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ÖSSZEFOGLAlÁS A csontáttét keresése vagy kizárása célj ából a 
csontszcintigráfia az első alkalmazandó módszer. Bizonytalan
ság esetén az érdekelt terü let cé lzott röntgen, CT vagy MR 
vizsgá lata végezhető el. A pozitív csontszcintigráfia és egy 
negatív röntgenkép inkább áttét mellett szól. Kérdéses esetben 
mindig szakmák közötti megbeszéléssel kell megkísérelni a 
kérdés eldöntését. A rad iológussal történt párbeszéd a klinikai 
kérdés feltevésétől függően határozza meg a következő kóris
mézés i irányt. 

Kulcsszava k csontáttét, képa lkotó e lj árások, CT, MR, szc intig
ráfia, röntgenfelvétel 

BEVEZETÉS A különböző rossz indulatú daganatok gyakori 
szövődménye a kialaku ló csontáttét. A csontáttét j elentősen 

rontja a beteg életk ilátása it, életminőségét, fájda lmat és moz
gás korlátozo ttságo t okoz, többek között kóros csontt örés 
vagy a gerinccsa torna össze nyomódása köve tkezménye ként. 
Nőknél csontáttét esetén 2 év (5), míg férfiaknál a dü lmirigy
rákná l kialakult csontáttétek esetén 5 év az átlagos túlélés i 
idő(4-5, 10). 

A csont és csontvelői áttétek kialakulása, időbeni felismerése, 
hatékony kezelése a daganatos betegsége k kezelésének egy ik 
lényeges eleme . Klinikai megjelenésük többszörös, de kezdet
ben egy helyre korlátozódó is lehet. Okozhat fájdalmat, de 
tünetmentes is maradhat - sok esetben a kóros csonttörés hívj a 
fel a figye lmet, amely eredetének tisztázása a kórismézés fela
data. A csontáttétek kialakulásának több forrása lehet, a leg
elfogadottabb a daganatsej tek elsodródása (embolizác iój a) 
( 10). Az elváltozások nagyobb részének az elhelyezkedése a 
csöves csontokban, a combcsont felső részén és a karcsontban 
- az idősebb korosztá lyná l - a vörös csontvelő elhe
lyezkedésének megfelelően történik. 
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A daganatsejt ek terjedésének több útja lehetséges: 1. A daganat 
nyirokúton történő terjedése a területi nyirokcsomókon keresztül, 
ami elsősorban emlődaganatoknál alakulhat ki - ez az út azonban 
kisebb jelentőségű a csontáttét kialakulása szempontjából. 2. A 
verőérrendszer útján történő terjedés ritka, a fő útvonal a vénás 
rendszer a távoli áttét kialakulásában. A gyűjtőerek mentén 
történő daganatsejt sodródás nem egyedi sajátossága egyik 
daganat típusnak sem. Az áttétek gyakoriságában és elhe
lyezkedésén a különbségek kevésbé függnek az elsődleges 

daganatsejt típusától, inkább olyan anatómiai és fizikai tényezők, 

mint a véredényrendszer vagy mint a medencében a visszér
hálózat és a daganat közötti összekötettések a meghatározóak. 3. 
A folyamatos terjedés, amikor a csontrák a csontra, vagy például 
a nyelvrák az alsó állkapocsra, a petefészek- vagy a dülmirigyrák 
a medence fal felé mutat terjedést (1 ). 

/ . nbrn. Tiidőcsúcs (pancoas t) daganat a job b olda lon. Coronali s T I. MR , a 

D.IV. csigolyán csökkent jeladás, közvetlen daganat ráterjedés jele (nyíllal 
jelölve). 

A csontban kialakuló áttét viszonylag késői szövődmény, 

aminek oka, hogy a vérrel elsodród ó daganatsejtek elsődleges 

szűrője a tüdő. Ha csontáttétet találunk, de nincs tüdőáttét , az 
okok a következők lehetnek: 1. van tüdőáttét , de ezt a hagyo 
mányos röntgenfelvételen nem látjuk (CT-vel lehetőség van 
kisebb elváltozáso k felismerésére), 2. tüdőn áthaladó daganat
sejtáramlás - nem valószínű, 3. szokatlan daganatsejt sodró dás 
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(pl. nyitott foramen ova le)- viszony lag ritka, és 4 . a visszafe lé 
történő gyűjtőeres terjedés valószínűsége a legnagyo bb, pél
dául hasi daganat a gerince n okoz áttétet , mert az emelkedő 
hasüregen belüli nyomás visszanyomja a cava rendszerből a 
vért a gerinc i gyűjtőeres hálózatba (Bat son), amelyben nincse
nek billentyűk, így a daganat felfe lé és lefe lé is terjedhet az 

érhálózatban. 

Az elsodródott dagana tsej tek vagy elpusztu lnak vagy sza
porodnak, a ponto s folyama tot azonban, hogy mi történik a 
szűrőn fennakadt sejtekk el, nem ismerjük . Az mindenesetre 
tény, hogy néhány daganatfajta lényegese n nagyobb számban 
okoz csontáttétet, ami valószínűsíti , hogy olyan humora lis 
anyagokkal rendelke znek, vagy azt termelnek , ami j avítja 
életképesség üket és burjánzásu kat ( 1, 11 ). 

A csontáttétek gya kor iságának irodalmi megíté lése ellent
mondásos , klinikai értéke kérdéses, hiszen ezek az adato k első

sorban boncolási anyago k feldolgozásából adódnak, így a 
folyama t végső szakaszának állapotát jelzik , és ez a radiológus 
és a klinikus számára a kezelésben nemjel ent egyértelmű útmu
tatást. Általánosságban azt tanítjuk , hogy leggyakrabban 5 da
ganatfajta okoz csontáttétet: az emlő-, a hörgő-, a dülmirigy, a 
vese- és a pajzsmirigyrák. Mint minden egyszerűsítés, ez is 
csak részben igaz. Egyértelmű az, hogy boncolá si anyagokban 
az emlődaganatos betegeknél 52-85%-ban írnak le csontáttétet 
- míg össze hasonlításként előrehaladott emlőráknál a csont
szcintigráfia 80% körüli érintettséget mutat. Hasonló a helyzet 
a dülmirigy - és a tüdődaganatoknál is. Ezek az adatok a végső 
szakaszbeli állapotot mutatják be, így talán jobban megközelíti 
a valóságot az a csontszcintigráfiá s adat, ami az újonnan 
felfedezett dülmiri gydaganatoknál 33%-ban igazo lt csontát
tétet. A harmadik , a csont rendszerbe áttétet adó leggyako ribb 
daganat a hörgőrák. A rangsor tovább i megállapítása i vitat
hatóak. Például pajzsmirigyrák boncolási adatai 50-60%-os 
gyakoriságga l mutatnak csontáttétet , de ez viszonylag ritka da
gana t. A hypemephroma elsősorban csigolyaáttétet okoz , mive l 
a vese gyűjtőérből a csigo lyák érhálózatán keresztü l szóród ik, 
de ez is viszony lag ritka daganat , 2,5%-át képezi a daganatos 
halá lozásnak , ami csak tizedét teszi ki a gyomo rrák csont
áttétének , mert annak ellenére, hogy a gyomorrák csontáttét 
gyakori sága csak 20% körüli, a gyomorrák előfordulási gyako
risága lényegesen magasabb. 

Csontáu étek kóri smézése 

A átté tek leggyakrabba n azokon a helyeken forduln ak elő, 

aho l vörös csontvelő helyezkedik el. Ennek oka ezen terü let 
dús erezet tsége, lassú kering ése, am i kedvező hely zete t 
teremt a daganat növe kedéséhez , bár ezt egyéb tényezők is 
befo lyáso lják . Csontáttét kialakulásának leggyakor ibb helye 
a gerinc, a medence , a combcsont felső része, a koponya , a 
bordák , a végtago k alsó része i. A kéz áttétei 50%- ban 
tüdődaganatból, míg a háti cs igolya áttétek leggya krabban a 
medencéb en elhelyezkedő daganatokból erednek. A dülmi
rigydaganat nál az áttétek elsősorban a lágyéki ger incsza

kaszban ke letkeznek . 

Csontáttétre felhívhatja a figye lmet ismeretl en eredetű láz, reu
más csontfájda lom, ízületi panaszok , panas zok nélküli fogyás, 
amy loidosis. 

CSONTÁTTfflK KLINIKAI KÓRISMÉZÍSI Bár ismert elsődleges 

daganatban szenvedő betegeknél a csontfájdalmak felhívják az 
áttétre a figyelmet, Schaberg és Gamir ( 12) adatai szerint az 
általuk vizsgá lt 179 csigolya áttétes beteg közü l 36% pana sz
mentes volt. Sem a fájdalom, sem a csontszc intigráfia pozitivi
tása nem kórjelző. Több szörös előfordulás, daganatos kóre
lőzmény és a pozitív csontszcin tigráfiás eredmény esete iben is 
csak 66%-ban igazo lódott csontáttét. A laborató riumi ered
mények közű! az emelkedett alka likus foszfatáz szint sem je l
legzetes, és függ az áttétek kiterjedésétől. A csont- és csont
velőáttétek kimutatá sa képalkotó módszerekkel a következő 
lehet: egésztest csontszci ntigráfia, rönt genfelvétel, CT, MR, 
PET (FDG-meth ionin) vizsgá lat, daganatkereső izotóp vizsgá

lat, csontvelő szcintigráfia. 

CSONTSZCINTIGRÁAA A csontáttétek kimutatásában a szcintig
ráfia sokka l érzékenyebb, mint a röntgenvi zsgálat. A vizsgá lat 
során Tc-99 m-mel jelzett különböző foszfátvegyü leteket adunk 
érbe, ami a hidroxy lapatit kristályokhoz kötődik. Tc-99 m MDP 
(met iléndifoszfonát) mindazokon a helyeken, ahol megvá ltoz ik 
a csont anyagcsere , fokozódik a csontépítő-tevékenység vagy 
csontoldó elváltozás van, dúsulást mutat. A vizsgálat hátránya , 
hogy nem sajátságos , minden olyan elváltozás, mint például 
elfajulás, ízületi gyu lladás, törés vagy dagana t, ahol hely ileg a 
csontépítő tevékeny ség megváltozik , ott fokozott dúsulás jön 
létre. A vizsgá lat előnye az, hogy az egész csontrendszer leké
pezésére alkalmas, viszonylag könynyen kivitelezhető, és 3-6 

/ . táblázat A csontáttétek gyako risága az Egyesült Államokban boncol ások és képa lkotó vizsgálatok 

tükrében ( 1 1, 19) 

hónappal korábban mutatja a csontátté tet, 
mint a röntgenvizsgá lat. Nem je llegze tes 
vo lta miatt általában szükség van a kóros 
halmo zódású területek célzott röntgen CT 
vagy MR vizsgálatára ( 13, 17). 

Bonco lás 

Hörgőrák 
Emlőrák 
Dülmir igyrák 
Hasnyálmiri gyrá k 
Gyo morrák 

Képalkotó vizsgá latok 

Emlőrák 

Hörgőrák 
Dülmiri gyrák 
Veserák 
Vastagbélrák 
Pajz smirigyrák 
Méhrák 
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Férfiak 

Dülrniri gyrák 
Tüdőrák 

Hólyagrák 
Gyom orrák 
Bélrend szeri rák 
Vese rák 
Hasnyá lmiri gyrá k 
Pajzs mirigy rák 

Nők 

Emlőrák 

Méhrák 
Bélrendszeri rák 
Gyomorrák 
Hólya grák 
Pajzsmiri gyrák 
Petefészekrák 
Tüdőrák 
Veserák 

Poz itív szcintigráfia és negatív röntgen vizs
gá lat áttét mellett szól, mert ninc s ma
gyarázata az izotóp dúsulásnak. A cson tát
tétek fokozott halmozásúak , részben kiter
j edtebb ére llátottságuk és fokozott anyag 
cseréjük következtében ( 19). 
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2. ábra. Egésztest csontszcintigráfia. Kóros halmozódás nem látható. 

Néha a csontszci ntigráfia dúsulás-kiesés t mutat az áttétes 
területen, amit feltehetően a csontépítő sáv hiánya okoz (7). 
Hamisan negatív szc intigrammot kaphatunk 1. myeloma és 
néha lymphoma esetében, va lamint a nagyon gyors roncso
lódást okozó daganatoknál, ahol a daganat mellett nem alakul 
ki csontépítő tevékenység, 2. néhány mm-es elváltozások nem 
i smerhetők fel, 3. a hólyag környékén lévő áttéteket a hólyag 
elfedheti , 4. kiterjedt csontáttétek egy ik megjelenési fonnája a 
kétoldali szétterjedő sz immetriku s fokozott aktivit ás felvétel, 
amit az izotóp kórismézésben „super scan"-nek nevezünk . 

Ezeken a fe lvéte leken a csontr endszer egésze magas dúsulás
sal ábrázo lódik, vese a felvételeken nem látható. Általában 
dülmirigydaganat csontépítő áttétei okoznak ilyen képet. 

RÖNTGENFELVÉTEL Hagyo mányos röntgenvizsgá latok során az 
áttét megje lenési formáj a lehet csontoldó, csontépítő vagy ke
vert fajt ájú . 1. Leggya krabban a csontoldó és többszörös elvál
tozásokat ész lelj ük. A daganat általában a csontvelőből indu l, 
itt növe kedve roncsolja a gerendás csontsze rkezetet, és később 
terjed a kéregá llományra. Ilyenkor molyrágásszerű felritku lá

sokat látunk a röntgenképen. Néha azonban a csont egésze is 
felsz ívódhat, ilyenkor a lágy részek is érintettek lehetnek. 
Csonthártya elváltozás t csak akkor látunk , ha a folyamat a 
csontkérget áttöri. Szétszórt csonto ldó áttétek a gerincen kiter
j edt csontr itku lás képében is megje lenhetnek. 2. Csontépítő le
het dülmiri gyrák, ritkán emlőrák, carcinoid vagy medu lloblas
toma áttéte. Ilyenkor csontképződést látunk körülí11an vagy 
szétterjedően. 3. Keve rt cso ntáttétet emlő-, dülmirigy rák 
okozhat. Leggya krabban csontoldó és csontépítő áttét látható, 
bár általában a csontoldás meghatározó. Felr itkult és tömött 
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3. ábra. a. Csontszcintigráfiás felvétel a medencéről és az ágyéki gerincről 

(pa). Kóros izotóp halmozódás az L.IV. csigolyatesten, valamint az L.V. 

csigolya jobb oldalán. b. SPECT kiegészítés, ami tisztán mutatja az előzőek

ben leírt kóros dúsulást. Dülmirigyrák áttét. 

területek. váltakozhatnak. A csontátt ét megje lenése és radioló
giai kimutathatósága között i idő gya kran hossz ú lehet. Ennek 
okai a nem j ellemző klinikai kép és a röntgen képalkotás fizi
kai sajátosságai. A csigolyatestben 5-6 mm- es csonto ldó elvál
tozások egyes szerzők szerint már kimutathatóak, de a gyakor
lat az, hogy ennél lényegese n nagyobb elváltozáso k is rejtve 
maradhatnak. 

A röntgenvizsgá lat negat ivitása nem zárja ki csontáttét fennál
lását. A csontáttétek kizárására a röntgenvizsgá lat nem a meg
felelő módszer. A panaszos testrész röntgenvizsgá lata azonban 
szükséges, mert ki kell zárni mind en egyéb csontelváltozás t. 
Csontá ttét keresése (k izárása) ese tén a röntgenvizsgá lat 
második vizsgá latként jön csak szóba csontszc int igrá fia után, 
célzottan azon testrész ábrázolásáva l, ami a csontszc intigrátia 
során pozitivitást mutatott. 

CSONTVELŐ SZCINTIGRÁFIA Csontvelőben keletkező áttétek 
kezdetben nem okoznak. a csont anyagcse réjében o lyan mér
tékű elvá ltozás t, hogy azt a csontszcint igráfián ki lehetne 
mutatni . Ehhez ugyanis olyan mértékű cson tanyagcsere vál
tozásnak, csontpu sztu lásnak, illetve csontépítő tevéke ny
ségnek kell létrejönni e, hogy ez mérhető legye n. A csontvel ő 

szcintigráfiáva l a csontvelő áttéteket és más csontvelő elvá l
tozásokat már k i lehet mutatni abban a szakaszba n is, amikor a 
csontszcintigrátia még negatív. Az alkalmazott radioizotó pok 
Tc-99 m-mel j elzett fehérjeszemcsé k, amelyeket a csontvelő 

RES (reticuloendothel ialis system) ele mei fe lvesznek (6, 18) . 

Amennyiben a csontvelő helyét térfog laló folyamat tölti k i, ez 
a szcintigrammon hiányként ábrázolódik. E módszernek is 
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4. ábra. Medencei CT - kirágott, felfújt, nagyrészl roncsolódott csontál-

lomány a csípőcsontban. Végbélrák áttéle. 

Csontáttétek kórismé=ése 

j eladású csontvelő helyét foglalj a el, ezért ezt a különböző MR 
módszerek kiválóa n ábrázo lj ák (8- 10, 13). Az MR vizsgá lat 
igen nagy érzékenységű, a csontvelői elvál tozások szerkeze tét 
ezek mutatjá k legjobban a korai szakaszban . 

Nagyfo kú kontraszt felbontása miatt a cso nt kör üli lágyrész 
szövetek daga natos beszű rődésének is a legpontosabb ábrá
zolój a. Azokban az esetek ben, amikor egy cs igolya össze rop
panásnak oka nem egyértelmű, cso ntrit kulás és daga nat 
egyaránt szóba j öhetnek, az MR nyújtja a legtöbb segítsége t. A 
hagyo mányos T 1, T2 és zsírelnyomásos szekve nciák, va lam int 
a daga nat fokozot t ére llátottsága miatt az áttét terü !etén a 
legtöbb esetben a csontr itkulás miatt az összeroppant cs igo ly
atesthez viszonyítva kontraszt-halm ozódás látható. A legne
hezeb b a frissen kialakult összero ppanáso k elkülönítése, de az 
MR j elek viszonylag bizto nságosa n használhatóak ezekben az 
esete kben is. A régeb bi csigolya összero ppanások általába n 
kevésbé okoz nak kór ismézés i nehézsége t. Amennyiben még is 
kétséges lenne a vélemény, a rége bbi össze rop pant csont
velőben minden esetben megje len ik a zs íros átépülés, ami 
egyé1telműen j óindulatú elvá ltozá s je leként értékelhető (5. 

előnye, hogy az egész csontvelő rendsze 1t ábrázo lj uk. A vizs- ábra). Az MR vizsgá lat hátránya a cson tszc intigráfiáva l szem-
gá lat nem j ellegze tes, hiszen kötőszöveti és egyéb okú csont- ben az, hogy nem az egész testet ábrázolja , hanem kb. egy 20-
velőhiány is dúsuláskieséseket eredményez. 30 cm hossz úságú szakaszt tudunk megítélni egy test részben, 

KOMPUTERTOMOGRÁFIÁS (CT] VIZSGÁLAT A cso ntrendszer CT 
vizsgá lata akkor egész íti ki a röntgenvizsgá latot és mutat töb
bet, ha a cson t és lágyrész beszűrődés mértékét akarjuk meg í
télni, va lam int azo n cso ntok ese tébe n, amelyeket számos 
zavaró árnyék a hagyo mányos röntgen vizsgá lat számára nehe
zen megítélhetővé tesz. Ilyenek például a cs igo lyák, főképp a 
keresztcso nt, a medence tájéka és a szegycso nt ( 4. ábra). 

Hátránya a módszernek az, hogy ionizáló sugárzást alkalmaz, 
és csak tengely körüli sze lete léssel végez hetj ük a leképezést. 
Ezé rt példáu l a cs igo lyálrná l pontosan meg kell határoznunk a 
vizsgá landó rész terü letet. A CT előnye az, hogy bár a hasonló 
röntgenfelvétellel sze mben térbe li felbontása gyengébb, ám 
kont rasz t felbontása nagyságre ndd el jo bb, va lam int az 
összegzés által okozott zava ró árnyékok kiküszöbö lhetőek. A 
spr iál CT-vel készü lt felvételekből megfele lő módszerrel j ó 
minőségű sík- és térbeli fe lvételek készü lhetnek, amelyek a 
műtét i tervezés hez nyúj tanak seg ítséget. Ez különösen azokná l 
a műtétekné l fontos, ahol a csigo lyaáttét a gerincvelő össze
nyomódását okozza, és szükség van az áttét eltávo lítására, s a 
kérdéses gerincsza kasz rögzítő áthidalásá ra. 

MÁGNE SESREZONANCIA (MR) VIZSGÁLAT Az MR vizsgálat nem 
elsődlegesen a csontok ábrázolására szo lgá l, hiszen a csontok 
kalciumt artal ma nem ad mágneses j elet. A csontvelő ábrá
zo lásának viszo nt a legé rzékenyebb módszere , mert a 
csontvelőben lévő sárga, zsíros csontvelő igen erős mágneses 
j eladású. A vörös csontvelő lényege sen alacsonya bb j elet ad, 
mind a T 1, mind a T2 j elmenetben. A cso ntáttétek általában a 
csontvelőből indu lnak ki, és a dagana t az erős mágneses 
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de így is több cs igolyát látunk egyszer re. A csontszcintigráfiá
val kiemelt kérdéses terü leteken az áttéteket nagy pontosságga l 
ábrázo lj a (6. ábra) (7, 9-10, 20). 

Eustace 1997-ben számolt be egés ztest MR vizsgá latairó l, 
amelyeke t összehaso nlított az egész test cso ntszc intigráfia 
eredményeivel. 100 cso ntáttétes beteget vizsgá lt, aho l a 
csontszc intigráfiához képes t az MR 15%-ban tová bbi cso ntát
téteke t mutatott. Az úgyneveze tt zs írelnyomásos szekvenc iák 
seg ítségével 5-6 mm nagyságú áttéteket is kimutatott . A vizs
gá lat kó1jel zőbb a csontszc intigráfiáná l. Az egész test MR 
vizsgá latok időtartama mint egy 40 perc. Hazán kba n 
várhatóa n ez a módszer belátható időn be lül nem terjedhet el 
szé les körben, de j elz i azt az irányt, ame ly felé a későbbi ek

ben el kell indulni. 

5. ábra. Nyílirányú TI felvétel az 

ágyéki gerincről. Sávszerií csökkent 

és emelkedelt jeladású terüle1ek, 

csaknem valamennyi ágyéki csi

golyán, a csigolyatestek magasságá

nak csökkenésével, zárólemezek be

roppanásával. Csomritkulásos csi

golyaősszenyomódás, áttétre uialó 

jel nem lá1ha1ó. 
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6. ábra. Nyílirányú T I MR felvétel 

a keresztcsonti-ágyéki gerincről. 

Nagy kiterjedésíí lágyrész jeladású 

képlet az S.l.-11.-111-as szakasz 

területén; emlőrák csontáttéte. 

POZITRONKJBOCSÁTÁSOS RÉTEGVIZSGÁLAT (PET) 18 fluoro D-glukóz 
gyüjtőérbe adásáva l, az úgyneveze tt PET vizsgálat segítségéve l 
az egésztest ábrázolható, és azokon a helyeken , aho l a g lukóz 
anyagcse re gyorsult - így a daganatokban - izotóp halmozódás 
jö n létre, ami a legérzéken yebb és legje llegzetesebb mutatój a 
minden daganatnak ( 15-16). A módsze r nagy költsége és nehéz 
hozzáférhetősége miatt a mindennap i gyakorlatb an nem alkal
mazandó, de abban az esetben, ha keze lt áttétes betegnél annak 
a megítélése fontos , hogy maradt-e életképes daganatszövet, és 
ettől függ a további gyógysze r- vagy sugárkezelés, e vizsgálat 
is elvégezhető, ami kiegészíti a vizsgá latok körét. 

NÉHÁNY GYAKRABBAN CSONTÁTTÉTET OKOZÓ DAGANAT 

KAPCSÁN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK 

EMLŐDAGANAT CSONTÁTTÉTEI A rosszindu latú emlődaganatok 
korai szakaszában a csontszcintigráfia 25-30% -ban már csont
áttétre utaló elváltozásokat mutat , míg az előrehaladott dagana
tok 84%-ában talá lunk csontáttétet. Az elváltozások nagyo bb 
része csonto ldó j ellegü, de mutatha tnak meszesedő és vegyes 
megje lenést is, ami leg inkább a középkorú nőkné l észlelhető. 

A leggya krabban érintett csontok a csigo lyák, a medence és a 
bordák. Előfordul, hogy a csontvelő kiterjedt érintetts ége 
esetén a röntgenfelvétel en gyakran nem látszik eltérés, csak a 
keze lést követően alakulnak meszese dési terül etek, eze k 
osteopoikili át utáno zhatnak. A áttétek mintegy 10%-a tisztán 
csontépítő, míg tovább i 10% vegyes típusú áttétet mutat (4-5). 

Közép- és idősebb korú nők cs igo lya össze roppanása inak oka 
leggya krabb an mye loma , de okozhatj a cso ntritkul ás vagy 
emlődaganat áttéte is. A csigo lya össze roppan ása valóban a 
daganat és a csontr itku lás együttes következm énye. Ez esetben 
a szcintigráfia nem alkalmas a megkü lönböztetésü kre. A CT, 
de főként az MR vizsgálat nyújthat seg ítséget e kérdés 
elkülönít ésében (3, 7, 12- 13). 
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Az emlődaganatok egy része hormonfüggő, így a beteg 
pana szai és az áttétek szekezeti képe ja vulh at hormonkezelésre 
vagy a petefészkek eltávolí tása után. 

DÜLMIRIGYRÁK Ennek áttétei gyakran csontépítők vagy kevert 
formáj úak. Egyes áttétek csonthártya elvá ltozás t is okozhatnak , 
ami osteosarcom át utánozhat. Néha a csontrendszer érintettsége 
szétterjedő j ellegü, és csontvelő meszesedést vagy II-es típu sú 
csontr itku lást utánozhat. 

HÖRGŐRÁK Gyakran ad csontáttétet , főként a csöves csontok
ban, a szé leken megjelenő csontá ttétek formájában. Elsősorban 

a kézen megjelenők je llegze tesek a tüdőrákra. A laphám sejtes 

7. ábra. a. Nyílirányú FAST TI és T2 a háti gerinc szakaszról. Összeroppant 

D. V.-D.Xl.-es csigolya, a daganat betör a gerincvelői térbe, és összenyomja a 

csontvelőt. b. Nyílirányú T 1. az ágyéki gerincről. Összenyomoll csigolyák 

D.XI., L.I., L.IV; dülmirigyrák áttéte. 
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8. ábra. CT felvétel a keresztcsonti terü letről. Csontvelői beszűrődés; 

lymphoma áttéte. 

daganatok leggyakra bban cso ntoldó áttétet adnak, míg a csont
építő áttétek okozta csontpu sztulás leggyakrabban mirigyrák
ból ered. 

VESEDAGANATOK A hypernephroma csak11em kizáró lag csont
oldó átté teket ad . 

PAJZSMIRIGYRÁK Főként csonto ldó áttétet ad, fe lfújhatja a cso n
tot, a cso nt és a kéregá llomány határa elmosódottá válik. 
Jellegze tes e dagana tra a csontáttét és a miliaris tüdőáttét 

együtt es előfordulása. 

GYOMOR-ÉS EMÉSZTŐSZERVRENDSZERI DAGANATOK A gyomo r vagy 
a bélrend szer daganata i ritkábban okoznak csontátté tet, de 
mivel el őfordulási arány uk lényegesen magasa bb, mint a 
hypernephromáé és a pajz smirigy daganaté, így az áttétek sor
rendjébe n a negyedik helyen állnak. 

Cso111á11étek kórisméz ése 

HÓLYAGRÁK Viszonylag gyakra n okoz csontáttétet , ami főleg 

csontold ó fom1ájú. 

A MÉH DAGANATAI A méhnyakrák általában közve tlenül terje d a 
csontos medencé re. A vér útján te tjedőek általában cso ntoldó, 
és csak ritkán vegyes vagy csontépítő j ellegüek. A méhtest 
mirigyrákja és a petefészek daganatai okozhatnak csontépítő 

áttéteket, főként a cs igolyáko n. 

MELANOMA Az esetek 7%-ába n keletke zik csontáttét, sokszo r 
évekke l a daganat eltávolítása után. 

ELKÜLÖNITÖ KÓRISMÉZÉSI KÉRDÉSEK A csontban megjelenő 

vérképzőszervi betegségek - fehérvérüség, nyirokd aga nat, 

mye loma - a csontvelőben terjednek. Ezek kórismézésé hez 
nem elegendő a csontszcintigráfia, a csontvelő-szcintigráfia és 
az MR vizsgálat elvégzése is javaso lt. 

Az egyed ül álló áttéteket az el sődleges rosszindulatú cso ntda
ganattól, az idült csontvelőgyulladástó l és durva, j óindul atú 
csontdaganattól kell leggyakrabba n elkülöníteni. Tudnunk ke ll 
ese tleges Paget-kór fe1mállásáró l vagy például előzetes sugár
kezelésről, illetve korábbi csontsérülésekről , amelyek a rönt
gen szerkezetképeit megváltoztatják , de a csontszc intigráfiás 
kép is változik, abban dúsulás látha tó. 

Többszörös elváltozás ese tén a csontszc intigráfia pozitiv itása 
nem j ellegze tes, hiszen a bordatörések, a cs igolya összerop
panások, a me llékpaj zsm irigy-túlmü ködés, a csontritkulás tala
j án kialakult többszörös eltérések is mind dúsu lás-fokozódás 
formáj ában j elennek meg. Megítélésük mind ig célzott röntgen
vizsgá lattal kiegész ítve kell, hogy történj ék. 

CSONTÁTTÉTEK KÓRISMÉZÉSÉNEK JAVASOLT MENETE Az első 

vizsgá lat ismert elsődleges daganat esetén a csontszc intigráfia , 
ha áttétet keresünk , vagy azt ki aka1juk zárq.i. Ez! évente 

9. ábra. T l. haránt irányú metszet a keresztcsont tájékáról, MR kontrasztanyag adását követően. Jelentős kontraszt halmozódás a keresztcsont területén; 

dülmirigyrák áttét. 
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legalább egysze r kell szűrő je llegge l e lvégez ni. A vizsg álat 

nagy érzékenységű , álta lában 3-6 hónappal kor ábban mutatja a 
csont áttétet , mint a röntge n v izsgá lat. Alacson yabb kö ltsége, 
valamint az, hogy az egész csontrend sze rt vizsg áljuk , a lkal

massá tesz i szűrővizsgálatként történő alka lmazás ra. Hátrány a 

nem j ellegze tes vo lta, ami t azo nb an cé lzottan lehet és ke ll 

kiegész íteni röntgen vagy CT-MR vizsgá latta l, az elváltozás 

helyétől függően ( 17). Bordán lévő elváltozások esetén a cé l
zott vizsgá lat elsősorban rönt genfelv étel kell legye n, ponto san 

meg határozva az elvá ltozás( ok) helyét. Csigo lya elváltoz ás 
ese tén az első cé lzott vizsgá lat lehet az MR, azé rt is, mert a 
csontvelő eltéréseket ez mutatja a legnagyobb érzéken ységge l, 

és kép et ad a ger inccsatorna és a cs igo lyák kürüli lágyrésze k 

fe lé te1jedésről , tová bbá ho sszú ge rincszakasz t tesz láthatóvá. 

Am ennyiben a cso ntszcintigráfia bizonytalan daganato s elvál

tozáso k lehetőségét veti fel, a röntgen és a CT is megfelelő 

elkülönítő kórismézés i módszer. A medence-keresztcsont tájékon 

a röntgenfelvétel nem sokat je lent. Ez esetben CT, eset leg nagyfel

bontású CT nyújthatja a legtöbbet vagy MR vizsgá lat. A vég

tago kon és a koponyán elsődlegesen a röntgen vizsgálat j ön szóba. 

Amenn yiben a beteg cso ntfájd almait ne m magyarázza a 
negat ív cso nti zotóp vizsgá lat, fel kell vetn i a csontvelői áttét 

lehetőségét , amely sok ese tben korai szak aszban nem oko z 
csontszci ntigráfiás eltérés t. A csontvelői átté tek kimutatá sára a 

csontvelő-szcintigráfia alka lmas lehet, és ennek függvé nyében 

cé lzottan végezhető MR vizsgá lat. 

Azokná l az elsődleges daganatoknál , ame lyek nél a csontátté t 
valószínűsége nagy, a cso ntszc intigráfiát szűrővizsgá latként 

rendsze rese n kell a lka lmazni. Emlő- és dülm irigy dag anatok.nál 
nega tivitás ese tén is 6-12 hónaponként , ak iknél pedig cso ntát

tét már ismert vo lt, a 3-6 hónaponk énti szűrés javaso lt. 
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