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BEVEZE'ris A csontrendszer a harmad ik leggya koribb helye a 
tüdő és a máj után a távoli áttéteknek. Dijkstra és mtsai (1), 
valam int Bau er és Wedin (2) adatai szerint csontáttétes betege
ik 75 illetve 65%-ában az elsődleges dagana t emlő-, tüdő-, 

dülmirigy- , illetve veserák volt. Ezen daganatok előszeretette l 

adnak csontrendszerbe áttéteket. Dominak és Knoch (3) bon
colási gyűjtőstatisztikája szerint emlőrákban elhunyt betegek 
6 1 %-á ban ész leltek áttéteket a csontrendszerben. Az esetek 
kb. 60%-a nyilvánul meg klinikailag a beteg életében. A cson
táttétek kérdésének jelentőségét aláhúzz a az a tény is, hogy 
míg évente csupán 60-80 új csontszarkómás betegge l számo l
hatunk a haza i lakosságba n, addig a csontáttétes betegek szá
ma ennek 40-60-szorosa (4) . 

Csontáttétes betegek túlé lés i esé lye i 3-4 évtizeddel ezelőtt 

igen rosszak voltak, ennek megfelelően keze lésük is fáj da lom
csillapításra vagy a legcseké lyebb enyhítő (pall iatív) sebész i 
beavatkozásokra , helyi sugárkeze lésre korlátozódot t. A cson
táttétek korszerű, összetett kezelése mellett azonban a betegek 
életk ilátásai j elentősen ja vult ak. Ang liai felmérő vizsgálatok 
szerint pl. a csontáttétes em lődaganatos betegek, akiknél a 
gyógysze res keze lésre hatásos , átlagosan 3 évet , 20%-ba n 5 
évet is túlélhetnek (5) . Mindame llett jelentősen fejlődtek a 
helyreá llító sebészet módsze rei is. Stab il velőűr szege zések, 
daganat endopro thesisek, sajátcsont átültetések (homológ 
csontgraftok) alkalmazása terjedt el. 

A csontáttétek sebészi keze lésénél elsődleges cél a fájda lom 
csökke ntése, a végtag működésének és ezáltal a beteg járó ké
pességé nek, öne llátóképességé nek mielőbbi helyreá llítása . 
Emelle tt b izonyos esetekben mód nyíl ik a daganato s csontrész 
épben történő eltávolítására is. 

Kóros törés esetén a sebész i eljár ás viszonylag egyszerű: mie
lőbbi csontegyes ítés (osteosynthesis), mely hosszú ideig kellő 

biztonságot j elent, lehetőleg a legkeves ebb sebész i beavat-

l evelezési cím: 

Prof. Dr. Szendrői Mikló s 
Semme lwe is Egyetem , Ortopédiai Klini ka 
1113 Budapest, Karo lina út 27. , Hungary 
Tel (36 1) 466 6059 Fax (36 1) 466 874 7 

2000 Nőgyógyászati Onkológia 2- 3, 135- 141 

kozássa l. Nehezebb azonban a sebész számára a sebészi terv 
felállítása j ó általános állapotú betegnél, ha a csontáttét még a 
kóros törés előtt kerül felismerésre. Meg kell tudni ítélnie, 
hogy fenná ll-e fenyegető tö résveszély, műtétre van-e szü kség, 
vagy egyéb keze lés (sugár-, gyógysze res, stb .) jön- e szóba. El 
kell döntenie, hogy van-e lehetőség az áttét kiterje sztett eltá
volítására , vagy palliatív megoldás az előnyösebb? Egyfelől 

minden sebész i beavatko zás megterhelő a beteg számára , am i 
immunr endszerének gyengülésé hez és ezá ltal az egyéb elhe
lyezkedésü áttéteinek felgyorsult növekedésé hez veze thet. 
Másfelől számos iroda lmi adat j avuló életminőségről és nö
vekvő túlélésről számo l be korszerű kiegészítő keze lésse l pá
rosított sebészi beavatkozást követően ( 1-2, 5). 

Fentieket összegezve , a kezelést mindig az adott betegne k 
megfele lően kell kivá lasztani . A legjo bb eredményt akkor ér
jük el, ha a keze lési tervet gondos kivizsgá lást követően, min
den tényező figye lembevé teléve l más onko lógus szakemberr el 
történő egyeztetés után alakítj uk ki. 

SZÖVETIANI MINTAviTEL A szöve ttani vizsgá lat szerepe eltérő, 

ha kóros törésről , isme rt vagy ismeretlen daganatos kórelőz

ményü beteg csontáttétérő l van szó . Kóros törés esetén elsőd

leges cél a törés ellátása. Ennek kapcsán nem j elent nehézsé
get szövettani vizsgá latra anyago t venni, ha a törési hely nyílt 
feltárására kerül sor. Ilyenkor a rögz ítés előtt kellő mennyisé
gü anyago t vehetünk szöve ttani vizsgá latra is. Ha a törést el
helyezkedése, illetve egyé b megfonto lások miatt fedetten lát
j uk el (velőür szegezés stb.), akkor vagy mini feltárásbó l vehe
tünk anyago t a törés területéről , vagy méginkább kiszíváso s 
sejttan i (aspirác iós cito lógiai) v izsgá latot végez hetünk a törés i 
vérömlenyből, a törés területéről. 

Ha nem szerepel daganatos megbetegedés a heteg kórtörténe
tében, és az elsődleges daganat ismeretlen, de képalkotó mód
szerekkel áttétre gyanús csontel változást ész lelünk , úgy cé l
szerű először egyéb módszerekkel az elsődleges daganatot ki
mutatni. Ennek az az oka, hogy a szöve ttani vizsgá lat rendsze
rint csak az áttétet igazolja , de ritkán utal az elsődleges daga
nat helyére. Ezzel szemben a szöveti mintavéte l idővesztesé
get je lent, esetleges szövődményei, pl. fenyegető törésve szély 
esetén a kimetszés miatti kóros törés kialakulása, a részletes 
kivizsgálást nem teszi lehetővé. Így a szöveti mint avétel min
den esetben a kórismézési lánc uto lsó szeme maradjon! 
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Feltá rásos szövet i mintavéte l megfelelő körü ltekinté st igénye l, 
ne bízzuk kezdő, ebben nem járatos sebészre (6). A mintavéte li 
heg lehető leg a későbbi sebész i beava tkozás műtéti vona lába 
esse n, hogy lehetőség legye n kimetszésére . Lehetőleg egy ana
tóm iai rekesze n keresztü l, közvet lenül az izmon át ju ssunk rá a 
dagana tos cso ntra, kerü ljük az ízület i üregek megnyitásá t, 
izomburk ok, ér- és idegképletek menti beavat kozást, ezáltal e 
képletek daganatsej tekke l történő szennyeződését. 

Lehetőleg arról az o ldalró l tárjuk fel a daga natos cson trészt , 
ahol a daga nat már elpu sztította a cso ntkérget, így nem gye n
gítjük tovább a csonto t. Legy ünk figyelemme l a teherviselő 

zónákra, így p l., ha a tompo rtájon ke ll ablakot vágni a comb
csont kérgén, akko r ne a külső oldalon , hanem a belső oldalon 
tegy ük azt. Ha a cso ntkér eg még ép, akkor az álta lunk vágott 
csontab lakot zá rjuk csontce menttel, meggáto lva ezá ltal a na
gyobb velőűri nyomás köv etkeztében létrejövő daga natsejte
ket tartalm azó vérömleny kialakulását a lágyrészek ben. 

BIOMECHANIKAI MEGFONTOLÁSOK A dag anatos betegség által 
meggye ngített cso nt csekély sérü lésre vagy sérü lés nélkül be
következő törésé t kóros (patoló giás) törésnek nevezz ük. Ha a 
cso nt még nem tört el, de ennek bekö vetkeztére a fent i felté
telek me llet t számítani lehet , úgy kóros törésveszélyről beszé 
lünk. Számos szerző az áttét méret ét, illetve a csontké reg 
(co 11ical is) pusztulásának száza lékát adj a meg, mint a kóros 
törésveszé ly kockázat i tényezőjét (7-9) . Így, ha a dagana t mé
rete meghaladja a 2,5 cm-t, akkor kóros törés veszé ly áll fenn. 
Fiedler ( 10) 66 beteg 100 át tétét vizsgá lta a hossz ú csöves 
csontokban. Ha a csontk éreg pusztulás nem érte el az 50%-ot, 
akkor a kóros törés i arány csupán 2,3% volt, míg ugyanez 50-
75% között már 60% -nak, 75% fe lett pedig 80%-nak bizo 
nyult. 

Hasznosnak tűnik Mire/s (1 1) beosztása , ami a kóros törés ve
szé ly kockázatának meghatározásánál 4 tényezőt; az áttét he
lyé t a csontban , a fáj dalmat, a cso ntáttét j ellegét ( csonto ldó, 
csontépítő vagy keve rt) és kiterjedését egyaránt figye lembe ve
sz i, és l -től 3- ig pontozza. Megfigye lése szerint 10 pont felet t 
kóros törésse l kell számolni. 

FONTOSABB KÓRJÓSLAT! TÉNYEZŐK CSONTÁTTÉTEKNÉL A kór
j óslati tényezők ismerete és figye lembevé tele lényeges a sebé 
sz i beava tkozás kia lak ításako r. Sokszo r kiterj edt vizsgálatok 
ellenére is az elsődleges daganat ismere tlen mara d. Ez több
szö röse n nega tív kórjós lat i tényezőként értékelendő. Az elsőd

leges dag anat így ellátatlan , nem tudjuk meggá toln i tovább i 
áttétek je lentkezésé t. Ismeretlen elsődleges daganat esetében 
sajá t gyakorlatunkba n kerüljük a nagy mütéteket, az áttét ki
te1jesz tett eltávo lítását, inkább a gyorsan eredmén yre vezető, 

stab ilitást b iztosító megoldásokat részes ítjü k előnyben. Meg
lehetősen szo ros összefüggés van az elsőd leges dagana tok 
szerv i elhelyezkedése és az áttétes betegek életkilátása i között 
( 12- 14). Így csontáttétet adó emlőrák ese tébe n átlagosan 34 
hó, dü lmirigy ráknál 24 hó, méhnyakrákná l 18 hó, veseráknál 
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/. ábra. Kezelési eljárás kóros törés esetén 

Daganatra vonatkozó kórtönénet 

• Laboratóriumi vizsgálatok 

• Általános állapot felmérése 

• Röntgenvizsgálat (Ul-1, CT) 

• Sebészi ellátás (palliatív csontegyesítés) + szövettani mintavétel 

• Kivizsgálás, stádium meghatározás (helyi, csonton belüli, csonton kívüli) 

(elsődleges vagy áttét, egyedüli vagy többszörös) 

• Elsődleges daganat ellátása 

esetleges gyógyszeres vagy sugárkezelés 

12 hó, melanománá l 3,5 hó átlagos túlélés re lehe t számítani, 
míg áttétképző tüdőrákos betegek gya korlat ilag I éve n belül 
meghalnak. Ezen belül azonban igen nagy különb ségek adód
hatnak egyéb tényezők miatt , így csontáttétes emlőrákos bete
gelmél 1-90 hó közötti túlélés i szélső értékehől is beszámo l
tak (12). 

Az e lsődleges daganat szövettana és a rossz indulatúság foka is 
lényeges kórjós lati tényező, bár módos íthatja a túlélés i esé lye
ket, hogy áttétképződés során a daganat ded ifferenciálódhat, 
lecsö kken például a hom1on receptor tartalma stb . 

Fontos kérdés, hogy az elsődleges daganat daganatg yógyásza ti 
érte lemben ellátott- e, ellenőrzött-e. Természetese n, ha az el
sődleges dagana tot nem lehet eltávolítani, az átté t sebész i ke
zeléséné l tartózkodónak kell lenni , ha még is sor kerül rá (p l. 
kóros törés ese tén), gyo rs, egyszer ü, a j áróké pessége t, ápo lha
tóságot biztosító enyhítő beava tkozás vá lasztandó . 

Magára az áttétre vonatkozó kórjóslati tényezők közül legfonto
sabb az áttét egyedülálló vagy többszörös volta, illetve van-e kó
ros törés vagy nincs. Sajnos meglehetősen ritkán kerül csontáttét 
egyedülálló formában felismerésre. Bauer és Wedin (2) anyagá
ban ez 24 1 betegnél mindössze 24% volt. Fontos hangsú lyozni a 
túlélés szempontjából, hogy az emlőrákos betegek 70%-ánál egy 
éven belül az áttétek többszörössé válnak. Mégis jelentős különb
séget mutat Bauer és Wedin (2) anyagában az l éves túlélés egye

dülálló (55%), többszörös ( 10-30%) és agyi (17%) áttét esetében. 

Kóros törés a csontáttét ek 9-29%-ába n fordu l elő ( 15- 16). Sta
tisztikai adatok sze rint a kóros törése k hátterébe n 50%-ban 
emlő-, 10- 10%-ban vese- és tüdőrák szerepel. Ernst és mtsai 
( 17) szerint a kóros törés a túlélés i esé lyeket jelentősen rontja, 
rend szerint előrehaladott stádiumm al j ár, a törés i vérömle ny
ben létrejön a daganatsejtek szóródása, így rendszerint csupán 
tüneti cé lzatú csontegyes ítés j öhet szó ba. Más szerzők ezt nem 

2000 Nőgyógyászati Onkológ ia 2- 3, 135- 141 



tudták igazolni, anyagukban 
kóros törés nem befolyáso l
ta a túlélés i esé lyeket ( 18). 

Emlőrákok áttéteinél fontos 
kórjós lati szempont az el
sődleges daga nat ösztrogén 
receptor pozi tivitása ( 19) . 
Go/dhirsch és mtsai (20) 
8 18 emlőrákos beteg közül 
352-né l (43%) ész lelt 
csontátt éte t, ösztrogén re
cep tor pozi tivitás ese tén 
igen jó , 50%-os 2 éves túlé
lést állapított meg. 

Összefügg a beteg túlélési 
esélyeivel, hogy me1myi idő 
te lik el az elsődleges daga
nat felismerése és az áttét j e
lentkezése között. Jobb kór
jóslatnak tartják, ha az áttét 
2-5 év után alakul ki (20). 
Ugyancsak kórjóslati szem
pont az áttét növekedés i üte
me, kétszereződési ideje, va
lamint elhelyezkedése és ki
terjedése. A beteg életkora, 
lelk i és általános állapota is 
befolyáso lja a műtéti tervet, 
ez utóbbi j ellemzésére j ól 
használható a Kamotsky in
dex (2 1 ). Végezetül termé
szetesen nem elhanyago lha
tó az ellátást végző orvos és 
intézet lehetősége sem. 

A SEWZI EUÁRÁS nRVEZÉSE 

A sebész i keze lésnél első

rendű szempont a fájdalom
csillap ítás, a beteg járóké
pességének , végtagműködé
sének mielőbbi helyreállítá
sa, a törésgyógyulás feltéte-
leinek megteremtése. Olyan 

A végragi áuétek sebészi ellátása és a helyreállítás kérdései 

2. ábra. Kezelési folyamat csontáttét esetén (kóros törés e lőtt) 

Előzetes kórisme 

' Csontok áttéti daganata ------------------lsmen az elsődleges daganat 

' Rtg., csont izotóp (PET) -------------... 
Egyedülálló áttét 

' s," T""'h"""'''' 
csontban 

(CT, MR) 

l 
Csonton kívüli 

(mellkasi, 

hasi CT, UH) 

i 
(Tű) Mintavétel 

i 
Kórjóslati tényezők 

értékelése 

Sebészi 

beavatkozás 

Többszörös áttét 

' Stádium meghatározás 

( csonton belüli 

csonton kívüli) 

i 
Fenyegető törésveszély 

l l 
igen nem 

i ~ 
Mintavétel, Mintavétel 

'f 'f 
Beteg általános állapotának 

felmérése 

g;,.J~ p,n;.,;, 
Palliatív 

nem sebészi 

kezelés 

sebészi kezelés sebészi 

kezelés 

Ismeretlen eredetű áttét 

' Elsőd leges daganat keresése -------------... 
Sikeres 

' Elsődleges daganat 

onkológiai 

ellátása 

Csontáttét 

stádium meghatározás 

(egyedülálló, 

többszörös, 

fenyegető 

törésveszély?) 

i 
Mintavétel 

i 
Stádium meghatározás 

csonton kívüli 

i 
Beteg általános állapot 

felmérése 

• Sebészi/ 

nem sebészi 

kezelés 

tervezése 

Sikenelen 

' Mintavétel 

i 
Stádium meghatározás 

(csonton belüli/ 

csonton kívüli) 

l 
Enyhítő 

sebészi/ 

nem sebészi 

kezelés 

műtéti megoldást válasszu nk, ami kis megterhe léssel jár, de 
eredményes a beteg hátralevő hónapjaiban. Irodalmi adatok sze
rint kb. 9-20%-ban számo lhatunk a beültetett anyag törésével , il
letve a daganat helyi továbbterj edése miatti ismételt mütéttel, 
mint leggyakoribb szövődménnyel (22). Fontos szempont a be
teg ápolhatóságának biztosítása, a műtét egyben a beteg lelki tá
mogatá sát is je lenti, úgy érzi nem hagyjuk magára. 

beteg állapota nem enge di meg a hosszada lmas kivizsgá lást. 
Erre, a daga nat stád iumának meghat ározására , esetleg az el
sődleges daganat keresésére a mütét utáni időszakban kerülhet 
sor. Ilyenkor dől el, hogy szükséges-e továb bi daganatellenes 
kezelés, gyógyszer- , sugár-, vagy hormonkeze lés. Ha a beteg 
általános állapota lehetővé teszi, második lépésben távol ítjuk 
el mihamarabb az el sődleges daganatot . 

Kóros törés esetén (/. ábra) e lső lépés a törés ellátása kell 
hogy legye n. Palliatív céllal végezz ük a cson tegyes ítést, ha a 
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Alapvetően különbözik a helyzet, ha a csontátté t még törés 
előtt kerül felismerésre (2. ábra) . Ilyenko r, ha az elsődleges da-
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3. ábra. Csontállét 

a bal oldali comb

csont testében. 

a. Tisztán csontol

dásos elváltozás 

csonthártya elvál

tozás nélkül (a-p 

röntgen fel vét e 1). 

b. A csontszakasz 

eltávolítását köve

tő hiány pótlása sa

ját cso nt - sz e 1-

vénnyel, rögzítés 

reteszelt velőűr 

szeggel (a-p rönt

genfelvétel). 

gana t ismeret len, annak a kivizsgálására és ellátására kell töre
kednünk. Kivételt csak a súlyos törést megelőző állapot j elent

het. 

Ezzel egyidőben meghatáro zható a betegség stádium a, amely

né l döntő, hogy van-e más sze rvrendsze rben átté t, illetve egy

sze res vagy többszö rös áttétről van-e szó. Utóbbiná l, ha a da
ga nat gyógysze r- vagy sugáré rzékeny, akkor ezek a keze lések 
kerül nek előtérbe. Irodal mi adatok szer int hatásos kezelés nél 

még a törést megelőző elváltozások átépülése, k ite lődése is 

várható , nem feltétlenül szüksége s tehát minden törés t mege
lőző elváltozás t megműteni, kü lönöse n a felső, nem tehervise

lő végtagoko n ( 1, 23-24). 

PALLIATiv BEAVATKOZÁSOK A sebész i mego ldások nál a műtéti 
móds zerek szé les vá lasztéka szóba jön a beteg rész kikapar á

sán, csontceme nttel történő kitö ltésé n kezdve a lemezes rögz í

tésen át a velőűrszegezésig, az elhelyezkedéstől és a beteg álta
lános állapotától függően ( 16, 25-26). Csípőtáji áttétnél ered

ményes lehet a ceme ntes normá l vagy modul rendszerű dag a

nat endopro tézis vagy a „vasbeton osteosz intézis" szögle tlemez 
és cso ntcem enttel. Metad iaphyseal is elhe lyezke désnél végez

hető egy csontszakasz eltávo lítása (szegment rezekció) vagy a 

góc kikapará sa és csontcemen ttel történő kitö ltése lemeze lésse l 

vagy (reteszelő) velőűrszegezéssel, me ly utóbbinak előnye 

nagy biztonsága, azonnali terhelhetősége és cseké ly a va lószí

nűsége, hogy a csont „elfogy " a folyamat előrehaladása m iatt 
(27-29). Hátránya , hogy a dagan at szóró dásáva l jár , nem kerü l 

a daganatos góc eltávolítá sra. Kiegészíthető azon ban a beteg 
cso ntszakasz eltávo lításáva l, saj átcsont pót lássa l (3. ábra). 

A szövődmények között első helyen említik a lemeztörést illetve 
a daganat helyi növekedése miatt a csontegyes ítés elégte lensé

gét, ezt követ i a fer1őzés, törésgyógyu lás i és keringé si zavar (22). 
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A csípőlapáton elhelyezkedő áttétek rendszer int nem igényel

nek sebész i bea vatkozást, egyéb hagy ományos tün eti kez e

lésre (sugá r-, gyógyszeres keze lés) rend szerint jó l vá laszol
nak . Sebész i eltávo lításuk általában nem oko z műtéti nehézsé

get. Hason lóan ritkán kerü l sor a szeméremcson ton vagy az 

ü lőcsonton elhelyezkedő áttétek sebész i keze lésé re. Itt 
ugya nis - ha enyh ítő beavatkozásról van szó - , a bea vatkozás 

nagysága nem áll arányban a várha tó ered ménnyel. Inkáb b su

gár- vagy gyógysze res keze lés indokolt . 

Fontosságát teki ntve kiemelkedők az ízvápa (acetabu lum) 
körüli átté tek . Erős fájdalmat , jár ásképte lenséget okozhat

nak, ritk ább eset ben az ízvápa kiter j edt károsodása miatt a 
combcso nt fej k ismedence irán yába történő ficama köve tkez

het be. Ilye nkor a he lyreállít ást gyakra n egyénre sza bottan 

kell megoldani cson tce ment , fémgyürű, ese tleg a medencela
pátba veze tett Ste inm ann szege k seg ítségéve l. Ha a daganat a 

csípőlapát irányábó l terjed rá a vápatető porc a latti csontjára , 

az éri ntett csípőlapát rész el távo lítása után kikaparjuk a vá
patető feletti rész t, és csavarokka l, cso ntceme nttel erősítjük 

meg a vápatetőt (4. ábra) (30). 

A cso ntceme nt használatát számo s szerző aj ánlja önmagában a 
csontdaganat kikap arását követően, de méginkább egyéb bel ső 

biztosítássa l (lemez, velőűr szeg, stb.) együtt. Előnye, hogy vi
szonyla g nagy bizto nságot ad, gyakor latilag azonnal terhel hető, 

eltávol ítása nem szükséges. Hátránya , hogy a dagana t hely i ki
újulásánál helyéből kimozdulva elveszti támasztó szerepét. Kí
sérletes és klinikai tanu lmányok igazo lták, hogy a cso ntce

menthez keve ri methotrexa te nem csökke nti a cement csont
rögz ítés i előnyeit , szilárdság át, v iszont hatásosan gáto lhatja a 

daganat helyi kiújulá sát (3 1 ). 

CSONTÁTTÉTEK KITERJESZTETT ELTÁVOLITÁSA Ez szób a jö het egy

részt , ha a beava tkozás tudottan pallia tív je lleggel tör1énik, de a 
válas ztott műtéti móds zer, a helyi viszonyok, daga nat kiterje

dése lehetőséget nyújt az épben történő eltávo lításra. Így például 
többszörös áttétek esetén is, ha a fenyegető törésveszé ly vagy 

kóro s törés a hoss zú csöves csontok ep i-me taph ysisét érinti , 
legjobb eredményt a daganat épben történő eltávolí tásáva l és a 

csonthiány spec iális fémmel való pótlásáva lal érhetünk el. 

Ilyenkor vagy hosszú szárú hagyományos revíziós prot éz ist 

vagy daganatpro téz ist alkalmaz unk. Minden esetben a cemen

tezést részesí tjük előnyben. 

Teljes áttételtávolításra csak ritkán, a mütétre kerülő esetek mint

egy 10-15% -ában nyílik mód (4). Ilyenkor minden esetben a be
teg és a betegség gondos kivizsgálására van szükség (2. ábra). 

Berentey és mtsai (32), va lam int Capa1111a és mtsai (7) a kór

jós lati tényezők figye lembevé teléve l stádiumok ban sorol ta a 

csontáttétes betege ket, a stádium okho z hozzá rende lve a sebé
szi beava tkozásoka t. Ez azonba n sok sze mpontból megkérdő

j el ezhető, mivel egy áttét és a beteg további sorsát rendkívül 

sok tényező befo lyáso lja , sok szempo ntbó l kiszá míthatat lanul. 
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Egyes szerzők ada tai sze rint 

pl. nincs lényeges különb 
ség az egyedüli és a több

szö rös átté tes betegek túlé
lésébe n (33). Mások viszon t 

hangsú lyozzá k az egyedü li 

áttétek szé les eltávolításának 

jelentőségét, amj biztos helyi 
daganatme ntessége t és a túl

élés meghosszabbodásá t 
eredm ényezi (22). 

Saját tapasztalatu nk sze rint 

az áttét gyógy ító cé lzatú el

távo lítására kell törekedn i 

egye dü lálló áttétek esetén, 
ha a kóros törés még nem 

következett be, az elsődleges 

daganat isme rt ( elsősorban 

emlő, vese és pajzsmirigyrá

kok) és daga natgyógyászat i

lag ellátott, az elsődleges da
gana t és az áttét je lentkezé se 

közötti lappangó időszak 

több év, a beteg jó általános 

ál lapotban van, és az áttét 
te lj es eltávo lításának meg

vanna k a helyi feltételei. 
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Anyagu nkban 98 beteg közü l 
15-nél tudtuk az áttétet telje

sen eltávolítani , ezen betegek 
összes túlélési ideje megha

ladta a 3,5 évet, 3 beteg öté

ves daganatme ntes tú lélő (4). 
Ezek az eredmények lénye

gese n jobbak , mint az enyhí

tő beavatkozá sok eredmé
nyei. 

4. ábra a. Csontáttét a jobb csípőlapátban. A pusztulás eléri az ízvápa felső területét (a-p röntgenfelvétel). b. Hagyo

mányos CT és e. 3D CT felvételeken jól megítélhető a daganat kiterjedése. d. Részleges csípő lapát eltávolitá~t és a vápa 

feletti terület kikaparását követően a vápa megerősítése csavarokkal és csontcementtel (a-p röntgenfelvétel). 

A kiterjesz tett csontáttét eltávolításá t követő hc lyrcá llitó sebé

szet lényegesen eltér az enyhítő beavatko záso k során alkalma
zott módszerektől , megfelel az elsődleges csontd aganatoknál 

alka lmazot t eljárá soknak. 

Hosszú csöves csontok epi-meta physis elhe lyezkedéséné l az 
épbe n történő kimetszés után daganat endoprot ézist ültetünk 

be, rendsze rint az ízület teljes pótlásáva l (5. ábra). Szóba jö
het, e l sősorban nem teherviselő csontoknál, a szé les porcfe l

sz ínnel rendelkező sajá tcsont alka lmazá sa is. Diaphysea lis el
helyezkedésné l a daga natos cson trész letet az épbe n metsszük 

ki, majd daganatprotézissel vagy cso ntátült etéssel ( em ber i 
vagy saj át) póto ljuk a csonth iányt. Jó eredm ényt ad a velőűri 

reteszelt szeg és saj átcsont-sze lvény együttes alkalmazása , 
am i megfelelő biztonságo t nyújt. 
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Külön leges nehézsége t je lent a medencecso ntokban , elsősor

ban az ízvápa körül kialaku ló egye dül álló átté t . Szá mos szerző 
adatai szerint az esetek egy jelentős százalékában csupán az 

áttéte n belü li beavatko zásra nyílik mód , am i a helyi kiúju lások 

nagy száza lékát vonja maga után (30 , 34). Az összes túl élés 
alig haladja meg az együttes, nem műtéti kezeléssel (gyógy

szeres-, sugár-, hormonkeze lés stb.) elért eredményeke t, vi
szont nagy száza lékban alaku l ki szövődmény mind a műtét 

alatt (erős vérzés, idegkároso dás stb.), mind a műtétet követő 
időszakban (vé römleny, fertőzés, protéz isc lmozdulás). Saj át 

tapaszta lataink sze rint a medencecsont ízvá pa körüli rész leges 
eltávo lítását csak nagyo n megvá loga tott ese tekbe n szabad vé

gez ni, aho l gondos előzetes kivizsgá lás után (M R, CT, PET) 

nagy valószínűséggel lehetőségünk van az egyed ülálló áttét 
épben történő eltávo lítására (30). 

/39 



Szendrői M 

... 

• t , 
·' \ 

5. ábra. Csontáttét jobb felkarcsont metaphysisében kóros töréssel. a. a-p 

röntgenfelvéte l a kóros területről. b. Emlőrák (tejjárat rák) csonlállétének szö

veti képe. e. Felkarcso nt rész leges eltávo lítását követően a beteg rész pótlása 

modul dagana t endoprotézisse l. 

ÖSSZEFOGLALÁS A végtagi cson táttétek sebész i ellátásá nak 
szemlélete jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. Hatá
sos kiegészítő kezeléssel (hormon-, sugár-, gyógyszeres keze
lés) társítva a sebészi beavatkozást, a betegek túlélés i ideje je
l entősen megnövekedett. A helyreállító sebészet fej lődésével 

kis beavatkozássa l is időtálló, terhelhető cson tegyesíté st vé
gezhetünk, visszaadva a beteg jár óképességé t, csökkentv e fáj 
dalma it. Az esetek 10-15 %-ában lehetőség nyíl ik szigorú fel
téte lek mellett az áttét maradéktalan eltávo lítására is. Fontos a 
betegek gondos kivizsgá lása és a kórjósla ti tényezők figye
lembevé tele a sebész i tervezéskor. 
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