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A csontmetasztázisok kialakulása egyike azon titok
zatos folyamatoknak, amelyben biokémiai és bioló
giai folyamatok zajlanak, és ezek eredményeként a 

metasztatizáló daganatos sejt egy sajátos mikrokörnyeze-
tet alakít ki. Osteotrop metasztázisról beszélünk, bár a 
folyamat minden részletét nem ismerjük. A rosszindulatú 
daganatok leggyakoribb formái – tüdő, emlő, prosztata – 
erős tendenciát mutatnak, hogy a metasztázisaikat a cson-
tokba továbbítsák.

Az emlő és prosztata daganatos betegek előrehaladott 
állapotukban majdnem mindig csontmetasztázist mutat-
nak: a betegek mortalitása nem a primer daganatnak 
köszönhető, hanem az áttéteknek, amelyek megjelennek 
a szervezet különböző távoli részein. A csontokra úgy 
gondolunk, mint statikus szövetekre (azaz alig változnak 
az élet során), de igazából nagy változatosságot mutat-
nak: évente 10%-ban megújulnak, azaz 10 év alatt telje-
sen kicserélődnek. Ezt a folyamatos remodelling teszi 
lehetővé, hogy a folyamatos mechanikai stressznek meg-
feleljenek és az erőkifejtésnek kitett területeken megerő-
södjenek. Az antigravitációs stressz a legerősebb a lábak-
ban, így ezek a csontok mutatják a legintenzívebb 
remodellinget. (1)

Remodelling folyamatok

A turnovert elsősorban két sejttípus végzi: az osteoclastok 
(Oc), melyek lebontják a mineralizált csontot, ill. az 
osteoblastok (Ob) melyek visszaépítik azt. Az osteoclastok 

először demineralizálnak (azaz feloldják a kalcium-fosz-
fát kristályokat), majd lebontják az extracellularis mátri-
xot (mely egy szerves tartószerkezetet képez a kalcium-
foszfát kristályoknak).

A folyamat következő lépésében feltűnnek az 
osteoblastok (Ob), és visszaépítik az extracellularis mát-
rixot (ECM), és lerakják a kalcium-foszfát kristályokat a 
mátrixkereszteződésekbe. A két sejttípus szoros együtt-
működésben dolgozik.
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A metasztatizáló daganatos sejtek önmagukban képte-
lenek a csontos struktúrák remodellingjére. Ahhoz, hogy 
módosítani tudják a csontszöveteket, szükségük van az 
említett két sejt közreműködésére.

Az emlődaganatos sejtek az osteoclastokat (Oc) akti-
válják, és osteolyticus metasztázisokat eredményeznek. A 
prosztatadaganatos sejtek az osteoblastokat (Ob) mani-
pulálják, és így a mineralizált csont halmozódik fel, azaz 
a metasztázisok osteoblasticus jellegűek lesznek.

A kétféle viselkedésmód nehezen elkülöníthető, 
ugyanis mindkét daganatféleség bizonyos mértékben 
befolyásolja mindkét sejttípust. Így az emlődaganatos 
betegekben az esetek nagyrészében osteolyticus 
metasztázisok predominálnak, ahogy a prosztatarákosok-
ban az osteoblasticusak. Kivételt képeznek a myeloma 
sejtek (B-sejtek, melyek antitesteket termelnek), melyek 
kizárólag osteolyticus léziókat adnak. A két sejttípus szo-
ros koordinációja követhető a növekedési faktorok által 
adott jelzésekben is. Az osteoclast differenciálódás fon-
tos ligandja a RANK (Receptor Activator of NF-kB), 
azaz a RANKL. A termelődő RANKL az osteoblastok 
felszínén jelenik meg, majd aktiválja a RANK-

receptorokat az osteoclast elősejteken. Ennek hatására az 
osteoclastok érési folyamata felerősödik, és funkcionális 
sejtekké válnak.

Ugyanakkor az osteoblastok egy oldékony elemet is 
termelnek, melynek gátló szerepe van: az osteoprotegerin 
(OPG) kötődni fog a RANKL ligandhoz, és kikapcsolja 
még mielőtt az hatna az Oc elősejtekre. A RANKL-
RANK blokkolásnak a következménye, hogy az 
osteoclastok érési folyamata leáll. Ily módon ez az 
egyensúlyi állapot (RANKL-stimuláció, OPG-gátlás) 
meghatározza az osteoclastok aktivációját.

Ugyanakkor ezt a dinamikus interakciót (Oc–Ob) 
használják fel a csontba metasztatizáló daganatos sejtek: 
ők elsősorban a nem-mineralizált, kollagénjellegű 
extracellularis mátrixhoz (ECM) vonzódnak: a szerves 
rendszerhez, amelybe a kalcium-foszfát kristályok beil-
leszkednek.

Ennek az az oka, hogy az ECM rendkívül gazdag táp-
láló anyagokban, melyek szükségesek a daganatos sejt 
számára, hogy a túlélését megszervezze. Ily módon 
mitogén és trófikus faktorokhoz jut. Ennek elérése miatt 
provokálják a demineralizációt, hogy az ECM-ben raktá-
rozódott faktorokhoz hozzájussanak. Minden a 
proliferáció és a túlélés érdekében zajlik.

A metasztatizáló daganatos sejtek a csontvelőből kilé-
pő ereken érik el a csontállományt. Elsődlegesen azok-
hoz a specializált stromasejtekhez kötődnek, melyek a 
csontvelőt körülveszik, azaz csontfelszíni sejtek, melyek 
kapcsolatban vannak a velőállománnyal. 

A metasztatizáló emlőráksejtek a csontba érve megvál-
toztatják fenotípusukat, azaz visszaalakulnak egy koráb-
bi fejlődési állapotnak megfelelő formába: MEC 
(Mammary Epithelial Cells). A laktáció során megismert 
MEC-sejtek apró alveolusokat alakítanak ki, és 
mellkékpajzsmirigy, ill. kötődő peptid (parathyroid + 
hormone-related peptide) termelődést mutatnak. A cson-
tok mikrocirkulációjával szétterjedő PTHrP egy sor 
folyamatot indít el, melynek eredményeképpen az 
osteoclastok feloldják a csontállományt. Ez normál 

2. kép. Osteoclastok lytikus csontbontása.

4. kép. Osteolytikus metasztázisok.

3. kép. Osteoclast és extracellularis mátrix.
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folyamatként értelmezhető. Ugyanis a laktáció során a 
felszabaduló kalcium visszajut az emlőkbe, ahol a MEC 
sejtek beépítik a termelődő anyatejbe.

A kalcium mobilizáció tehát egy normál folyamatnak 
tekinthető, melyet ezúttal a csontban megtelepedő daga-
natos sejtek indítanak el. Visszaalakulnak normál MEC-
sejtekké, és termelik a PTHrP-t. Ez azonban hatással van 
az osteoblastokra, melyek RANKL-t bocsájtanak ki. A 
RANKL beindítja az osteoclast differenciálódást, és az 
elősejtek aktív osteoclastokká alakulnak. Ezek elkezdik a 
mineralizált csont lebontását.

Az Oc által lebontott ECM-ből növekedési faktorok 
szabadulnak fel, mint a PDGF, a BMP (Bone Morphogenic 
Factor), FGF (Fibroblast Growth Factor), IGF-1 (Insulin 
Growth Factor-1) és TGF-béta, melyek az emlődaganatos 
sejtek további növekedését eredményezik. Ezek további 
PTHrP-t termelnek. A PTHrP még több osteoclast általi 
osteolysist eredményez, és egy önfenntartó „ördögi” kör 
alakul ki. Kulcsszerepet játszik a termelődő TGF-béta is.

Felmerül a terápiás intervenció lehetősége: a per os 
bevitt biszfoszfonátokat felveszik az apatit kristályok. Az 
osteoclastok által lebontott minerális állomány toxikus 
lesz számukra, és apoptózist szenvednek. Ily módon a 
bevitt biszfoszfonátok csökkentik az osteolyticus léziókat 
a metasztatizáló daganatokban. Más készítmények 
hasonló hatással lehetnek, így az osteoprotegerin (OPG) 
derivátumok hasonló hatással vannak myelomában és 
metasztatizáló emlőrákban.

Feltételezhető, hogy az osteoblastos léziók más jelek 
hatására alakulnak ki: azaz, elsősorban az osteoblastok 
(Ob) aktiválódnak. A prosztatadaganatos metasztatizáló 
sejtek egy endothelin-1 (ET-1) nevezetű növekedési fak-
tort termelnek, mely erősen stimulálja az osteoblastokat, 
és gátolja az osteoclastokat. Autokrin növekedési folya-
matnak fogható fel. A prosztatasejtek így elsődlegesen 
osteoblastokra hatnak a csontvelőből való kilépés után.

Az endothelin további heterotípusos jelutakat indít el, 
és az előbbi növekedési faktorok tovább stimulálják az 
osteoblast aktivitást.

A Paget által említett 
„seed and soil” 
me tafora az említett 
folyamatokra utal, a 
meta sztatikus sejtek 
sokfelé szóródnak szét, 
de ha bizonyos tápláló 
közeg be jutnak, már 
nem maradnak passzí-
vak, elkezdik a meta-
sztá zi saikat építeni. 
Ak tívan használják a 
tápláló talajt, elősegít-
ve a saját és leszár-
mazott jaik pro li ferá-
cióját.

metasztázis szuppResszió

Láthattuk, hogy bizonyos gének aktiválódása olyan 
növekedési faktorokat indukál, amelyeknek onkogén 
szerepük lesz. Ha ezek epithelialis sejtekbe jutnak, akkor 
epithelialis-mesenchimalis tranzíciót (EMT) idéznek elő. 
Ezáltal a sejtek mobilitása és invazivitása megnöveked-
het. A végeredmény: a metasztázis.

Ezzel a folyamattal ellentétben hatnak a metasztázis 
szuppresszor gének. Az első ilyen gént 1988-ban jelentet-
ték, utalva, hogy az NM23 csökkenti a melanómasejtek 
metasztatizáló képességét. Hatására csökken a sejtek 
mobilitása és invazivitása in vitro. A kísérleti daganatok 
metasztázisképessége csökkent. A hatást azzal magyaráz-
zák, hogy az NM23 fehérje komplexeket képez a KSR 
fehérjével és ezáltal további kinázok (ERK-MAPK kasz-
kád) gátlódnak. A későbbiekben más szuppresszor géne-
ket írtak le a magban (nukleáris proteinek: BRMS1, 
CRSP3), mint citoplazmatikusan (NM23, RhoGDI-2, 
SSeCKs, VDUP1), vagy a sejtfelszínen (E cadhedrin, 
CDH1) stb. A csontmetasztázis-dinamikák mind jobb 
megismerése közelebb visz a megfelelő terápiás straté-
giák kidolgozásához.
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