
 

III./12.1. Óriássejtes csonttumor
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Ebben a tanulási egységben az elsődleges és az áttéti csontdaganatok tüneteit,
különböző képalkotó módszerekkel vizsgálható típusos megjelenési formáit,
diagnosztikai algoritmusait, illetve kezelési lehetőségeit tárgyaljuk néhány
típusos eset kapcsán.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz a főbb csontdaganatok
megjelenési formáival, kivizsgálásával és a helyes kezelés megválasztásához
szükséges lépésekkel.

Bevezetés
Az óriássejtes csonttumor 80%-ban benignus, helyileg agresszíven növekvő tumor, az
esetek 20%-ában azonban primer malignus formában jelentkezik, a jóindulatú
csonttumorok mintegy 15%-át, az összes csonttumorok 3-8%-át teszi ki. Leggyakrabban
20-40 éves korban jelentkezik, később egyenletesen csökkenő tendenciát mutat. Az
esetek közel 50%-ában térdtájékon fordul elő a hosszú csöves csontok epi-
metaphysisében, de nem ritka a radius distalis vége, humerus és a fibula proximalis
része, medencencsontok és a tibia distalis részének érintettsége sem.

Egy valós eset feldolgozásával mutatjuk be a betegséget a panaszoktól, a diagnosztikus
lépéseken át, az alkalmazott kezelésig.
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A.) Panaszok
A 28 éves férfibeteg elmondása szerint bal bokája augusztus óta panaszos. Bokatájéka
beduzzadt, oedemás, melegebb az ellenoldalinál, mozgástartománya beszűkült.
Kezdetben terhelésre, később nyugalomban is fájdalom jelentkezett.

B.) Anamnézis

Milyen
kérdéseket
teszünk fel a
betegnek?

Fontos a gondos anamnézis felvétel. Fontosabb kérdések, melyeket felteszünk a
betegnek (1. ábra).
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Betegünknél a következő anamnesztikus adatokat regisztráltuk:

Kb. hat hónappal ezelőtt alkalmi sportolás után bal bokája beduzzadt, fájdalmassá vált,
különösebb rúgásra, distorsiora azonban nem emlékszik. Bokáját pihentette, borogatta,
a duzzadás azonban nem szűnt meg, a fájdalom későbbi inkább fokozódott. Nem szteroid
gyulladáscsökkentőt szedett, kb. egy hónap után fordult orvoshoz.

C.) Vizsgálatok
A helyes diagnózis felállításához diagnosztikai algoritmus szerint jártunk el.

Laborvizsgálatokat kértünk. Ezek közül mérsékelten emelkedett süllyedés értékeket és a
normális kétszeresét meghaladó alkalikus foszfatáz értéket kaptunk. Fehérvérsejt szám
és c-reaktiv protein értékek normál tartományon belül voltak, gyulladást nagy
valószínűséggel kizárhattunk.

Ezt követően anterio-posterior és oldalirányú boka röntgenfelvételeket kértünk. Már a
röntgenfelvételek alapján felmerült az óriássejtes csonttumor lehetősége a típusos
röntgen elváltozás alapján.

A bal tibia distalis meta- epiphysisét lyticus csonttumor destruálta. (2. és 3. ábra) Az
ép-kóros határ elmosódott, a destrukció elérte a felső ugróízület subchondralis
csontlemezét, ill. lateral felé és dorsal felé áttörte a tibia corticalisát. A destrukció
egynemű lyticus, periostealis reakció nem mutatkozik. Az ép-kóros határ elmosódott.

MR vizsgálatot kértünk a daganat lágyrész kiterjedésének megítéléséra. A sagittális és
horizontális MR felvételeken jól látható, hogy a daganat áttörte a csont corticalisát és
kitört a környező lágyrészekbe, dorsalis, ill. lateralis irányba. Az intramedullaris
kiterjedés mértéke is jól megítélhető. Megfelel a röntgenfelvételen látható destrukció
mértékének. (4. ábra)
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A teljes körű kivizsgáláshoz hozzátartozhat még (de nem feltétlenül!) az érintett régió
CT vizsgálata. CT az MR-el szemben precízebben mutatja a daganat által okozott
corticalis destrukciót. Mivel a csontdaganat, és így ezen belül az óriássejtes csonttumor
is, ritkán ugyan, de előfordul, hogy benignus szövettani kép mellett is képes tüdőáttétet
adni, a kivizsgálást kétirányú mellkas röntgen vizsgálattal egészítjük ki. Végül a
defektus területéről aspirációs cytológiai vizsgálatot kérünk, mely malignitást kizár és a
nagyszámú óriássejt jelenléte miatt felveti az aneurysmás csontcysta, vagy óriássejtes
csonttumor lehetőségét.

A képalkotó vizsgálatok türkében milyen egyéb csonttumor, ill. tumorszerű
csontelváltozás jöhet még szóba differenciáldiagnosztikailag?

Előfordulhat aneurysmás csontcysta, melyre azonban inkább jellemző a fiatalabb
életkor, az érintett csontot inkább felfújja, a corticalist azonban ritkán töri át. Elsősorban
megtaphysisben és nem az epiphysisben fordul elő. Hasonló röntgenképet mutathat
hyperparathyreoidismus okozta barna tumor is, valamint a myeloma multiplex, melyek
azonban rendszerint többszörös megjelenésűek. Idős korban carcinomák csontáttéteire
is gondolni kell.

Milyen egyéb vizsgálatok jöhetnek szóba?

Ultrahang vizsgálat csonttumor esetében nem ad érdemi információt.
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Angiográfiát diagnosztikai céllal manapság már nem végzünk, ennek a helyét a CT, vagy
MR-angio vette át. Szóba jön azonban, és éppen óriássejtes csonttumor esetében, műtét
előtt a daganat ellátó ereinek szuperszelektív embolisatioja, mivel az óriássejtes
csonttumor hypervascularisalt, műtét során jelentős vérzéssel kell egyébként számolni.
Jelen betegnél azonban ezt nem tartottunk indokoltnak, mivel a beteget combra
felhelyezett esmark pólyával, vértelenségben végezhettük el. Óriássejtes csonttumor
csigolya lokalizációjánál, sacrum, ill. medencecsontok érintettségénél azonban
szuperszeletkív embolisatio műtéti előkészítésként kifejezetten ajánlható.

D.) Döntés és kezelés
A sebészi stratégiát illetően az óriássejtes csonttumornál több szempontot is figyelembe
kell vennünk. Fontos a daganat stádiumának meghatározása. Eszerint az óriássejtes
csonttumor lehet latens, aktív, vagy agresszív stádiumú. Latens, ha a daganat
véletlenszerűen kerül felismerésre, a csontot nem fújja fel, ill. corticalist nem érinti.
Aktív, ha a corticalist elvékonyítja, jelentősebb nagyságú a csontdefektus, a csont esetleg
felfújt. Agresszív stádiumú, ha már a corticalist destruálta, azon áttört, esetleg a
lágyrészekbe terjedt. Legjobb eredményeket az óriássejtes csonttumor ép csontszövetben
történő reseciojával érhetjük el. Ilyenkor a helyi kiújulás aránya mindössze 1-2%.
Hátránya, hogy a daganat lokalizációját figyelembe véve ilyenkor az ízületek egyik fele
is feláldozásra kerül, amit azután rendszerint protézissel kell pótolni. Mai álláspontunk
szerint tehát, ha az ízületi felszín nincs beroppanva, a daganat nem pusztította el az
ízületi porcot, ill. az érintett csontszegmens legalább egyharmada megtartott,
megpróbáljuk a defektust kikaparni, ill. az üreg falát speciális fúrófejjel az épig
visszamarni, majd az üreget phenol oldattal átmosni, mely utóbbinak a lényege, hogy a
visszamaradó tumorsejtek elölje.



Betegünknél tehát feltártuk a tibia distalis meta- epiphysisét anterolateralisan, a
periosteum alatt óriássejtes csonttumorra jellemző málékony, barnás-vörhenyes
szövetszaporulatot észleltünk (5. ábra). Az üreg tartalmát folkman kanállal kikapartuk
(6. ábra), majd fúróheggyel a cysta falát az ép csontszövetig felmartuk (7. ábra).

Ezután a subchondralis csontlemez fölé néhány milliméter vastagságban homológ
csontőrleményt zömítettünk (8. ábra), majd a defektust azonnali stabilitást biztosító
csontcementtel töltöttük ki (9. ábra).
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A postoperativ röntgenfelvételen (10. ábra) jól látható a beültetett homológ
csontőrlemény, valamint a defektus legnagyobb részét kitöltő csontcement (egynemű
sugárfogó röntgenárnyék).



Műtétet követően a betegünk nyolc hétig csak részleges terheléssel járhat. Évekkel
később, ha már recidívára nem számíthatunk, célszerű a csontcement eltávolítása és a
defektus autológ és/vagy homológ csontőrleménnyel történő kitöltése. Helyi kiújulás
leggyakrabban az első másfél-három évben jelentkezik. Később már csak elvétve fordul
elő.

E.) Összefoglalás
Fenti eset jól mutatja az óriássejtes csonttumor okozta klinikai tüneteket, a jellegzetes
radiológiai elváltozásokat, melyek végül is az aspirációs cytológiával együtt értékelve
már a definitív műtéti megoldás előtt lehetővé tették a helyes diagnózis felállítását.
Részletesen tárgyaltuk azokat a szempontokat, melyek az adott betegnél a sebészi terv
kialakítását messzemenőleg befolyásolják. Törekedni kell lehetőleg az ízületi
megtartására, melyet úgy érhetünk el, ha a tumor okozta defektust kikaparjuk, a sebészi
beavatkozást adjuváns kezeléssel egészítjük ki (az üreg phenolos kiöblítése) és a csont
integritását átmenetileg csontcementtel biztosítjuk, kihasználva ennek előnyös hőhatását
is. A fenti kezeléssel a helyi kiújulás arányát 10% alá csökkenthetjük. Végleges
gyógyulást betegeink 98%-ánál érhetünk el.

Újabban biztató eredményekről számolnak be, ha a sebészi kezelést műtét utáni
bisphosphonat kezeléssel, ill. egyéb target terápiával (denosumab) egészítjük ki. E fenti
szerek megítéléséhez azonban további klinikai vizsgálatok, nagyobb számú
beteganyagok szükségesek.
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