
 
II./3.10.: Csontáttétek kezelése
Szentmártoni Gyöngyvér, Tóth Andrea, Dank Magdolna

Ebben a fejezetben a csontáttétek kezelésének lehetőségeit
tekintjük át, érintve az epidemiológia, etiológia és a tünetek,
valamint a diagnosztika lehetőségeit is.
A fejezet elvégzését követően a hallgató képes lesz arra, hogy
felismerve a csontáttétes beteget a megfelelő terápiás
modalitás megválasztása véget időben a szükséges
intézkedéseket meg tudja hozni.

Bevezetés
A csontáttétek megjelenése jelentősen befolyásolja nem csak a beteg
kezelési algoritmusát, de számottevően befolyásolja a beteg
életminőségét.

Az elmúlt évtizedben jelentősen változott a csontáttétek kezelése, a
betegség kimenetele. A kezelőorvosnak, a beteget nap mint nap ellátó
háziorvosnak és a fogorvosnak is tisztában kell lennie a betegség
jellemzőivel, a kezelések lehetséges mellékhatásaival.
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A.) Epidemiológia és etiológia

Melyek a csontáttétek
leggyakoribb helyei?

A csontrendszer a daganatok áttétképződésének gyakori helye. Van
néhány daganatos megbetegedés, ahol kifejezetten jellemző és emiatt a
kivizsgálási és követési algoritmusban kötelező módon szerepel a
csontizotóp vizsgálat, kiegészítve csontröntgen, MRI és egyéb erre
specifikus eljárásokkal. Gyakran jár csontmanifesztációval a myelóma
multiplex, emlődaganat, prosztata karcinóma, tüdőrák egyes formái,
vesedaganat. A csontáttétek lehetnek oszteolytikusak (myelóma
multiplex), oszteoszklerotikusak (prosztata karcinóma), vagy vegyes
megjelenésűek (pl. emlőrák). Nagyon magas az előfordulási arány,



50-70% közé tehető, főleg a daganatos progresszió előrehaladtával.
Patológiai jelentések szerint boncolás során nagyobb százalékban derül
ki klinikailag nem manifeszt csontáttét. Leggyakoribb előfordulási
helyek: csigolya, sacrum, medencecsont, koponya, bordák, hosszú
csöves csontok. Többnyire multiplex megjelenéssel kell számolni, ritka
a szoliter elváltozás.

B.) Patomechanizmus
Az oszteolytikus folyamatokban a folyamatos csontremodelláció során
az oszteoklasztok csontbontó működése erősödik fel, ebben szerepet
játszanak a prosztaglandinok, IL-6, IL-1, TGF-α, TGF-β, PTH-szerű
peptid. A csontbontás hiperkalcémiával jár, ezt humorális hatások is
fokozhatják a PTH-szerű peptid hatására. A szklerotikus
metasztázisokban az oszteoblasztok abnormális szerkezetű
csontállományt hoznak létre, ezért ez a csontállomány is törékeny a
látszat ellenére.

Az 1. ábra a csontmetasztázis patogenézisében szerepet játszó
tényezőket tünteti fel.

1. ábra

C.) Tünetek
Ismert primer tumor esetén, amennyiben a csontáttétek megjelenése
valószínű a rendszeres kontroll vizsgálatok a jelentősebb panaszok
kialakulása előtt igazolhatják a betegséget. Azonban gyakori, hogy
fájdalom jelzi a kórképet. A csontmetasztázisok gyakrabban fordulnak
elő a csigolyákban, ezért sokszor a fokozatosan rosszabbodó háti
fájdalom hátterében fedezik fel az áttétes betegséget. Amennyiben a
beteg anamnézisében nem szerepel, daganatos megbetegedés előfordul,
hogy hosszas fájdalomcsillapító terápia és reumatológiai kivizsgálást
követően derül ki a malignitás.

A 2. ábrán a tumorindukált osteolytikus csontbetegség és tünetei
kerültek ábrázolásra.



2. ábra

A betegség előrehaladott stádiumában jelentős életminőségromlás
következik be. Az előrehaladott stádiumban jellemző eltéréseket a 3.
ábrán soroltuk fel.

Csontvelői érintettség
esetén a colonia
stimulálók miért nem
hozzák meg a terápiás
választ?

3. ábra

A csontáttétek számának növekedése rontja a prognózist, anémiával jár,
ez utóbbi miatt a kemoterápiás kezeléseket a beteg nem tolerálja.
Ilyenkor a kolónia-stimuláló faktorok használata sem eredményez
javulást, mert nincs elegendő csontvelő a daganatos progresszió miatt
(különösen csigolya és a hosszú csöves csontok érintettsége esetén). A
kortikális csontállományra kiterjedő folyamat patológiás töréshez
vezethet, amely növeli a halálozás relatív kockázatát. A diagnózis
pillanatában a betegek várható élettartama 2-4 év.

D.) Diagnosztika
A csontáttétek érzékeny, de kevésbé specifikus módszere a
csontszcintigráfia, amely az egész testről képet ad, jelzi a degeneratív
folyamatokat és többnyire jól elkülöníti a malignus csontfolyamatot. A
többgócú folyamatok, így a csontáttétek jó vizsgálómódszere. Ezt
egészíti ki a hagyományos csontröntgen, amely pontosítja a
lokalizációt, láthatóvá válik a csont alakja, struktúrája, a kortikális
csont épsége (patológiás fractura veszélye!). 50 éves kor felett a
röntgen vizsgálattal észlelt lytikus csontelváltozások zöme áttét. A
hagyományos röntgen vizsgálatot a legkorszerűbb technikák birtokában
sem lehet mellőzni csontfolyamatok diagnosztikája során. A röntgen
tomográfia ma már nem alkalmas a csontok pontosabb ábrázolására, a
nehezebben ábrázolódó régiók vizsgálatára, helyét a komputer
tomográfia vette át.

A 4. ábrán a borda és csigolyaérintettség CT megjelenésére látható



példa.

4. ábra

Ábrázolja a csont és a környező lágyrészek viszonyát, illetve percutan
mintavétel vezérlésére is alkalmas. Az MRI a legmegfelelőbb választás
a csont és légyrészek viszonyának megítéléséhez, a napi gyakorlatban
különösen hasznos a gerinc vizsgálatában. A csontvelő vizsgálatának
legmegfelelőbb módszere. Ma már egyre gyakrabban használt eljárás a
PET-CT vizsgálat, mely szintén igen jól jelzi a csontáttéteket és a
kezelés során a terápiás hatékonyságot is képes megítélni.

Az 5. ábrán egy emlő tumoros beteg csontáttéteinek PET CT képe
látható kezelés megkezdése előtt és a biszfoszfonát és kemoterápiás
kezelést követően, melynek hatására csak nem teljes metabolikus
remisszió lépett fel.

5. ábra

E.) A csontáttétek kezelése
A csontáttétek kezelése rendkívül komplex, számos eljárás együttes
alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a megfelelő életminőséget tartani
lehessen. A terápia része maga a primer tumorra jellemző szisztémás
kezelés, pl. emlőtumorok esetén a kemoterápia és hormonterápia. A
biszfoszfonátok alkalmazása a primer tumor típusától független,
többnyire hatékony terápia. Ritkábban műtéttel, gyakrabban
sugárterápiával, radioizotópokkal sikeres szupportáció érhető el. A
fájdalomcsillapítás a betegség lefolyása során sarkalatos pont.

E./a. Biszfoszfonátok

A biszfoszfonátok per os és intravénás szisztémás szerek, melyek a



csontáttétek bázisszerei, de jelentősen csökkentik a hypercalcémiát is.
Onkológiában ez a két indikációjuk van, kisebb dózisban az
oszteoporózis gyógyszerei. Hatékonyan gátolják a lytikus áttétek
kialakulását, a diffúz csontvesztést, csökkentik a patológiás törés
valószínűségét és jelentős a fájdalomcsillapító hatásuk.

Az első generációs biszfoszfonátok széntartalmúak (etidronát,
clodronát), a második generációs molekulák már nitrogéntartalmú
oldalláncokkal rendelkeznek (pamidronát), ez határozza meg a
csontbontást gátló potenciált. A harmadik generációs szintén nitrogént
tartalmazó oldallánccal rendelkező szerek ma már széles körben
használatosak (ibandronat, zolendronat), ezek hatékonysága a klinikai
vizsgálatok alapján 10-20000-szerese az alapvegyület etidronáténak.

Azonban a különböző daganattípusoknál lehet kissé eltérő a klinikai
eredményességük. Szájon át adva gyenge a felszívódásuk, amit a
táplálék összetétele tovább ronthat (vas, kálcium, tej, narancslé, kávé
stb.), ezért sem a bevétel előtt, sem utána egy órával nem lehet enni.
Azonban a betegek számára szubjektíve kényelmesebb megoldás lehet,
mint az intravénás alkalmazás. A harmadik generációs intravénásan
adható készítmények hatékonyak és jól tolerálhatóak.
Veseelégtelenséget okozó mellékhatásuk miatt csak hígítva, infúzió
formájában, és lassú cseppszámmal adhatóak, négyhetente. A
kezeléseket ma már biztonságosan lehet évekig folytatni, célszerű a
csontáttétes betegeket életük végéig biszfoszfonáttal kezelni. A
mellékhatások elkerülése miatt, illetve a betegség progressziója miatt
szükséges az eltérő biszfoszfonátok váltogatása a terápia során
(biszfoszfonát rotáció).

Miért fontos a
biszfoszfonát kezelés
elindítása előtt az
állkapocscsont
állapotának a felmérése?

Mellékhatások: per os alkalmazás esetén erosiv gastritis, esophagitis,
hányingeresség alakulhat ki. A fent említett éhomi bevitel és étkezési
tanácsok betartása azonban biztonságos alkalmazást tesz lehetővé. Az
intravénás készítmények veseelégtelenséget okozhatnak, emiatt az
időszakosan végzett szérum kreatinin, vagy cystatin C vizsgálat nagyon
fontos, megbízhatóan jelzik az esetleges károsodást. Vegyük
figyelembe azt is, hogy a betegek gyakrabban vesznek részt
kontrasztanyagos vizsgálatokon, ami szintén ronthatja a vesefunkciót,
valamint a komorbiditások is hozzájárulhatnak ehhez.

A tapasztalat azonban az, hogy kellő odafigyeléssel még idős betegek is
hosszú ideig kaphatják a kezelést. zolendronát esetén jellegzetes, de
ritkán előforduló mellékhatás az aszeptikus csontnekrózis főleg
mandibulán, ritkában maxillán, ezért a betegek figyelmét fel kell hívni
a fokozottabb szájhigiénére. Ajánlott minden beteget lehetőleg még a
kezelés elindítása előtt szakemberhez irányítani, az esetleges fogászati
teendőket célszerű a biszfoszfonát kezelés előtt elvégezni.

A biszfoszfonátok rendszeres használata óta jelentősen csökkent a
csontáttétes betegségre jellemző hyperkalcémia előfordulása.

E./b. Műtéti beavatkozás

Műtéti beavatkozásra elsősorban a patológiás törések miatt van
szükség, vagy fenyegető fractura veszélye miatt. Fenyegető
törésveszélyről beszélünk, ha a kortikális destrukciója meghaladja az
50%-ot, illetve 2,5 cm-t. Leggyakrabban a femur és a csigolyák törése
miatt kerül sor műtétre. Néha a patológiás törés hívja fel a figyelmet a
daganatos kórképre. Ritkán szoliter áttét esetén is szóba jöhet a műtét,
amennyiben a primer daganatkezeléssel jól uralható. Ha a beteg



életkilátásai rosszak és műtét nem javasolt, akkor gyógyászati
segédeszközöket kell megajánlani a betegnek, mankó, járókeret, fűző
felírása javasolt, ortopédiai konzíliumot követően.

E./c. Sugárterápia

A sugárterápia palliatív megoldás és hatása nem elsősorban a csont
megerősítése, hanem a fájdalom csökkentése. Számos vizsgálat
igazolta, hogy a betegek felénél teljes vagy jelentős fájdalomcsökkenés
érhető el. Általában csak az érintett csontra korlátozódik, de előfordul
több régió kezelése is. Az ideális dózis/ frakció tekintetében még
ellentmondások vannak, 20 Gy öt frakcióban, 30 Gy tíz frakcióban a
leggyakoribb, de egyéni elbírálást igényel.

Amennyiben multiplex csontáttétek esetén eredménytelen a szisztémás
kezelés, vagy igen kifejezett fájdalom rontja az életminőséget,
megfelelő fájdalomcsillapítók adása mellett is, úgy radioizotóp
terápia jön még szóba. Azonban az izotóp kezelés optimális időpontja
még az opioid fájdalomcsillapítás elején lenne, vagy akár helyette. A
radioizotóp mindig β-sugárzó kell, hogy legyen, amely nagy energiájú
és hatótávolsága néhány mm. Leggyakrabban a stroncium-89,
yttrium-90 és samarium-153 izotópok használatosak. A kezelés 2-3
hónap után ismételhető. Mellékhatása az átmeneti myeloszuppresszió a
kezelés után 3-4 héttel. Korai mellékhatása a csontfájdalom fokozódása
pár napig, ami igen jól előrejelzi a hatásosságát.

E./d. Fájdalomcsillapítás

A fájdalomcsillapítás a szupportív ellátás egyik legjelentősebb része, a
beteg fájdalmának a csillapítása kötelező, jelentősen befolyásolja az
életminőséget. A primer tumor és csontáttétek oki terápiája önmagában
lehet fájdalomcsillapító hatású, a fentiekben részletezettek alapján a
biszfoszfonátok és sugárterápia úgyszintén. Fontos szerepet kapnak
azonban az ellátás során az opioid és nem opioid típusú analgetikumok
a WHO által ajánlott lépcsőzetes fájdalomcsillapítás elvei szerint. A
csont eredetű fájdalmak esetén igen hatékonynak bizonyulnak a NSAID
típusú gyógyszerek, de hatástalanság esetén nem érdemes őket
kombinálni, mert hatásuk nem fog összeadódni, azonban a
mellékhatások fokozódnak.

F.) Összefoglalás
A csontáttétek kezelése az onkológiai tevékenység jelentős részét teszi
ki, több eljárás és szakember közreműködését igényli. A sebészi és
sugárterápia mellett kétségtelenül a legintenzívebb fejlődést a
gyógyszeres terápia mutatja, ezért különösen fontos a betegség
farmakológiájának és farmakoterápiájának ismerete. A korszerű
biszfoszfonátok mellett ígéretes kutatások zajlanak, melyek célzottan az
osteoclast tevékenység molekuláris szintjén hatnak, emiatt rendkívül
fontos az alapok ismerete, melyre később könnyedén felépíthető az
alaposabb tudás.

Hivatkozások:



http://www.rakgyogyitas.hu/p_cikk.php?id=69

http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=538

- Coleman RE: Clinical features of metastatic bone disease and
risk of skeletal morbidity. Clin Cancer Res. 2006,12(20):6243s-
6249s.

- Coleman RE: Risks and benefits of bisphosphonates. Br J
Cancer 2008,98(11): 1736-1740

- Verí A et al.: Clinical usefullness of bisphosphonates in
oncology: treatment of bone metastases, antitumoral activity
and effect on bone resorption markers. Int J biol Markers.
2007,22(1):22-33


