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Santrauka
Storosios žarnos vėžys retai metastazuoja į kaulus. Kau-
linės metastazės dažniau nustatomos sergantiesiems tie-
siosios žarnos vėžiu, išplitusiu į regioninius limfmazgius, 
turintiems metastazių kituose organuose, dažniausiai 
plaučiuose. Ne tik storosios žarnos vėžio, bet ir kitų na-
vikų atvejais kaulinių metastazių dažniausiai randama 
stubure, dubens kauluose, rečiau − kituose kauluose, o 
ypač retai − distaliniuose galūnių kauluose. Metastazėms 
kauluose nustatyti plačiai taikoma viso kūno kaulų scin-
tigrafija, kuri sergantiems storosios žarnos vėžiu nėra 
dažnai atliekama. Šio tyrimo privalumas yra viso kūno 
skenavimas bei galimybė atlikti tikslinės vietos RKT/
KT (angl. SPECT/CT).  Pristatytas klinikinis atvejis, kai 
pacientui, sergančiam išplitusiu tiesiosios žarnos vėžiu, 
atlikus kaulų scintigrafiją metastazės buvo nustatytos ne 
tik stubure, šlaunikauliuose, bet ir labai retai pasitaikanti 
metastazė pėdos kauluose. Aprašytas atvejis parodo, kad 
sergantiems išplitusiu storosios žarnos vėžiu,  esant kaulų 
pažeidimo klinikinių simptomų, tikslinga atlikti kaulų 
scintigrafiją, o esant netipinei įtariamų metastazių loka-
lizacijai, reikalinga jų morfologinė verifikacija. 

Įvadas
Storosios žarnos vėžys yra trečias tarp Europoje daž-

niausių onkologinių susirgimų. Kasmet Lietuvoje nustatoma 
apie 1400 naujų šios ligos atvejų [1,2]. Apie 20 procentų 
sergančiųjų storosios žarnos vėžiu nustatomos atokiosios 
metastazės pirminės diagnozės metu, nuo 16 iki 50 procentų 
šių pacientų metastatinė liga pasireiškia vėliau, baigus pir-

minį vėžio gydymą [3,4]. Storosios žarnos vėžys lokaliai 
plinta į regioninius limfmazgius, dažniausiai metastazuoja 
į kepenis, plaučius, pilvaplėvę, retai − į smegenis ar kaulus 
[3,5], todėl kaulų scintigrafija su 99mTc-MDP (technecio izo-
meru žymėtu metyl-difosfonatu) retai atliekama storosios 
žarnos vėžiu sergantiems pacientams. Kaulų scintigrafija 
kaip įprastinis diagnostinis testas atliekamas sergantiems 
prostatos, krūties, plaučių, inkstų navikais, nes jie dažnai 
metastazuoja į kaulus [6-8].  Sergantiems kitais, retai į kaulus 
plintančiais navikais, kaulų scintigrafija atliekama atsižvel-
giant į klinikinius simptomus, tokius kaip kaulų skausmas, 
kai įtariama destrukcija atlikus kitus radiologinius tyrimus, 
ar norint patikslinti nesusijusius su navikiniu procesu kaulų 
pažeidimus. Viso kūno kaulų scintigrafijos privalumas yra 
galimybė skenuoti visą skeletą ir didelis tyrimo jautrumas, 
identifikuojant ne tik navikams, bet ir kitoms ligoms būdin-
gus kaulų pažeidimus [6,7,9]. Galimybė naudoti hibridinę 
technologiją atliekant kaulų radionuklidinę kompiuterinę 
tomografiją su kompiuterine tomografija (RKT/KT) padeda 
padidinti tyrimo metodo specifiškumą iki 98 procentų [8,9].  

Tyrimo tikslas − pristatyti  paciento, sergančio išplitusiu 
tiesiosios žarnos vėžiu, atvejį, kai atlikus kaulų scintigrafiją, 
metastazės buvo nustatytos ne tik stubure ir šlaunikauliuose, 
bet labai retai pasitaikančios − pėdos kauluose.

Klinikinis atvejis 
54 metų pacientui,  daugiau kaip prieš 3 metus nustatyto, 

po 2 metų į plaučius išplitusio tiesiosios žarnos vėžio karto-
tino ir kompleksinio gydymo (taikant chemoterapiją, kuri dėl 
netoleravimo buvo pakeista į spindulinę terapiją, pirminio 
naviko ir plaučių metastazės rezekciją),  kontrolinės kom-
piuterinės tomografijos (KT) metu įtarta destrukcija stubure 
L5 slankstelyje, todėl atlikta kaulų scintigrafija. Pacientas 
sirgo  gretutinėmis ligomis: 15 metų žvyneline su  įtarta 
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artropatija, hepatitu B, skundėsi nugaros, pėdos skausmais, 
kuriuos apibūdino kaip  susijusius ne su gydoma onkologine 
liga, bet dėl sąnarių pažeidimo. Dėl pėdos skausmo pacien-
tas konsultuotas įvairių specialistų (ortopedo, kraujagyslių 

chirurgo, reumatologo), jam buvo skirtas gydymas vaistais 
nuo uždegimo.  

Atlikus viso kūno scintigramas  (1 pav.), nustatyti dau-
giniai 99mTc-MDP kaupimo židiniai: intensyviausias platus 
židinys kairės pėdos kauluose, kitokio tipo židinys su defektu 
centre kairiojo šlaunikaulio vidurinėje diafizės dalyje, ma-
žesni židiniai dešiniojo šlaunikaulio viršutinėje dalyje, kairės 
blauzdos kaulų viršutinėje dalyje, mažiausio intensyvumo 
židiniai apatinių juosmeninių stuburo slankstelių srityje. 

Skirtingo intensyvumo židiniai viso kūno kaulų scintigra-
mose galimi dėl įvairių priežasčių, juos gali sukelti pirminis 
ar metastazavęs navikinis procesas,  osteomielitas, lūžiai, 
artroziniai ar artritiniai pakitimai, o židinių intensyvumas gali 
keistis ir dėl taikytos spindulinės terapijos ar chemoterapijos, 
todėl nuspręsta atlikti tikslinių vietų juosmeninės stuburo 
dalies, klubų, šlaunikaulių, pėdų RKT/KT, kurių sutapatinti 
vaizdai parodyti 2 paveiksle.  

 RKT/KT dešiniojo šlaunikaulio galvos kaklelio srityje 
rastas aiškiai ribotas mišrios struktūros, metastazei būdingas 
destrukcijos židinys, apatiniuose juosmeniniuose stuburo 
slanksteliuose nustatyta L5 slankstelio destrukcija ir kom-
presija, o L4 slankstelyje rasti tik įtartini kaip destrukciniai 
pakitimai, nors 99mTc-MDP kaupimas pastarajame buvo ryš-
kesnis nei L5 slankstelyje. 

Metastazės dažniausiai lokalizuojasi ašiniame skelete, 
todėl jas patvirtinti pasirinkta magnetinio rezonanso tomo-
grafija (3 pav.), kurią atlikus rastos metastazėms būdingos 

1 pav. Viso kūno kaulų scintigrafija. Pažymėti 
patologiniai  99mTc -MDP kaupimo židiniai

2 pav. Juosmeninės stuburo dalies, klubų RKT, KT ir RKT/KT sutapatinti vaizdai

3 pav. Magnetinio rezonanso tomografija: Sag T1, Cor T1 su intraveniniu kontrastavimu, L5 difuzijos 
restrikcijos (0,5-0,7 x 10-3 mm/s2) ACD žemėlapis
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masės dešiniojo šlaunikaulio galvos ir kaklelio srityje, L4,5 
stuburo slanksteliuose su L5 slankstelio kompresine defor-
macija ir dorsaline retropulsija bei navikininiam procesui 
būdingais difuzijos restrikcijos požymiais.

Kairės kojos kauluose RKT/KT pakitimai buvo nevie-
nodi skirtinguose kojos kauluose ir nebuvo tipiški vien tik 
metastatiniam procesui. Kairiame šlaunikaulyje  RKT/KT 
(4 pav.) diafizėje buvo suardytas kaulo žievinis sluoksnis 
su intensyviu 99mTc-MDP kaupimu, o destrukcijos centre 
intraosaliai  buvo  99mTc-MDP kaupimo defektas, todėl  buvo 
galima įtarti ne tik metastazę, bet ir kitą pirminį kaulo naviką. 
Kairiojo šeivikaulio viršutinėje prie sąnario esančioje dalyje, 

4 pav. Kairiojo šlaunikaulio RKT, KT ir RKT/KT sutapatinti vaizdai

5 pav. Pėdų RKT, KT ir RKT/KT sutapatinti vaizdai

6 pav. Kairės pėdos kaulo masių biopsija KT 
kontolėje

7 pav. Storosios žarnos adenokarcinomos metastazės kaule histologiniai vaizdai: a) storosios žarnos adenokarci-
nomos strukūros kaule; b) teigiama CDX2 imunohistocheminė reakcija; c) teigiama CK20 imunohistocheminė 
reakcija
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KT  buvo matoma ir degeneracinių, ir į  MTS destrukciją 
panašių pokyčių.  

Pėdų RKT/KT (5 pav.) rasti ryškūs destrukciniai pa-
kitimai kairėje pėdoje, kubakaulyje su infiltruotų audinių 
masės prolobavimu į abipus kaulinių struktūrų esančius, 
pėdą storinančius minkštuosius audinius bei su reaktyviniu 
99mTc-MDP kaupimu kairės pėdos, čiurnos sąnario srityse. 
Tokie pakitimai diferencijuotini tarp navikinio ir osteomie-
litinio proceso. 

Metastazių distaliau ašinio skeleto esančiuose galūnių 
kauluose pasitaiko retai, todėl kilus įtarimui, kad židinys 
kairiajame šlaunikaulyje gali būti sąlygotas ne tik metastazės, 
bet ir kito navikinio proceso,  o pakitimai pėdos kauluose 
gali būti ne tik navikinės, bet ir uždegiminės osteomielitinės 
kilmės, atlikta kairiojo šlaunikaulio ir kairės pėdos kaulų 
destrukcinių pakitimų biopsija KT kontrolėje (6 pav.).

Histologinio tyrimo metu abiejuose kauluose rastos storo-
sios žarnos adenokarcinomos metastazės, sudarytos iš liauki-
nių ir kribrozinių struktūrų, formuojamos atipinio cilindrinio 
epitelio su ovalių branduolių polimorfizmu, mitozėmis ir 
nekrozėmis, adenokarcinoma buvo teigiama CK20 ir CDX2 
žymenims ir neigiama CK7 ir TTF1 žymenims (7 pav.).

Diskusija 
Literatūros duomenimis, iki 10 procentų sergančiųjų 

storosios žarnos vėžiu nustatomos metastazės kauluose [4]. 
Dažniau metastazės kauluose nustatomos sergant tiesiosios 
žarnos vėžiu ir tais atvejais, kai pirminis navikas jau buvo 
diagnozuotas su metastazėmis regioniniuose limfmazgiuose, 
bei neretai kaulinės metastazės asocijuojasi su kitų sričių 
atokiosiomis metastazėmis, dažniausiai plaučių [3-5]. 

Įprastai kaulinės metastazės nustatomos ašiniame skelete: 
stubure, krūtinkaulyje, šonkauliuose, dubens kauluose,  retais 
atvejais piktybinių navikų metastazės nustatomos distali-
niuose galūnių ar veido kauluose  [10-12]. Adenokarcinomos 
metastazės galūnių kauluose aprašomos kaip reti atvejai. 
Manoma, kad jų atsiradimui gali turėti reikšmės ne vienas 
veiksnys, toks kaip trauma, hormoniniai veiksniai, regioninė 
hemodinamika, imuninė būklė bei metastazuojančios ląstelės 
savybės [13-15].  Be to, galūnių metastazių diagnostika ne-
vienareikšmė, net atsiradus kaulų skausmui gali būti įtariama 
kita patologija, atliekamas ne vienas radiologinis tyrimas. 
Atliekant įprastinius storosios žarnos navikų išplitimo ra-
diologinius tyrimus, tokius kaip kompiuterinė tomografija, 
magnetinio rezonanso tomografija ir net atliekant pozitronų 
emisijos tomografiją su kompiuterine tomografija (18FDG 
PET/KT), kojų ar rankų distalinės dalys nėra skenuojamos, 
todėl dalis kojų ar rankų kauluose esančių, ypač besimpto-
mių, metastazių gali būti net nenustatomos. Dėl  šių priežas-
čių, neaiškiais atvejais, kaip diagnostinis metodas tinka viso 

kūno  kaulų scintigrafija bei tikslinės lokalizacijos RKT/KT. 
Literatūros duomenimis, nors 18FDG PET/KT tyrimas pasi-
žymi didesniu jautrumu ir specifiškumu, kaulinių metastazių 
nustatymui kaulų scintigrafijos ir RKT/KT tyrimo vertės tai 
nesumažina, ypač nustatant metastazes galūnių kauluose 
[10,16].  Kaulų scintigrafijos tyrimo privalumas yra tas, kad 
skenuojamas visas kūnas, o radus neįprastos metastazėms 
lokalizacijos ar nevienareikšmius RKT/KT pakitimus, ypač 
pacientams, turintiems su kaulų ar sąnarių pažeidimu susi-
jusių gretutinių ligų, gali būti atliekami įtariamai patologijai 
tinkami radiologiniai tyrimai, pasirenkama vieta biopsijai.   

 
Išvados 
1. Sergantiesiems tiesiosios žarnos vėžiu, ypač esant 

metastazių plaučiuose ir jaučiantiems kaulų skausmus, tiks-
linga atlikti kaulų scintigrafiją ir RKT/KT. 

2. Distaliniuose galūnių kauluose metastazės nustatomos 
retai, todėl pacientams, galintiems turėti ir kitos kilmės des-
trukcinių pakitimų, reikalinga morfologinė jų verifikacija.    
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Summary
Bone metastases of colorectal cancer are a rare phenomenon. 

These metastases are more commonly observed in patients with 
advanced rectal cancer and often coincide with pulmonary metas-
tases. Bone metastases usually appear in the axial skeleton but are 
rarely found in the distal bones of the limbs. In this report, we des-
cribe a case of a 54-year-old patient with advanced rectal cancer 
and multiple bone metastases in the axial skeleton, distal leg bo-
nes and foot bone. The metastases in the leg and foot bones were 
confirmed morphologically.
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