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METASTAT‹K OMURGA TÜMÖRLER‹ H‹STOPATOLOJ‹S‹
HISTOPATOLOGY OF METASTATIC SPINAL TUMORS
Handan DOÚAN(1)

ÖZET:

davisinde belirgin bir gelißme kaydedilmißtir. Tedavi seçenekleri aras›nda radyoterapi, hormonal
tedavi, kemoterapi ve cerrahi girißim ya da s›kl›kla bu tedavilerin ikili ve üçlü kombinasyonlar› uygulan›r. Bu derlemede omurgan›n metastatik tümörlerinin gelißim süreci incelenecektir. Ayr›ca
omurgan›n metastatik tümörlerinin klinik özellikleri, radyolojik ve patolojik tan› yöntemleri, ay›r›c› tan›lar› irdelenecektir. Omurgaya metastaz
yapma e¤iliminde olan baz› spesifik tümörler
gözden geçirilecektir.

Malign tümörlerin en önemli özelli¤i, tümör
hücrelerinin metastaz olußturabilme yetenekleridir. Kemi¤in metastatik tümörlerine, primer tümörlerinden daha s›k rastlan›r. Metastaz›n, akci¤er ve karaci¤erden sonra üçüncü s›kl›kta gelißti¤i bölge iskelet sistemidir. ‹skelet sisteminde
metastaz›n en s›k gözlendi¤i bölge ise omurgad›r. Baz› tümörler kemi¤e metastaz yapma e¤ilimi gösterirken baz›lar› ise nadiren metastaz yaparlar. Metastatik kemik tümörlerinin % 80’ini
meme, akci¤er, prostat, tiroid ve böbrek tümörlerinin metastazlar› olußturur. Klinik ile birlikte de¤erlendirildi¤inde multiple olmalar› ve baßka bir
yerde bilinen bir tümörü olmas› nedeniyle genellikle metastatik malign tümörlerin tan›s›n› belirlemek zor de¤ildir. Metastatik malign tümörlerin %
85’inde primer tümör önceden bilinmektedir. Bu
da tan› koymada yard›mc› bir unsurdur. Kemik
biyopsisi, kemik tümörlerinin tan›s›nda en s›k
kullan›lan metottur. Metastatik bir lezyon düßünülüyorsa ve hastan›n primeri biliniyorsa, tan›y›
do¤rulamak veya hormonal de¤erlendirme yapmak için doku sa¤lamak amac›yla biyopsi yap›l›r. Metastatik vertebra tümörlerinin tedavisi multidisipliner bir yaklaß›m› gerektirmektedir. Bu
ekip içinde ortopedistler, beyin cerrahlar›, medikal ve radyasyon onkologlar› yer almal›d›rlar.
Tan› koyma aßamas›nda da patologlara önemli
rol düßmektedir. Son yirmi y›lda, kemik metastaz› bulunsa bile, genel olarak kanserin palyatif te(1)
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SUMMARY:
The most distinguishing characteristic of cancer is its ability to produce metastases. After the
lung and liver, the skletal system is the third
common site of cancer metastases. Metastatic
tumors of the bone are more frequently observed as compared to the primary ones. The spine is the most common site of the skletal metastases. Some tumors are more likely to metastasize to the bone whereas some of them seldom
cause metastatis. More than 80 % of all bone
metastases are caused by the metastasize of
the breast, lung, prostate, thyroid and kidney tumors. Since in most cases the lesions are multiple and the tumor elsewhwre is known, it is not
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much difficult to diagnose the metastatic malign
tumors. The primary tumors are always identified in advance regarding the 85 % of the metastatic tumors and this certainly facilitates the diagnose. Bone biopsy is the most widely used method in the diagnose of bone tumors. If the history
of the patient is known and a metastatic lesion is
suspected, biopsy is implemented to verify the
diagnose or to obtain tissue for hormonal evaluation. The treatment of metastatic spinal disease
requires a multidisciplinary approach. This team
includes orthopedic surgeons, neurosurgens
and medical and radiation oncologists. Pathologists play important part on the precise diagnosis of the tumor. In the last 20 years, even in the
cases of bone metastases, success has been

achieved in the paliative treatment of cancer.
The treatment options available for metastatic
spinal disease include radiation therapy, hormonal treatment, chemotherapy and surgery, or
most commonly, a combination two or more of
these treatment modalities. In this review pathways of metastatic spinal disease will be studied. Furhermore clinical characteristics, radiological and pathological diagnosis modalities and
differential diagnosis of vertebral metastases will
be discussed. The more common metastatic tumors to the spine will be analysed.
Key Words: Metastase, spine, tumor, histopathology
Level of Evidence: Review Article, Level V
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G‹R‹Þ:
Malign tümörlerin en önemli özelli¤i, tümör
hücrelerinin primer tümör oda¤›ndan ayr› bir doku ya da organda ikincil bir tümör oda¤› ya da
odaklar› olußturabilmeleridir. Dünyada senede
bir milyondan fazla yeni kanser tan›s› konmakta
ve bunlar›n üçte ikisinde metastaz olußtu¤u bilinmektedir(104). Tümörün ve lokal rekürrenslerin tedavisinde son y›llardaki gelißmeler sayesinde
hastalar daha uzun y›llar yaßamakta ve bu nedenle de semptom olußturan uzak metastazlar
için daha s›kl›kla tedaviye ihtiyaç duyulmaktad›r.
Metastaz›n, akci¤er ve karaci¤erden sonra
üçüncü s›kl›kta gelißti¤i bölge iskelet sistemidir(19). ‹skelet sisteminde metastaz›n en s›k gözlendi¤i bölge ise omurgad›r(16,17,69). Kemi¤in metastatik tümörlerine, primer tümörlerinden daha
s›k rastlan›r(116).
Ço¤u olguda metastatik lezyonlar çok say›da
odak halinde gelißir. E¤er primer lezyon önceden saptanm›ß ve tan› alm›ß ise, metastatik lezyonun tan›s› da büyük oranda ayn› olacakt›r. Primeri bilinmeyen gizli ("occult") bir tümörün soliter
metastaz›, primer kemik tümörleri ile kar›ßabilir
(Þekil-1)(91). Ancak bu konuda güvenilir bir istatistiksel veri henüz bulunmamaktad›r. Karsinoma
nedeniyle ex olmuß 1000 olguluk bir seride yap›lan otopsi sonuçlar›nda, % 27 oran›nda kemik
metastaz› saptanm›ßt›r(1).

Resim-1. Metastatik tümörler omurgan›n primer malign
tümörleri ile kar›ßabilir. Bu ßekilde vertebra cismini tutan
dev bir prostat kanseri metastaz› izleniyor.

Yaßl›larda Paget hastal›¤› ile birlikte metastatik karsinom ortaya ç›kabilse de, pagetoid kemikte metastatik karsinom oldukça seyrek izlenir.
987 olguluk bir seride 6 metastatik karsinom, 62
sarkom saptanm›ßt›r. Metastaz izlenen 6 olgunun ikisine Paget hastal›¤›n›n eßlik etti¤i gözlenmißtir(101).

Baz› tümörler, kemi¤e metastaz yapma e¤ilimi gösterirken; baz›lar› ise nadiren metastaz yaparlar. Meme, akci¤er, prostat, tiroid ve böbrek
tümörleri özellikle kemik metastaz› e¤ilimi gösteren ("bone seeking") tümörler olarak bilinirler.

Metastatik kemik tümörlerinin % 80’ini meme,
akci¤er, prostat, tiroid ve böbrek tümörlerinin
metastazlar› olußturur. Bu metastazlar eß zamanl› olarak visseral metastazlarla beraber izlenirler veya dissemine hastal›¤›n tek belirtisi olabilirler(51,124,90). ‹ntrakraniyel meningiomalar›n rekürrent lumbosakral metastazlar olußturdu¤u

Kolon, mide tümörleri ve malign melanoma
ise klinik olarak daha az kemik metastaz› olußtururlar. Ancak malign melanomal› hastalar›n
otopsilerinde % 23-49 oran›nda iskelet metastaz› saptanm›ßt›r(37). Kolon karsinomu nüksü, direkt
yay›l›m yoluyla sakrumu tutabilir.
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gözlenmißtir(32). Bunun gibi normalde kemik metastaz› yapma e¤ilimi olmasa bile farkl› tümörlerin insidental olarak omurga metastazlar› olußturduklar› gözlenmißtir. Yumußak doku sarkomlar› nadiren iskelet sistemi metastaz› olußtururken,(73) çocuklarda görülen embriyonel rabdomyosarkom kemik metastaz› yapabilir.

servikal ve lomber bölgede lordoz, torasik bölgede ise kifoz vard›r. Torasik bölgede kifozun varl›¤›, vertebra korpusunda k›r›k olußmas›n› kolaylaßt›r›r. Omurgada kifotik deformite, neoplastik
epidural kompresyonla birlikte, nörolojik disfonksiyona zemin haz›rlar.
Metastatik vertabra tümörlerinin tedavisi multidisipliner bir yaklaß›m› gerektirmektedir. Bu
ekip içinde ortopedistler, beyin cerrahlar›, medikal ve radyasyon onkologlar› yer almal›d›rlar.

Kemik metastaztazlar›n›n % 70’i aksiyel iskeleti (kranium, kaburga, omurga ve sakrum) tutar.
Geri kalan % 30’u ise uzun kemiklerde veya her
iki bölgede birden tutulum olußturur. Metastaz,
tüm kemiklerde, kemik ili¤i bölgesini tercih etmektedir(91).

Tedavi seçenekleri aras›nda radyoterapi, hormonal tedavi, kemoterapi ve cerrahi girißim ya
da s›kl›kla bu tedavilerin ikili ve üçlü kombinasyonlar› uygulan›r. Standardize edilmiß bir metod
bulunmamas› nedeniyle, tedavilerde elde edilen
baßar›y› de¤erlendirmek tam olarak mümkün
olamamaktad›r(59,60).

Brihaye ve arkadaßlar›, epidural tutulumu
olan 1477 olguluk bir seride % 6.5 oran›nda meme, % 15.6 akci¤er, % 9.2 prostat ve % 6.5 oran›nda böbrek karsinomu metastaz› saptam›ßlard›r. % 12.1 olguda ise primer tümör saptanamam›ßt›r. Bu çal›ßmada hastalar›n yaß ortalamas›
50-60 olup, kad›n:erkek oran›n›n eßit oldu¤u
gözlenmißtir(24).

Ancak son yirmi y›lda, kemik metastaz› bulunsa bile, genel olarak kanserin palyatif tedavisinde belirgin bir gelißme kaydedilmißtir. Cerahi
tedavide gelißtirilen yeni tekniklerle, genellikle
d›ß deste¤e gereksinim olmaks›z›n, hastalar›n
a¤r›lar› azalt›l›p hastan›n geri kalan yaßam süresini çok daha kaliteli bir ßekilde geçirmesi sa¤lanabilmektedir.

Brihaye ve arkadaßlar›n›n inceledikleri 1585
olguluk di¤er bir seride ise % 70.3 oran›nda torasik ve torakolomber bölge tutulumu izlenirken,
% 21.6 oran›nda lomber bölge ve % 8.1 servikal
ve servikotorasik bölge tutulumu gözlenmißtir(24).

A- METASTAT‹K OMURGA TÜMÖRLER‹N‹N GEL‹Þ‹M SÜREC‹

Metastatik tümörün torasik bölgeyi tuttu¤u
durumlarda s›kl›kla nörolojik defisit izlenir. Bu
konuda öne sürülen teori, anatomik olarak torasik bölgenin daha dar olmas› ve daha az damarlanma göstermesi nedeniyle bu bölgenin epidural bask›ya daha yatk›n olmas›d›r. Domisse, T4T9 aras›ndaki bölgenin spinal kanal›n kritik vasküler bölge oldu¤unu ve bu bölgede dolaß›m engellendi¤inde hastalar›n paraplejik olabileceklerini ileri sürmüßtür(39).

1- METASTAZ OLUÞUM MEKAN‹ZMASI
Tedavi yöntemlerinin etkili olup olmad›¤›n›
anlamak için hastal›¤›n do¤al sürecinin bilinmesi
bir klinisyen için önem taß›maktad›r. Metastaz
olußumunda dört önemli mekanizma vard›r: Direkt yay›l›m, arteriyel yay›l›m, lenfatik yay›l›m ve
venöz yay›l›m. Arteriyel yol ile vertebra korpusuna yay›l›m gösteren tümörler, bu bölgeye besleyici arterler arac›l›¤›yla gelirler. Bu durumun, akci¤er kanserinin yay›l›m›nda s›kl›kla izlendi¤i ve
prostat kanserinin metastaz yapma sürecinde
de olas›l›kla ißleyen mekanizma oldu¤u düßünülmektedir(30,31).

Torasik bölge lezyonlar›nda parapleji gelißiminin daha s›k olmas›n›n, vasküler nedenlerden
çok çok biyomekanik nedenlere ba¤l› oldu¤u da
ileri sürülmektedir. Normal anatomik durußta,
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Retroperiton ve mediasten yerleßimli tümörler
ise vertebra korpusunu erode ederek direkt yay›l›m gösterirler. Tümör spinal kanala nöroforaminalar arac›l›¤› ile yay›l›r. Kemikte lenfanjiyografi
yap›larak lenf kanallar› oldu¤u gösterilmiß olmakla beraber, bu yolla tümörün metastatik embolizasyon yapt›¤› gösterilememißtir(34).

mi¤in tüm yap›lar›na yerleßir. Epidural, subdural
ve intramedüller metastaz görülebilir. Bunlar
aras›nda epidural metastaz daha fazla oranda
görülmekdir. ‹ntramedüller metastaz ise çok nadir olmakla birlikte izlenebilmektedir(24).
Prostat karsinomunda omurgaya metastaz›n
klasik akci¤er pasaj› üzerinden vena kava yoluyla hematojen metastaz d›ß›nda arka taraftaki
venler yoluyla oldu¤u düßünülmektedir. Çünkü
omurga ve akci¤er metastazlar› aras›nda birbirinin z›t yönünde bir ilißki oldu¤u saptand›¤›ndan,
omurga ve akci¤er metastazlar›n›n birbirinden
ba¤›ms›z oldu¤u düßünülmektedir. Omurgaya
metastaz yapan tümörlerin çap›n›n di¤er bölgelere metastaz yapan tümörlerden daha küçük oldu¤u (4-6 cm) gözlenmißtir. Akci¤er metastaz›
yapan tümörler 6-8 cm iken karaci¤er metastaz›
yapan tümörlerin 8 cm’den daha büyük oldu¤u
saptanm›ßt›r. Bu durum, omurgaya metastaz›n
akci¤er ve karaci¤ere olan metastazdan daha
önce gerçekleßti¤ini göstermektedir(25). Prostat
kanserinde omurgaya metastaz, böbrek ve mesane kanserlerinden çok daha s›k gelißir. Þöyle
ki, prostat kanserlerinde omurga metastaz›na
rastlama oran› % 87 iken, böbrek tümörlerinde
bu oran›n 247 dissemine böbrek tümörü içinde
% 36 ve 206 metastatik mesane tümörü içinde
% 39 oldu¤u bildirilmißtir(25). Tüm bu bulgular,
prostat karsinomunda metastatik yay›l›m›n, Batson’un 1940 y›l›nda ortaya atm›ß oldu¤u geriye
do¤ru ("backward") venöz yolla Batson pleksusu
arac›l›¤› ile omurgan›n alt k›sm›na oldu¤unu
destekler niteliktedir.

Omurgada metastatik embolizasyonun en s›k
olarak gözlendi¤i yol venöz sistemdir. Kan, vertebra korpusuna girdikten sonra büyük santral
basivertebral ven ve daha küçük paraartiküler
venlerle drene olur(34,35). Bu venöz kanallar, epidural venöz pleksus ile ilißkilidir. Bu kapakç›¤› olmayan venöz pleksus sisteminin Batson taraf›ndan metastatik embolizasyon olas›l›¤› aç›s›ndan
potansiyel bir yol olußturdu¤u düßünülmüßtür.
1940 y›l›nda Batson kadavra üzerinde baz› çal›ßmalar yapm›ßt›r. Erkekte penis veninden, kad›nda ise meme venlerinden boya enjekte etmiß
ve vertebral venlerde bu boyay› gözlemlemißtir.
Kar›n içi herhangi bir bas›nç art›ß›nda kan›n epidural venöz pleksusu geçebilece¤ini, prostat ve
meme karsinomu metastazlar›n›n bu yolla olabilece¤ini öne sürmüßtür(12,13).
Comon ve deLong taraf›ndan yap›lan bir çal›ßmada ise farelerin femoral venlerine tümör enjekte edildi¤inde, 16 farenin 15’inin akci¤erlerinde tümör embolizasyonu saptanm›ßt›r. Ayn› deney, farelere intraabdominal bas›nç uygulanarak
tekrar edildi¤inde, 14 farenin 12’sinde vertebral
embolizasyon oldu¤u saptam›ßt›r. Bu bulgular,
Batson’un teorisini destekler niteliktedir(29,30).
Portal ve kaval sistemlerdeki kan, normal koßullarda % 10 oran›nda vertebral venöz sisteme
kanalize olurken, intraabdominal ve intratorasik
bas›nç art›ß›nda bu oran artar.

Prostat karsinomu nedeniyle ölmüß ve otopsi
yap›lm›ß olan 1593 olguluk seride % 35 hematojen metastaz saptanm›ß, bu metastazlar›n en s›k
kemi¤e (% 90), akci¤erlere (% 46), karaci¤ere
(% 25, ve adrenal glandlara (% 13) oldu¤u saptanm›ßt›r. Ayn› çal›ßmada incelenen tüm olgular aras›nda prostat karsinomu oran› % 8.2 olarak bulunmußtur. Prostat›n tümünün histolojik

Vertebral venöz pleksus, üst ve alt ekstremite, gövde, pelvis, baß ve boyun venleri ile ilißki
halindedir. Bu da aksiyel iskelete bu bölgedeki
tümörlerden metastaz olabilece¤ini göstermektedir. Metastatik emboli sonras›nda, tümör, ke-
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olarak incelendi¤i otopsi çal›ßmalar›nda % 19.2
oran›nda prostat karsinomuna rastlanm›ßt›r(25).
2- TÜMÖRLER NASIL METASTAZ YAPAR?
Kemik metastaz›n›n patogenezi ile ilgili olarak
çok az ßey bilinmektedir.
Duktuslardan kaynaklanan bir meme karsinomunda, tümör kritik bir boyuta ulaßt›¤›nda tümörün daha da büyümesini sa¤lamak amac›yla tümör kaynakl› anjiogenik faktör sal›n›m› ile tümör
içinde damar gelißimi stimule olur. Anjiogenez
ile, tümörün sistemik sirkülasyona embolizasyonunun da yolu aç›l›r. Tümörün özellikle rezorbsyon aßamas›nda kemikte kemokaktik faktör salg›lad›¤› bilinmektedir(84). Tümörlerin, özellikle kemi¤in ilik içeren alanlar›na metastaz yapt›klar› bilinmektedir.

Resim-2. Metastaz›n ortaya ç›k›ß›ndan sonra omurga
cisminde belirgin destrüksiyon olußur.

1) Rezorbsiyonun daha fazla olmas› nedeniyle kemik kayb›n›n olußmas›,
2) Kemik rezobsiyonu ile formasyonu aras›ndaki normal ilißkinin bozulup, kemik resorbsiyonu olmas› gerekirken, kemik formasyonunun
gözlenmesi,

Normal hücrelerin büyümesi, genetik mekanizmalarla kontrol edilmekle birlikte, çevredeki
hücrelerin davran›ßlar› ve karakteristik özelliklerinden de etkilenir; hücreler aras› etkileßim gözlenir. Malign hücreler, genetik de¤ißimleri sonucunda hem invazyon ve metastaz yapma e¤ilimi
göstermekte, hem de çevrelerindeki hücrelerden
etkilenmektedirler. Bu davran›ß ßekilleri yap›lan
hücre kültürü çal›ßmalar›yla da gösterilmißtir(118).

3) Olußan yeni kemik miktar›n›n kantitatif olarak rezorbe olan kemik miktar›yla uyumlu olmamas›
Karsinom hücreleri, parathormon-related
peptid (PTHrP), prostaglandin E, trasforming
growth faktör (TGF) salg›larken otokrin ve parakrin mekanizmalarla tümörün gelißimini sa¤lay›c›
maddeleri salg›lamakta ve eß zamanl› olarak osteoklast aktivitesini stimule etmektedirler. Tüm
bu etkiler lokal olarak olußmaktad›r. Ancak bu
faktörler, sistemik olarak da salg›lanmakta ve
kemik metabolizmas› üzerinde hümoral bir etkiye de yol açmaktad›r(79).

Kemik yeniden olußumu ("remodeling"), kemik rezorbsiyonu ile yeni kemik olußumu aras›ndaki ilißki sonucunda gerçekleßir. Hasarl› kemik
alanlar›nda osteoklast prekürsör hücreleri olußarak, hasarl› kemi¤i o bölgeden uzaklaßt›r›r; böylece, kemik rezorbsyonu gerçekleßir (Þekil-2)(78).

Prostat karsinomunda osteosklerotik metastaz gelißir. Aß›r› kemik olußumu nedeniyle kemikte kalsiyum depolanmas› olur. Plazma kalsiyum
seviyesi normal seviyenin alt›na düßer ve parathormon seviyesinde yükselme olur. Gelißen sekonder hiperparatiroidizm osteosklerotik metastaz olmas›na karß›n, genel olarak kemiklerde osteoporoza neden olur(84).

Malign hücreler kemi¤i infiltre ettiklerinde, yeni kemik olußumu ile kemik destrüksiyonu aras›ndaki denge bozulur ve anormal kemik dönüßümü olur.
Anormal kemik olußumu, üç farkl› mekanizma
ile meydana gelir:

Meme kanserlerinde PTHrP sal›n›m›, kalsiyumun böbrekte proksimal tübüllerden aß›r› reab-
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sorbsiyonuna yol açar. Bu da meme kanserlerinde ve di¤er kanserlerde hiperkalseminin en
önemli nedenini olußturur(70).

Kortikal kemik içeren pedikülde metastaz›n
nadiren tek baß›na izlendi¤i ve metastaz›n ço¤unlukla vertebral korpus veya posterior elemanlardan direkt yay›l›m sonras› gelißti¤i gözlenmißtir(9).

Myelomda, malign plazma hücreleri osteoklast aktive edici faktör salg›layarak kemik metabolizmas›na direkt etki olußturur.

Kemik yap›m› ßeklinde olußan konak yan›t›,
kanser invazyonu sonras›nda gelißen hasar› tamire yöneliktir. H›zl› gelißim gösteren agresif lezyonlarda minimum reaktif kemik olußur ve radyolojik olarak olarak litik bir lezyon izlenir. Yavaß
gelißen veya daha az agresif tümörlerde reaktif
kemik olußumu daha belirgindir ve radyolojik olarak blastik görünümdedir. Mikst alanlar içeren tümörler de mevcuttur.

3- METASTAT‹K TÜMÖR EK‹M‹ ("SEED‹NG") VE KONAK YANITI
Metastatik tümör embolisinin, özellikle kemik
ili¤i bölgesine afinite gösterdi¤i bilinmektedir.
Vertebra, yaßam süresince kemik ili¤ine sahip
oldu¤undan kemik metataz› için ideal yerlerden
biridir. Vertebran›n korpus k›sm› metastaz›n en
çok görüldü¤ü yerdir. Burada tümör yerleßimine,
posterior elemanlara göre 20 kat daha fazla rastlan›r(9,23).

Histolojik olarak osteoblastik veya osteolitik
lezyonlardaki reaktif kemik ayn› özelliktedir. Ancak, konak taraf›ndan olußturulan reaktif kemik
miktar› osteoblastik lezyonlarda daha fazlad›r(75).
Prostatik karsinomun kemik metastazlar›nda genellikle osteoblastik aktivite izlenir. Tümör, direkt
olarak osteoblastik aktiviteyi stimule eder(53).
Prostat dokusunda prostatik osteoblastik faktör
izole edilmißtir(66,67). Sadece osteoblastik aktivite
gösterir nitelikte metastaz olußturan tümörler
prostatik karsinom, karsinoid tümör ve di¤er nöroendokrin karsinomlar ve daha az s›kl›kla meme karsinomlar›d›r(27,112).

Travman›n da tümör yerleßimine neden olabilece¤i bildirilmißtir(44).
Vertebra korpusundaki trabeküllerde, sürekli
mikrofraktür gelißir. Bu da metastatik "seeding"
için uygun ortam› sa¤lar(117).
Kanselöz kemikte metastaz gelißtikten sonra
direkt ya da indirekt olarak kemik rezorbsiyonu
baßlar(42). Kemi¤in ground substans harabiyeti
nedeniyle kollajenaz düzeyi yükselir ve bu durum, tümörün invaziv niteli¤i ile korelasyon gösterir(43). Tümör hücrelerinin osteoklast aktive edici faktör salg›lad›¤› gösterilmißtir. Kemik rezorbsiyonu osteoklast aktivasyonu ile baßlar(49).

Kona¤›n verdi¤i yan›t, olußabilecek olan spinal deformitenin derecesini belirler. Agresif tümörlerin olußturduklar› litik lezyonlarda vertebral
korpus kollabe olabilir ve omurga hasar›na yol
açabilir. Osteoblastik nitelikteki lezyonlarda ise
vertebral korpus bütünlü¤ü korunur ve omurgada deformite olußma riski çok daha azd›r.

Yap›lan deneysel çal›ßmalarda meme ve
böbrek karsinomlar›nda osteolizisin tümörden
prostaglandin sal›n›m›yla ilgisi oldu¤u saptanm›ßt›r(15,56). Ayr›ca tümör dokusu trabeküllere direkt bas› yaparak da iskemi ve rezorbsiyona neden olur.

B- KL‹N‹K ÖZELL‹KLER:
Klinikte hikâyenin de¤erlendirilmesi, muayene bulgular› ve görüntüleme yöntemleri ile % 85
olguda operasyon öncesinde primer tümör saptanabilmißtir.

Tümör ekimi ("seeding") kanselöz kemikte
baßlar; kortikal kemi¤e invazyon genellikle sekonder olarak gelißir(121).
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Ço¤u hastan›n primer tümörü bilindi¤inden,
kemik metastaz›, klinik bulgu vermeden tespit
edilir. Metastatik omurga tümörlerinde en s›k
rastlanan klinik semptom a¤r› olup, hastalar›n %
96’s›nda gözlenmißtir. Nadiren, ilk bulgu patolojik k›r›k olabilir. Sistemik semptom ise hiç bulunmayabilir(18,19,33,48,54,58,59,85,87,104,126).

cak MRG yönteminin kemik metastazlar›n›n tespitinde sintigrafiye göre daha sensitif oldu¤u
gösterilmißtir (Teknisyum 99m difosfanat radyonüklid görüntüleme ile metastatik kemik tümörlerinin kemikte yol açt›¤› artm›ß osteoblastik aktivite saptan›r. Oysa MRG ile, tümörün kemikte henüz bir aktivasyon olußturmaks›z›n kemik ili¤ine
erken hematojen yay›l›m›n› göstermek mümkündür(3,115). MRG ile ayn› zamanda malign ya da osteoporotik vertebral kollaps, spinal stenoz ve spinal kord kompresyonu gösterilebilir (Þekil3)(11,120,125).

Omurga boyunca orta hattan baßlayan a¤r›
sinsi karakterde olup, özellikle geceleri artan niteliktedir. Hastal›k ilerledikçe a¤r›n›n ßiddeti artar
ve sürekli hale gelir. Lokal a¤r› vertebra periostunun, ligamanlar›n ve çevreleyen visseral yap›lar›n irritasyonu nedeniyle gelißir. Hastada mekanik tipte bir a¤r› bulunuyor ise genellikle bu durum yayg›n kemik harabiyeti ve omurga harabiyeti oldu¤unu gösterir; bu a¤r› hastay› günlük ißlerini yapmaktan al›koyar(50). Hastalarda tutulan
bölgenin hareketiyle, bas›nçla ya da a¤›rl›k taß›makla artan keskin bir a¤r› vard›r. Sinir kökü bas›s›na ba¤l› gelißen a¤r› tek veya çift tarafl› olabilir. Bu tip a¤r› öksürme, hapß›rma ve gövdenin
hareket etmesiyle artar. Spinal dengesizlik olußtu¤unda, hasta hareketsiz yat›nca rahatlar, hareketle a¤r› olur. Lezyon C7-T1 vertebralar aras›nda oldu¤unda a¤r› interskapular bölgede, T12L1 vertebralar aras›nda oldu¤unda ise iliak krest
ve sakroiliak bölgelerde ortaya ç›kar. Sakral bölgede yerleßimli lezyonlarda ise a¤r› daha çok
kalçalar, perine ve bald›rlar›n arkas›nda hissedilir.
C- TANI YÖNTEMLER‹
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG),
omurgadaki metastatik tutulumun saptanmas›nda ve de¤erlendirilmesinde kullan›lan en uygun
tan› yöntemidir. Bilgisayarl› Tomografi (BT) myelografide sadece ßüpheli bölge izlenebilir.
Sintigrafi ile tüm iskelet sistemi kontrol edilebilece¤inden, kemik metastazlar›n›n tespitinde
bu yöntem öncelikli olarak kullan›lmaktad›r. An-

Resim-3. Kolon kanseri olan hastan›n L5 omura
metastaz›n›n MR incelemesinde elde edilen sagittal
kesiti
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MRG’nin avantajlar› yan›nda baz› dezavantajlar› da vard›r. Torasik bölgede solunum ve kalbin hareketleri nedeniyle rezolusyonda azalma
meydana gelebilir. Çelik implantlar çevresindeki
bölgede sinyal artefakt› gelißebilir, klostrofobi nedeniyle hastan›n intolerans› olabilir. Hastada
"pace maker", ferromanyetik anevrizma çipi gibi
hayat› destekleyici cihazlar› bulunuyor ise MRG
yap›lamaz. MRG ile kanselöz kemik görüntülenebilmesine karß›n, kortikal kemik BT kadar net
olarak görüntülenemez. MRG, spinal epidural
hastal›klar› net olarak göstermekle birlikte, intradural lezyonlar› (gadolinyum kullan›lmad›¤› taktirde) miyelografi kadar net olarak de¤erlendiremez(55, 108).

Metastatik tümör tümüyle medüller bölgede
yerleßim gösteriyorsa, bu olgularda lezyon sadece kemik ili¤inde bulunaca¤› için, direkt radyografide ve kemik sintigrafisinde saptanmas› mümkün olamayabilecektir(123). Yap›lan bir çal›ßmada
intramedüller yerleßimli metastatik tümörler direkt radyografi ile % 7.1, sintigrafi ile % 4 ve
MRG ile % 100 oran›nda tespit edilebilmißtir.
Radyolojik olarak soliter veya multiple lezyonlar izlenebilir. Lezyonun medüller kaviteden baßlad›¤›, s›n›rlar›n›n iyi seçilemedi¤i, kortekste s›kl›kla destrüksiyon olußturdu¤u ve yumußak doku
kitlesi meydana getirdi¤i izlenir. Lezyon tümüyle
litik ya da blastik olabilir. Meme veya prostat tümörleri osteoblastik, metastatik hipernefromalar
ise litik metastaz olußturma e¤ilimi gösterirler.

PET ve kemik sintigrafisinin karß›laßt›r›ld›¤›
bir çal›ßmada, kemik metastazlar› sintigrafi ile %
66 oran›nda saptanabilirken, PET ile bu oran %
96’ya ç›kmaktad›r. PET, giderek primer tümörün
evrelendirmesinde ilk basamakta kullan›lmaya
baßlanm›ßt›r. Bu sayede, kemik de dahil olmak
üzere, ço¤u organda asemptomatik metastazlar›n saptanma oran› giderek artacakt›r (Þekil-4).

Akci¤er karsinomlar›, ço¤unlukla uzun kemiklere ve el-ayak kemiklerine metastaz yaparlar.
Meme ve prostat karsinomlar›n›n periferik iskelet
sisteminde olußturdu¤u asemptomatik metastazlar nedeniyle, klinikte nadiren patolojik k›r›k
olußtu¤u gözlenmißtir(115). Bu nedenle de,
MRG’nin özellikle meme ve prostat karsinomlar›n›n kemik metastazlar›n› de¤erlendirmede ilk
seçenek olabilece¤i vurgulanmaktad›r(115).
D- KEM‹K B‹YOPS‹S‹
Kemik biyopsisi, kemik tümörlerinin tan›s›nda
en s›k kullan›lan metoddur. Metastatik bir lezyon
düßünülüyorsa ve hastan›n primeri biliniyorsa,
tan›y› do¤rulamak veya hormonal de¤erlendirme yapmak için doku sa¤lamak amac›yla biyopsi yap›l›r.
Bu yöntemle maksimum miktarda doku sa¤lan›r(10,20,36,38,47).
Operasyon s›ras›nda biyopsi trakt›n›n ç›kar›labilmesi için biyopsi önceden planlanmal›d›r. Bu
aßamada radyolog, patolog ve ortopedist biyopsiyi birlikte planlamal›d›r.

Resim-4. Akci¤er metastaz› olan hastan›n torakal
omurlar›nda ve akci¤erde tutulum gösteren PET
görüntüsü
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Biyopsi görüntüleme yöntemi eßli¤inde yap›lmal›, biyopsi s›ras›da patolog ç›kan dokuyu donuk kesit ("frozen section") ile de¤erlendirmek
için haz›r olmal›d›r. Materyalin yeterli olup olmad›¤›n›n anlaß›lmas› aç›s›ndan ç›kar›lan doku örne¤i incelenmelidir. Patolog taraf›ndan donuk
kesitler de¤erlendirilerek, intraoperatif olarak
materyalin tan› için yeterli ve uygun olup olmad›¤› anlaß›l›r.

P‹B’de, uygun i¤neler kullan›ld›¤›nde hem sitolojik inceleme hem de histolojik incelemeyi
sa¤layacak daha fazla doku elde edilebilmesini
sa¤lar. Elde edilen materyal ile, hücre blo¤u ve
sitolojik imprint preparatlar haz›rlanabilir. Bu da
sadece sitolojik incelemeye göre daha baßar›l›
sonuçlar elde edilmesini sa¤lar(62). P‹B ile metastatik lezyonlar›n tan›s›nda % 95 oran›nda baßar› sa¤lanm›ßt›r(77).

Aç›k insizyonel biyopsi s›kl›kla cilt alt›na kadar büyümüß ve palpe edilebilir tümörlerde uygulanabilir.

Osteoblastik lezyonlardan biyopsi yaparken
büyük uçlu i¤nelerin kullan›lmas› ve bu tip lezyonlarda i¤ne biyopsisi ile yeterli materyal al›nma oran›n›n düßük (% 20-25) olmas› nedeniyle,
çok say›da örnekleme yap›lmas› önerilir(19).

Perkütan i¤ne biyopsisi (P‹B), ilk kez 1931 y›l›nda Coley ve arkadaßlar› taraf›ndan uygulanm›ßt›r. P‹B, büyük (örne¤in Turner, Ackerman,Cray ) veya küçük (22 veya 23 gauge) i¤ne
ile yap›labilir(2,71). Biyopside kullan›lacak olan i¤nenin boyutu, tan› için gerekli olan materyalin
miktar›na ve dokuya ulaßabilme kolayl›¤›na göre
seçilir.

Özellikle primer tümörün bilinmedi¤i durumlarda gerekli patolojik özel histokimyasal ve immünhistokimyasal incelemeler için yeterli miktarda ve nitelikte materyal olmas› gerekir. Materyal
rutin olarak kültüre de gönderilmelidir.
Kemik biyopsisi yap›l›rken sitolojik analiz için
bir miktar kan aspire edilmesi yararl› olacakt›r.
Bu miktar yaklaß›k 5 mililitre olmal›d›r. Böyle bir
materyalden elde edilen yayma preparatlarda,
tümör dokusu trokar biyopsi ile elde edilen materyaldeki dokuya göre daha iyi korunmuß olaca¤›ndan ve ezilme artefakt› içermeyece¤inden,
tümör morfolojisini daha iyi görebilmek mümkün
olacakt›r.

Servikal ve torakal vertebralarda küçük i¤ne
kullan›lmas› önerilir.
Özellikle metastatik tümörlerin tan›s›nda P‹B
etkili ve güvenilir bir tekniktir.
Yeni görüntüleme yöntemlerinin deste¤iyle,
daha küçük ve etkili i¤neler kullan›larak biyopsinin do¤ru yerden al›nmas› sa¤lanabilmekte ve
sitopatolog eßli¤inde biyopsinin yeterlili¤i de¤erlendirilebilmektedir(38, 80, 110, 127).

Vertebra posterior elemanlar›nda yerleßmiß
lezyonlardan kolayl›kla biyopsi al›nabilirken, vertebra korpusu yerleßimli lezyonlardan ancak
transpediküler yaklaß›m veya transkostovertebral girißim ile biyopsi al›nabilir.

‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi ile sitolojik inceleme, metastatik kemik lezyonlar›n›n tespitinde faydal›d›r. Bu yöntemle metastatik tümör yan› s›ra, primer tümör de saptanabilir. Skuamöz,
glandüler veya melanositik diferansiasyon gösteren ya da küçük hücreli, taßl› yüzük hücreli ve
ßeffaf hücreli karsinomlar, sitolojik preparatlar›n
incelenmesi ile tan› alabilirler. Sitolojik inceleme,
primer tümörün saptanmas› aç›s›ndan klinik ve
radyolojik olarak incelenmesi gereken do¤ru yerlere yöneltmede yard›mc› olabilir(20,86,119).

Torakotomi ve retroperitoneal girißimlerde
morbidite riski ortaya ç›kabilir. Bu nedenle, bu tip
girißimler yerine direkt cerrahi girißimi tercih etmek gerekebilir. Servikal lezyonlarda ise girißimler ön taraftan güvenle yap›labilmektedir.
Bir çal›ßmada, biyopsi s›ras›nda veya sonras›nda % 0.7 oran›nda kanama meydana geldi¤i
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F- AYIRICI TANI:

bildirilmißtir(77). Murpy ve arkadaßlar›n›n yapt›¤›
9500 olguluk bir çal›ßmada, % 0.2 oran›nda
komplikasyon saptanm›ß, 4 olguda sürekli nörolojik defisit gelißti¤i ve 2 olgunun ise ex oldu¤u
belirtilmißtir (80).

Klinik ile birlikte de¤erlendirildi¤inde genellikle metastatik malign tümörlerin tan›s›n› belirlemek zor de¤ildir. Metastatik malign tümörlerin %
85’inde primer tümör önceden bilinmektedir. Bu
da tan› koymada yard›mc› bir unsurdur.

Vertebral lezyonlara uygulanan biyopsi girißimlerinden sonra oldukça ciddi komplikasyonlar olußabilmektedir. Fyfe ve arkadaßlar› "trephine" i¤nelerle yapt›klar› 100 vertebral biyopsi sonras›nda,
8 olguda nörolojik defisit gelißti¤ini bildirmißlerdir(47).

Yaßl› hastalarda saptanan metastatik lezyonlarda i¤si hücreli bir tümör ile karß›laß›ld›¤›nda
renal hücreli karsinom akla gelmelidir. Bu tür lezyonlar›n mikroskobik incelemesinde baz› alanlarda tipik ßeffaf hücre görmek mümkündür. Epitelyal belirteçlerle ("marker"larla) pozitif boyanma tan›y› destekler.

E- OPERASYON SPES‹MEN‹N‹N PATOLOJ‹K
DEÚERLEND‹R‹LMES‹:

Baz› metastatik karsinomlarda yayg›n kemik
yap›m› görülebilir. Bu tümörlerde olußan kemik
dokusu genellikle trabekülerdir. Osteosarkomlarda izlenen dantel-benzeri görünüm yoktur.
Klinik özellikler ve epitalyal belirteçlerle ay›r›c›
tan›ya gidilir.

1- MAKROSKOB‹K BULGULAR
Metastatik omurga tümörlerinde, patolojik incelemeye gelen operasyon materyalinin makroskobik görünümü genellikle bir özellik göstermez. Tiroid kanseri metastaz›nda, materyalin
kesit yüzü tiroid dokusuna benzeyebilir. Renal
hücreli karsinom metastaz›nda ise lezyon sar›
renkte izlenir.

G- SPES‹F‹K TÜMÖRLER
‹skelet sistemine her tip tümör metastaz yapabilir. Her tümörün prognozu ve tedaviye verece¤i yan›t farkl›l›k gösterebilir. Bu nedenle metastaz yapm›ß olan bu tümörlerin kesin tan›lar›n›n konulmas› gereklidir. Tümör tedavi protokollerini belirleyebilmek amac›yla, daha s›k kemik
metastaz› yapma e¤ilimi gösteren tümörlerin
davran›ßlar›n› ve özelliklerini belirlemek yararl›
olacakt›r.

2- M‹KROSKOB‹K BULGULAR
Metastatik tümörler, histolopatolojik olarak
primer tümörü taklit ederler(114).
Baz› metastatik tümörlerde histopatolojik özellikler primer tümörü saptamaya yard›mc› olur. Bu
grup tümörlere, metastatik renal hücreli karsinom
ve tiroidin folliküler karsinomu en iyi örnektir.
Tan›da immünhistokimyasal yöntemlerden
faydalan›l›r. Örne¤in prostat kanseri için PSA,
akci¤er kanseri için TTF kullan›l›r.

1- AKC‹ÚER KANSER‹
Akci¤er kanserinin 2003 y›l› verilerine göre
görülme s›kl›¤› erkeklerde % 14 iken kad›nlarda
% 12 olarak tespit edilmißtir. Olgular›n % 90’›n›n
40 yaß üstünde oldu¤u gözlenmißtir(92). Tümör
agresif oldu¤u için tedaviye ra¤men 5 y›ll›k yaßam süresi % 10’un alt›nda kalmaktad›r (105).

Bazen metastatik karsinomlarda hücreler i¤si
ßekilli olup sarkomu taklit edebilir. Bu olgular›n
genellikle sarkomatoid renal hücreli karsinom oldu¤u saptan›r.
Baz› metastatik karsinomlar ise osteoblastik
reaksiyona yol açarlar ve osteosarkom ile ay›r›c›
tan›lar›n›n yap›lmas›n› gerektirirler.
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Akci¤er kanserleri 4 ana grupta toplad›¤›nda
her grubun farkl› patolojik davran›ß› oldu¤u gözlemlenir. Bunlar:

le birlikte planlanabilir veya sadece semptomlar›n hafifletilmesi amac›yla planlanabilir. Akci¤er
kanserleri aras›nda en çok radyosensitif olma
özelli¤i gösteren tümör, küçük hücreli karsinomdur(98).

1- Skuamoz hücreli karsinom, en s›k görülen
tiptir. Santral bölgede yerleßimlidir ve nadiren erken metastaz yapar.

Akci¤er tümörlerinde, tümörün klinik olarak ilk
bulgusu vertebra metastaz› ve ona ba¤l› klinik
semptomlar olabilir. Bu durum % 40 olguda karß›laß›labilen bir özelliktir. Vertebra metastaz› yapan bir tümör, paraplejiye neden olabilir ve hasta paraplejiye ba¤l› komplikasyonlar nedeniyle
kaybedilebilir(109).

2- Adenokarsinom, s›kl›kla akci¤erin periferinde yerleßimlidir ve agresif metastaz yapma
e¤ilimindedir.
3- Küçük hücreli karsinom, h›zl› büyüyen bir
tümördür ve genellikle tan› s›ras›nda metastaz›n› yapm›ß olur.

Küçük hücreli d›ß›ndaki akci¤er kanserlerinde, evre, en önemli prognostik belirleyicidir. Vertebrada tümör metastaz› olmas› olgunun ileri evrede oldu¤unu gösterir.

4- Andiferansiye büyük hücreli karsinom, agresif bir tümör olup h›zl› metastaz yapma e¤ilimindedir.
Akci¤er kanserli olgularda % 90 oran›nda
metastaz gelißir (Þekil-5). Hatta, olgular›n %
50’sinde tan› kondu¤u s›rada metastaz mevcuttur. H›zla metastaz gelißebilece¤i için tan› kondu¤unda kemoterapiye baßlan›r. Ancak küçük
hücreli karsinom d›ß›ndaki tümörlerde kemoterapi etkili de¤ildir(28,57). Radyoterapi di¤er tedaviler-

Normalde skuamoz hücreli karsinom akci¤er
kanserlerinin en tedavi edilebilir formudur(52,95,111).
‹yi diferansiye skuamoz hücreli karsinomda 5 y›ll›k
yaßam süresi % 40, orta derece diferansiye olanlarda % 20, ve az diferansiye olanlarda ise % 7’dir.
Andiferansiye büyük hücreli karsinomda 5 y›ll›k yaßam süresi % 15’tir. Küçük hücreli karsinomda 5 y›ll›k yaßam süresi vermek ise güçtür.
Ancak tümör çok erken evrede yakaland›ysa %
2 gibi bir oran verilebilmektedir(52).
Akci¤erlerin ileri evre olgular›nda prognoz oldukça kötü oldu¤u için metastazlar›n tedavisinde
de kötü sonuçlar al›nmaktad›r(33,40).
Cerrahi girißimle, ancak hastay› rahatlatmak
mümkün olabilmektedir.
2- MEME KANSER‹
Meme kanseri, kad›nlarda % 32 oran›nda
gözlenir. Kanser nedeniyle ölüm oran› ise % 15
olarak saptanm›ßt›r. ABD’de her 11 kad›ndan
1’inde meme kanseri izlenir. Kad›nlarda en s›k
akci¤er kanseri nedeniyle (% 25) ölüm meydana
gelir. Meme kanseri nedeniyle ölüm ikinci s›rada
yer al›r.

Resim-5. Servikal bölgeye olan akci¤er kanseri
metastaz›n›n MR görüntüsü. Kanal tutulumu ve
vertebral destrüksiyon görülüyor.
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Otopsi çal›ßmalar›nda meme kanserinden
ölenlerin % 85’inde iskelet metastaz› tespit edilmißtir(121,124). Bunlar›n % 19 ile % 70 aras›nda de¤ißen oranlarda omurgay› tuttu¤u gösterilmißtir
(Þekil-6)(76).

görünümlerde ortaya ç›kabilmektedir. Arseni ve
arkadaßlar›n›n 27 olguluk bir çal›ßmas›nda, hastalar›n % 63’ünde litik, % 7’sinde blastik ve %
30’unda ise litik-blastik kar›ß›k lezyonlar›n olußtu¤u tespit edilmißtir. Litik lezyonlar›n, tipik olarak
spinal hasar› gösterdi¤i saptanm›ßt›r(6).
Genel olarak kemi¤in metastatik lezyonlar›
hormonal tedaviye, kemoterapiye ve radyoterapiye iyi yan›t verirler. Meme kanserlerinde sitotoksik ilaçlar ya da hormonlar, genellikle hastan›n menopoz durumu ve tümörün hormonal durumuna göre kombine edilerek kullan›l›rlar. E¤er
tümör östrojen ve progesteron reseptörü pozitif
ise hormonal tedaviye iyi yan›t verecektir. Bu nedenle, metastatik lezyona ait materyalde de hormonal de¤erlendirme mutlaka yap›lmal›d›r. Genellikle primer tümörün hormon profilinin, metastatik tümörün hormonal profilini yans›tt›¤› saptanm›ßt›r(93).

Resim-5. Torakolomber bölgede meme kanseri
metastaz›, aksiyel MR görüntüsü

Meme kanserlerinde farkl› kemoterapi protokolleri kullan›labilir. Bu tümörler, orta derecede
radyosensitiftirler. Meme kanserlerinde radyoterapi, iskelet metastazlar› sonras›nda a¤r›lar›
azaltmak amac›yla kullan›labilir(61,113).

% 21 olguda saptanan soliter metastaz ayn›
zamanda hastal›¤›n rekürrens gösterdi¤inin tek
belirtisidir. Bu soliter metastazlar›n da % 51’i vertebrada gözlenmektedir(22). Meme kanserinde 5
y›ll›k yaßam süresi % 75 civar›ndad›r(105).

3- PROSTAT KANSER‹
Prostat kanseri, % 33 oran›nda görülür. Erkek popülasyonunda hayatlar›n›n herhangi bir
döneminde klinik olarak prostat kanseri gelißme
oran› % 9.5 olarak bildirilmißtir(99,103). 50 yaß üstü erkeklerde prostat kanseri insidans› artar. Erkeklerde kanser nedeniyle ölüm % 10 oran›nda
prostat kanseri nedeniyledir. Otopsilerde % 46
oran›nda prostat kanserine rastlanm›ßt›r. Prostat
kanseri lenf dü¤ümlerinden sonra, en s›k kemi¤e
metastaz yapar(46). Yüksek dereceli ("grade"li)
ve evreli prostat kanserleri, radikal prostatektomi
veya radyasyon tedavisi baßar›s›z olan ve hormon tedavisi sonras›nda biyokimyasal rekürrens
gösteren olgular yüksek kemik metastaz› riski

Metastatik meme kanserinde, kemik metastaz›n›n tespitinden sonra ortalama yaßam süresi
% 21.4’tür. Yaßam süresinin belirlenmesinde
a¤›rl›kl› olarak nörolojik defisit olußup olußmamas› belirleyici olmaktad›r.
Meme kanserlerinde metastazdan sonra bile
uzun bir yaßam beklenebildi¤i için epidural metastatik hastal›klar›n tedavisinde agresif girißimlerden kaç›n›lmamas› önerilmektedir(8).
Bu kanserlerde, uzak metasataz primer lezyonun tedavisinden uzun y›llar sonra ortaya ç›kabilmektedir. Radyolojik olarak omurga metastaz› litik, blastik veya kar›ß›k tipte olabilmekte
ve s›kl›kla omurgan›n farkl› bölgelerinde farkl›
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taß›rlar(88). Prostat kanserinin kemik metastaz›nda
P53 gen mutasyonu tespit edilmiß ve bu mutasyonu yapm›ß tümörlerin metastaz yapma potansiyelinin daha kuvvetli oldu¤u düßünülmüßtür(81).

piyi içermektedir(27). Opere edilen hastalar›n ço¤unlu¤unu, primer tümör bilinmedi¤i veya radyoterapiye ra¤men hastal›k progresyon gösterdi¤i
için operasyona al›nan hastalar olußturmaktad›r.

Prostat kanseri nedeniyle ex olmuß hastalar›n otopsilerinde % 85 oran›nda kemik metastaz› izlenmißtir(1,41,65). Metastazlar en s›k omurgay›
etkiler. Semptom olußturan metastazlar ise en
s›k torasik bölgede izlenir. Torasik bölge metastazlar›n›n % 67’si, lomber bölge metastazlar›n›n
% 27’si ve servikal bölge metastazlar›n›n ise %
6’s› semptomatiktir(74).

Spinal kord kompresyonu gelißmeden önce
hormon tedavisi almam›ß olanlar›n prognozunun, hormon tedavisi alm›ß olanlara göre çok
daha iyi oldu¤u tespit edilmißtir(64). Hormon tedavisi sonras›nda relaps gösteren hastalar›n prognozu daha kötü olarak tespit edilmißtir(64). Prostat karsinomunda spinal kord kompresyonunun
klinik prognozla ilißkili olmay›p prognozun direk
olarak hastal›¤›n seviyesiyle ilgili oldu¤u düßünülmektedir(64). Ancak zaman›nda yap›lan tedaviyle, spinal kord kompresyonu olan olgular %
70 oran›nda mobil hale getirilebilmekte ve bu
hastalar›n prognozu kord kompresyonu olmayan
hastalarla ayn› düzeye ulaßt›r›labilmektedir(64).

Serum prostat spesifik antijen (PSA) seviyesi, prostat kanserinde kemik metastaz› ßüphesini olußturaca¤›ndan oldukça de¤erlidir. E¤er serum PSA seviyesi 100 ng/mL’nin üzerinde ise %
74 oran›nda pozitif, 10 ng/mL’nin alt›nda ise %
98 oran›nda negatif tan›sal gösterge de¤eri taß›maktad›r(88,122).

4- BÖBREK KANSER‹:

Metastatik tümörlerde spinal kord kompresyonu, en önemli komplikasyonlardan biri olup
yüksek morbidite ve kötü prognoz riski taß›maktad›r(14,64,68). Bu kötü prognozun, spinal kord
kompresyonuna m› ba¤l› oldu¤u, yoksa zaten
gelißmiß olan yayg›n metastaz yüzünden mi oldu¤u halen sorgulanmaktad›r(64).

Prostat kanseri nispeten yavaß seyirli olan ve
prognozu di¤er tümörlere göre çok daha iyi olan
bir tümör oldu¤u için böyle bir durumda daha agresif bir tedavi yap›lmas› gerekmektedir(45). Di¤er
taraftan da spinal kord kompresyonu daha yaßl›
hastalarda genellikle tümörün yayg›n metastaz
yapt›¤› dönemde karß›m›za ç›kmakta ve bu yüzden de kötü bir prognoza neden olmaktad›r.

Böbrek kanserleri, tüm kanserler içinde % 23 oran›nda ve s›kl›kla 60-70 yaß grubunda izlenir. Renal hücreli karsinom (hipernefroma) böbrek tümörlerinin % 80’ini olußturur. Erkekte kad›na göre iki kat fazla görülebilir. Beß y›ll›k sa¤kal›m oran› % 10-50 iken 10 y›ll›k sa¤kal›m % 530 aras›nda seyretmektedir. Sa¤kal›m oran› tan›
verildi¤inde Tümörün evresi ile ilißkilidir(105). Tan›
konuldu¤unda hastalar›n üçte birinde uzak metastaz saptanm›ßt›r(63). Uzak metastaz›n en s›k
olarak görüldü¤ü organlar akci¤erler ve iskelet
sistemidir. Tümörün yay›l›m› primer olarak arteriyel ve venöz sistemler arac›l›¤›yla hematojen
yolla karaci¤er, akci¤erler ve kemiklere olmaktad›r. Batson, subaraknoid mesafeye tümör yay›l›m›n›n, sekonder olarak periferik sinirlerdeki lenfatik kanallar arac›l›¤›yla gerçekleßti¤ini bildirmißtir(12,13).

Spinal kord kompresyonunda genelde tedavi
yüksek doz kortikosteroid tedavisi ve radyotera-

Renal hücreli karsinomlar›n metastazlar› primer tümörde oldu¤u gibi vaskülerdir. Bu neden-

Prostat kanseri, akci¤er kanserinden sonra
ikinci s›kl›kta spinal kord kompresyonuna yol açmakta ve spinal kord kompresyonu ile gelen olgular›n % 1-12’sini olußturmaktad›r(45,72,94,97).
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le operasyon s›ras›nda yo¤un kanama gelißebir
(21). Renal hücreli karsinom metastaz› düßünülen olgularda preoperatif angiografi yap›larak
transkatater arterial oklüzyon yap›lmas› önerilmektedir. Bu yöntem inoperable hastalarda paliatif tedavi olarak da önerilmektedir(83).

Patolojik k›r›k varsa ve ‘imminent’ özellikteyse ameliyat endikasyonu vard›r. Lezyon kürete
edilebilir veya k›r›k bölgesi rezeke edilebilir. Primer maligniteye ba¤l› olarak tedavi yönlendirilir.
Prostat kanserinde hormonal tedavi yap›labilir.
Prognoz primer malignitenin tipine ba¤l› olarak
de¤ißir. Meme, prostat ve tiroid kanserlerinde
yaßam süresi uzunken, melanom ve akci¤er
kanserlerinde ise hasta terminal dönemdedir.

Omurgan›n metastatik karsinomlar› aras›nda
en s›k spinal kord tutulumu yaparak nörolojik defisit olußturan tümör renal hücreli karsinom (hipernefroma) olarak saptanm›ßt›r(82,100,102).

Omurga metastaz› olußan hastalar›n oldukça
az bir k›sm›nda cerrahi girißime ihtiyaç duyulmaktad›r. Pek ço¤unda da lokal a¤r› ve nöral defisit olmas›na karß› böyle bir operasyonu gerektirecek kadar uzun bir yaßam beklentisi yoktur.
Birçok hasta, vertebral kollaps bulunmas›na karß›n, dinlenme ve lokal radyasyon tedavisini takiben a¤r›lar›ndan kurtulabilmekte ve bu hastalarda nörolojik defisit gelißimi de izlenmemektedir.

Primeri belli olmayan ‘occult ‘ bir tümör varsa
primerin renal hücreli karsinom olabilece¤i akl›m›za gelmelidir(96).
H- TEDAV‹ VE PROGNOZ:
Yayg›n kanser olgular›nda omurgada % 70’e
varan oranlarda metastatik hastal›k görülebilmekte ve bu da vertebral kollaps, spinal instabilite veya progresif nörolojik defisitlere yol açabilmektedir(5,26,59,60).

Hastan›n multidisipliner olarak iyi de¤erlendirilmesi ve hayat›n›n son döneminde dahi olsa
daha kaliteli bir yaßam sürdürebilmesi için gerekli girißimler yap›lmal›d›r.

Vertebral kollaps›n benign veya malign oldu¤unu ay›rt etmede MRG oldukça yard›mc› olmaktad›r.

KAYNAKLAR

Radyoterapiye ve ‘bracing’e dirençli nörolojik
defisit varl›¤› ya da dindirilemeyen mekanik
omurga a¤r›s› olußan durumlarda operasyon endikasyonu vard›r. Dekompresyon, özellikle kemik veya disk fragmanlar›n›n spinal kord veya
kök bas›s› yapt›¤› ya da spinal instabilitenin nöral defisit olußturdu¤u durumlarda uygulan›r. Bu
uygulama genellikle anterior dekompresyon ve
stabilizasyon ßeklindedir. Çünkü vertebran›n
posterior elemanlar›ndan çok, s›kl›kla korpusu
etkilenmißtir; posterior stabilite intaktt›r. Böyle bir
durumda anterior girißim ile omurgan›n stabilizasyonunu sa¤lamak mümkündür. Ancak nadir
de olsa posterior elemanlar, özellikle de pediküller etkilenebilir. Bu durumda hem anterior hem
de posteror girißim yap›lmas› gerekmektedir.
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