
Bevezetés

Magyarországon az emlôtumor incidenciája
1995-ös adat alapján: 3375/év. A férfi emlôtumor
raritás, kevés ezirányú hazai epidemiológiai adat
és közlemény áll rendelkezésre (7, 14, 15). Az
alábbiakban esetünk kapcsán ismertetjük a férfi
emlôrák klinikai sajátosságait és a csontmetasztá-
zis korszerû kezelését.

Esetismertetés
Az 52 éves férfi beteg kórelôzményében l989-ben
szövettani vizsgálattal igazolt Darier betegség,
1994-ben dilatativ cardiomyopathia (EF: 45%),
aethyles eredetû májbetegség szerepel. 

1996 márciusában a jobb elülsô hónaljvonal-
ban egy éve észlelt kb. 6x7cm-es, körülírt rezisz-
tenciából történt 1,5 x 0,5 cm.-es bôrkimetszés szö-
vettana benignus bôrfüggelék tumort (syringoma),

véleményezett, a kimetszés széli részén emlômi-
rigyállomány volt látható (malignitásra utaló jel
nem volt, proliferációs markerek negatívak vol-
tak). Radikális mûtétbe a beteg nem egyezett bele.
1998 júniusában mellkasi diszkomfortérzés, palpi-
táció, fogyás, csontfájdalom miatti belgyógyászati
kivizsgálás során fizikális vizsgálattal a jobb axillá-
ban 7x8 cm-es tumort, cardiomegaliát, hepatome-
galiát, laborvizsgálattal gyorsult süllyedést, anae-
miát, thrombocytopeniát, emelkedett transami-
nase- és ALP-értékeket találtak. Radiológiai képal-
kotó vizsgálatok a jobb axillaris vonalban a bôrrel
kapaszkodó tumort, környéki nyirokcsomó-meg-
nagyobbodást, bal oldalon subpleuralisan két me-
tasztázisnak megfelelô gócárnyékot, mediastinalis
lymphadenomegaliát és multiplex echoszegény
májgócokat írtak le. Csontscintigraphia és célzott
csontfelvételek multiplex lyticus laesiókat mutat-
tak a bordákon, medencén, csigolyákon, kopo-
nyán (1. ábra). Csontvelôvizsgálat sem hematoló-
giai megbetegedést, sem szolid tumor csontvelôi
metasztázist nem igazolt. Primer gastro-intestina-
lis, illetve tüdôtumor endoscopos vizsgálatokkal
nem volt kimutatható. Echocardiographia globáli-
san csökkent systolés balkamra-funkciót jelzett
(EF: 42%).
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A vizsgálat célja: csontmetasztázis és hypercalcaemia kezelésének áttekintése.
Vizsgálati módszerek: saját beteg esetének bemutatása a hazai és nemzetközi iro-
dalom ismertetésével. Eredmények: a ritka, szokatlan lokalizációjú, metasztatizáló
férfi emlôrák felismerésének diagnosztikus menete. Következtetések: a bisphos-
phonatok – a csontmetasztázis okozta hypercalcaemia kezelésén túl – a beteg
életminôségét is javítják. Magyar Onkológia 44:61–63, 2000.

Objectives: The aim of this study is to survey the treatment of bone metastases
and hypercalcaemia. Materials and methods: A case of male breast cancer is
presented here by the authors. The applied clodronat therapy was beneficial.
Results: The diagnostic difficulties of such rare, unusually localised, metasta-
sizing male breast cancer are discussed with the survey of Hungarian and world
literature. Conclusion: The bisphosphonates – beside treating the hypercalcaemia
caused by bone metastasis – provide a better quality of life. Tiboly M, Hafner J.
Clodronat therapy of hypercalcaemia associated with male breast cancer. Hungarian
Oncology 44:61–63, 2000.
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1998 augusztusában az Országos Onkológiai
Intézetben konzíliumra került sor, a jobb axillaris
elváltozás aspiratiós cytologiája alapján hámere-
detû tumort valószinûsítettek (malignitás irányá-
ban állásfoglalás nem történt).

1998 szeptemberében a jobb emlô felsô-külsô
quadransanak megfelelô lokalizációban lévô tu-
mor eltávolítására került sor a regionális axillaris
nyirokcsomókkal együtt kórházunk Sebészeti
Osztályán. A hisztológia invasiv ductalis carcino-
ma mellett foglalt állást (2. ábra). Az eltávolított
négy nyirokcsomó mindegyike metasztatikus
volt (T4, N1, M1 stádium). Az immunhisztológia
oestrogen- (309 fm/mg) és progesteron-receptor-
(2187 fm/mg), illetve MIB-I-pozitivitást mutatott,
a kiértékelés digitális képanalízissel történt. A bi-
zonyítottan IV-es stádiumú emlôtumor ablatiója
második ülésben nem történt meg.

1998 októberében került felvételre osztá-
lyunkra fogyás, fejfájás, hányinger, térd- és ge-
rincfájdalom miatt. Fizikális vizsgálattal szabad
axillaris, supra- és infraclaviculáris régiók mellett,
cardiomegaliát és hepatomegaliát észleltünk.

A laborvizsgálat gyorsult süllyedést, anae-
miát, emelkedett transaminase- és ALP-értéke-
ket, azotaemiát (endogén creatinin clearance: 47
ml/perc), illetve hypercalcaemiát: se Ca: 3,56
mmól/l (norm.érték: 2,25–2,65) mutatott. Tu-
mormarkerek közül CEA: 34,970 ng/ml (norm.
érték: <4,00), TPA-M: 691,31 U/l (norm. érték:
<95,00), CA 15-3: 170,740 U/ml (norm. érték:
<30,0) emelkedettek voltak. EKG-n hypercalcae-
miára karakterisztikus eltérés nem volt látható.

Hasi UH a májmetasztázisok progresszióját
véleményezte. Hypercalcaemia forszírozott diu-
retikus kezelés, parenterális steroid (methylpred-
nisolone 250 mg/nap inf. 1–5 nap) és clodronat
(Lodronat, 300 mg/nap inf. 1–5 nap) adása mel-
lett az ötödik napon megszûnt, azotaemia mér-
séklôdött. A steroidot fokozatosan leépítettük,
clodronat (Lodronat, 2x800 mg/nap) per os adá-
sát folytattuk. Csontfájdalom miatt kábító fájda-
lomcsillapítót adtunk (dihydrocodeine tartrate,
DHC cont, 2x60 mg/nap).

Tekintettel a kiterjedt visceralis metasztázi-
sokra, az aethyles eredetû májkárosodásra és
cardiomyopathiára, az azotaemiára, figyelembe
véve az Országos Onkológiai Intézet ajánlását is,
szisztémás kemoterápiát nem indítottunk, hor-
monkezelést (tamoxifen, Zitazonium, 2x10/mg
nap) kezdtünk. A beteg gondozása során tartós
per os clodronat adása mellett a kábító fájdalom-
csillapító elhagyható volt (kórházi távozás után 6
héttel), életminôsége javult. Kontrollvizsgálatok
során fél év elteltével a csontelváltozások stag-
náltak, visceralis metasztázisok mérsékelt prog-
resszióját észleltük.

Megbeszélés
A férfi emlôtumor ritka kórkép, a férfiaknál ész-
lelt rosszindulatú daganatok 0,2%-a, az össz
emlôtumorok 1–2%-a (4, 7). Az elsô klinikai le-
írás a 14. századból Angliából származik (4).

A diagnózis felállításakor a betegek átlagélet-
kora 60-65 év, ami a nôi emlôrákhoz képest 5-10
évvel magasabb életkort jelent. Férfiaknál hiány-
zik a nôknél meglévô rapid praemenopausalis in-
cidencianövekedés, és a postmenopausalis inci-
denciacsökkenés (4). 

A betegség kialakulásának kockázatát környe-
zeti hatások, carcinogenek és genetikai tényezôk
egyaránt növelik (4). Egyes tanulmányok a ko-
hó-, acéliparban és motorgyártásban dolgozóknál
szignifikánsan magasabb elôfordulást észleltek
(2). A férfi emlôtumoros betegek leánygyermeke-
inél a BRCA2 mutáció igazolása korai diagnoszti-
kus lehetôséget ad az emlôtumor megnövekedett
kockázatának kimutatására (13). Hormonális
diszfunkció (hypoandrogenismus: Klinefelter
syndroma, orchitis, heresérülés), májkárosodás
kapcsán kialakuló hyperoestrogenismus és a gy-
necomastia fokozott rizikót jelenthet (4, 5).

A tumor az esetek 90%-ában centrális elhe-
lyezkedésû (4).

A klinikai kórlefolyást, a prognózist döntôen
meghatározza a diagnózis felállításakor megálla-
pított stádium, a primer tumor nagysága, az axil-
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1. ábra. 
Multiplex lyticus laesiók
a koponyán

2. ábra. 
Invazív ductalis carci-
noma hisztológiai képe
(HE, 20X)
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laris nyirokcsomók érintettsége, a távoli meta-
sztázisok jelenléte vagy hiánya (4). A férfiak ana-
tómiai adottsága részben magyarázhatja a kórkép
agresszívebb viselkedését, kifejezettebb lokális és
regionális invazivitását (7). Egy 87 beteg adatait
feldolgozó tanulmányban az 5 éves túlélés axilla-
ris nyirokcsomó-negativitás esetén 77%, míg nyi-
rokcsomó-pozitivitás esetén 37,5% volt (4).

A receptorstatus meghatározásának jelentôsé-
gét mutatja a nôi emlôrákhoz képest magasabb
arányban kimutatható oestrogen, illetve proges-
teron hormonreceptor-pozitivitás (80–90%), eb-
bôl adódik, hogy a tumorok potenciálisan hor-
monszenzitívek (4, 14). Fontos prognosztikai
marker a proliferációs aktivitást jelzô MIB-1 és a
sejtciklust reguláló proteinek közül a cyclin D1
expresszió. Elôbbi pozitivitása esetén a progresz-
sziómentes túlélés szignifikáns csökkenését,
utóbbi pozitivitása esetén ennek növekedését
észlelték (9).

Távoli metasztázis leggyakrabban a csontok-
ban alakul ki (5). Az irodalomban hangsúlyozzák
a csontvelô vizsgálatának jelentôségét a staging
vizsgálatok során, mivel ennek prognosztikus ér-
téke meghaladja a nyirokcsomó statusét is (3). A
mikrometasztázisok perifériás vérbôl és csontve-
lôbôl történô kimutatására a keratin 19 mRNS
vizsgálata reverz transzkriptáz-PCR módszerrel az
immunhisztokémiával szemben szenzitívebb eljá-
rás és a prognózis megítélésén túl a kemoterápiá-
ra adott válasz monitorizálásában is segítséget
nyújthat (12). Korábbi irodalmi adatok a férfi em-
lôtumor prognózisát kedvezôtlenebbnek találták,
mint a nôi emlôrákét, mások szerint azonos prog-
nosztikai jellemzôk esetén a túlélés azonos (17). 

A csontmetasztázis az emlôtumornál patológi-
ás fracturával, fájdalommal és az esetek közel
20%-ában hypercalcaemiával szövôdhet (6). Az
osteolyticus csontmetasztázis és a hypercalcae-
mia patogenezisében döntô tényezô a tumorsejt
által termelt cytokinek (PTHrP, TGF-alfa, TNF-
alfa, TNF-béta), interleukinek (IL-l, IL-6) és
prostaglandinok révén kifejtett oszteoklaszt-akti-
váció, következményes csontreszorpció (8). 

A bisphosphonatok szöveti szinten a csontfel-
szín hydroxilapatit kristályához kapcsolódva gá-
tolják a csontreszorpciót. A bisphosphonat táma-
dáspontja az oszteoklaszt: gátolja ezen sejt hemo-
poetikus ôssejtbôl történô képzôdését, az oszteo-
klasztok aktivációját, mûködését, rövidíti az osz-
teoklasztok élettartamát és apoptosist indukál (6,
10, 11). A makrofágok is termelnek csontreszorp-
ciót elôidézô citokineket. A bisphosphonatok a
makrofágok proliferációjának, migrációjának és
mûködésének gátlásán keresztül is csökkentik a
csontdestrukciót (11).

A bisphosphonatok molekuláris targetjének a
koleszterin anyagcsere enzimjeit és bizonyos
protein tirozinfoszfatázokat feltételezik (10). 

A bisphosphonatok a tumorsejteken és a
csontmátrixon lévô adhéziós molekulák megvál-
toztatásával gátolják a tumorsejtek adhézióját, in-
vázióját, új metasztázisok kialakulását a csontban
(1, 11, 16). A már meglévô csontmetasztázisok
progressziójának és újak kialakulásának megelô-

zésén, a csontfájdalom enyhítésén túl, az elvég-
zett kísérletek a visceralis metasztázisok szignifi-
káns csökkenését igazolták bisphosphonat adása
mellett (3). 

Jelen esetben a kórkép tisztázását a férfi em-
lôtumor ritka elôfordulása, a szokatlan, perifériás
lokalizáció (felsô-külsô quadrans), az átlagnál fia-
talabb életkor késleltette. A betegség disszemi-
nált volta és kísérôbetegségek miatt a hormonér-
zékenységet is figyelembe véve a beteg életminô-
ségének javítása került elôtérbe. Hormonkezelés
mellett a beteg fô panaszát képezô, hypercalcae-
miával szövôdô generalizált csontmetasztázis mi-
att bisphosphonat adását kezdtük, melynek ered-
ményeként a se Ca normalizálódása mellett a be-
teg tartósan közel panasz- és tünetmentessé vált.
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