a májba n termelődik, és csak kis hányada 
(kb . 10%) ürül a vizelett el. A vizelette l ürülő alacsony 
molekulasú lyú OH P 90%-ban a cso ntállom ány fe l
szívódásábó l származ ik, 10% -ban pedig a kötőszöveti és 
csontsejtek szövctképző tevékenységének a jele. A hidroxy
pro lin -szint emelkedése elsősorban tehát a cso ntbont ó 
folyamatok fokozódását je lzi. A vizelet hidroxypro lin meny
nyiségé nek rendszeres vizsgálata hasznos, de nem mind en 
ese tben megb ízhat ó módja a dagana tos növekedés 
követésé nek, illetve a gyógyszer- vagy hormon keze lésre adott 
válaszna k. A vize let hid roxyprolin /krea tinin hányados 
érzékenyebbe n követ i a betegség előrehaladását. 

A DAGANATELLENES KEZEW HATÁSA A CSONTAntJEK TÜNETEIRE 

VÍZELVONÁS Valamennyi betegnek a csigolya összerop panás 
kórisméjének felállításakor azonn al kortikoszteroid kezelést 
kell indít ani. A sztero idok hatása nem teljesen ismert, de az ér 
eredetű duzzanat csökkentése, a pro sztaglandin képzés 
gát lása, amely szintén a gyullad ást és a duzzanatot csökke nti, 
valamint közvet len daga nate llenes hatás (nyirok szövc t
daganat, emlődaganatok) feltételezhető. 

Egyes klinika i adatok szerint a napi 16 mg dexamethason 
adása rendszerint megfelelő. Ezn nek hatására a daganat 
körüli vizenyő „lccsapo lódik", és ezá ltal az össze nyomódás 
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A csontáttétek tünettana 

tünet ei csökkennek. Minél hamarabb ala kul ki a nyomás
csökkenés, annál hosszabb a sztero id keze lés várható kedvező 
hat ása . 

BISZFOSZFONÁTOK A biszfoszfonátok a p irofoszfát molekula 
rokonvegyü letei, ame lynek ger incét a két foszfor ugyanahho z 
a szénatomh oz való kapcso lódása jellemzi. É lettanilag nincs 
olyan enzim, amely ezt a P-C-P kötést elbontaná . Sejten belü l 
(in vivo) gáto lják a csonto n belüli és csonton kívüli mészler
akódást és a csontbontó sejtek által keltett csontfelszívódást. 
Ez utóbbit feltehetően a csontbo ntó elősej tek érésének gátlása 
és a csontoldó sejt ek csontfelszínhez való kapcsolódásának 
gátlása révén valósítja meg. A biszfoszfonáto k a hidroxyap
atithoz kapcsolódnak, ezáltal csökkentve a csontállomány 
oldékonyságát, megakadá lyozva a csontoldó sejtek működé
sét. Számos kísérletben bizonyították, hogy a biszfoszfonátok 
lassítják a csontda ganatok növekedésé t; a hat ás nem közvet
lenül sejtmérgező, hanem elsősorban a csonto ldó folyamat 
gátlásá n alapul. A felszívódást gátló képesség a különböző 
biszfoszfonátok esetében nagyságre ndekke l térhet el. 

A biszfoszfonátok csökken tik az emelkede tt szérum kalcium 
szintet, és egyidej űleg csökke ntik a fokozott kalcium-ürítést is. 
Ha a sejt en kívüli folyadéktérfogat jelentősen beszűkült, ez a 
hatás csökkenhet. Hason lóképpen állítják helyre az egyéb 
laboratór iumi elté réseke t. Csök kentik a fájdalm at ( dü lmir igy
rák eseté n nem egyérte lmííen) és a törése k előfordulásának 

arányát, gátolják az új átté tek kialaku lását, ezá ltal csökken tve 
a csontre ndsze ri szövődményeket. A röntgenfelvéte len azokon 
a terü leteken , aho l csontoldódás tör tént, cson tfelrakódás 
figyelhető meg a betegek kb. negyedé nél. 

KALCITONIN Kalcitonin a parath ormo n életta ni antagonistája, 
amit a pajzsmir igy C-sej tjei választanak el. A kalcitonin 32 
aminosavbó l álló polipept id hormon , am i a csontépítő sejte k 
működésének azonna li erőteljes gátlását okozza. Pontos élet
tani működése nem tisztázott, mivel sem teljes pajzsm irigy 
eltávolítás után, sem velős (medu lláris) pajzsmirigyrák ese tén 
b iokémiai zava r a kalcium háztartásban nem észlelhető. 

Egyes fe ltételezése k szerint az étkezés után i kalcium szint
emelkedés kivédésébe n van szere pe. Annak ellenére, hogy 
kalciumszint-emelkedés ese tén a kalciumszint egyensú lyba 
hozása ritkán érhető el kalcitoninn al, gyors kalcium szint 
csökkentő hatásá nál fogva a keze lés megkezdésére haszná l
ják azo kban az ese tekben, ahol a magas széru m kalcium 
szinth ez idegre ndszeri tünetek társ ulnak. Manapság a kalci
tonint a biszfoszfo nátokkal együ tt haszná lják a súlyosan 
magas szérum kalcium szint kezelésé re. További előnye, hogy 
a kalciton in beadása után azonn al a vesékbe n mérsé kelt 
kalciumvesztést okoz. Eze n fe lül csontá tt étek ese tén fájda
lomcsi llapító hatása is igazo lt. Az. alkalmazo tt mennyiség 4 
MRC U/kg 12 óránként és 8 MRC U/kg 6 órán ként között 
vál tozik. Tekintettel a viszonylag gyakori túl érzé kenységre, 1 
MRC próbam ennyiséget ke ll a bőrbe adni a keze lés meg
kezdése előtt. 
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Horváth Zs, Telekes A 

STRONCIUM A "stroncium P-sugárzó izotóp, aminek fizikai 
felezés i ideje 50,5 nap. A P-részecske te ljes energiája 1,46 
MeY. Érbe adott inje kció t követően a 89stroncium mintegy 
50%-a kötődik a csontban. A csontból 14 nap os felezés i idővel 

mosódik ki. Érdekes módon a csont áttétekb en jóval hosszabb 
ideig 1:nara d meg. A "s tro ncium előnye, hogy a csontvelőt 

megkíméli, mivel a P-részecs ke hat ótávolsága a csontb an 3 
milliméter (15). Az izotópos keze lést követően a csontépítő 
dülmirigy- vagy emlődaganatos betegek mint egy 80%-ának 

csökken a fájdalma, és mint egy 10%-uk fájdalommen tessé 
válik (16). A hatás 3-6 héten belül észlelhető és átlag 3-6 
hónap ig ta rt . H áro m hónap eltelte után a keze lés szükség 
szerint ismételhető akár többször is. 

HORMONKEZELÉS Emlőrák ese tébe n a tamoxifenre adott válasz 
25-50% közö tt mozog, ame lyet fokozni lehet LHRH analóg 
adásáva l az ivarére tt (pr emenopauza) korban. Az újabb aro
matáz gátlókkal kapcso latban még nem állnak rendelkezés re 
ellenőrzött vizsgálati eredmények, de feltehetően ezeknek is 
kedvező hatásuk van a csonteredetű fájdal omra, különösen a 
korábban a hormon okra jó l válaszoló esetekben. Dülmiri gyrák 
esetén a teljes hormonális gátlás szintén csökkenti a csont át
té tek okozta fájd alma t. A horm o nke ze lésse l sze mben 
kialakuló ellenállás első tün ete lehet a fájdal om visszatérte, a 
daga nat újranövekedése később észlelhető. 

GYÓGYSZERKEZELÉS (KEMOTERÁPIA) A gyógyszerkezelésre érzékeny 
daganatok esetében a gyorsan kifejlődő, nagy fájdalmat okozó 
csontáttéte k tüneti kezelését érdemes daganatpu sztító gyógysz
erek adásával is kiegészíteni. A keze lés megkezdése előtt azon
ban gondosan mérlege lni kell az ettől várható előnyöket és a 
kezelés okozta mellékhatások által okozott hátrányokat. Csak 
csontáttét növekedést mutató, lassú romlást okozó daganatok 
esetén ugyanis előnyösebb a beteg számára a sugárkezeléses + 
biszfoszfonát ( + hormon) kezelés. Gyógyszerkeze léssel több 
szörösen előkezelt beteg vagy ismer ten gyógyszer-érzéketlen 
daganat esetén nem érdemes a sejtmérgező szereket alkalmazni. 

SUGÁRKEZELÉS A sugár keze lés a daganat típusátó l függetlenül 
60-80%-ban csökkenti a fájdalmat és a társuló idegre ndszeri 
tün eteket . A hatékonyság általában fokozódik a részkezelések 
száma és a sugármennyiség növelésével párhuzamosan. A hatás 
kezdete 1-2 hét, a hatás teljes kialakulása általában 6 héte n 
belül várh ató . Fontos tudni, hogy bár a sugárkezelés enyhíti az 
áttétes csont fájd almakat , azonban átmenetileg gyengíti a cson
to t a keze lés után kialakuló csontritkul ás következtében, és így 
fokozza a csonttörés valószínűségét. Ennek az elméletnek 
ellentm ondani látszik az, hogy 97 csontát tét miatt végzett sug
árkeze lés so rán mindö ssze két esetben észleltek csonttörést, 
illetve további két ese tben a kezelést követően (17) . A sug
árkezelés nem rontja a csonttörés gyógyulásának lehetőségét, 

amennyiben a csontvégek megfelelő módon rögzítettek. 

MŰTÉT A meggyengült csontok elsődleges belső rögzítése több 
előnyt is je lent a beteg számára. Először is könnyebb a rögzítést 

124 

elvégezni, ha minél kisebb te rületet érint a csontpu sztulás. 
Ennek következtében a lábadozás is gyorsabb. Amennyiben a 
rögzítés nem képes a csont teherviselő képességét helyreá llítani 
az alsó végtagokban , vele egyidejűleg a daganatot el kell távolí
tani , és methylmethacrylattal az üreget ki kell tölt eni. Amíg a 
methylmethacrylat még lágy, a prot ézist az egészséges csontban 
rögzíteni kell oly módon, hogy az keresztülh aladjon a kitöltö tt 
területen. Az ily módon készített rögzítés je lentősen fokozza a 
tengelyirányú te rhelésre vagy csavaró erőre a csont terhel
hetőségét (18) . Font os, hogy a műtétet megelőzően csontscinti
gráfia és röntgen/MR! vizsgálat történjen az érintett csontr ól az 
esetleges további áttétes gócok kimutat ására , mert a protéz is
nek ezeket is át kell hidalnia. 

A besugárzás fontos kiegészítője a belső rögzítésnek, mivel 
csökkenti a további daganatnövekedést, amely a rögzítő pr o
tézis meglazulásá hoz veze thet. Hasonló okokbó l, ahol szóba 
jön, gyógyszer- és horm onkeze lés is adandó a betegnek. 
Elméletileg a belső megerősítés magában rejti a dagana tsej tek 
helyi és az egész szerveze tbe történő szóródásá nak lehető

ségét. Ez azonban nem bizonyított, ha a műtéti terüle tre sugár
kezelést kap a be teg . Másrészről azonban kísérleti adatok arra 
utalnak, hogy a kóros csonttörés fokozza a tüdőáttétek kia
lakulását, míg a megelőző rögzítés ennek előfordulási való
színűségét csökkenti (19). 

ÖSSZEFOGLALÁS A csontáttétek számos más betegség forrásai 
lehetnek, és jelentős mértékben rontj ák a beteg életminőségét. A 
csontáttétek kevés kivéte lle l (pl. nyirokszövctdaganatok, hereda
ganatok) gyógyíthatatlan állapotot jelentenek. A csontáttét 
tényének megállapításán túl azonban számos egyéb szempontot 
kell vizsgálnunk a beteg megfelelő kezelése és tüneteinek eny
hítése céljából. Ilyen szempontok az áttétek kiterjedtsége ( egy 
helyen elhelyezkedő vagy többszörös), az áttétek helye, az 
ezekhez társuló tünetek és az egyes áttétek elhelyezkedéséből 

fakadó lehetséges veszélyek. Ez utóbbi miatt szükséges külön 
hangsúlyozni azt a daganatgyógyászati szemléletet, amely igyek
szik a beteg számára lehetséges veszélyeket hordozó helyzeteket 
a legkorábban felisme rni, és a megfelelő kezelés t elindítani (pl. 
biszfoszfonát). Szakmai körökben gyakran vitatják az előreha

ladott szakaszban lévő vagy gyógyítás reményével nem kecseg
tető daganat os be tegek rendszeres ellenőrzésének szük
ségességét, leginkább a költség-hatékonyság alacsony szintjére 
hivatkozva. A csontáttétek, különösen a csigolya- vagy a test hor
dozásában fontos szerepet játszó combnyak környékének áttéte i 
olyan veszélyforrásokat jelentenek a beteg életminőségére, sőt 

élettartamára nézve is, amelyek figyelmen kívül hagyása jól meg
fogalmazható etikai kérdéseket vetnek fel. 

IRODALOM 

1. Galas ko CS B. lncidence and dist ributio n of sceletal metas tases. Clin 
Onh opcd 1986; 2 10: 14-2 1. 

2. Galasko CSB, Sylvester BS. Back pain in patie nts treate d for ma lignant 
tumo urs. Clin Onco l 1978; 4:273-283. 

2000 Nögyógyászati Onkológia 2-3 , 119- 125 



3. Ede lstyn GA, Gillespie P J, Grebbel FS. The radiolog ical demo nstrat ion 
of osseous metastases. Expe rimental observa tions. Clin Radiol 1967; 
18:158- 162. 

4. Fidler M. lncidc nce of fracture through metastases in l011g bones. Acta 
Orthopaed Scandin 198 1; 52:623-627. J 

5. Ga lasko CS B. Pathological fractures secondary to metastatic cancer. 
Roy Coli Surg 1974 ; 19:351-362. 

6. Harringto n K. The manageme nt ofacetabular insufficiency seco ndary to 
metasta tic mal igna nt disease. J Bone Joint Surg 198 1; 63A:653-684. 

7. Gainor BJ, Buchert P. Fracture healing in metastatic bone disease. Clin 
Ort hopaed Rei Res 1983; 178:297-302. 

8. Sundaresan N, Digiacinto GY, Hughes JEO. Surgical treatment of spinal 
metastases. Clin Neuro surg 1986; 33:503-522 . 

9. Constans JP , de Divitiis E, Donze lli R, ct al. Spi nal metastases with neu
rolog ical mani festations. Review of 600 cases. J Neurosurg 1983; 59: 111-
118. 

10. Shaw MDM , Rose JE , Paterso n A. Metastatic extradural mali1,,'llancy of 
the spine. Acta Neu rochir 1980; 52: 113-120 . 

11. Shapiro WR, Posner JB. Medical versus surgical treatme nt of metasta
tic spinal cord tumor s. ln : Con trovers ies in neurology . Thompson RA, 
Green JR, eds. Raven Press, New York, 1983:57 -65. 

12. Black P. Spinal metas tasis: Current status and recommended guidelines 
for manageme nt. Neurosurg 1979; 5:726-746. 

13. Seibel MJ, Lambrino udaki 1, Zipf A. Biochemica l Markers of Bone 
Metabolism in Metastatic Bone Disea se. ln: Diel IJ, et al, eds. Metastatic 
Bone Disease. Fundame ntal and Clinical Aspcc ts. Springer Ver lag , 1994. 

2000 Nőgyógyászari Onkológia 2-3, 119- 125 

A csonrá11érek riine1ta11a 

14. Colcman RE, Mashiter G, Fogelman 1, et al. Osteocalcin: a potentia l 
mar ker of metastati c bone dise ase and response to trcatment. Eur J Cancer 
Cl in Onco l 1988; 24:1211- 12 17. 

15. Blake GM , Ziva novic MA, McEwan AJ, Ackery DM. Sr-89 therapy: 
stronc ium kinetics in disseminated carcinoma of the prostate . Eur J Nuc l 
Med 1986; 12:447-454. 

16. Robinson RG, Pre ston DF, Schiefe lbein M, Baxter KG. Stroncium 89 
therapy for the palliation of pain due to osseous metastases. JAMA 1995; 
274(5):420-424. 

17. Che ng DS, Seitz CB, Eyre HJ. Nonoperative management of fcmora l, 
humeral and acetabular metastases in patients with brca st carcinoma. 
Cancer 1980; 45: 1533-1537. 

18. Ryan JR, Begema n PC. The effects of !illing cxperimental large corti
cal defects with methylmethacryla te. Clin Orthopaed Rei Res 1984; 
185:306-3 10. 

19. Bouma WH, Mulder JH, Hop WCJ . The inílue nce of intramedulla ry 
nailing upon the development of metastase s in the treatmcnt of an impend
ing patholog ical fracture: an experi mental study. Clini Experiment Metast 
1983; 1 :205-212. 

20. Kanis JA, O'Rouke N, McClo skey EV. Conseq uences of neop lasia 
induced bonc resorptio n and the use of clodronate (review). Int J Onco l 
1994; 5:713-73 1. 

21. Kanis JA. Bonc and cancer: Pathoph ysiology and treatment of meta 
stases. Bone 1995; 2: l0l S- 105S. 

22. Vcronesi U, et al, eds. Oxford Textbook of Onco logy . Ox ford 
Univers ity Press, 1995. 

23 . Galasko CS B. Skeletal meta stascs. Butterwort h, London , 1986:99- 124. 

125 




