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ÖSSZEFOGLAlÁS Emlőrák és a női ne mi sze rvi daganatok 

köve tkeztében gya kran cso nt át té tek alakulnak ki. A csont át

tétek miatt fellépő fájda lom, mozgáskorl átozo tt ság , gyö ki 

össze nyo módás, kóros cso nttörése k, és a magas szé rum kalci 

um szint a betegek életminőségét és tú lé lésé t na gymért ékbe n 

ron tják. A cso ntátt é tek keze lésé ben a sebésze ti és sugár

keze lés mellett ige n fontos szere pe t játsz ik a gyógysze res keze 

lés. A dag anatpu sztító gyógysze rek és hormonok mellett a 

biszfos zfonátok , kalcito nin, csont-radionukl idok alka lma zása 

lényeg ese n ja vítja a be te ge k életminőségét, csö kkenti a cso nt

átt é tek szövődményeinek előfordulási gyakori ságá t. 

Kulcsszav ak kalc itonin , biszfos zfonát, maga s szé rum ka lcium 

sz int 

ABSTRACT ln brcas t and gynaeco logica l ca nccr pa ticnts bo ne 

metas tas is is not infr equent . Qu ality of life and surviva l are sig

nifica nt ly impa ired by the compl ications of bo nc metasta ses 

tha t indu ce bon e pa in, pa thol og ic fract ure s, nerve comp rcss io n, 

limitation in movi ng and hyperca lcae mia. M cdical tr ca tm ent in 
addi tion to sur gica l and/o r radio thcra py has a significant ro le in 

the managcmcnt of bone me tastases. Bispho spho na tcs , kalci

tonin , bo ne-see king radi onuclides in co mb ina tion with cytos ta

tic and/or ho rmona l antica ncer tr ea tmcnt may imp rove qua lity 

of life and decrease thc compli ca tions of bo ne metas tases. 

Key words kalcitonin , bisphosp honates , hypercalcae mia, bone 

metastases 
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he lye n a ro sszindu la tú dagana to k á llnak. A rák miatt i 

halá lozás az esetek töb bségé ben átté tek miat t köve tke zik be . 

A rosszindulatú da ganatok leggya kr abban a cso ntr endszc rbc 

adnak átt é teke t . A cso ntr end sze rt érintő da ga nat ok 99% -ban 

átt é tek, csak l % elsődleges csontdagana t. A cso ntátt é te k elő

ford ulás i gyak orisága a da ga nat kiindul ás i helyétől és szöve t

tani form ájá tól függően ige n változó. Boncolás i anyago n vizs

gá lták különböző da ga natok ese tébe n a csont átt étek előfor

dulásá nak a rányát (J. táb lázat) (1 ). 

/. táblázat Daganatos betegség miatt elhun ytak boncolása során ész lelt 

csontáttét gyakor iság ( 1) 

Daganat 

Emlőrák 

Dülmiri gyrá k 
Méh nyakrá k 
Pajzs mirig yrák 
Hólyag rák 
Tüdőrák 

Vese rák 
Pete fészek rák 
Emésztőrendszeri daga nat 
Nyirokszöve tdaga nat 

Gyako riság 

73% 
68% 
50% 
42% 
40% 
36% 
35% 

9% 
6% 

< 5% 

Az összes cso ntá tté t eset 80%- áé rt 3 fajt a daganat : az emlő-, a 

dülmiri gy- és a tüdőrák felelős. Az emlőrák melle tt gya ko ri a 

csontátt étek előfordulása női nem i szerv i kiindu lású daga na

tok méhnya k- és pet efésze kr ák ese té n is. A csontáttétekből 

eredő panaszo k (fájd alom , mozgás korl átozott ság) , köve tkez 

ményes megbe tege dése k (kó ros cson ttör ése k, ide g- és ge rin c

velő össze nyomód ás, magas szé rum kalcium szint) ige n je len

tős te rh et je le ntenek a be teg és az egészség ügy szá mára . A 

cso ntá tté te k gyógysze res és egyéb keze lése a da ganat gyógyá 

szat egyik leg font osa bb terül e te . 

A CSONTATIÉTEK KEZELÉSÉRE HASZNÍWtATÓ GYÓGYSZEREK A 

csontáttétek keze lésé ben a da ga nato s alapbetegség kiegészítő és 

tün eti keze lésére használt sze reken (kemoteráp ia , horm onális 

ha tású szerek stb .) kívül számos gyógysze r áll rende lkezés re 

(ka lcitonin, biszfoszfoná tok, gallium , csonth oz kötődő izo tópok) . 

KALCITONIN A kalcitonin horm ont Co pp 1961-ben fedez te fel. 

Szá mos á lla tfajb an is kimu ta tható az em berih ez ha so nló 
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szerkezetű kalciton in. Leghat ékonyab b a halakból (lazac bó l) 
kivo nt kalcitonin . A kalciton in számo s élettani hatással ren

delkező hormon (3) : 1. szabályozza a kalciumh áztart ást és a 
cson ttö meget , 2. a cso ntok ban szabályo zza a csont-újr a

felépül és t, a cso ntok kalcium felvé telét, tárolá sát és fölhasz
nálását, 3. gá tolja a cso ntfa ló sejt ek ( ostcob last) , fokozza a 

csontépítő sejt ek (os teoblas t) tevé kenységé t, 4. a vesé kben hat 

a víz és e lektro lit kiválasz tásra csö kkenti a vesecsövecs kékbcn 

a kalcium , foszfo r és nátr ium visszasz ívódá st, 5. a közpon ti 
id egre nd sze rr e hatva befolyáso lja a fájdal o mérz et et , 6. 

csö kke n ti a gyomor- és has nyálmirigyn edv elvá lasz tá sát 
anélkül, hogy befo lyásol ná a bélmozgá st. A kalcito nin hatásá t 
gyor sa n fejti ki, mint egy 2-4 ó ra a latt a szé rum kalcium szint 

csö kken ését eredmé nyez i, azo nban a hatás időtartama rövid. 
Ismételt, hosszú idei g való alkalmazása eseté n ún. "esca pc " 

folyama t következ tében hat ékonysága csökken. Leggya kor ibb 

mellékh atása a hány inger , a hányás, a szédülé s és a rossz 

közé rze t. Időnként tú lérzékeny ségi jele nsége k (bőrkiütések, 

ritk án súlyos túlé rzékenységi tünetek ) lép hetnek fe l. 

A KAlCITONIN ADÁSÁNAK JAVALLATAI Ma gas szé rum kalcium szint, 

magas szé rum kalcium szint miatti vá lság os á llap o t 
(hipcr kalcém iás kr ízis), rosszi ndul atú folyamato k csontold ó 

átt éte i által okozo tt fájda lo m, Paget kór , súlyos csontri tkulás. 

Ma gas szé rum kalci um szint okozta válságos állapot ese tén 

vénás infúzióban (5-10 IU/tskg/nap 500 ml é lettani sóo ldat 
ba n) vagy izomba adott inje kciób an (nap i 3-4 alkalom mal 4-8 

I U/kg) való alkalmazása ajánlott. Cson told ódás okozta cso nt

fájd alom keze lésé re 100-200 IU /nap me nnyiséget ad unk 
izo mba vagy a bőr alá , a kellő hat ás e lérésé ig napo nt a, majd 

más nap o nta , kb 4-6 hétig. Fennt artó keze lés re o rrb efúvás 
(o rrspr ay) for májában is ad ható, napi 2 x 50-100 I U adagban. 

BISZFOSZFONÁTOK A biszfoszfo náto k a piro fosz fát (cso nt 

ásványianyag leé pülésé nek természe tes gátló ja) analógjai . A 
foszfa tázok hidrolitiku s hat ásáva l szemben ellenállóa k. A cson

tok sze rvetl en alapvázá t a lkotó hydro xyapa tit kri stályo k 

ka lciumato mjaiho z kötődnek, mintegy „védőréteget" képezve 

megakadá lyozzá k a hydroxyapa tit oldódását. A fiziko-kémiai 
hatá s melle tt a biszfoszfonátok befolyásolják a csontfelszívódás

ban legfo ntos abb sze repet játszó sejt ek, a cso ntfa lóscjt ek 
tevékenységét. Gáto lják a cso ntfa lósejtck csont lebontó hat ásá t, 

a csontfa lósej tek csontfe lszínhez való kapcsolódásá t, tapadását 
befolyáso lva gátolják a cso ntfalósejtek tevékenységét . Csök
kentik eze knek a sejtekn ek az élettar tam át a progra mozott 

sejth alál (apoptóz is) előidézésével. Gá tolj ák a csontfa lósejtek 

érésé t, a csontvelői vérképző őssejtből való cso ntfaló sejt 
keletkezé st, csö kkentve a csontépítő sejt ek hatására kialakuló 

cso ntfa lóscjt fe lszapo rodását (2). 

A biszfoszfonátok a bél rendszerből nehezen, lassa n szívódn ak 
fel, különöse n éte l vagy kalcium je lenl étében (a szájo n át ado tt 
kés zítm é nye ket ezér t csak éhgyo mo rra sza bad beve nni). 

Vivőérbe adva a vé rben oldh atatlan, a veseműködést káros ító 
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részecs kék kclctkc zhctn ck, különö se n akkor , ha gyorsa n ad
juk . A szerveze tbe került biszfoszfo nátok 20-30% -a igen gyor

san a cson tszövc th ez, annak is a legé lénk ebb anyagcseréjű, 

fokozott átépül és! mut ató terüle teihez (pl. cso ntátt é tekhez) 

kötődik, a maradék változa tlan formáb an a vesén ke reszt ü l 
ürül ki. A plazma felezés i ideje rövid. 

A biszfoszfon átok mérgező hatá sa cse kély - szájon át adagolt 

a lkalmazás eseté n gyomorpan aszo k, gyo rs vénás adáskor vese

káro sodás léphet fel. Más mellékh atás nem fordu l elő . Az 

elmúl t években számos biszfoszfo nátot fejlesz tet tek ki, eze k 
szerveze ten be lüli és kívüli haték onysága jelentősen kü lön

böző (ugya nazo n mértékű hatást lényegese n kisebb meny
nyiségű gyógysze rrel is e l lehet érni ). Lipton ( J4) igazo lta, hogy 
2,0 vagy 4,0 mg zolend ronatc 5 perces vivőérbe adott infúz ió 

ugyanolya n hat ékony, mint 90 mg pami d ronate 90 perces 
infúzió. 

2. táblázat Egyes biszfoszfonátok viszon yított hatékonysága (2) 

Biszfoszfo nátok Laboratóriumi Sze rveze ten be lüli 
viszo nyított hatékonyság viszonyított hatéko nyság 

Etidrona te 1 1 
Clodronat e 8 10 
Pamidro nate 550 100 
Ale ndrona te 700 700 
1 bandronat e 5000 4000 
Zo ledronate 8000 10000 

A biszfoszfonáto k csökkentik a daganat álta l o kozo tt helyi cson

toldást. Közvetlen módon nem gátolják a dagana tok növeke

désé t, dc a daganat sejt ek szaporod ását közvetetten mégis befo
lyáso lják, mert gátolják a daganatsejt ek csonth oz való kötődését, 

és a csontcrcdetű citokine k tem1elődését. Da ganat által okozott 

magas szérum kalcium szint eseté n a biszfoszfo nátok csök kentik , 
gyakran helyreá llítják a szérum kalcium értékeket. 

Legtöbb adat emlőrák cso ntá tté teinek biszfosz fonát (szájon át 

adagolt clodronat e és véná s pam idrona te) kezeléséről áll ren

delkezés re. Előrehaladott, cso ntátt é te kkel járó em lőrákban 

hatóanyagmentes készítmé nnyel ellenőrzött vizsgá latban a 
szájo n át napi 1600 mg mennyiségben alka lmazo tt clodronat e 

jelentősen csö kkentett e a magas szérum kalcium szint és az 

összcnyomódásos cs igo lya törések gya koriságát , va lami nt 
jelentősen csö kkentett e a csontátté tek álta l okozo tt fájd al
makat. A csont re ndsze rt éri ntő szövődmények arányá t 33%

kal mérsékelte, nem befo lyáso lta azo nban a tú lélés i időt (6). A 
máso dik nemze déki biszfoszfonát, a pam idronat e 3-4 hetente 

90 mg me nnyiségbe n 2 órá s érb e adott infú zióban alkalmazva 

hatóa nyagment cs kész ítménnyel ell enőrzött vizsgá latokban 

jelentősen csökke ntette a csontáttétek hez társ uló cson tr end 
sze ri szövődmények (kóros cso ntt ö rés, magas szé rum kalcium 

szint , csontátt é t miatti sugár keze lés és/vagy sebésze ti bea 
vat kozás) a rányát, és késlelte tte azok fellépésé nek időpontját. 

A betegek életminőségét lényegese n javította, a túlélési időt 

azonba n nem befo lyáso lta (7-9). 
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Az előrehal adott, áttétes emlőrákban elért jó eredmények 
alapjá n maga s kockáza tú emlőrák miatt műtéten átese tt 
betegekné l a kiegészítő (adjuván s) kezeléssel együtt adta k clo
dron ate-ot szájon keresztül. Háro m nagy tanu lmány jelen t 
meg, ezek adatai ellentmondásosa k. Diel és mtsai (11) kiegé
szítő clod ronat e keze lés következtében a csontáttétek gyako
riságának csökke nésé n túl a zsigeri át tétek előfordulásának 

mérséklődését és a túlélés i idő hosszabbodását figyelték meg. 
Sacmo és mtsai (12) nem tap aszta ltak kedvező hatá st 1600 
mg/nap clodro nat c alkalmazásá tól, a csontáttéte k megjelené
sének gyakorisága ugyan 26-ról 18%-ra csökkent , azo nban a 
csontokon kívüli áttétek gyakrabba n jelen tek meg (45 illetve 
27% ), és a tú lélés i i dő is rövidebbnek bizonyult a clodron ate-ot 
szedők, mint a clod ronat e-ot nem szedők csoportj ában . Powles 
és mtsai (13) 1079 beteg keze lési ere dményeit értékelő vizs
gálata szerint a csontáttétek megjelenésének aránya csökke nt, 
de a zsiger i áttét ek gyakor isága és a túl élés i idő nem változott. 

A kissé ellentmondó adatok miatt az ASCO Bisphosplwnate 
Expe,1 Panel (15) keze lés i útmut atást adott ki 2000 már
ciusában . Megá llapították, hogy a rende lkezés re álló adatok 
alapjá n a biszfosz fonátok nem befo lyáso lják a daga natos be
tegségek keze lésé nek legfontosabb célját és végpont já t: a túlé
lést. A keze lés hatására azo nban csökken a csontr endszeri 
szövődmények aránya. Képalkot ó eljárásokka l bizonyított an 
csont áttét ben szenvedő, hormon ális vagy kemoteráp iában ré
szesülő betegek ese tében 3-4 hete nte 90 mg pam idronate 
vivőeres infúzió a választa ndó keze lés . Kóros csontszcintigram 
(radio lógia i módszerrel nem bizonyítható áttét gyanú) vagy ki
mut atható cson táttét nélküli, áttétes emlőrák nem képezi a 
biszfoszfoná t kezelés javallatát. Bizonyított csontáttét nélküli 
emlőrák semmilyen stád iumában sem aján lot t a biszfoszfoná t 
keze lés beveze tése még a magas kockázatú emlőrák kiegészítő 

keze lése kere tébe n sem. Az Expen Panel (13) az infúziós bisz
foszfonát keze lés fenntart ásá t javaso lja mind addig, amíg az 
általános állapo t jelentősen nem rom lik. A biszfoszfo nátok 
nem helyettesít ik, nem váltják ki az egyéb szokásos, tünet i ke
zelési mód okat (fájdalomcs illap ítás, sugárkeze lés stb.) 

GALLIUM A gallium-nitrá t a cso ntfa lósejtekre való közvetlen 
ha tás útján gáto lja a csontfe lszívódás t ( 16) . Ga llium hatására 
növekszik a csont kalcium- és foszfortarta lma, fokozódik a 
hydro xyapat it kristályszerkeze t rendezettsége. Cson táttéte k
ben szenvedő bet egekné l a gal lium-nitr át gátolja a felgyorsult 
csontátépülés!. Az ígéretes kísérlet i ada tok további klinikai 
vizsgálatok indítá sát indok olják ( 17) . 

CSONTHOZ KÖTŐDŐ RADIOIZOTÓPOK A csontáttétek által okozott 
fájd almak csökkentésé re, az életminőség javításá ra az egyik 
leghatékonyabb „hagyományos" keze lés az érinte tt cson t
terü let külső sugár kezelése . A külső sugárkeze lés helyettesí
tőjeként, elsősorban sokszoros csontátt étek ese tén a csontszö
vetbe beépülő rad ioizotópok alkalmazása ere dményes lehet. 
Számos radionuklidot alkalmaztak (32foszfor, 13ljód , 90ittri
um, 89stroncium , 85stro ncium, 153szamár ium, 186rénium) 
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(18) . A 32foszfor izotóp fájd alomcsillapító hatása kedvező, de 
jelentős vérképzőszervi káro sító hatássa l rendelkezik, ezért 
nem terjedt el a klinikai gyako rlatban. A leg több tapasztala t 
89stroncium izotóp alka lmazásáva l kapcsolatban gyűlt össze . 
Az 50 napos felezés i idejű 89stroncium, a biszfoszfonáto khoz és 
a galliumhoz hasonlóa n, az aktív csontátépülési területhez kap
csolód ik. Fokozottabban kötődik a csontáttétek terü leté n, mint 
az egészséges csontban. A 8 mm áthato ló képességű béta su
gárzása közvetlenül az átt étes daga nat ra, illetve a csontfa ló 
sejtekre fejti ki hatását. Vé násan adva az ese tek 80%-ába n 
csökken, 20%-ában teljese n elmúlik a csontfájdalom (20). 
Egyszeri adás után is az ese tek 20%-ában 3 hónap után is fenn
marad a fájdalomme ntesség (19). A fájdalomcsökkentő hatás a 
89stroncium vénás adása után min tegy 3 héttel fejlődik ki. A 
kezelést elsősorban vérképzőszervi mellékhatások , mint vér
lemezke-képződési zavar, ese tleg vérszegé nység kísérhetik. A 
89stroncium kezelés lehetséges javallata i (megfelelő sejt szám 
és legalább 3 hónapos várhat ó túlélési idő ese tén): fájdalom
csillapító kezeléssel nem csökkenthető csontfájdalom és az 
első-vonalbeli keze lésnek ellenálló csontátté tek. A többi csont 
radio nuk lid, mint a béta sugárzó 186rénium és a 153szamárium 
alkalmazásáva l hasonló eredmé nyeket értek el. 

CSONTÁTTÉTEK KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE A távo li 
áttétképződés megelőzésének legfontosabb és leghatékonyabb 
módja az elsődleges daga nat hatásos kezelése (műtét és/vagy 
sugá rkeze lés), majd az elsődleges daganat stádiumt ó l függő 
adjuván s kemoterápiája és/vagy ho rmonkezelése, pé ldául 
emlő- és petefésze krák ese tében. Emlőrákban bízta tó, de egy
másnak ellentmond ó ada tokat közöltek a biszfoszfoná t kezelés 
csontáttétek kialakulását megelőző hatásáró l, ezé rt biszfosz
fonátok megelőző adása jelenleg még nem elfogadott , java solt 
kezelés . 

BIZONYÍTOTT CSONTÁTTÉTEK GYÓGYSZERES KEZELÉSE Átt étes 
emlő- petefésze k- és méhdaganat ese tén a vála sztandó 
kezelést a beteg általános állapo ta, az áttétes folyamat kiter
jedése, az érint ett szervek és a laborató riumi vizsgálatok ered
ményei határo zzák meg. A daganatos alapbe tegség kezelése, 
elsősorban kemoteráp ia és/vagy hormonok adá sa a leg
fonto sabb teendő. 

Hormon rece ptor-poz itív emlőrákban cso nt és/vagy lágyrész 
érint ett ség ese tén el sősorban horm oná lis keze lés alka l
mazása (el ső válasz tásként tamoxifc n, másodi k vá lasztás ként 
aromatáz gá tló vagy medrox iprogesztero n acetát) javaso lt. A 
zsige ri átt étek tú lsúlya, illetve hormon rec eptor- negatí v 
emlőrák ese tén elsősorban kemoteráp ia indoko lt. Előre

halado tt , csontátt étekke l járó pet efésze k, mé htes t illetve 
méhnyak daganatb an szenvedő betege knél int enzív kemo
te rápia java so lt. Képal ko tó módsze re kkel igazol t cson t
áttétek eseté n a sejtmérgező kemoteráp ia mellet t b iszfosz
fonát adása is szükséges, elsősorban vivőeres adagolás for
májába n. Magas szé rum kalcium szint, illetve súlyos fájda l
mak mellett a keze lés kalc itoninn al egészíthető ki. Ere d-
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ményte lenség ese tébe n cson t radionu klid (stroncium-89) 
alka lmazása jöhet szóba . 

MAGAS sziRUM KALCIUM SZINT KEZELÉSE Az emelkedett szérum 
kalcium szint az egyik legfontosa bb, súlyos szövődménye az 
előrehaladott női daganatos betegsége knek. Elsősorban kiter
jedt csont- és májáttét képződéssel járó emlőrákban fordul elő. 

Az irodalmi adatok alapjá n gyakor iságát az összes emlőrák 
miat t kezelt esetek 10-15%-ra becsülik, azonba n hazai és saját 
tapaszta latok szerint sokkal ritkábban találkozunk ezzel az 
egyébként életet veszélyeztető szövődménnyel. Az emelkede tt 
szérum kalcium szintet sokfé le tünet kísérheti: gyengeség, 

hányinger , székrekedés, bő vizelés, kiszára dás, ritmu szavar. 
Súlyos, elhanyagolt esetben központi idegrendszeri tünetek, 
mint zavartság, aluszékonyság, merevség , valamint bélelzáródás 
és hasnyálmirigy-gyulladás je lentkezhetnek (5, 21 ). 

Súlyos (3,0 mmol/1 feletti szérum kalcium szint), nagy mennyi
ségű vizeletürít ésse l és kiszáradássa l járó esetbe n kórházi 
fe lvé tel, azo nn ali keze lés szüksége s. A keze lést vénás 
folyadé kpó tlássa l és a vize lett el történő kalcium ürít ést 
elősegítő vízhajtók (Furo semid) adásáva l kell kezden i. Napi 3-
4 alkalommal 6-8 IU/kg közvetlenül izomba adott kalci tonin a 
szérum kalcium szintet gyorsa n csökken ti. A folyadékháztartás 
rendez ése, megfelelő vize letüríté s biztosítása után a keze lés 

vénás biszfoszfo nát keze lésse l (90 mg pamidronate) egészí
tendő ki. A b iszfoszfo nát keze lés később szájo n át alkalmazott 
készí tménnyel fo lyta th ató. Emlőrák köve tkezmé nyeként 
kial akult magas szé rum kalcium szin t eseté n sztero ido k 
kiegészítő alkalmazása kedvező hatású. 
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