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A beteg

Szül:  1977.

Férfibeteg

Említésre méltó betegsége nem volt

„csak”  egy ureterkövesség 2008-ban !

Ekkor UH-n kívül vizsgálatok nem történtek
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2012- a kezdet (inkább 
folytatás)
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2012. 05. 15.

Fél éve tartó bal alszár fájdalom

Rtg: ovalis cystosus felritkulás a bal tibiában

Csontvelő biopszia:  norm., MM kizárható

Csontscintigrafia: Sec. hyperparathyreosis(renalis 
osteodystrofia) gyanuja  !!!! (fokozott osteoblast tevékenység a tibia prox. 

Harmadában, diff. Fokozott aktivitásfelvétel)

2012.06.19. „ veszik az adást”----labor  !

seCa: 3,42 P:0,36  alkalikus foszf:1252 creat: 54

2012.08.17 laborkontroll-minden, kivéve ami kóros volt !
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Orthopédiai Klinika  
A beutalón szerepelt a scintigrafiás vélemény

2012. 08. Feltárásos biopszia: óriássejtes csonttumor

2012.09.21.  műtét:  a cysta kikaparása, spongiosával való 
feltöltése

Szövettan: óriássejtes csonttumor aneurysmás, csontcystás 
részletekkel

2012-2016 évenkénti ellenőrzésPECH 2022



2021-a folytatás

2021.05.14. elesett, jobb vállát ütötte meg

Rtg:  humerus sebészi nyakának törése, itt cystás felritkulás

CT: cystas felritkulás több csonton:sternum, medence, koponya, 
bordák… csontcysták, histiocytosis? Met., malignitás nem valószínű

Th: konzervatív kezelés

2021.06.18. ásványvízes flakont emel:

jobb humerus  distális végének pathológiás törése

Th: konzervatívPECH 2022
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…folytatás I.

Az egyébként jó általános állapotú, hypertonia miatt 
TanydonHCT-t szedő betegnél tumorkutatást 
kezdeményeznek.

Haematológia

crista biopszia: normocell. vérképzés

labor: tu marker, elfo eltérés  nélkül

creat: 119, alkalikus foszf: 594

De: Ca és P meghatározás nem történt!PECH 2022



…folytatás II.

orvosváltás után

anamnézis- 10 éve hyperparathyreois

csontscintigrafia:metast? csontvelőérintettség? 
rendszerbetegség?

labor: SeCa: 3,55 P: 1,01 creat:181, CN: 13,1 PTH: 1885

MHK CT:vesekövesség, nephrocalcinosis

A laborok alapján egyértelműen primer hyperparathyreosis,
csontérintettséggel vesekövességgel,  veseelégtelenséggel.

Feltételeztük, hogy a magas PTH-ban sec. komponens is van-
veseelégtelenség!PECH 2022
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A pontos diagnózis: 
Recklinghausen féle osteitis 
fibrosa cystica generalizata
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Szövettan- 2012

HE festés. ….a tumorszövet egyrészt jellegzetes, 
nagyméretű,sok maggal rendelkezőosteoclast tip. 
óriássejtekből áll,..másrészt számos mononucleáris sejt 
figyelhető meg. A mononoclearis sejtek kisebb része 
histiocyter jellegű a többség kerek basophil maggal 
rendelkezőtumorsejtnek felel meg. Ezek kisfokú atypiát 
mutatnak..

Dg: Óriássejtes csonttumor sec.  aneurismas csontcystas 
részletekkelPECH 2022



Szövettan-a klinikai dg közlése után

„Elővettem és újranéztem a metszeteket és a mai 
eszemmel valóban nem típusos óriássejtes tumor. 
Megcsináltattam a H3F3A immunt is (ami akkor még 
nem volt), és negatív lett. tehát valóban barna tumorról 
volt szó. Az aneurysmás csontcystás rszletek ma is 
stimmelnek.”

Üdvözlettel:

Arató Gabriella

2022. szept. 25 vasárnap!PECH 2022



Már csak kiegészítő vizsgálatok…

Nyaki UH: jobb  lebeny mellett 33 mm-es 
mellékpajzsmirigy  adenomára gyanús képlet

Mellékpajzsmirigy scintigrafia: jobb lebeny 
vetületében mellékpajzsmirigy adenomára gyanus 
képlet

ODM vizsgálat:

Radius BMD: 0.556 g/cm2  Tscore – 4,5PECH 2022
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A megoldás

Műtét- az adenoma eltávolítása

De: a hypercalcaemiát mérsékelni kell:

-thiazid elhagyása!

-kacsdiuretikum-Furon

-biszfoszfonát

-cinakalcet (Mimpara), calcimimetikumPECH 2022



Műtét: 2021. 11. 17. mellékpajzsmirigy adenoma 
eltávolítása

Szövettan: mellékpajzsmirigy adenoma

Műtét után:

PTH: 158,1 Ca: 2,51 P: 0,34 creat: 329 eGFR: 18

1 hét mulva:Ca: 1,93   P: 0,43 creat: 231 eGFR: 27

„hungry bone” jelenségPECH 2022



Jelenleg

Jól van: 1500-2000 mg Ca-t és 3000 IUD3 vit-t szed

2022.05.04.

SeCa: 2,32 P: 0,63  creat: 185 eGFR: 35  PTH: 215   25OHDvit: 45 ng/ml

PTH: secunder-veseelégtelenség, D hypovit. esetleg tercier?

ODM: Radius BMD: 0,586 g/cm2 Tscore -4,1

2022.08.02

SeCa: 2,54 P:0,69  ceeat: 155  eGFR: 42 PTH: 51,7

Követés: Ca anyagcsere, veseműködés,  osteoporosis, hypertoniaPECH 2022



PTH I.

84 aminosavból  áll

Termelődését a Ca2+ szint határozza meg

A vesén és csontokon direkt hatás

A vékonybélben indirekt hatás

Vesékben

A PTH fokozza a Ca reabszorpciót a tubulusokban

A PTH gátolja a foszfát reabszorpciótPECH 2022



PTH II.

Csontokból Ca2+ felszabadulás

Osteocytákon  PTH receptor-elsődleges Ca2+ hullám

Aktivált osteocyta aktiválja az osteoclastokat-
másodlagos Ca2+ hullám

Egyéb

Serkenti a vesében az 1alfahydroxyláz enzimet-kalcitriol 
termelése

A kalcitriol gátolja a PTH termelésétPECH 2022



Hyperparathyreosis

Primer: mellékpajzsmirigy adenoma, cc.,  

hyperplasia

Tünetei: osteoporosis, Recklinghausen

hypertonia

vesekövesség, nephrocalcinosis

székrekedés, szájszáradás, polyuria, 
polydipszia

pancreatitis

PECH 2022



Tanulságok

Veseköves beteg Ca (és P, húgysav…) szintjét meg kell nézni

Ha vizsgálatot kérünk, az eredménynek járunk utána (csontscinti, labor 
dg-t adott 2012-ben)

Ellenőrizzük a kóros értékeket (háziorvosi labor)

Olvassuk el a beutalót ! Magyarul figyeljünk a kérdésre (Orthopediai 
Klinikára szólón ott a dg)

Adjuk tovább, közöljük az információt-pl pathológusnak (óriássejtes 
csonttumor és Recklinghausen szövettani képe igen hasonló)
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Ha ismétlődik a vizsgálat, nézzük meg az előző leletet (csontscintigrafia, 
crista biopszia)

Néha nem árt, ha orvosváltás van

Anamnézis fontossága- a jó anamnézis fél diagnózis

A  Ca szint meghatározás legyen a rutin labor része!

Hypertonia kezelésekor történjen laborvizsgálat

Hypercalcaemiás beteg ne kapjon thiazidot!

Utólag könnyű okosnak lenni!PECH 2022




