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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

AJCC  American Joint Comitte on Cancer 

AWOD  alive without disease = tumormentes túlélő 

BAP1  BRCA1 associated protein-1 

CDC  kivezető tubulus karcinóma 

CDK2  ciklin dependens kináz 2 

chRCC  kromofób veserák 

CI  konfidencia intervallum 

C-index  Harrel féle konkordancia index 

cRCC  konvencionális veserák 

CRP  C-reaktív protein  

CSS  daganatspecifikus túlélés (cancer specific survival) 

DOD  dead of disease = veserák következtében elhunyt. 

DT  disztális tubulus 

ECOG-PS Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 

EMBL  European Molecular Biology Laboratory 

EMT  epithel-mesenchyma transzformációnak 

FPRL1  formyl peptide receptor like-1 

GSEA  Gene Set Enrichment Analysis 

HIF1  hypoxia inducing factor-1 

HNF1A  hepatic nuclear factor 1 alfa 

HR  hazard ratio 

IAP  apoptózis gátló fehérjék (inhibitor of apoptosis proteins) 

MA  metanefrikus adenoma 

MET  mesenchyma-epithel tranzíció 

MET   tirozinkináz -HGF-receptor 

MODY  maturity-onset diabetes of the young 

MTA1  Manual Tissue Arrayer 

MTSCC mucinózus tubuláris és orsósejtes karcinóma (mucinous tubular and 

spindle cell carcinoma) 

PA  predictive accuracy 

PRBM 1  polybromo1 
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pRCC  papilláris veserák 

PT  proximális tubulus 

RB1  retinoblasztóma-1 gén 

RCC  renocelluláris karcinóma (renal cell cancer) 

RO  vese onkocitóma 

RR  reletív rizikó 

SNARE  soluble N-ethylmaleimide-sensitive-factor attachment protein receptor 

SRMs  small renal masses 

SSIGN  Stage, Size, Grade, Necrosis score 

TMA  tissue microarray  

UCLA  Universtity of California in Los Angeles 

ucRCC  nem osztályozható RCC 

UICC  Union Internationale Contre le Cancer 

UISS  UCLA Integrated Staging System 

VHL  von Hippel Lindau gén 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A vesetumorok epidemiológiája 

A renocelluláris karcinóma (RCC) az összes daganatos megbetegedés 2-3 %-át teszi 

ki, valamint az összes daganatos halálozás 2 %-áért felelős [European Network of 

Cancer Registries 2001, Greenlee et al. 2000]. A nyugati országokban az incidencia 

magasabb. Az utóbbi két évtizedben az RCC incidenciája világszerte 2%-os növekedést 

mutat, azonban Skandináviában (Dánia, Svédország) folyamatos csökkenés figyelhető 

meg [Lindblad, 2004]. 2012-ben körülbelül 84400 új RCC eset és 34700 vesetumor 

okozta halálozás fordult elő az Európai Unióban [Ferlay et al. 2013]. Európában az 

RCC mortalitása a ’90-es évek elejéig növekedett, majd stabilizálódott és csökkenni 

kezdett. A skandináv országokban a mortalitás már a ’80-as évektől csökkenni kezdett, 

Franciaországban, Németországban, Ausztriában és Hollandiában ez a tendencia a ’90-

esévek elejétől jelentkezik. Ezzel szemben néhány európai országban (Horvátország, 

Észtország, Görögország, Írország, Szlovákia) a mortalitás továbbra is növekvő 

tendenciát mutat [Levi et al. 2008]. 

A betegség férfiaknál gyakrabban jelentkezik (1,5:1), életkor szerint az incidencia a 

legmagasabb a 7. évtizedben. Etiológiai faktorként szerepel a dohányzás, az obezitás és 

a magas vérnyomás [Lipworth et al. 2006; Bergstrom et al. 2001; Weikert et al. 2008]. 

Vesetumoros páciens első fokú rokonainál a betegség rizikója magasabb [Clague et al. 

2009]. A mértékletes alkoholfogyasztás protektív hatással bír, melynek oka nem 

tisztázott [Bellocco et al. 2012]. A dohányzás mellőzése és a túlsúly kerülése hatékony 

profilaxist jelent. 

 

1.2. A vesetumorok modern osztályozása 

Az elmúlt két évtizedben egy alapvatően új vese tumor osztályozás született meg. 

Ennek az alapját kromoszóma és DNS vizsgálatok képezték, amelyek genetikailag 

egyértelműen meghatározható tumorok felismeréséhez vezettek [Kovacs, 1993, a b]. A 

különböző RCC típusok specifikus hisztopatológiai és genetikai jellemzőkkel 

rendelkeznek [Kovacs G et 1997]. Az új osztályozási rendszer a Heidelbergben tartott 

vese tumor konferencián kialakult nemzetközi konszenzus alapján jött létre és mint „ 

Heidelberg Classification of Renal Cell Tumors” címmel került közlésre [Kovacs et al. 

1997]. Ezt az osztályozást a WHO átvette és a ritkán előforduló, az összes vesetumor 
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egy százalékát sem kitevő daganatok felsorolásával egészítette ki [Eble et al. 2004]. Az 

új osztályozás előnye, hogy a főbb vese tumorok a genetikai ujjlenyomat alapján, 

átfedő morfológiai jellemzők esetében is, egyértelműen kórismézhetők (1. táblázat, 1. 

ábra).  

 

1. Táblázat. Vese tumorok fontosabb genetikai és klinikai jellemzői 

Tumor Gyakoriság 

(%) 

Genomikus jellemzők Gén mutáció 5 éves 

túlélés 

(%) 

cRCC 65-70 -3p, -6q, -8p, -9p, -14q VHL(50%) 

PBRM1(35%) 

60-70 

pRCC 10-15 +7, +17, +8, +12, +16, +20,  MET (5%) ~90 

chRCC 5-7 -1, -2, -6, -10, -13, -17, -21 TP53 (25%) ~95 

RO 5-7 -1, -14q vagy t(11q:?) ? 100 

ucRCC 5-7 ? ? ~20 

CDC <1 ? ? 30 

MTSCC <1 -1, -4, -6, -9, -13, -14, -15, -22 ? 100 

MA <1 nincs ? 100 

 

cRCC-konvencionális veserák, pRCC-papilláris veserák, chRCC-kromofób veserák, 

RO-vese onkocitóma, ucRCC-nem osztályozható RCC, CDC-kivezető tubulus 

karcinóma, MTSCC-„mucinous tubular and spindle cell carcinoma”, MA-metanefrikus 

adenoma. VHL – von Hippel Lindau gén; PBRM1- polybromo1; MET – MET Proto-

oncogene (HGF-receptor); TP53 – tumor protein 53. 



 7

 

1. Ábra. A négy leggyakrabban előforduló vese tumor jellemző szövettani képe. a, 

Konvencionális veserák: trabekulárisan elrendeződött világos sejtekkel, “üres” 

citoplazmával és kis piknotikus sejtmagokkal (klasszikus „Grawitz tumor”). b, 

Papilláris veserák: tubuláris és papilláris elrendeződést mutató kis és közepesen nagy 

eozinofil tumorsejtek. c, Kromofób veserák: nagy, világos-retikuláris citoplazma, 

növényi sejtekre emlékeztető sejtmembrán, kis sejtmagok (haploid közeli kromoszóma 

szám!). d, Vese onkocitóma: kisebb nagyobb sejtfészkekben elhelyezkedő erősen 

eozinofil citoplasmájú sejtek ödémás strómában.  

 

1.2.1. Konvencionális veserák 

A konvencionális veserák az összes rosszindulatú vesetumor 80-90%-át teszi ki. Az 

amerikai irodalomban világos sejtes veseráknak nevezik, ami félrevezető, hiszen az 

esetek mintegy 30%-ában a tumor granuláris vagy eozinofil citoplazmájú sejtekből épül 

fel. A konvencionális veserák sok esetben, különösen a növekedés első szakaszában 

makroszkóposan jól körülhatárolt, esetleg tokba zárt. A progresszió során a tumor éles 

a 

d c 

b 
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határa megszünik és a tumor a környezetére terjed, illetve áttétet ad. A metszlapja 

aranysárga, gyakran bevérzésekkel és nekrotikus területekkel tarkított. A növekedési 

mintázat lehet szolid, trabekuláris, tubuláris és cisztikus. Egyes esetekben fokális vagy 

az egész tumorra kiterjedő papilláris növekedés is előfordulhat, amit a nem kellő 

körültekintéssel eljáró patológus esetleg 2-es tipusú papilláris veseráknak ítélhet meg. 

A konvencionális veserák genetikai jellemzője a 3-as kromoszóma rövid karjának a 

deléciója, amely a tumorok 95-97 %-ában fordul elő, így diagnosztikus értéke van 

[Kovacs, 1993 a és b]. Gyakori további eltérések az 5-ös kromoszóma hosszú karjának 

a duplikációja, a 6-os, 8-as, 9-es és 14-es kromoszómák hosszú karjának a deleciója (1. 

Táblázat). Ezek a másodlagos genetikai elváltozások a tumorok grádusával és a TNM 

klasszifikációval társulnak [Schullerus et al. 1997]. A 3-as kromoszóma rövid karján 

eddig két fontos gént azonosítottak. A von Hippel-Lindau gén (VHL) mutációja 

kizárólag konvencionális veserákban, ezek mintegy 50-60 %-ában figyelhető meg 

[Gnarra et al. 1994]. A másik gén a PBRM1, amelynek a mutációját az esetek 15-30%-

ában találták meg [Varela et al. 2011].   

A konvencionális típus prognózisa rosszabb, mint a papilláris és kromofób 

veserákok prognózisa [Keegan et al. 2012]. Az 5 éves daganatspecifikus túlélés (CSS) 

I. stádiumban 91%, II. stádiumban 74%, III. stádiumban 67%, IV. stádiumban 32% 

[Tsui et al. 2000]. Az összes konvencionális RCC eset mintegy 4 százalékát kitevő 

multilokuláris cisztikus variáns, amelyben a tumor sejtek száma rendkivül alacsony, 

kevésbé agresszív lefolyású. 

A közelmúltban közölt adatok alapján a konvencionális RCC kiindulási helyének a 

proximális tubulusok polarizált epithel sejtjei tekinthetőek. A progresszió során a 

tumorok legnagyobb része megtartja epitheliális jellemzőit. Azonban a konvencionális 

veserák kifejezetten magas malignitású szövettani változatai - köztük a szarkomatoid és 

rhabdoid elváltozásokat mutató esetek - fokozatosan elveszítik polarizált 

sejtmorfológiájukat, ezáltal az epitheliális szövet mesenchymális jelleget ölt. A fenti 

folyamatot epithel-mesenchyma transzformációnak (EMT) nevezik. Az EMT során a 

tumorsejtekben csökken számos olyan membránfehérjének az expressziója, melyek a 

normális proximális tubulus funkció fenntartásában alapvető szerepet játszanak [Conant 

et al. 2011]. Itt kell megjegyezni, hogy a vese tubulusok polarizált hámsejtjei 

mesenchymális eredetűek, hiszen a nephron az embryonális fejlődés során a 

mesenchymalis blastémális sejtekből alakul ki. Ez a folyamatot mesenchyma-epithel 

tranziciónak (MET) nevezzük. 
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1.2.2. Papilláris vesetumor 

Az összes klinikailag észlelt vese neoplazmák mintegy 10%-át a papilláris 

vesetumor teszi ki, viszont a boncolási anyagban a leggyakoribb vesetumor, ha a 

kezdeti, u.n. kortikális adenómákat is figyelembe vesszük [Kovacs és Kovacs, 1993; 

Ornstein et al. 2000]. Makroszkóposan jól körülírt, pszeudokapszulával rendelkezik, 

metszlapja sárgás-barnás színű, szerkezete laza. A tumort alkotó sejtek lehetnek 

kisméretűek szegényes citoplazmával, de gyakran közepes vagy széles citoplazma is 

megfigyelhető bazofil, eozinofil vagy halvány festődéssel. Szinte minden esetben 

papilláris növekedést mutat, azonban tubulopapilláris vagy szolid mintázat is 

előfordulhat. Jellemző a multiplex bilaterális megjelenés, nemcsak familiáris esetekben. 

Genetikailag jellemző a 7-es és 17-es kromoszómák triszómiája, valamint az Y 

kromoszóma vesztése, amelyek kezdeti genetikai eltérésnek tarthatók [Kovacs et al. 

1991; Kovacs et al. 1994 ]. A tumor progressziója során további triszómiák, mint a 3-as 

kromoszóma hosszú karjának, 8-as, 12-es, 16-os, 17-es és 20-as kromoszómák 

triszómiája jelenik meg [Szponar et al. 2009]. Az egyes kromoszóma hosszú karjának a 

triszómiája rendkivül rossz prognosztikai jel. A familiáris előfordulású esetekben a 7-es 

kromoszómán lokalizált MET proto-onkogen (HGF receptor) csírasejtes mutációja 

található meg [Schmidt et al. 1997; Fischer et al. 1998].  Ezen kívül a HNF1B gén 

amplifikációja és magas kifejeződése társul a papilláris vesetumorok kialakulásához 

[Szponar et al. 2011].  

A konvencionális típushoz képest szignifikánsan magasabb a szervre lokalizált 

esetek (pT1-2N0M0) aránya és kedvezőbb az 5 éves daganatspecifikus túlélés [Steffens 

et al. 2012]. Ez utóbbi arra vezethető vissza, hogy a papilláris vesetumorok 

kialakulásában prekurzor lézió-adenoma-karcinóma fejlődést különitünk el, de a pontos 

határ csak genetikai vizsgálattal határozható meg [Szponar et al. 2009]. 

 

1.2.3. Kromofób veserák 

Az összes veserák mintegy 5%-át a kromofób veserák teszi ki. Makroszkóposan 

fakóbarna színű, viszonylag homogén és tömör, jól kürülhatárolt, tokkal nem 

rendelkezik. Szövettani képére jellemző a szolid növekedési mintázat és a halványan 

festődő (kromofób) citoplazma, de sok esetben eozinofil granuláris citoplazma 

figyelhető meg. A kromofób veserákra jól alkalmazható grading szisztéma nem létezik, 

a Paner és munkatársai által javasolt hisztopatológiai grading rendszernek nincs 

semmilyen prognosztikai vonatkozása [Paner et al. 2010, Cheville et al. 2012]. A 
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kromofób veserákra jellemző az 1-es, 2-es, 6-os, 10-es, 13-as, 17-es és 21-es 

kromoszómák monoszómiája és az alacsony kromoszóma számnak megfelelően a 

hypodiploid DNS tartalom [Speicher et al. 1994; Akhtar et al. 1996]. Prognózisa az 

egyéb veserákokhoz viszonyítva kedvező, az öt éves tumormentes túlélés 90% fölött 

van [Volpe et al. 2012]. 

 

1.2.4. Bellini gyűjtőcsatorna rák 

Az összes veserák körülbelül 1%-át a rendkívül rosszindulatú gyűjtőcsatorna (ductus 

Bellini) karcinóma teszi ki. Morfológiailag jellemző az irreguláris tubuláris struktúrák 

jelenléte, melyeket magas atípiával rendelkező epithelium bélel. Konzisztens genetikai 

eltérésekről nem beszélhetünk [Kovacs et al. 1997]. Gyakran előrehaladott állapotban 

kerül felismerésre, a diagnózis felállításakor 44%-ban észlelhető nyirokcsomó 

érintettség és 33%-ban távoli áttét. A daganatspecifikus halálozás kockázata a 

konvencionális típushoz képest több mint négyszeres (HR: 4,49) [Keegan et al. 2012]. 

A medián túlélés 30 hónapra tehető [Abern et al. 2012]. 

 

1.3. A veserák prognosztikai faktorai 

Az onkológiai kutatások jelentős része új prognosztikai faktorok azonosítására 

törekszik. Prognosztikai faktornak nevezünk minden olyan változót, mely előrejelzi a 

recidíva vagy a halál kockázatát, ezáltal képes információt adni a betegség klinikai 

kimeneteléről a diagnózis felállításának idején vagy az elsődleges kezelést követően. A 

prognosztikai faktorok feloszthatók anatómia, szövettani, klinikai és molekuláris 

faktorokra. Több független prognosztikai faktort kombinálva úgynevezett integrált 

prognosztikai rendszerek hozhatóak létre. 

 

1.3.1. Anatómiai faktorok 

Az anatómiai prognosztikai faktorokat (tumor méret, véna invázió, zsíros tok 

invázió, mellékvese érintettség, nyirokcsomó érintettség, távoli metasztázis jelenléte) a 

Union Internationale Contre le Cancer (UICC) és az American Joint Comitte on Cancer 

(AJCC) által kidolgozott TNM klasszifikációs rendszer foglalja magába. Ezen TNM 

rendszer legutóbbi, hetedik kiadását 2009-ben közölték, majd 2012-ben módosították. 

Az előző verzióhoz képest a jelenleg érvényes TNM több változtatást tartalmaz. A T2 

tumorokat méret alapján két alcsoportra osztották (T2a ≤10 cm, T2b> 10cm). A véna 

renálisba progrediáló és a zsíros tokot infiltráló daganatokat a T3a kategóriába sorolták, 
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míg a mellékvese érintettség a T4 kategóriába került (2, 3. táblázat) [Sobin et al. 2009; 

Wittekind et al. 2012].  

A TNM rendszer prognosztikai értékét több tanulmány vizsgálta [Kim et al. 2011; 

Novara et al. 2010]. A vezető olasz egyetemi klinikák bevonásával végzett, 

nagylétszámú betegcsoport (n=5339) elemzésén alapuló tanulmány alapján az 5 éves 

daganatspecifikus túlélés pT1a esetén 94,9%, pT1b esetén 92,6%, pT2a esetén 85,4%, 

pT2b esetén 70%, pT3a esetén 64,7%, pT3b esetén 54,7%, pT3c esetén 17,9%, pT4 

esetén 27.1%. Többváltozós Cox-regressziós analízis alapján a daganatspecifikus 

halálozás kockázata nyirokcsomó pozitivitás esetén több mint kétszeres (HR: 2,2; 95% 

CI: 1,6-2,9; p <0.001), távoli metasztázis esetén több mint négyszeres (HR: 4,1; 95% 

CI: 3,4-4,9; p <0.001). Eredményeik alapján a 2009-es TNM rendszer a 

daganatspecifikus túlélésre nézve erőteljes független prognosztikai prediktornak 

bizonyult, azonban bizonyos alcsoportok prognózisa átfedésben van egymással (pT2b 

és pT3a, pT3c és pT4), míg a pT3a és pT3b betegcsoportoknál heterogén kimenetel 

figyelhető meg. A TNM rendszer további kritikájaként hozható fel, hogy többváltozós 

Cox-regressziós analízis alapján a T1 tumorok két alcsoportra történő felosztása nem 

rendelkezik szignifikáns prognosztikai értékkel (HR: 1,1; 95% CI: 0,8-1,5; p=0.70) 

[Novara et al. 2010]. Amerikai szerzők által nagylétszámú kohorszon (n=3996) végzett 

független validálás alapján a jelenlegi TNM rendszer prediktív képessége magas, 

azonban alig haladja meg a 2002-es változathoz tartozó értéket (C-index: 0,850 vs. 

0,848) [Kim et al. 2011]. 
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2. Táblázat. Vesetumorok TNM klasszifikációs rendszere [Sobin et al. 2009; 

Wittekind 2012] 

T: primer tumor 

Tx Primer tumor nem ítélhető meg 

T0 Primer tumor nem mutatható ki 

T1 
A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb 
dimenziójában  
maximum 7 cm 

T1a 4 cm-es vagy kisebb tumor 

T1b 4 cm-nél nagyobb, 7 cm-nél nem nagyobb tumor 

T2a 
A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb 
dimenziójában meghaladja a 7 cm-t, de 10 cm-nél nem nagyobb 

T2b A tumor 10 cm-nél nagyobb, de a vese anatómai határait nem haladja meg. 

T3 
A tumor ráterjed a nagyobb vénákra (vena renális (ok)), vagy közvetlenül 
infiltrálja a mellékvesét vagy a perirenalis szöveteket, de nem terjed túl a 
Gerota-fascián 

T3a 
A daganat szabad szemmel látható módon a v. renalis-ba, vagy annak nagy 
szegmentális (izmos falú) ágaiba terjed, vagy a perirenalis és/vagy a sinus 
zsírszövetbe terjed 

T3b 
A daganat szabad szemmel észlelhetően beterjed a v. cava-ba, de a növedék 
nem haladja meg a rekeszizom szintjét 

T3c 
A daganat szabad szemmel észlehetően beterjed a v. cava-ba, és a növedék a 
rekeszizom vonalát meghaladja, vagy a tumor beszűri a v. cava falát 

T4 
A tumor túlterjed a Gerota-fascián vagy folyamatos terjedés révén beszűri a 
mellékvesét 

N: Regionális nyirokcsomók 

NX  Regionális nyirokcsomóáttét nem igazolható  

N0  Nincs regionális nyirokcsomóáttét  

N1  Metastasis szoliter regionális nyirokcsomóban  

N2 Metastasis egynél több regionális nyirokcsomóban 

M: távoli áttétek 

M0 Távoli áttét nincs 

M1 Távoli áttét(ek) 
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3. Táblázat. TNM stádium besorolás [Sobin et al. 2009] 

I. stádium T1 N0 M0 

II. stádium T2 N0 M0 

III. stádium 
T3 N0 M0 

T1-3 N1 M0 

IV. stádium 
T4 N1-2 M0 

T1-4 N0-2 M1 
 

 

1.3.2. Szövettani faktorok 

A daganat szövettani jellemzői közül prognosztikai faktorként szerepel a Fuhrman 

grádus, a szövettani diagnózis, a szarkomatoid jelleg, a mikrovaszkuláris invázió, a 

tumor nekrózis és a gyűjtőrendszer érintettsége. A Fuhrman nukleáris grádus (4. 

táblázat) a legszélesebb körben elfogadott grading rendszer [Fuhrman et al. 1982], mely 

- annak ellenére, hogy intra- és interobszerver ellentmondásokkal terhelt - független 

prognosztikai faktornak tekinthető [Lang et al. 2005]. Többek szerint egy 

leegyszerűsített, kettő vagy háromfokozatú rendszer prognosztikai szempontból 

egyenértékű a klasszikus négyfokozatú rendszerrel, mivel a Fuhrman grade 1 és 2 

között semmilyen prognosztikai különbség nincs [Sun et al. 2009].  

Egyváltozós analízis esetén a veserák típusok közül a legjobb prognózissal a 

kromofób veserák rendelkezik, melyet sorrendben a papilláris, majd a konvencionális 

veserák követ [Cheville et al. 2003; Patard et al. 2005]. Azonban a különböző veserák 

típusok prognosztikai értéke elveszik, amennyiben stádium szerint osztályozva 

hasonlítjuk össze őket [Capitanio et al. 2009; Patard et al. 2005]. A veserákos betegek 

daganatspecifikus túlélését a stádium és grádus függvényében az 5. táblázat foglalja 

össze. 

Valamennyi veserák esetén a prognózis a stádium és a hisztopatológiai grádus 

emelkedésével romlik (6. táblázat). Svédországi adatok alapján az ötéves teljes túlélés 

az összes veserákot együttesen vizsgálva 49%, mely 2006 óta javult köszönhetően az 

incidentálisan felismert esetek növekvő számának és a tirozin kináz inhibitor kezelés 

bevezetésének [Wahlgren et al. 2013]. Mindegyik veseráknál előfordulhat 

szarkomatoid elváltozás, amely minden esetben magas grádust és agresszív viselkedést 

jelent. 
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4. Táblázat. Vesetumorok Fuhrman beosztása [Fuhrman et al. 1982] 

G  Szövettani grading (differenciáltság, sejtmag mérete és alakja, nucleolus) 

G1  Jól differenciált, kicsi (10 μm) Szabályos, Nem észlelhető  

G2  
Mérsékelten differenciált, kicsi; valamivel nagyobb (15 μm) szabálytalan, 40x 

nagyításnál megfigyelhető  

G3  
Gyengén differenciált, közepesen nagy (20 μm) szabálytalan, 10x nagyításnál 

megfigyelhető  

G4  Differenciálatlan, nagy (> 20 μm) bizarr, feltűnő  

 

 

5. Táblázat. A különböző veserák típusok alapvető jellemzői [Capitanio et al. 2009; 

Keegan et al. 2012; Leibovich et al. 2010] 

Típus Összes RCC 

(%) 

T3-4, N+, 

M+* 

Fuhrman Grade 

3/4  

CSS (HR) 

cRCC 80-90% 28% 28,5% referencia 

pRCC 6-15% 17,6% 28,8% 0,64 – 0,85 

chRCC 2-5% 16,9% 32,7%* 0,24 – 0,56 

*felismeréskor, CSS: daganat specifikus túlélés, HR: hazard ratio 

 

6. Táblázat. Tumor specifikus túlélés stádium és grádus szerint  

(hazard ratio (95% CI)) [Keegan et al, 2012]. 

T1N0M0 Referencia 

T2N0M0 2,71 (2,17-3,39) 

T3N0M0 5,20 (4,36-6,21) 

T4N0M0 16,88 (12,40-22,98) 

N+M0 16,33 (12,89-20,73) 

M+ 33,23 (28,18-39,18) 

Grade 1 Referencia 

Grade 2 1,16 (0,94-1,42) 

Grade 3 1,97 (1,60-2,43) 

Grade 4 2,82 (2,08-3,31) 
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A papilláris veserákon belül két formát különítenek el [Delahunt et al. 2001]. Az 

úgynevezett 1-es típusba kromofil citoplazmával rendelkező kis sejtekből álló, alacsony 

grádusú, kedvező prognózisú tumorok tartoznak. Az úgynevezett 2-es típusban, 

eozinofil citoplazmával rendelkező magas hámsejtekből álló, főként magas grádusú, 

metasztázis képzésre hajlamos tumorokat találunk. A kérdés természetesen az, hogy mi 

van a kettő között?  Ennek a nem egészen pontos és nem reprodukálható beosztásnak 

megfelelően a konvencionális veserákot is fel lehetne osztani világos sejtes és eozinofil 

sejtes altípusokra, ahol az eozinofil forma sokkal rosszabb indulatú tumornak 

tekinthető. A kedvezőtlen prognózissal járó szövettani faktorok közé sorolható az 

Xp11.2 transzlokáció, mely jellemzően fiatal életkorban fordul elő rendkívül alacsony 

incidenciával [Klatte et al. 2012].  

 

1.3.3. Klinikai faktorok 

Klinikai változóknak nevezzük a betegséggel kapcsolatos tünetek meglétét, illetve 

hiányát, valamint az alapvető klinikai kémiai vizsgálatok (pl. vérkép) eredményeit. 

Ezek közül veserák esetén prognosztikai faktornak tekinthető az általános állapot 

(ECOG performance status), a lokális tünetek megléte, a cachexia, az anaemia, és a 

trombocita szám [Kim et al. 2003, Bensalah et al. 2006, Kim et al. 2004, Patard et al. 

2004]. A szervre lokalizált eseteket vizsgálva a süllyedés és az alkalikus foszfatáz 

független prognosztikai faktornak bizonyult a daganatspecifikus túlélés (CSS) 

szempontjából [Lee et al. 2006]. Pichler és mtsai szerint a kezelés megkezdése előtt 

mért emelkedett neutrophil-lymphocyta arány független negatív prognosztikai 

faktornak tekinthető a teljes túlélésre nézve [Pichler et al. 2013]. Ugyanezen 

munkacsoport szerint az emelkedett plazma fibrinogén szint szintén független negatív 

prognosztikai faktor a daganatspecifikus, a metasztázismentes és a teljes túlélés 

szempontjából [Pichler et al. 2013].  

 

1.3.4. Molekuláris faktorok 

Moleluláris vagy biológiai prognosztikai faktoroknak, biomarkereknek nevezhetjük 

azon fehérjéket, melyek az onkogenezisben szerepet játszva összefüggésben állnak a 

daganat biológiai viselkedésével, ezáltal szöveti kifejeződésükből vagy plazmában 

mérhető szintjükből következtetni lehet a betegség kimetelére.  

Az akut fázis fehérjék közé tartozó C-reaktív protein (CRP) szintje megemelkedhet a 

szisztémás válasz részjelenségeként, azonban kimutatták, hogy a veserák sejtek is 
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képesek a CRP termelésére [Jabs et al, 2005]. Több tanulmány igazolta, hogy a CRP 

független prognosztikai faktor a daganatspecifikus mortalitásra, a daganatspecifikus 

túlélésre és a teljes túlélésre nézve [Karakiewicz et al. 2007; Jagdev et al. 2010; Sim et 

al. 2012]. A szintén az akut fázis fehérjék közé sorolható szérum amiloid A1 (SAA1) 

fokozott expressziója kedvezőtlen kimenetellel járó független prognosztikai tényezőnek 

bizonyult konvencionális veserákban [Paret et al. 2010].  

A 3-as kromoszóma rövid karján lokalizálódó VHL gén mutációja gyakran 

kimutatható konvencionális típus esetén [Gnarra et al. 1994]. Több kutatócsoport 

eredményei alapján egyéb, szintén a 3p kromoszómán lokalizálódó gének, mint a BAP1 

és a PBRM1 visszatérő mutációja is megfigyelhető veserákban [Pena-Llopis et al. 2012; 

Varela et al. Nature 2011]. Joseph és mtsai által nagy létszámú (n=1439), kizárólag 

alacsony kockázatú, szervre lokalizált, T1-2 stádiumú betegeket tartalmazó csoport 

vizsgálata alapján a BAP1 (BRCA1 associated protein-1) fehérje expressziójának 

hiánya rossz prognózishoz társuló független prognosztikai markernek tekinthető 

[Joseph et al. 2014].  

A CA9 (carbonic anhydrase) által kódolt, a karboanhidráz családba tartozó CA9 

fehérje fő feladata a pH szabályozása a széndioxid szénsavvá történő reverzibilis 

hidratálásával. Hypoxia esetén a CA9 expressziója fokozódik a HIF1 (hypoxia inducing 

factor-1) hatására. Több rosszindulatú daganattípus mellett a CA9 fokozott 

expresszióját figyelték meg veserákban is, melynek hátterében a hypoxia mellett a von 

Hippel-Lindau tumor szupresszor gén elvesztését igazolták. A CA9 fehérje veserákban 

betöltött prognosztikai szerepét számos tanulmány vizsgálta. Li és mtsai szerint magas 

szérum CA9 szint esetén a recidíva valószínűsége szignifikánsan magasabb [Li G et al. 

2008]. Sim és munkacsoportja nagyobb létszámú betegcsoporton elvégzett vizsgálata 

alapján a plazma CA9 szint független prognosztikai faktornak tekinthető a teljes 

túlélésre nézve, azonban csak a szervre lokalizált betegeket vizsgálva ez már nem 

mondható el [Sim et al. 2012]. Veserákban az osteopontin fokozott szöveti kifejeződése 

és emelkedett plazma koncentrációja kedvezőtlen prognózissal jár együtt [Sim et al. 

2012]. 

A sejtcilus szabályozásához köthető biomarkerek (p53, p21, p27, ciklin-A, ciklin-B, 

ciklin-D, ciklin-E és pRB) prognosztikai szerepét számos tanulmányban vizsgálták 

[Krabbe et al. 2016]. A TP53 gén által kódolt, tumor szupresszor szerepet betöltő p53 

fehérje DNS károsodást szenvedett sejteknél gátolja a sejtciklus beindulását és elindítja 

az apoptózist [Lane Nature 1992]. A p53 nem megfelelő működése szabályozatlan 
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sejtosztódást és az apoptózis hiányát idézi elő az érintett sejtekben [Tannapfel et al. 

1997]. A TP53 mutációk a humán daganatokban leggyakrabban kimutható genetikai 

eltérések közé tartoznak. A TP53 gén mutációja következtében a p53 felezési ideje 

megnő, így a sejtmagban felhalmozó fehérje immunhisztokémiával kimutathatóvá válik 

[Hollstein et al. 1994]. Veserákban a p53 fokozott expressziója mind a recidívamentes 

túlélés, mind a daganatspecifikus túlélés szempontjából független negatív prognosztikai 

tényezőnek tekinthető [Kim et al. 2004; Klatte et al. 2009; Zubac et al. 2009].  

A p53 által aktivált p21 fehérje (CDKN1A, ciklin dependens kináz inhibítor 1) 

szintén a sejtciklus és az apoptózis szabályozásában játszik szerepet. A p21 hiánya 

kontrollálatlan sejtproliferációhoz, ezáltal daganatképződéshez és progresszióhoz vezet. 

Több tanulmány alapján a p21 expressziójának hiánya veserákban független 

prognosztikai faktorként használható, mely kedvezőtlen daganatspecifikus túléléssel jár 

együtt [Weiss et al. 2007; Weber et al. 2013; Weber et al. 2014]. 

A ciklin dependens kináz 2 (CDK2) enzimet gátló p27 fehérje hiánya szintén 

kontrollálatlan sejosztódást eredményez. A p27 csökkent expressziója veserákban 

szinttén független negatív prognosztikai tényezőként szerepel [Liu et al. 2008; 

Sgambato et al. 2010]. 

A retinoblasztóma-1 (RB1) gén által kódolt pRB fehérje nem foszforilált formája 

transzkripciós faktorok gátlása révén leállítja a sejtciklust. A pRB foszforilációját 

követően a sejtciklus ismét beindul. A foszforilált állapotú pRB fokozott expressziója 

tumor növekedéshez, invázióhoz és metasztázis képződéshez vezet. Haitel és mtsai 

szerint a pRB fokozott szöveti kifejeződése veserákban a recidívamentes túlélésre 

nézve független negatív prognosztikai tényezőnek tekinthető [Haitel et al. 2001]. 

A Ki-67 proliferációs marker szerepét a legtöbb rosszindulatú daganatban, köztük 

veserákban is kiterjedten vizsgálták [Visapää et al. 2003]. Az irodalmi adatok alapján a 

Ki-67 fokozott expressziója kedvezőtlen recidívamentes és daganatspecifikus túléléssel 

járó független prognosztikai faktor [Teng et al. 2014; Abel et al. 2014; Gayed et al. 

2014]. 

Az apoptózis gátló fehérjék (IAP) családjába tartózó survivin magas expressziója 

konvencionális veserák esetén szintén független negatív prognosztikai faktornak 

tekinthető [Parker et al. 2006]. 

A B7-H1 (másnéven PD-L1) molekula a T sejtek szabályozásán keresztül negatív 

irányban befolyásolja a tumorellenes immunválaszt. Veserákban a B7-H1 szöveti 

kifejeződése kedvezőtlen daganatspecifikus túlélést jelent [Thompson et al. 2006].



 18

1.3.5. Integrált prognosztikai rendszerek 

Kezelt, vagy kezeletlen veserák esetén a progresszió kockázatának becslésére több 

független prognosztikai faktort kombináló, integrált prognosztikai rendszerek kerültek 

kifejlesztésre. Jellemzőjük, hogy a TNM rendszerbe foglalt anatómiai jellegű változók 

mellett klinikai faktorokat (pl. performance státusz, tünetek jelenléte), patológiai 

jellemzőket (pl. szövettani típus, nukleáris grádus, koagulatív nekrózis jelenléte, 

mikrovaszkuláris invázió), radiológiai változókat (pl. tumor méret) és molekuláris 

prognosztikai faktorokat (pl. p53, Ki-67) foglalhatnak magukba. Az integrált 

pronosztikai rendszerek túlélés előrejelzésében pontosabbak lehetnek, mint a TNM 

vagy a Fuhrman grade önmagában. Előnyük, hogy belső és külső validálás során 

lehetséges a becslési pontosságuk (predictive accuracy, PA) mérése a Harrel féle 

konkordancia index (C-index) meghatározásával, így lehetővé téve az egyes 

prognosztikai rendszerek prediktív képességének objektív értékelését. Mielőtt egy új 

prognosztikai rendszer elfogadásra kerül, igazolni kell, hogy a hozzá tartozó C-index 

magasabb, mint a már használatban lévő, konvencionális prognosztikai rendszereké 

[Isbarn et al. 2009].  

Az integrált prognosztikai rendszereken belül megkülönböztethetünk preoperatív és 

posztoperatív rendszereket. Az előbbiek kizárólag a betegség felismerésekor, még a 

műtét elvégzése előtt rendelkezésre álló változókat (pl. tumor méret, tünetek jelenléte) 

használnak fel, míg az utóbbiak a daganat eltávolítását követően megismert patológiai 

jellegű faktorokat (pl. szövettani altípus, Fuhrman grade) is magukba foglalnak. Az 

alábbiakban részletesen ismertetésre kerülő pre és posztoperatív prognosztikai 

rendszerek szervre lokalizált veserák esetén a műtéti kezelés utáni recidíva 

valószínűségének (daganatmentes túlélés) becslésére vagy a daganatspecifikus túlélés 

előrejelzésére használhatóak. 

Ezen kívül ismertek olyan – dolgozatomban nem részletezett – integrált 

prognosztikai rendszerek (pl. Memorial Sloan Kettering Cancer Center prognosztikai 

rendszer, Heng-modell), melyek metasztatikus veserák esetén a tirozin kináz gátló 

kezelést követő túlélés előrejelzésére szolgálnak [Motzer et al. 2008; Heng et al. 2009].  

 

1.3.6. Recidíva valószínűségének becslésére szolgáló preoperatív rendszerek 

A Johns Hopkins egyetem kutatói 2001-ben a felismerés időpontjában észlelhető 

tüneteket és képalkotó vizsgálatok során leírt tumor méretet alapul vevő integrált 

prognosztikai rendszert hoztak létre a nefrektómiát követő recidíva valószínűségének 
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becslésére [Yaycioglu et al Urology 2001]. Ezen preoperatív rendszer a fenti két 

változót felhasználva különítette el a betegeket alacsony és magas rizikócsoportba a 

recidíva szempontjából. Külső validálás során a becslés pontossága európai 

beteganyagon 65%-ra, kínai beteganyagon 66%-ra tehető [Liu et al. 2009; Cindolo et 

al. 2005], melyek alatta maradnak az általánosan elfogadott 70%-os küszöbértéknek 

[Isbarn et al. 2009]. 

Szintén a nefrektómiát követő recidíva valószínűségének becslésére fókuszál a 

Cindolo és mtsai által közölt, a tünetek meglétén és a tumor méretén alapuló, 

preoperatív integrált prognosztikai rendszer [Cindolo et al. 2003]. Külső validálás 

alapján a Cindolo-rendszer becslési pontossága európai betegnél 67%, míg kínai 

beteganyagon 75% [Liu et al. 2009; Cindolo et al. 2005]. 

Brookman-Amissah és mtsai által 2009-ben közzétett rendszer a preoperatív 

vizsgálatok során leírt tumor méret és a trombocita szám alapján sorolja a betegeket 

alacsony és magas rizikócsoportba. Rendszerük becslési pontossága belső validálás 

alapján 72%-ra tehető [Brookman-Amissah et al. 2009]. A közelmúltban Raj és mtsai 

által kidolgozott, a műtéti kezelést követő recidíva becslésére szolgáló preoparatív 

nomogram a beteg nemén, a tumor méretén, a felismerés idején meglévő lokális vagy 

szisztémás tüneteken, a képalkotó vizsgálatok során észelhető lymphadenopathia 

és/vagy nekrózis előfordulásán, ill. hiányán alapul [Raj et al. 2008]. Belső validálás 

alapján a nomogram becslési pontossága magas (80%), a külső validálás azonban még 

várat magára. 

 

1.3.7. Recidíva valószínűségének becslésére szolgáló posztoperatív rendszerek 

A rendelkezésre álló három posztoperatív, a recidíva valószínűségének becslésére 

szolgáló, integrált prognosztikai rendszerben Kattan, Leibovich, Sorbellini és mtsaik a 

TNM rendszer elemeit kombinálják egyéb klinikai és/vagy patológiai változókkal 

[Kattan et al. 2001; Leibovich et al. 2003; Sorbellini et al. 2005]. A csak 

konvencionális veserákra vonatkozó Leibovich féle rendszer a T és N stádiumot, a 

tumor méretét, a Fuhrman grádust és a nekrózis meglétét, ill. hiányát integrálva sorolja 

a betegeket rizikócsoportokba [Leibovich et al. 2003]. A modell külső validálásával 

foglalkozó tanulmányok alapján becslési pontossága optimális (78-80%) [Tan et al. 

2011; Pichler et al. 2011]. 

A Kattan-nomogram konvencionális, papilláris és kromofób veseráknál egyaránt 

használható. A modellhez felhasznált változók a patológiai T-stádium, a tünetek 
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jelenléte, a szövettani típus és a tumor méret [Kattan et al. 2001]. Az eredeti 

közleményben megállapított C-index 0,74 volt, azonban külső validálás során a 

nomogram becslési pontossága meglehetősen változó: francia beteganyagon mért 61%-

tól észak-amerikai betegeknél mért 75%-on át kinai populációnál észlelt 84%-ig terjed 

[Liu et al. 2009; Cindolo et al. 2005; Tan et al. 2011; Hupertan et al. 2006; Klatte et al. 

2008]. 

A Sorbellini és mtsai által kidolgozott nomogram konvencionális veserákra 

korlátozódik. A rendszer a patológiai T-stádium, a tumor méret, a Fuhrman grade és a 

vaszkuláris invázió mellett a nekrózis meglétét, ill. hiányát fogalalja magába [Sorbellini 

et al. 2005]. A model becslési pontossága 76% és 79% volt két különböző ázsiai 

validációs kohorszban [Liu et al. 2009; Tan et al. 2011]. Kaukázusi populáción történő 

külső validálás ezideig nem történt.  

 

1.3.8. Daganatspecifikus túlélés előrejelzésére szolgáló preoperatív rendszerek 

Karakiewicz és mtsai 2009-ben közölték nomogramjukat, mely a daganatspecifikus 

túlélés becslésére szolgál preoperatív változók alapján. A modellben felhasznált 

faktorok (a beteg kora és neme, tünetek megléte, tumor méret, T-stádium, M-stádium) 

alapján előrejelezhető a műtéti kezelést köveően az 1-, 2-, 5- és 10-éves 

daganatspecifkus túlélés. Külső validálás alapján a model becslési pontossága 84% és 

88% közé tehető [Karakiewicz et al. 2009]. Brit betegeket tartalmazó független kohorsz 

vizsgálata során a preoperatív Karakiewicz-nomogram becslési pontossága 74% 

[Jagdev et al. 2010].  

A közelmúltban Kutikov és mtsai által közölt prognosztikai rendszer szervre 

lokalizált veserák esetén három különböző kimenetel (daganatspecifikus mortalitás, 

más daganathoz köthető mortalitás, nem daganatos mortalitás) előrejelzésére alkalmas. 

A modellbe integrált preoperatív változók a beteg kora, neme, a rassz (fekete, fehér, 

egyéb) és a tumor mérete [Kutikov et al. 2010]. Független külső validálás során a 

model becslési pontossága a daganatspecifikus túlélésre nézve 70%, a más daganathoz 

köthető mortalitás tekintetében 71%, a nem danatos mortalitásra nézve 73% 

[Lughezzani et al. 2010]. 

Mivel a legtöbb integrált prognosztikai rendszer észak-amerikai vagy európai 

beteganyagra vonatkozik, a világ más részein élő kutatócsoportok szükségesnek 

érezték, hogy hasonló progmosztikai rendszereket alkossanak a saját populációjukra 

fókuszálva. Például Kanao és mtsai TNM alapú prognosztikai modellt hoztak létre a 
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daganatspecifikus túlélés előrejelzésére nefrektómián átesett japán betegeket vizsgálva 

[Kanao et al. 2009]. A későbbiekben a rendszer külső validálását két alkalommal, két 

különböző populáción végezték el. Az első populációnál csak 69%-os, míg a második 

populációnál 82%-os becslési pontosságot írtak le. Ezen eredmények jól rávilágítanak a 

külső validálás lényegére, miszerint a populáció specfikus prognosztikai modellek 

különbözőképpen teljesítenek külső kohorszok esetén, amennyiben azok tulajdonságai 

az eredeti populációtól eltérnek. A fent említett jelentősen eltérő PA értékek arra 

utalnak, hogy a Kanao-modell prediktív képességét japán populáción végzett külső 

validálással szükséges igazolni [Utsumi et al. 2011] 

 

1.3.9. Daganatspecifikus túlélés előrejelzésére szolgáló posztoperatív rendszerek 

A Kaliforniai Egyetem kutatói 2001-ben vezették be sebészi kezelésen átesett 

veserákos betegekre vonatkozó integrált prognosztikai rendszerüket (UISS), melynek 

első változata a teljes túlélés előrejelzésére szolgált. A modell a TNM stádium, a 

Fuhrman grade és ECOG-PS alapján a betegeket öt rizikócsoportba sorolta [Zisman et 

al. 2001]. Később a rendszert módosítva alkalmassá tették a daganatspecifikus túlélés 

becslésére. Az UISS második verziója a szervre lokalizált és a metasztatikus eseteket 

egyaránt alacsony, közepes és magas rizikócsoportba sorolja a daganatspecifikus 

mortalitás szempontjából [Zisman et al. 2002]. Külső validálás alapján a második UISS 

változat becslési pontossága ázsiai populáción 64%, nyugati populáción 86% 

[Karakiewicz et al. 2007; Kim et al. 2005; Liu et al. 2009; Cindolo et al. 2005; Klatte et 

al. 2008; Han et al. 2003; Pattard et al. 2004; Cindolo et al. 2008; Ficarra et al. 2009; 

Tan et al. 2010, Parker et al. 2009]. 

A Frank és mtsai által 2002-ben közölt, SSIGN (Stage, Size, Grade, Necrosis) score 

elnevezésű prognosztikai rendszer a TNM paramétereket, a tumor méretét, a nukleáris 

grádust és a tumor nekrózis jelenlétét vagy hiányát integrálja. A modell műtétileg 

kezelt konvencionális típusú veserák esetén használható a daganatspecifikus túlélés 

előrejelzésére [Frank et al. 2002]. Külső validálás során az SSIGN score becslési 

pontossága kínai populáción vizsgálva 75%, észak-amerikai populáción 82%, míg 

európai beteganyagnál 88% [Liu et al. 2009; Ficarra et al. 2009; Ficarra et al. 2006; 

Fujii et al. 2008; Zigeuner et al. 2010; Parker et al. 2009]. Ázsiai betegeket tartalmazó 

kohorszokon összehasonlítva az SSIGN rendszer becslési pontossága felülmúlja az 

UISS rendszerét [Ficarra et al. 2009]. Magas prediktív képessége ellenére az SSIGN 

score hátrányának tekinthető, hogy a vizsgált változók között a tumor nekrózist is 
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tartalmazza, mely akadályozhatja a rendszer széleskörű klinikai használatát [Meskawi 

et al. 2012]. 

Karakiewicz és munkacsoportja a tumor méretén, a felismeréskori tünetek meglétén, 

a Fuhrman grade és a TNM vizsgálatán alapuló, nefrektómia utáni daganatspecifikus 

túlélés előrejelzésére alkalmas, új integrált prognosztikai rendszert fejlesztett ki 2007-

ben [Karakiewicz et al. 2007]. A posztoperatív Karakiewicz-nomogram hasonló az 

UISS rendszerhez azzal a különbséggel, hogy az ECOG performansz státuszt a tumor 

mérettel és a tünetek klasszifikációjával (tünetmentes, lokális, szisztémás) helyettesíti, 

az egyéb változók megegyeznek [Zisman et al. 2002]. Közvetlen összehasonlítás során 

a posztoperatív Karakiewicz-nomogram prediktív képessége kismértékben felülmúlta 

az UISS rendszerét (89% vs. 87%) [Karakiewicz et al. 2007]. 

Klatte és mtsai papilláris veserák miatt műtéti kezelésen átesett betegcsoportban a 

daganatspecifikus túlélés prognosztizálására szolgáló nomogramot publikáltak 2010-

ben. Rendszerük a tüneti státuszt, a T- és M-stádiumot, a vaszkuláris invázió meglétét, 

ill. hiányát valamint a tumor nekrózis mértékét (nincs, <20%, ≥20%) veszi alapul. 

Kislétszámú külső kohorszon elvégzett validálás során a modell prediktív képessége 

kiemelkedőnek (94%) bizonyult [Klatte et al. 2010]. 

 

1.3.10. Molekuláris faktorokat felhasználó integrált prognosztikai rendszerek 

Az eddig tárgyalt prognosztikai rendszerek közös jellemzője, hogy a túlélés 

előrejelzésére olyan anatómiai, szövettani és klinikai faktorokat használnak fel, melyek 

a beteg standard dokumentációjában megtalálhatóak, ezáltal a klinikus számára 

könnyen elérhetőek. Azonban annak érdekében, hogy a veserák változatos biológiai 

kimentele minél pontosabban előrejelezhető legyen, az érdeklődés egyre inkább a 

daganat molekuláris hátterén alapuló biológiai markerek használata felé fordult.  

Az egyik megközelítés szerint az ismert klinikopatológiai változókat molekuláris 

faktorokkal kombinálva új, magasabb prediktív képességgel rendelkező, többváltozós 

prognosztikai rendszerek hozhatóak létre. Kim és mtsai által 2005-ben közölt 

algoritmus gyakorlatilag az UISS rendszert (T-stádium, ECOG-PS) kombinálja négy 

molekuláris marker (p53, CaIX, vimentin, PTEN) használatával. Eredményeik alapján a 

kombinált algoritmus magasabb prediktív képességgel rendelkezik, mint az UISS 

rendszer önmagában [Kim et al. 2005]. Karakiewicz és mtsai több preoperatív és 

posztoperatív klinikai változót (kor, nem, TNM, tumor méret, Fuhrman-grade, 

szövettani altípus) kombináltak a CRP értékkel (≤4mg/l, 4-23mg/l, >23mg/l). A 
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rendszer becslési pontosságát a CRP beiktatása a klinikai változók mellé 3.7%-kal 

növelte. Ezen felül az 5 éves daganatspecifikus mortalitás előrejelzésében a CRP-t 

tartalmazó integrált rendszer 4,6%-kal jobb, mint az UISS rendszer [Karakiewicz et al. 

2007]. Klatte és munkacsoportja 2009-ben újabb nomogramot tett közzé, mely szintén 

a T-stádiumot és az ECOG performansz státuszt kombinálja több biomarkerrel (Ki-67, 

p53, p21, endotheliális VEGFR-1, epitheliális VEGFR-1, epitheliális VEGF-D). Belső 

validálás alapján rendszerük prediktív képessége kiemelkedő (c-index: 0,9) [Klatte et 

al. 2009]. 

A kombinált algoritmusok hátránya, hogy alkalmazásuk a tisztán klinikopatológiai 

nomogramokhoz képest időigényesebb és költségesebb, ezáltal klinikai használatuk 

korlátozott. Szintén hátránynak tekinthető, hogy egy már validált rendszerbe (pl. UISS) 

egy újabb változót integrálva, az új algoritmus szintén validálásra szorul. Amennyiben 

a későbbiekben újabb, ígéretesebb biomarkert szükséges integrálni az algoritmusba, a 

validálást ismét el kell végezni. A fenti hátrányokat kiküszöbölendő Parker és mtsai 

tisztán molekuláris markerek (B7-H1, survivin, Ki67) kifejeződésén alapuló 

ponrendszert (BioScore) alkottak. Eredményeik alapján a magas BioScore értékkel 

rendelkező betegek ötször magasabb eséllyel halnak meg veserák következtében, mint 

azok, akiknél a BioScore érték alacsony. A már ismert, validált klinikopatológiai 

rendszerekkel (TNM, UISS, SSIGN) együttesen alkalmazva a BioScore a modell 

prognosztikai képességét minden esetben növelte. Azonban az UISS vagy az SSIGN 

rendszer alapján alacsony rizikócsoportba eső betegeknél a BioScore alkalmazása csak 

minimális többlet prognosztikai információt ad, így a Bioscore használatát elsősorban a 

közepes vagy magas rizikócsortba tartozó betegeknél szekvenciálisan javasolják 

[Parker et al. 2009]. 

 

1.4. A veserák klinikuma: „a változó arcú betegség” 

Az utóbbi évtizedben a veserák arculata jelentősen megváltozott. A diagnosztikában 

és a kezelésben bekövetkező fejlődésnek köszönhetően számos korábbi szabály 

megdőlt vagy megkérdőjeleződött. Az úgynevezett kisméretű vesetumorok (small renal 

masses, SRMs) esetén a surveillance elfogadott opcióvá vált. A vesebiopszia szerepe 

jelentősen átértékelődött. Új, magas szenzitivitású és specificitású képalkotó eljárások 

kerültek bevezetésre. A lokalizált veserák műtéti kezelésében a szervkímélet 

elsődlegessé vált. A minimál invazív módszerek, mint a laparoszkópia, a robotika és az 
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ablatív technikák egyre nagyobb teret nyernek. A metasztikus veserák kezelése a target 

terápia megjelenésével jelentősen átformálódott [Bratslavsky et al. 2010]. 

Az ultrahang és CT vizsgálatok elterjedésének köszönhetően az incidentálisan 

felismert RCC esetek száma növekedést mutat. Ezen tumorok jellemzően kisméretűek 

és alacsony stádiumúak [Kato M et al. J Urol 2004]. Felismeréskor az esetek mintegy 

70%-a szervre lokalizált, azonban ezen - kuratív célú műtéti kezelésen átesett - betegek 

nyomonkövetése során, jellemzően a műtét követően első három éven belül, mintegy 

10-30%-ban progresszió tapasztalható, [Ljungberg et al. 1999; Lam et al. 2005]. Az 

egyre szélesebb körben végzett CT és MR vizsgálatoknak köszönhetően növekvő 

számban felismert kisméretű vesetumorok megítélésében is jelentős változás figyelhető 

meg. Az új koncepció alapján a kisméretű vesetumorok viselkedése különböző. Nagy 

részük benignus vagy nem mutat progressziót, ezáltal a beteg életkilátásait nem 

befolyásolja. A műtéti eltávolításuk nem minden esetben szükséges. Ezen szempontok 

alapján a sporadikus kisméretű vesetumorok aktív nyomonkövetése egyre nagyobb 

figyelmet kapott [Crispen et al. 2009; Uzzo et al. 2008; Volpe et al. 2005]. Chawla és 

mtsai által közölt metaanalízis szerint a betegek hosszútávú nyomonkövetése alatt az 

esetek csupán 1%-a progrediált [Chawla et al. 2006]. Szintén a szoros ellenőrzés 

mellett szólnak azok az újabb epidemiológiai adatok, melyek szerint időskorban a 

betegek komorbiditásaiból eredő halálozás messze meghaladja a veserák miatti 

halálozás kockázatát [Kaplan et al. 2007]. Napjainkban, amikor a vesetumorok zöme 

alacsony stádiumban, egyéb okból végzett kivizsgálás során véletlenszerűen kerül 

felismerésre, az azonnali definitív műtéti kezelés szükségességét többen 

megkérdőjelezik [Boorjan et al. 2009; Kunkle et al. 2008]. 

A vesebiopszia szerepét a veserák kivizsgálásában többen is vizsgálták [Laguna et 

al. 2009; Sahni et al. 2009]. Mára kezdi érvényét veszíteni az a klasszikus szabály, 

miszerint a vesében észlelt szolid térfoglaló folyamatok 90%-a veserák, így a 

preoperatív biopszia a kezelés további menetét érdemben nem befolyásolja. Több 

tanulmány igazolta, hogy a kisméretű vesetumorok számottevő hányada benignus, és a 

rosszindulatú tumorok előfordulási aránya a daganatok méretével emelkedik [Murphy 

et al. 2009]. Lane és mtsai, valamint Volpe és mtsai által közölt, egymástól független 

irodalmi áttekintések alapján vesebiopszia kapcsán a szövődmények kockázata 

alacsony, a tumorszóródás valószínűsége gyakorlatilag elhanyagolható, és a találati 

pontosság meghaladja a 90%-ot [Lane et al. 2008; Volpe et al. 2007]. A biopszia 

alkalmazása mellett érvelők véleménye alapján az előzetes szövettan érdemben képes 
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befolyásolni a terápiás döntéshozatalt. Az irodalmi adatok alapján a preoperatív 

biopszia és műtéti preparátum vizsgálata során megállapított szövettani típus kisebb 

méretű daganatoknál jól korrelál egymással, azonban nagyobb daganattömeg esetén ez 

már nem mondható el. Ezen kívül a differenciáltsági fok megítélésében a biopszia 

pontossága szintén nem kielégítő [Lebret et al. 2007; Wang et al. 2009]. A biopszia 

jelentőségét a jövőben tovább növelheti olyan szöveti markerek azonosítása, melyek 

alkalmasak az agresszív sebészi kezelést igénylő és az aktív nyomonkövetésből 

profitáló betegek elkülönítésére [Bratslavsky et al. 2010]. 

Az utóbbi időben több új képalkotó eljárás került kifejlesztésre, melyek képesek a 

vesetumorok dignitásának és kiterjedtségének pontosabb megítélésére. Több tanulmány 

szerint diffúzió súlyozott MR és dinamikus kontrasztanyagos MR vizsgálat során 

elfogadható pontossággal lehetséges elkülöníteni egymástól a veserák szövettani 

típusait [Oliva et al. 2009; Sun et al. 2009; Paudyal et al. 2010]. A lymphotroph 

nanopartikulumos MR vizsgálat igéretes módszer lehet a metasztatikus nyirokcsomók 

azonosítására [Guimares et al. 2008]. 

A lokalizált veserák kezelésében az utóbbi időben a szervmegtartás elsőrendű 

szemponttá vált. Számos közlemény támasztja alá a veseelégtelenség és 

kardiovaszkuláris betegség kialakulásának magasabb kockázata, valamint az ebből 

adódó magasabb mortalitás közötti összefüggést [Huang et al. 2009]. Más szerzők 

felvetik, hogy a radikális nefrektómián átesett betegek teljes túlélése elmarad a parciális 

nefrektómián átesett betegekétől [Thompson 2008]. Ezen felismerések hatására a 

szervmegtartó műtét indikációja nagymértékben kiszélesedett. A jelenleg érvényben 

lévő európai szakmai ajánlás alapján T1 stádiumú vesetumorok esetén a parciális 

nefrektómia az elsődlegesen választandó kezelés [EAU Guidelines]. Újabb adatok 

alapján T2 stádiumban sincs kimutatható különbség a radikális és a szervmegtartó 

műtét között az onkológiai kimenetel tekintetében [Breau et al. 2010]. 

A nefron-kímélő sebészet előretörésével párhuzamosan a minimál invazív 

módszerek is egyre nagyobb szerepet kapnak. A laparoszkópos parciális nefrektómia 

elfogadott módszerré vált, a magas technikai és személyi követelmények miatt 

alkalmazása a nagy tapasztalattal rendelkező laparoszkópos centrumokra korlátozódik 

[Gill et al. 2007]. A laparoszkópos intrakorporális varrat jelentette technikai 

nehézségek miatt kifejlesztett robot-asszisztált parciális nefrektómia az utóbbi években 

egyre nagyobb teret hódít [Gettman et al. 2004]. A robot-asszisztált módszer 

alkalmazása kapcsán a konvencionális laparoszkópiához hasonló eredményekről 
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számoltak be kissé kedvezőbb meleg ischaemiás idők mellett [Wang et al. 2009], 

azonban a robot beszerzésének és üzemeltetésének extrém magas költségvonzata 

egyelőre a robotsebészet széleskörű elterjedését gátolja [Kural et al. 2009]. 

A minimál invazív módszerek másik irányzatát az ún. ablatív technikák jelentik. 

Kisméretű kortikális tumorok esetén a radiofrekvenciás abláció és a krioterápia 

alkalmazása kapcsán ígéretes onkológiai és funkcionális kimenetelről számoltak be 

[Stern et al. 2009; Malcolm et al. 2009]. Ugyanakkor a parciális nefrektómiával 

összevetve a recidíva aránya mindkét módszer esetén magasabb [Kunkle et al. 2008]. 

Az ablatív módszerek további hátrányának tekinthető a szövettani vizsgálatra küldhető 

preparátum hiánya [Bratslavsky et al. 2010]. 

A veserák kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok jobb megértésén 

alapuló szisztémás target terápia a metasztikus veserák kezelésében komoly áttörést 

jelentett. A 2000-es évek derekán megjelent új készítmények (sorafenib, sunitinib, 

bevcizumab, pazopanib, temsirolimus, everolimus) szignifikáns mértékben képesek 

megnyújtani a progressziómentes túlélést, valamint egyes hatóanyagok esetében a teljes 

túlélést is [Bratslavsky et al. 2010]. 
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2. ELŐZETES VIZSGÁLATOK 

 

A munka során olyan gének expresszióját vizsgáltuk immunhisztokémia módszerrel, 

melyek kifejeződésének mértéke a Heidelbergben végzett előzetes vizsgálatok alapján 

összefüggésbe hozható a konvencionális veserák agresszív viselkedésével. A vizsgálati 

anyag előkészítése és az adatok kiértékelése a Heidelbergi Ruprecht-Karls-Egyetemen 

Prof. Kovács Gyula vezetésével működő Molekuláris Onkológiai Laboratóriumban 

történt. A hybridizációt a szintén Heidelbergben működő EMBL (European Molecular 

Biology Laboratory) genomikai részlegén végezték el a Molekuláris Onkológiai Labor 

munkatársai. A tézisben tárgyalt biomarkerek kiválasztása a progrediáló és nem 

progrediáló konvencionális, valamint a szarkomatoid jelleget mutató veserák mintákon 

elvégzett globális génexpresszió analízis (Affymetrix) és az azt követő reverz 

transzkripciós PCR eredményeinek figyelembe vételével történt meg. Az RNS alapú 

vizsgálatokhoz felhasznált friss veserák és normál vese szövetminták gyűjtése a 

Heidelbergi Ruprecht-Karls-Egyetem Urológiai Klinikáján 1995-1996-ban operált 

betegektől történt. Közvetlenül a műtétet követően a tumorból vett homogén 

szövetminta folyékony nitrogénben történtő gyorsfagyasztását végezték, majd a 

mintákat további feldolgozásig -80°C hőmérsékleten tárolták. A műtéti preperátumot 

4%-os formaldehidben fixálták, majd szövettani vizsgálatra küldték. A szövetminták 

felhasználását a Heidelbergi Egyetem Etikai Bizottsága engedélyezte.  

 

2.1. Affymetrix array analízis 

A ribonukleázmentes pufferrel lefedett fagyasztott szövetminták felengedését 

követően a mintákból a sejteket csipeszek segítségével kinyomták, a visszamaradó 

stróma nem került felhasználásra. Rövid centrifugálás után a sejteket Trisol oldattal 

fedték le. Ezt követően az RNS kivonása a Qiagen RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Németország) segítségével történt. A további lépésekhez 100 ng RNS-t használtak fel. 

A cDNS szintézis és jelzés a Molekuláris Onkológiai Laborban, a hibridizáció az 

EMBL-ben (Core Facility, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg) 

történt az Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 array (Affymetrix, Santa Clara, 

CA) használatával, mely 54675 humán gén vizsgálatára alkalmas. A normalizáció a 

Bioconductor által biztosított R algoritmus alkalmazásával zajlott. A különböző 

mértékben kifejeződött gének azonosítása a GSEA (www.broad.mit.edu/gsea) szoftver 

segítségével történt. Röviden, az expressziós adatokat 2-es alapú logaritmus szerint 
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folyamatos változókká transzformálták, ezáltal lehetővé téve a fokozott és csökkent 

kifejeződést mutató gének összehasonlítását. A génhalmaz mérete maximum 500 és 

minimum 10 gén között lett rögzítve. A vizsgálat során 1000 random minta permutációt 

hajtottak végre. A gének kiértékelése és rangsorolása a T-teszt segítségével történt. Az 

expressziós profil adatai az NCBI Gene Expression Omnibus adattárba a GSE11151 

csatlakozási kóddal kerültek feltöltésre. 

 

2.2. A konvencionális veserák progressziójához társuló génelváltozások 

A globális gén expresszió vizsgálata során 14 olyan konvencionális veserákot, 

amelyek 8 évi követés után sem adtak áttétet, hasonlítottak össze 12 konventionális 

veserákkal, amelyek 3 éven belül a betegek tumor specifikus halálához vezettek. Ebbe a 

vizsgálatba különböző tipusú vese tumorokat, köztük Wilms-tumort is bevontak. A 

GSEA szoftver azonosította a progrediáló konvencionális veserák mintákon legjobban 

kifejeződő géneket (2. ábra). Megfigyelhető volt, hogy számos gén nemcsak a 

progrediáló, de kisseb mértékben a nem progrediáló tumorcsoportban is kifejeződött. A 

legjobbnak ígérkező markerek között számos gyulladással kapcsolatos és akut fázis 

gén, mint pl. LBP, SAA1, RARRES1, TREM1 etc. volt található. Munkánk során az 

SAA1 gén kifejeződését néztük meg a PTE Urológiai Klinikán 2000 és 2010 között 

operált, jó követési adatokkal rendelkező betegektől származó mintákon. 
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2. Ábra. Heat Map: Affymetrix globális génexpresszió analízis során a progressziót 

mutató vese tumor mintákon leginkább kifejeződő gének színkóddal ábrázolva. A vörös 

szín a fokozott expressziót, a zöld szín az expresszió hiányát jelöli. (FK – foetal kidney; 

WT – Wilms’ tumor; CCSK – clear cell sarcoma of kidney; RTK – rhabdoid tumor of 

kidney; MTSCC – mucinous tubular and spindle cell cancer; cRCC – conventional 

RCC; chRCC – chromophobe RCC; RO – renal oncotytoma; CDC – collecting duct 

carcinoma) 

 

2.3. A vesetumorok szarkomatoid átalakulásához társuló génelváltozások 

A globális gén expresszió vizsgálata során szarkomatoid eltéréseket nem mutató, 

változatos grádusú és stádiumú 18 konvecionális és 17 papilláris vesetumort 

hasonlítottak össze szarkomatoid eltéréseket mutató 3 konvecionális és 2 papilláris 

tumorral Affymetrix microarray módszer segítségével. A GSEA szoftver azonosította a 
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szarkomatoid mintákon legkevésbé és legjobban kifejeződő 50-50 gént. Az 5 

szarkomatoid RCC mintán elcsendesített gének – köztük a TMEM27 – a 35 változatos 

stádiumú és grádusú, de szarkomatoid jellemzőket nem mutató tumorok nagy részénél 

kifejeződtek. A fokozott kifejeződést mutató 50 gén közül a legkiemelkedőbb az 

MMP12 volt, mely a szarkomatoid jellegű tumorokon kívül 4 konvencionális 

veserákban is fokozottan expresszálódott, azonban a papilláris vesetumorok egyikénél 

sem emelkedett az MMP12 molekulák száma (3.a-b. ábrák).  

 

 

3.a. Ábra. Heat Map: Affymetrix globális génexpresszió analízis során szarkomatoid 

jellegű mintákon az 50 legkevésbé kifejeződő gén színkóddal ábrázolva. A vörös szín a 

fokozott expressziót, a kék szín az expresszió hiányát jelöli. (cRCC – konventionális 

veserák; pRCC – papilláris veserák; sRCC – szarkomatoid veserák). 
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3.b. Ábra. Heat Map: Affymetrix globális génexpresszió analízis során szarkomatoid 

jellegű mintákon az 50 leginkább kifejeződő gén színkóddal ábrázolva. A vörös szín a 

fokozott expressziót, a kék szín az expresszió hiányát jelöli. (cRCC – konventionális 

veserák; pRCC – papilláris veserák; sRCC – szarkomatoid veserák). 

 

2.4. Kvantitatív valós-idejű RT-PCR  

Ezt követően a szarkomatoid veserák mintákban nem kifejeződött gének specifitását 

ellenőrizték RT-PCR segítségével. Erre a célra a legjobbnak ítélt 12 gént választották 

ki. A reverz transzkripciós PCR vizsgálathoz az Affymetrix vizsgálathoz használt 

tumor mintákból izolált RNS-t használtak. Két µg teljes RNS átírása történt 

SuperScript II Reverse Transcriptase (Invitrogen, Karlsruhe, Germany) enzim 

használatával. A cDNS amplifikációja Platinum SYBR Green qPCR SuperMix UDG 

kit (Invitrogen) felhasználásával zajlott Opticon Real Time PCR készülékben (MJ 

Research Inc, Watertown, MA). A PCR termékek specificitását a ciklusok végén 
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generált olvadási görbék elemzése megerősítette. Minden reakció kétszeresen került 

kivitelezésre ß-actin kontrollal, majd az eredmények átlagolása történt. A RT-PCR 

vizsgálatban 35 ciklus elvégzése után sem volt szignál, ami a kifejeződés hiányára utalt. 

Nyolc proteinkódoló génnél – köztük a TMEM27-nél – és egy RNS kodoló génnél 

(EMX2OS) real time RT-PCR során igazolódott az expresszió hiánya szarkomatoid 

veserák esetén (7. táblázat).  

 

Gén cRCC 
(18) 

pRCC 
(17) 

sRCC 
(5) 

TMEM27 15 14 0 

EMX2 16 15 1 

EMX2OS * 17 16 1 

CLDN10 15 13 0 

FREM2 16 16 1 

SLITRK4 16 15 1 

GIPC2NAT8 15 13 0 

LRRC19 13 14 0 

NAT8 16 8 0 

 
7. Táblázat Génexpresszió hiánya veserák mintákban kvantitatív RT-PCR analízis 

során. (cRCC, konvencionális RCC; pRCC, papilláris RCC; sRCC, szarkomatoid 

RCC). A tumoros esetek száma zárójelben. * EMX2OS RNS gén 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálatunk célja olyan új biomarkerek azonosítása, melyek alkalmasak a szervre 

lokalizált konvencionális veserák posztoperatív prognózisának előrejelzésére. A 

rosszindulatú tumorok progressziója a daganat és mikrokörnyezet közti kapcsolat 

megváltozásával és a tumorsejtek dedifferenciálódásával függ össze. Ezen tényezők 

vizsgálatára három gént választottunk ki: 

 

A, A tumor strómában lezajló gyulladásos folyamatoknak fontos szerepe van a 

progresszióban. Ennek vizsgálatára kiválasztottunk egy akut fázis fehérjét, az SAA1-t 

kódoló gént. 

 

B, A környező stroma átalakítása, lebontása egyik előfeltétele a tumor sejtek 

mozgásának. Ennek vizsgálatára a szarkomatoid veserákokban kifejeződő 

metalloproteináz 12 (MMP12) kifejeződését vizsgáltuk konvencionális veserákban. 

 

C, A progresszió során a legtöbb daganat elveszíti polarizált hám jellegét és sok 

esetben polarizálatlan szarkomatoid formát vesz fel. A daganatsejtek mozgásához 

szükség van erre az átalakulásra. Ennek a sejtváltozásnak a vizsgálatára a TMEM27 gén 

kifejeződését néztük meg, amely kizárólag a proximális tubulusban mint strukturális 

fehérje található meg.  
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4. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Betegek és szövetminták 

A Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikán 2000. január és 2010. december 

között konvencionális veserák miatt radikális vagy parciális nefrektómián átesett 

betegek közül a jó nyomonkövetési adatokkal rendelkező esetek retrospektív módon 

kerültek beválasztásra. 

A nyomonkövetési és halálozási adatokat a PTE Urológiai Klinika dokumentációs 

rendszereiből (Betegregiszter, Intramed, eMedSol) nyertük. Nyomonkövetési időnek a 

műtéttől az utolsó dokumentált kontrollvizsgálatig vagy a beteg veserák következtében 

bekövetkezett haláláig eltelt időt tekintettük. A vesetumortól független okból kifolyólag 

elhunyt betegeket a nyomonkövetési idő kiszámításánál nem vettük figyelembe. 

Staging céljából a műtét előtt minden esetben mellkas RTG, has és kismedencei CT 

vizsgálat történt. Agyi vagy csont metasztázis jelenlétére utaló klinikai tünetek 

fennállása esetén csontscintigráfia és koponya CT vizsgálatot is végeztettünk. 

Nyirokcsomó érintettség megállapításánál a szövettani eredményt, távoli áttéteknél a 

képalkotó vizsgálatok eredményeit vettük alapul. A műtétet követő nyomonkövetés 

során hathavonta végeztünk hasi ultrahang vizsgálatot, mellkas röntgent és 

laborvizsgálatot, évente hasi és kismedence CT vizsgálatot. A szövettani diagnózis 

minden esetben uropatológus (K.Gy.) által felülvizsgálatra került a heidelbergi 

klasszifikációs rendszernek megfelelően [Kovacs et al. 1997]. A TNM stádium 

megállapítását a 2009-es TNM klasszifikáció [Sobin et al, 2009] szerint végeztük. A 

nukleáris grádus meghatározása háromfokozatú rendszer alkalmazásával történt. A 

szövetminták gyűjtését és feldolgozását a PTE ÁOK Etikai Bizottság engedélyének 

birtokában végeztük (Etikai engedély száma: 5343/2014).  

  
4.2. Tissue microarray 

A vizsgálat során fötális és felnőtt egészséges veseszövetet, valamint konvencionális 

és más típusú renocelluláris karcinómát tartalmazó paraffin blokkokat használtunk fel 

tissue microarray (TMA) készítéséhez. A tumoros blokkokból készített hematoxilin-

eozin festett metszetek áttekintése során került kijelölésre a mintavétel helye. Ezt 

követően a kijelölt területnek megfelően a paraffinba ágyazott szövetblokkból Manual 

Tissue Arrayer (MTA1, Beecher Instruments, Inc., Sun Prairie, USA) készülék 

segítségével 0.6 mm átmérőjű szövethengereket emeltünk ki. Különböző morfológiájú 
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vagy grádusú területekkel rendelkező tumorokból több (2-4) mintát vettünk. Az így 

nyert szövethengereket az MTA1 készülék segítségével egy közös paraffin blokkba 

ágyaztuk be, lehetővé téve 100-150 különböző minta egy metszeten történő egyidejű 

vizsgálatát. Az antitest festődés ellenőrzése céljából a TMA készítésekor egészséges 

fötális és felnőtt vese mintákat is beépítettünk (4. ábra).  

 

 

4. Ábra. Tissue microarray 150 tumor mintával. 

 

4.3. Immunhisztokémia 

A TMA-kból készített 4 µm vastagságú metszetekből a paraffint xilol segítségével 

eltávolítottuk, majd a metszeteket leszálló etanol sorozatban rehidráltuk. Ezt követően 

az antigén feltárás az SAA1, MMP12 és TMEM27 esetén 10 mM natrium-citrát 

pufferben (pH 6,0), a HNF1A esetén TE pufferben (pH 9,0) történő forralással értük el, 

amit a 2100-Retriever (Pick-Cell Laboratories, Amsterdam, Hollandia) készülékben 

végeztünk el. 

Az endogen peroxidáz aktivitás és a nem specifikus kötőhelyek blokkolása 1% 

normal ló szérumot tartalmazó 0,3%-os hydrogénperoxidban történt 

szobahőmérsékleten 10 percig. Ezt követően a metszeteket éjszakán át nedves 

kamrában 4°C-on inkubáltuk. A következő antitesteket használtuk fel: nyúl anti-SAA1 

antitest (ab655, Abcam, Cambridge, UK), 1:100 higitásban; nyúl anti-TMEM27 antitest 

(ab200664, Abcam, Cambridge, UK), 1:1000 higításban; nyúl anti-HNF1A antitest 

(PA5-22310, Thermo Fisher Scientific, Budapest, Hungary), 1:500 higításban; nyúl 
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anti-MMP12 antitest (NBP1-31225, Novus Biologicals, Littleton, CO, USA), 1:250 

higításban. Harminc percig történő HRP conjugált anti-nyúl másodlagos antitest 

(MACH4 Universal HRP-Polymer, Biocare Medical, Concord, USA) alkalmazását 

követően az előhívás AEC szubsztrát és DAB (DAKO) segítségével történt, majd a 

metszeteket Mayer hematoxilinnel festettük. Végül a metszetek kétszeresen 

kiértékelése történt a klinikai adatok ismerete nélkül.  

 

4.4. Statisztikai analízis 

Az adatok statisztikai feldolgozása az SPSS Statistics szoftver 23.0 verzió (IBM,35 

Armonk, NY, USA) segítségével történt. A vizsgált gének expressziója és a 

klinikopatológiai paraméterek közti összefüggéseket a khi-négyzet próba 

alkalmazásával elemeztük. A különböző változók (életkor, nem, tumor méret, TNM 

klasszifikáció, nukleáris grádus, stádium, metasztázis jelenléte és a vizsgált gén 

expressziója) túlélési időre gyakorolt hatását Kaplan-Meier analízis segítségével mértük 

fel, a túlélési görbék összehasonlítását log-rank teszt alkalmazásával végeztük. A 

túlélésre gyakorolt hatás egyváltozós és többváltozós analízise a Cox regressziós 

modell segítségével történt. A vizsgálat lezárultakor életben lévő és tumormentes 

betegeket cenzoráltuk. A különbséget 0,05-nél kisebb p érték esetén tekintettük 

szignifikánsnak.  

 



 

 37

5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. SAA1 

 

5.1.1. Az SAA1 expresszió immunhisztokémiai vizsgálata 

Az SAA1 expresszió vizsgálatát 429 betegnél végeztük el. Felismeréskor valamennyi 

esetben a betegség szervre lokalizált volt. Az átlagos nyomonkövetési idő 73,53±4.6 

hónap volt. A nyomonkövetés során 78 betegnél (18%) alakult ki progresszió. A férfi: 

nő arány 266:163 (62% és 38%), az átlagos életkor 61,4±11,2 év volt. Az átlagos 

tumorméret 50,1±25,5 mm volt. 

Az immunhisztokémiai vizsgálat során fötális és felnőtt normál veseszöveten SAA1 

festődés nem volt észlelhető. Az veserák minták nagy többsége szintén SAA1 

negatívnak bizonyult. A 429 tumoros minta közül csupán 20 mutatott különböző 

intenzitású SAA1 festődést. A pozitív esetekben az SAA1 fehérje időnként kisméretű 

csomókat formálva a sejtfalban halmozódott, azonban az intenzívebb reakciót mutató 

esetekben citoplazmatikus festődés is előfordult. A szolid tumorszövetben 

megfigyelhetőek voltak kisméretű, tumorsejtekkel szegélyezett ciszták, melyek SAA1 

pozitív folyadékot tartalmaztak. Néhány esetben gyenge citoplazmatikus festődés 

mellett nagyméretű SAA1 pozitív intracitoplazmatikus zárványok alakultak ki (5. ábra). 

 

5.1.2. Az SAA1 expresszió összehasonlítása a klinikopatológiai jellemzőkkel  

Az SAA1 expresszió és a klinikopatológiai változók, mint a daganatspecifikus 

halálozás, a tumor méret, a nukleáris grádus és a T-stádium közötti viszony statisztikai 

elemzése során mindegyik paraméter tekintetében szignifikáns összefüggés volt 

kimutatható (p <0,001) (8. táblázat). 

 



 

 38

 

 

5. Ábra. Az SAA1 fehérje kifejeződése veserákban. (A) Globális génexpressziós 

analízis eredménye különböző daganattípusok esetén. Az SAA1 expresszió szembetűnő 

a progrediáló cRCC valamint egyes pRCC mintákon. (B) Példák SAA1 antitesttel 

végzett immunhisztokémia során észlelt különböző mértékű festődésre: SAA1 festődés 

hiánya (a), gyenge sejtmembran festődés (b), erős membrán (c) és citoplazmatikus (d) 

tumor sejt festődés, SAA1 pozitív folyadék tartalmú cysta (e), valamint erősen festődő, 

nagyméretű intracitoplazmatikus zárványok (e) 400-szoros nagyítás mellett. 
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8. Táblázat. Az SAA1 expresszió és a konvencionális veserák klinikopatológiai 
jellemzői közötti összefüggések 

 
 Esetek 

száma
(429) 

   SAA1 
 +           - 

P-érték 

Státusz 
AWOD 
DOD 

 
351 
 78 

 
  6 
14 

 
345 
  64 

P<0,001 

Tumor méret 
<4cm 
4-7cm 
> 7cm 

 
192 
153 
  84 

 
  2 
  5 
13 

 
190 
148 
  71 

P<0,001 

Grade 
G1 
G2 
G3 

 
278 
116 
  35 

 
 2 
10 
 8 

 
276 
106 
  27 

P<0,001 

T-stádium 
1a-b 
2 
3a-b-c 

 
294 
37 
97 

 
4 
4 
12 

 
290 
33 
85 

P<,001 

AWOD: alive without disease = tumormentes túlélő, DOD: dead of disease = veserák 

következtében elhunyt. 

 
5.1.3. Az SAA1 expresszió és a túlélési adatok közötti összefüggés 

A log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis az SAA1 

antitesttel pozitívan festődő tumorok esetén lényegesen rövidebb daganatspecifikus 

túlélést igazolt (6. ábra). A medián túlélési idő az SAA1 pozitív betegeknél 58 hónap 

(33-82, 95% CI) volt. Egyváltozós analízis (10. táblázat) alapján az SAA1 pozitív 

tumorral rendelkező betegeknél a daganatspecifikus halálozás kockázata szignifikánsan 

magasabb (RR 6,61; 95% CI-3,70-11,83). Az SAA1 festődés független prognosztikai 

értékének meghatározása érdekében többváltozós analízist is végeztünk az ismert 

klinikopatológiai prognosztikai változókat figyelembe véve (9. táblázat). Többváltozós 

analízis során az SAA1 expresszió - a T-stádium és a nukleáris grádus mellett - 

független prognosztikai faktornak bizonyult (RR-2,11; 95% CI-1,14-3,92; p=0,017). 
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6. Ábra Log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis SAA1 

negatív (kék görbe) és SAA1 pozitív (zöld görbe) tumorral rendelkező betegek esetén, a 

teljes beteganyagon (n=429).  

 

9. Táblázat. A klinikopatológiai paraméterek és az SAA1 expresszió összefüggése a 

daganatspecifikus túléléssel Cox regressziós analízis során 

 
 Egyváltozós analízis Többváltozós analízis 

Paraméterek Relatív rizikó 
(95%CI) 

P érték Relatív rizikó 
(95% CI) 

P érték 

Kor (év) 1,02 (1,00-1,04) 0,088 1,01 (0,99-1,03) 0,234 

Nem (ffi/nő) 1,12 (0,73-1,71) 0,578 1,00 (0,63-1,59) 0,986 

T-stádium T1a-b   <0,001  <0,001 

                T2 4,95 (2,50-9,80) <0,001 4,36 (2,09-9,07) <0,001 

                T3a-b-c 8,74 (5,36-14,25) <0,001 6,19 (3,50-10,93) <0,001 

Grade (G1 / G2-3) 3,84 (2,49-5,94) <0,001 2,33 (1,39-3,91) 0,001 

Tumor méret (cm) 1,02 (1,02-1,03) <0,001 1,00 (0,99-1,01) 0,314 

SAA1 (+ / 0) 6,61 (3,70-11,83) <0,001 2,11 (1,14-3,92) 0,017 
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5.2. MMP12 

 

5.2.1. Az MMP12 expresszió immunhisztokémiai vizsgálata 

Az MMP12 expresszió vizsgálatát 492 betegnél végeztük el (1. csoport), melyek 

közül 429 betegnél volt a betegség felismeréskor szervre lokalizált (2. csoport). 

Metasztázis a műtét idején 63 betegnél volt jelen, míg a felismeréskor nem 

metasztatikus betegek közül 85 esetben volt észlelhető progresszió a nyomonkövetés 

során. Összesen 148 betegnél (30,1%) alakult ki végzetes progresszió. A férfi:nő arány 

314:178 (63,8% és 36,2%), az átlagos életkor 61,52 év volt. Az átlagos tumorméret a 

vizsgálat végéig elhunyt betegeknél 87 mm volt, míg a túlélő betegek csoportjánál 51 

mm. 

Az MMP12 antitesttel megfestett metszetek értékelése során a pozitívan festődő 

mintákban a tumorsejtek legalább 80%-a festődött, így a pozitívan festődő sejtek számát 

értékelendő paraméterként nem vettük figyelembe. A festődés mértékének osztályozása 

során elkülönítettünk nem festődő, gyengén festődő, közepesen festődő és erősen 

festődő eseteket. Az MMP12 expresszió vizsgálatát normál fötális és felnőtt 

veseszöveten is elvégeztük. Érdekes módon, normál vesén kizárólag a distalis tubulus 

sejtek mutattak erős MMP12 festődést (7. Ábra, a-b.). A 492 konvencionális típusú 

veserák minta MMP12 antitesttel történő immunhisztokémiai vizsgálata során 116 

esetben főként gyenge és közepes, néha erős festődés volt megfigyelhető, míg 376 

tumor nem mutatott MMP12 festődést (7. Ábra, c-f). Az immunreakció intezitását 

figyelembe vevő első statisztikai feldolgozás során a daganatspecifikus halálozásra 

nézve nem volt kimutatható lényegi különbség a gyengén és a közepes mértékben 

festődő tumorok között. Emiatt végül úgy döntöttünk, hogy az immunhisztokémia 

értékelése során csupán az MMP12 expresszió szempontjából pozitív és negatív 

eseteket különítjük el egymástól. 
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7. Ábra. Anti-MMP12 antitesttel végzett immunhisztokémia során észlelt festődés 

fötális (a) és felnőtt (b) normál vesén, valamint nem festődő (c) és különböző 

intenzitással festődő (d-e-f) konvencionális típusú RCC minták. Egy stromában 

megfigyelt makrofág intenziv pozitivitást mutat (e, nyíl). (DT: disztális tubulus, PT: 

proximális tubulus). 

 

5.2.2. Az MMP12 expresszió összehasonlítása a klinikopatológiai jellemzőkkel  

Az MMP12 expresszió és a klinikopatológiai változók, mint a veserák következtében 

bekövetkezett halálozás, a tumor méret, a nukleáris grádus, a T-stádium, a TNM-

stádium, a koagulációs nekrózis jelenléte és a műtét idején fennálló metasztázis közötti 

viszony statisztikai elemzése során mindegyik paraméter tekintetében szignifikáns 

összefüggés volt kimutatható (p <0,001) (10. táblázat). 
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10. Táblázat. Az MMP12 expresszió és a konvencionális veserák klinikopatológiai 

jellemzői közötti összefüggések 

 Esetek 
száma 
492 

MMP12 
 +           - 

P-érték 

Státusz 
AWOD 
DOD 

 
344 
148 

 
46 
70 

 
298 
78 

 
<0,001 

Tumor méret 
< 4 cm 
4-7 cm 
> 7 cm 

 
190 
171 
131 

 
19 
43 
54 

 
171 
128 
77 

 
<0,001 

Grade 
G1 
G2 
G3 

 
272 
140 
80 

 
22 
44 
50 

 
250 
96 
50 

 
<0,001 

T-stádium 
T1a-b 
T2 
T3a-b-c 
T4 

 
296 
40 
148 
8 

 
41 
11 
59 
5 

 
255 
29 
89 
3 

 
<0,001 

Stage 
I/II 
III/IV 

 
320 
172 

 
448 
68 

 
272 
104 

 
<0,001 

Nekrózis 
van 
nincs 

 
431 
61 

 
84 
32 

 
347 
29 

 
<0,001 

Metasztázis * 
van 
nincs 

 
63 
429 

 
38 
78 

 
25 
351 

 
<0,001 

 

*a műtét idején, AWOD: alive without disease = tumormentes túlélő, DOD: dead of 

disease = veserák következtében elhunyt. 

 

5.2.3. Az MMP12 expresszió és a túlélési adatok közötti összefüggés 

A daganatspecifikus túlélést külön értékeltük az összes beteg (1-es csoport) és a 

műtét idején metasztázissal nem bíró betegek (2-es csoport) esetén. A medián túlélési 

idő az MMP12 pozitív betegeknél az 1-es csoportban 58 hónap volt (8. ábra), míg a 2-es 

csoportban 105 hónap (9. ábra). A log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier 

túlélés analízis mindkét csoportban az MMP12 antitesttel pozitívan festődő tumorok 

esetén szignifikánsan rövidebb túlélést igazolt (p <0,001). Egyváltozós analízis során az 
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ismert klinikai változók (a tumor méret, a nukleáris grádus, a T-stádium, a TNM-

stádium, a koagulációs nekrózis jelenléte és a műtét idején fennálló metasztázis) és az 

MMP12 expresszió szignifikáns összefüggést mutattak a túléléssel. Többváltozós 

analízis során (11. táblázat) a 1-es csoportban a T1-T2 stádium, a nukleáris grádus, a 

TNM-stádium, a nekrózis jelenléte, a műtét idején meglévő metasztázis és a tumor 

mérete bizonyult a daganatspecifikus túlélés előrejelzése szempontjából szignifikáns 

negatív paraméternek, mely az MMP12 expresszióról nem mondható el. Azonban a 2-es 

csoportba sorolt, a műtét idején nem metasztatikus eseteket vizsgálva az MMP12 

expresszió független prognosztikai faktornak bizonyult, mely alkalmas posztoperatív 

relapszus előrejelzésére (p=0,048). 

 

11. Táblázat. A klinikopatológiai paraméterek és az MMP12 expresszió összefüggése a 

daganatspecifikus túléléssel Cox regressziós analízis során 

 
Többváltozós 
analízis 

Összes beteg  
(492) 

Metasztázis nélküli betegek*  
(429) 

Paraméterek Relatív rizikó 
(95%CI) 

P érték Relatív rizikó  
(95% CI) 

P érték 

Kor (év) 1,008 (0,991-1,024) 0,367 1,007 (0,986-1,028) 0,522 

Nem (ffi/ nő) 0,958 (0,667-1,377) 0,819 0,927 (0,591-1,454) 0,743 

T stádium T1a-b   0,01  <0,001 

                 T2 2,815 (1,477-5,367) 0,02 4,040 (1,974-8,268) <0,001 

                 T3a-b-c 1,636 (0,819-3,270) 0,164 6,040 (3,540-10,304) <0,001 

                 T4 2,570 (0,977-6,763) 0,056   

Grade 
(G1/G2-3) 

2,006 (1,257-3,200) 0,003 2,180 (1,307-3,638) 0,003 

Stádium 
(I-II/III-IV) 

3,492 (1,638-7,444) 0,001 2,635 (0,345-20,131) 0,350 

Nekrózis 
(van/nincs) 

1,833 (1,239-2,711) 0,002 1,550 (0,859-2,799) 0,146 

Metasztázis* 
(van/nincs) 

5,805 (3,814-8,837) <0,001   

Tumor méret (cm) 1,006 (1,001-1,012) 0,028 1,002 (0,993-1,012) 0,631 

MMP12 (0 / +) 1,260 (0,874-1,816) 0,216 1,612 (1,004-2,589) 0,048 

 

CI: konfidencia intervallum, *a műtét idején 
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8. ábra. Log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis az 

MMP12 negatív (kék görbe) és MMP12 pozitív (zöld görbe) tumorral rendelkező 

betegek esetén, a teljes beteganyagon. 
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9. ábra. Log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis az 

MMP12 negatív (kék görbe) és MMP12 pozitív (zöld görbe), felismeréskor szervre 

lokalizált tumorral rendelkező betegeknél. 
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5.3. TMEM27 

 

5.3.1. TMEM27 expresszió immunhisztokémiai vizsgálata 

TMEM27 expresszió vizsgálatára 486 beteg (1. csoport) került beválasztásra 

retrospektív módon. Az 1. csoportból 422 beteg (2. csoport) a diagnosis felállítása 

idején nem rendelkezett metasztázissal. Az 1. csoportba sorolt betegek 13 százalékánál 

volt észlelhető metasztázis a műtét időpontjában. A 2. csoportban a betegek 17 

százalékánál jelentkezett progresszió a nyomonkövetés során. Az összes beteg 29 

százalékánál alakult ki metasztatikus állapot. Az átlagos nyomonkövetési idő 65,5±37,1 

hónap volt. A férfi:nő arány 313:173 (64,4% és 35,6%), az átlagos életkor 61,3 év volt. 

Az átlagos tumorméret a vizsgálat végéig elhunyt betegek esetén 86 mm volt, míg a 

túlélő betegek csoportjánál csak 52 mm.  

Immunhisztokémiai vizsgálatra azért választottuk ki a TMEM27 gént, mivel ez 

kizárólagosan a proximális tubulusban fejeződik ki, mely a konvencionális veserák 

kiindulási helyének tekinthető. Fötális vesében immunhisztokémia során a TMEM27 

halvány, membránhoz kötött expressziót mutatott a proximális tubulusok luminális 

felszínén (10. ábra, a). Felnőtt vesében a TMEM27 szintén proximális tubulusok 

luminális felszínén fejeződött ki, azonban a festődés jelentősen intenzívebb volt (10. 

ábra, b). A vizsgálat során 486 beteg paraffin blokkjaiból esetenként kiemelt 1-4 

szövethenger felhasználásával készített TMA-t festettük meg TMEM27 antitesttel. 

Változatos intenzitású, kizárólag membránhoz kötött festődést észleltünk 356 tumornál, 

míg 130 eset TMEM27-negatívnak bizonyult 10. ábra, c-f). 

Ugyanabból a tumorból nyert, különböző grádusú illetve megjelenésű területeket 

reprezentáló többes minták esetén, amennyiben pozitív és negatív festődés is előfordult, 

az eredményt negatívnak tekintettük.  

Annak érdekében, hogy alátámasszuk a TMEM27 festődés specificitását, a 

vizsgálatot egyéb típusú vesetumor mintákon is elvégeztük. A vizsgált 54 papilláris 

veserák mintából 9 esetben a minta kis területein gyenge pozitív festődés volt észlelhető 

a sejtek felszínén, főként a jobban differenciálódott, a proximális tubulus sejtekre 

hasonlító eozinofil sejtekben. A vizsgált 21 kromofób veserák, 33 vese onkocitóma, hét 

mucinózus tubuláris és orsósejtes karcinoma (MTSCC), hat metanefrikus adenoma és 

kilenc Wilms-tumor minta egyike sem mutatott pozitív festődést TMEM27 antitesttel.  

A rendelkezésre álló experimentális irodalmai adatok arra utalnak, hogy a HNF1A 

(TCF1) transzkripciós aktivátor szabályozza a TMEM27 expresszióját [Fukui et al. 
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2005]. Ennek ismeretében anyagunkon megvizsgáltuk HNF1A kifejeződését. 

Eredményeink alapján normál veseszövetben mind a két gén a proximális tubulusokra 

lokalizálódik, azonban konvencionális veserákokban nem találtunk összefüggést a két 

gén expressziója között (10. ábra g-h). 

 

 

 

10. ábra. Anti-TMEM27 antitesttel végzett immunhisztokémia során mind a fötális (a) 

és felnőtt (b) normál vesében kizárólag a proximális tubulusokban (PT) találtunk 

pozitivitást. A konventionális veserákokban gyenge (c), közepes (d) vagy intenzív (e) 

festődést észletünk. Számos esetben egyetlen tumor sejt sem volt pozitiv (f). HNF1A 

antitesttel mind diffuz pozitív (g) vagy negatív (h) festődést észleltünk. (DT: disztális 

tubulus, PT: proximális tubulus) 

 

5.3.2. A TMEM27 expresszió összehasonlítása a klinikopatológiai jellemzőkkel  

A TMEM27 fehérje expresszió és a klinikopatológiai jellemzők viszonyát a 12. 

táblázat foglalja össze. A TMEM27 expresszió szignifikáns összefüggést mutatott a 

túléléssel, a tumor mérettel, a grádussal, a T stádiummal, a TNM stádiummal és a műtét 

időpontjában a metasztázis jelenlétével.  
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12. Táblázat. A TMEM27 expresszió és a konvencionális veserák klinikopatológiai 

jellemzői közötti összefüggések. 

 

 Esetek 
száma 
(486) 

TMEM27 
 +           - 

P-érték 

Kor 
átlag 
SE 

 
 

 
60,8 
1,02 

 
61,5 
0,59 

0,567 

Nem 
férfi 
nő 

 
313 
173 

 
230 
126 

 
83 
47 

0,877 

Státusz 
AWOD 
DOD 

 
339 
147 

 
293 
63 

 
46 
84 

<0,001 

Tumor méret 
< 4 cm 
4-7 cm 
> 7 cm 

 
181 
175 
130 

 
156 
131 
69 

 
25 
44 
61 

<0,001 

Grade 
G1 
G2 
G3 

 
265 
140 
81 

 
239 
95 
22 

 
26 
45 
59 

<0,001 

T-stádium 
T1a-b 
T2 
T3a-b-c 
T4 

 
293 
40 
145 
8 

 
252 
28 
75 
1 

 
41 
12 
70 
7 

<0,001 

Stádium 
I/II 
III/IV 

 
316 
170 

 
270 
86 

 
46 
84 

<0,001 

Metasztázis * 
van 
nincs 

 
64 
422 

 
22 
334 

 
42 
88 

<0,001 

 

*a műtét idején, AWOD: alive without disease = tumormentes túlélő, DOD: dead of 

disease = veserák következtében elhunyt. 
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5.3.3. Az TMEM27 expresszió és a túlélési adatok közötti összefüggés 

Az átlagos nyomonkövetési idő 65,5±37,1 hónap volt. A log-rank teszt 

alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis a TMEM27 negatív tumorral 

rendelkező betegek esetén rossz daganat specifikus túlélést mutatott mindkét 

betegcsoportban (12. és 13. ábra). A TMEM27 kifejeződésének hiánya az 1-es 

csoportban 39 hónap (23,6-54.4, 95% CI), a 2-es csoportban 58 hónap (53-108, 95% 

CI) medián túlélési idővel járt együtt. Egyváltozós analízis során az 1-es és 2-es 

csoportba tartozó TMEM27 negatív tumorral rendelkező betegeknél a daganatspecifikus 

halálozás rizikója szignifikánsabb magasabb volt a TMEM27 pozitív esetekhez képest. 

A TMEM27 festődés független prognosztikai értékének meghatározása érdekében 

többváltozós analízist végeztünk az ismert klinikopatológiai prognosztikai változókat 

figyelembe véve (13. táblázat). 

Az 1-es csoportban a T-stádium, a tumor méret, a metasztázis felismeréskori 

jelenléte és a TMEM27 expresszió bizonyult statisztikailag szignifikánsnak (RR-2,76; 

95% CI-1,91-3,99; p <0,001). A 2-es csoportba sorolt, a műtét idején nem metasztatikus 

eseteknél csak a T-stádium és a TMEM27 expresszió volt szignifikáns (RR-2,95; 95% 

CI-1,81-4,80; P<0,001). Tehát a TMEM27 expresszió hiánya független negatív 

biológiai prognosztikai faktornak tekinthető, mely kedvezőtlen daganatspecifikus 

túléléssel jár együtt konvencionális RCC esetén.  
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12. Ábra. Log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis a 

TMEM27 negatív (kék görbe) és MMP12 pozitív (zöld görbe) tumorral rendelkező 

betegek esetén, a teljes beteganyagon. 
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13. ábra. Log-rank teszt alkalmazásával végzett Kaplan-Meier túlélés analízis a 

TMEM27 negatív (kék görbe) és TMEM27 pozitív (zöld görbe), felismeréskor szervre 

lokalizált tumorral rendelkező betegeknél.  
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13. Táblázat. Klinikopatológiai paraméterek és a TMEM27 expresszió összefüggése a 

daganatspecifikus túléléssel Cox regressziós analízis szerint.  

 

Többváltozós 
analízis 

Összes beteg  
(486) 

Metasztázis nélküli betegek* 
(422) 

Paraméterek 
Relatív rizikó  
(95% CI) 

P érték 
Relatív rizikó 
(95% CI) 

P érték 

Kor (év) 1,01 (0,99-1,03) 0,088 1,02 (0,99-1,04) 0,064 

Nem (ffi/nő) 0,94 (0,65-1,36) 0,768 0,83 (0,52-1,33) 0,451 

T1a-b  0,025  <0,001 

T2 2,08 (1,06-4,07) 0,032 4,16 (2,03-8,52) <0,001 

T3a-b-c 0,75 (0,36-1,57) 0,455 5,15 (2,95-8,97) <0,001 

T4 1,08 (0,39-2,96) 0,873   

Grade 
(G1/G2-3) 

1,55 (0,94-2,54) 0,081 1,72 (0,99-2,99) 0,051 

Stádium 
(I-II/III-IV) 

5,18 (2,48-10,82) <0,001 2,35 (0,31-17,87) 0,407 

Metasztázis* 
(van/nincs) 

5,97(3,92-9,09) <0,001   

Tumor méret (cm) 1,00 (1,00-1,01) 0,003 1,00 (0,99-1,01) 0,255 

TMEM27 (+ / 0) 2,76 (1,91-3,99) <0,001 2,95 (1,81-4,80) <0,001 

 

CI: konfidencia intervallum, *a műtét idején 

 



 

 52

6. MEGBESZÉLÉS 

 

6.1. SAA1 és a konvencionális veserák prognózisa 

Többváltozós analízis során az SAA1 expressziója a tumorsejtek citoplazmájában 

daganat specifikus halálozás rizikójával társult és független prognosztikai biomarkernek 

bizonyult. Az akut fázis fehérje SAA1 gyulladás esetén, válaszként az IL1A, IL1B and 

IL6 fokozott kifejeződésére a májban termelődik és a szérumban kimutatható 

[Kovacevic et al. 2008]. Ugyanakkor, az SAA1 fehérje felerősíti az immunválaszt a 

tumor mikrokörnyezetében az IL6, CXCL8 and CXCL1, valamint a metalloproteinázok 

aktiválásával [de Seny et al. 2013]. Tehát az SAA1 az úgynevezett “pro-inflammatory 

amplification loop” egyik komponense, amely fontos szerepet tölt be a tumorok 

mikrokörnyezetének változásában és így a tumorok progressziójában. Továbbá, az 

SAA1 elősegíti a tumor sejtek migrációját az MMP-9 expresszió indukálásával [Paret et 

al.2010]. Az SAA1 molekulának számos receptora van, amelyekhez kötődve különböző 

sejtfunkciókban játszik szerepet. A G proteinhez társult FPRL1 géne részt vesz a 

cytokinek indukciójában és az SAA1 kemotaktikus funkciójában. Újabb adatok szerint 

az SAA1 a TLR4-p38 foszforiláció-NF-kB jelátviteli rendszeren keresztül fejti ki 

hatását [Sandri et al. 2008]. Az LBP-CD14 komplex az említett jelátvitel aktiválásával 

felerősíti az MMP-2 valamint a beta-integrin kifejeződését és ezen az úton is hozzájárul 

a tumorsejtek invázív tulajdonságához [Harmey et al. 2002]. Mindezek a gyulladásos 

folyamatok olyan irányban változtatják meg a tumor környezetét, ami a sejtek 

proliferációját, túlélését, gyógyszer rezisztenciáját valamint a neoangiogenezist segitik 

elő [Mantovani et al. 2008]. 

Az SAA1 emelkedett szerum szintje összefüggést mutat a tumorok klinikai és 

patológiai paraméreteivel [Wood et al. 2010].  Azonban ezeket az adatokat önmagukban 

óvatosan kell kezelni, mert az SAA1 szérum szintjének emelkedése nem daganat, 

hanem gyulladás specifikus. Ezért az emelkedett szérum szint kiértékelésénél feltétlenül 

ismerni kell a beteg áltlános állapotát és ki kell zárni bármilyen bakteriális vagy nem 

bakteriális gyulladás jelenlétét. A konventionális veserák prognózisának megítélésében 

az SAA1 kifejeződése a tumor sejtek citoplazmájában egy szolid biomarkernek 

tekinthető. 
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6.2. MMP12 és a konvencionális veserák prognózisa 

Az előzetes vizsgálatok során az MMP12 fokozott expressziója volt észlelhető a 

magas malignitású szarkomatoid RCC mintákban. Az immunhisztokémiai vizsgálat az 

MMP12 fehérje gyenge és közepes kifejeződését igazolta a konvencionális típusú RCC 

minták 31 százalékában. Általánosan elfogadott, hogy a konvencionális típusú veserák a 

proximális tubulusokból indul ki. Meglepő módon normál fötális és felnőtt 

veseszöveten MMP12 expresszió kizárólag a distalis tubulus sejtekben volt 

megfigyelhető. Ez arra enged következtetni, hogy a cRCC minták vizsgálata során 

tapasztalható MMP12 pozitivitás de novo tumorspecifikus génexpresszió következtében 

jön létre. A citoplazmatikus MMP12 expresszió a progresszió magas kockázatával 

társul a műtét idején szervre lokalizált daganattal rendelkező betegcsoportban. A 

Kaplan-Meier analízis szintén szignifikáns különbséget (p <0,001) jelzett a túlélés 

tekintetében az MMP12 negatív és pozitív eseteket összehasonlítva. Eredményeink az 

mutatják, hogy az MMP12 fokozott expressziója konvencionális típusú veserákban 

összefüggésben áll a kedvezőtlen kimenetellel. 

A cinkfüggő endopeptidázok közé tartozó mátrix-metalloproteinázok alapvető 

szerepet játszanak az extracelluláris mátrix lebontásában [Nagase et al. 1999], mely az 

olyan fiziológiás folyamatok, mint az embrionális fejlődés, a sebgyógyulás és a szöveti 

remodelláció mellett a daganatok invazív növekedésében és szóródásában is 

meghatározó jelentőségű [Lyu et al. 2005; Shuman Moss et al. 2012; Werb et al. 1992]. 

Az extracelluláris mátrix lebontása kiemelkedően fontos a tumor progresszió és a 

metasztázis képződés szempontjából. Az áttét kialakulásához vezető folyamat egyik 

első lépése a bazálmembrán degradációja, melyben a mátrix-metalloproteinázok 

működnek közre. Az extracelluláris mártixot alkotó fehérjék, mint a kollagén, a 

fibronektin és a laminin proteázok általi átalakítása erősen befolyásolja a tumor 

progresszió folyamatát [Kessenbrock et al. 2010]. A mátrix-metalloproteinázok 

módosíthatják az extracelluláris mátrixot, mely különböző jelátviteli utakon keresztül 

tumor progresszióhoz vezet [Nguyen-Ngoc et al. 2012]. A mátrix-metalloproteinázok 

számos bioaktív molekula átalakítására képesek, ezáltal elősegítve a sejt migrációt, a 

proliferációt, az angiogenezist és a gyulladásos reakciókat, melyek mindegyike 

szükséges a tumor progresszióhoz [Butler et al. 2009]. 

Az MMP12, másnéven makrofág-metalloproteináz fehérje inaktív formája 54 kDa 

méretű, melyből az N- és C-terminál lehasítását követően alakul ki a 22 kDa méretű 

aktív forma [Shapiro et al. 1993]. Az MMP12 tumorbiológiában játszott szerepe 
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meglehetősen ellentmondásos. Attól függően, hogy milyen tipusú tumoron vizsgálják, 

az MMP12 mutathat daganatkeltő és daganatellenes hatást egyaránt. Az MMP12 

expresszió összefüggést mutat számos daganattípus, mint a tüdő, fej-nyak, bőr, 

nyelőcső, prosztata és a hasnyálmirigy rák, valamint eredményeink alapján a 

konvencionális típusú veserák progressziójával [Lv et al. 2015; Yang et al. 2012; Ding 

et al. 2002; Nabha et al. 2008; Kerkelä et al. 2002; Balaz et al. 2002]. Az MMP12 

elősegíti a nazofaringeális karcinóma sejtek migrációját és invázióját [Chung et al. 

2014]. A fentiekkel ellentétben, az MMP12 expresszió tumorellenes hatással bír 

hepatocelluláris, gyomor és kolorektális karcinóma esetén [Cheng et al. 2010; Yang et 

al. 2001, Gorrin Rivas et al. 1998]. Az MMP12-t termelő tumorok jobb prognózisát 

bizonyos tumorokban azzal magyarázzák, hogy az MMP12 szerepet játszik az 

angiosztatin plazminogénné történő átalakításában, ezáltal gátolja az endotheliális sejtek 

proliferációját, mely szükséges a tumor növekedéséhez és a metasztázis képződéshez 

[Gorrin Rivas et al. 2000]. 

 

6.3. TMEM27 és a konvencionális veserák prognózisa 

Vizsgálatunk során az irodalomban elsőként igazoltuk, hogy a TMEM27 expresszió 

hiánya konvencionális veserák esetén összefüggésben van a szarkomatoid szövettani 

elváltozásokkal és a betegség végzetes progressziójával. A nefrektómia idején nem 

metasztatikus betegek TMEM27 negatív daganat esetén legalább háromszor nagyobb 

valószínűséggel haláloznak el a veserák progressziója következtében, mint a TMEM27 

pozitív tumorral bíró betegek. A Kaplan-Meier analízis alapján látható, hogy a 

TMEM27 expresszió hiánya negatív és független prognosztikai faktornak tekinthető a 

renocelluláris karcinóma progressziójának előrejelzésében. Az összes beteget (1-es 

csoport) számításba véve a medián túlélés 39 hónap (95% CI) volt, míg a 2-es csoportba 

sorolt, a nefrektómia idején nem metasztatikus betegeknél a medián túlélés 81 hónap 

(95% CI) volt. Tehát a TMEM27 expresszió értékes prognosztikai faktorként szolgál a 

posztoperatív tumormentes túlélés előrejelzésében a diagnosis felállításakor nem 

metasztatikus betegeknél. A többváltozós Cox regressziós model kimutatta, hogy a 

tumorsejtek a TMEM27 expressziójának hiánya szignifikáns kapcsolatban van a 

betegség halálos kimenetelével a 2-es betegcsoportban. A TMEM27 expresszió és a 

tumor T-stádiuma (mindkettőnél p <0,001) szignifikáns összefüggést mutat a 

daganatspecifikus túléléssel többváltozós Cox regressziós analízis során. Eredményeink 

arra engednek következtetni, hogy a TMEM27 immunhisztokémia a T klasszifikácóval 
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kombinálva jó markerként használható a konvencionális típusú RCC progressziójának 

előrejelzésében. 

A TMEM27-t először a vese gyűjtőcsatornákban azonosították [Zhang et al. 2001], 

emiatt kapta a kollektrin nevet. Helyes lokalizációja és funkciója napjainkra 

tisztázódott. A TMEM27 gén által kódolt transzmembrán fehérje fontos szerepet játszik 

az aminosav transzportereknek a proximális tubulusok apikális kefeszegélyére történő 

eljuttatásában. [Verrey et al. 2009]. Az SLC6A19 aminosav transzporter expressziója 

függ a TMEM27 sejtfalban való jelenlététől [Danilczyk et al. 2006]. A TMEM27 gén az 

X kromoszóma rövid karjának 22-es régiójára, a pszeudo-autoszomális területen kivülre 

lokalizálódik, így az Y kromoszómán nincs homológja. Figyelemre méltó, hogy 18 

Turner szindrómás, XO genotípussal rendelkező beteg fenotípus vizsgálata során 14 

betegnél észleltek vese malformációt, főként patkóvesét, mely a normál populációban 

csak 1:400 gyakorisággal fordul elő [Pasquali et al. 2009; O Brian et al. 2008]. 

A TMEM27 szerepet játszik az inzulin exocytosis vezérlésében a SNARE (the 

soluble N-ethylmaleimide-sensitive-factor attachment protein receptor) komplex 

szabályozásával a hasnyálmirigyben, a Langerhans szigetek béta sejtjeiben. A 

cukorbetegség ritka formája, a MODY (maturity-onset diabetes of the young) esetén 

jellemző a beta sejtekben a glükóz stimulálta inzulin szekréció elégtelensége [Fajans et 

al. 2001]. A betegségnek hat különböző formája ismert, melyek különböző gének 

mutációja révén alakulnak ki. A transzkripciós faktort kódoló HNF1A (hepatic nuclear 

factor 1 alfa) gén mutációja felelős a 3-as típusú MODY kialakulásában [Yamagata et 

al, 1996]. A vesében és a hasnyálmirigyben a TMEM27 és a HNF1A azonos sejtekben 

lokalizálódik, melynek alapján feltételezték, hogy a HNF1A transzkripciós faktor 

downstream célgénje a TMEM27 [Fukui et al. 2005; Yamagata et al. 2007]. 

Vizsgálataink során megerősítettük, hogy mind TMEM27 és a HNF1A a normál 

veseszövet proximális tubulusaiban fejeződik ki. A TMEM27 a proximális tubulusok 

kefeszegélyében, a HNF1A transzkripciós faktor pedig a proximális tubulusok 

sejtmagjaiban volt azonosítható. Azonban konvencionális veserákokban nem találtunk 

összefüggést a két fehérje pozitív festődése között. 

A rendelkezésre álló szűkös irodalmi adatokban nincs arra utaló adat, hogy a 

TMEM27 szerepet játszana a daganatképződést illetve progressziót szabályozó 

molekuláris folyamatokban. Habár a TMEM27 expressziót egerekben összefüggésbe 

hozták a béta sejtek proliferációjával [Akpinar et al. 2005], más szerzők ennek 

lehetőségét egyenesen kizárták [Altirriba et al. 2010]. Azonban Zhang és mtsai small 
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interferáló RNS silencing módszerrel végzett kísérleteik alapján felvetették, hogy a 

TMEM27 szerepet játszik a vese epithelium csillószőreinek és polaritásának 

fenntartásában [Zhang et al. 2007]. Vizsgálataink arra utalnak, hogy magas malignitású 

veserák sejtjeiben a TMEM27 fehérje sejtfalból történő eltűnése együtt jár a sejtek 

polaritásának elvesztésével. Ezek a tumorok epithel-mesenchyma transzformáción 

mennek át, ezáltal biológiai malignitásuk jelentősen emelkedik, mely fokozottabb 

progresszióval és metasztázis képződéssel jár együtt. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az utóbbi évtizedekben a képalkozó eljárások széleskörű használata a veserák 

alacsonyabb stádiumban történő felismeréséhez vezetett. Az incidentálisan felismert 

T1a, T1b és T2 tumorok száma a legtöbb urológiai centrum műtéti statisztikájában 

emelkedő tendenciát mutat. Bár ezek a tumorok alacsonyabb gyakorisággal 

progrediálnak, mint a magasabb stádiumú (T3, T4) tumorok, azonban körülbelül 15-20 

százalékuknál a nyomonkövetés során metasztázis jelentkezik. Ezen magas rizikójú 

betegcsoport csoport felismerésére kevés marker ismert. Vizsgálaink során három, a 

daganat progresszióját elősegítő illetve jelző markert azonosítottunk: 

 

A. Igazoltuk, hogy az SAA1 akut fázis protein kifejeződése a tumorsejtek 

citoplazmájában szignifikánsan társul azon daganatok posztoperatív progressziójával, 

amelyek a felismeréskor még a vesére lokalizálódtak. Adataink megerősítik a 

konvencionális vese tumorok mikrokörnyezetében lezajló gyulladásos folyamatok 

szerepét a tumor progresszióban. 

 

B. Továbbá igazoltuk, hogy az MMP12 citoplazmatikus expressziója konvencionális 

veserákban összefüggésben áll a posztoperatív metasztázis képződéssel és a rövidebb 

daganatspecifikus túléléssel. Ez annak tükrében érthető, hogy nemcsak a gyulladásos 

folyamatok felerősítése, hanem a tumor stroma leépítése, lebontása is szükséges a sejtek 

szabad mozgásához és igy a metasztázisok kialakulásához. Ebben a folyamatban az 

MMP12-nek jelentős szerepe van. 

 

C. Az invázióhoz és sejtmozgáshoz szükséges a normalis epitheliális forma átmeneti 

feladása, azaz az epithel-mesenchyma-tranzició (EMT). Ennek során a sejtek átalakítják 

belső szerkezetüket. Pl. a normális epithel sejtekre jellemző keratin 8 és 18 mellett 

megjelenik a keratin 7 és 19 expressziója, vagy más, a sejtek plaszticitását 

megváltoztató gének kifejeződése. Mivel a TMEM27 struktúrfehérje a proximális 

tubulus polarizált epitheljének a funkciójához elengedhetetlen, ennek elvesztése az 

EMT átesett magas malignitású tumorokban érthető. Bár nem függ össze közvetlenül a 

daganat progresszióval, egy megbízható marker a posztoperatív daganatspecifikus 

túlélés előrejelzésére felismeréskor klinikailag szervre lokalizált konvencionális 

veserákban szenvedő betegeknél. 
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Összefoglalva, az SAA1, MMP12 és TMEM27 gének kitűnő biomarkerként 

használhatók, amelyek alkalmasak a posztoperatív daganatspecifikus túlélés 

előrejelzésére felismeréskor klinikailag szervre lokalizált konvencionális veserákban 

szenvedő betegeknél. Az immunhisztokémiai vizsgálat megbizható és alacsony költségű 

módszer. A további munka során igazolt markerekkal a jövőben használhatóak lesznek 

a progresszió előrejelzére önmagukban, vagy egymással, ill. más biomarkerekkel és 

klinikai változókkal kombinálva egy integrált prognosztikai rendszer részeként. Az így 

létrehozott új integrált prognosztikai rendszer prediktív képességének értékeléséhez 

természetesen belső és külső validálás is szükséges. Az új prognosztikai rendszerrel 

azonosított magas rizikójú esetek fokozott intenzitású ellenőrzése biztosíthatná a 

relapszus korai felismerését, ezáltal lehetővé téve a további sebészi kezelés (lokális 

recidíva műtéti eltávolítása, metasztázis műtéti eltávolítása) elvégzését és a target 

terápia elindítását még a beteg általános állapotának leromlása előtt. A rizikóhoz 

adaptált nyomonkövetés feltehetően fokozná a másodlagos kezelés hatékonyságát, 

ezáltal túlélési előnyt biztosítva az érintett betegeknek.  
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