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1. Bevezetés 

 

1.1. A vese tumorok gyakorisága 

A vese tumor a kilencedik leggyakoribb rosszindulatú betegségférfiakban, 

míg nőkben a 14-ik, 1,5:1 arányú férfi dominanciával. A vese tumorok előfordulása 

sokkal nagyobb a fejlett országokban (Egyesült Államok és Európa legtöbb 

országa), Európábana Cseh Köztársaságban a legmagasabb incidenciájú. A modern 

diagnosztikus eljárásoknak köszönhetően ezekben az országokban egyre több korai 

fázisban lévő vesedaganat kerül felismerésre, amely hatással van a daganat 

specifikus vese tumor miatti halálozási statisztikára. Bár az afrikai és ázsiai 

országokban jóval kevesebb vese tumor fordul elő, az egészségügy fejletlensége 

miatt a daganat specifikus halálozási aránya jóval meghaladja a fejlett országokban 

észlelteket (Moch és mtsai, 2016).  

 

1.2. A vese tumorok szövettani osztályozása 

A vese tumorok osztályozásának jelentős szerepe van a betegség lefolyásának 

megítélésében és a betegek kezelésében. A daganatok nem képeznek biológiai 

ésmorfológiai egységet, különböző rosszindulatú és jóindulatú tumort különíthetünk 

el. 1886-ban Grawitz a vesedaganatok keletkezését az eltévedt mellékvese 

szigetekből vezette le, amelyek viszonylag gyakran láthatók a vese tokja alatt. Ezért 

akkoriban a vese tumort hypernephromának vagy leírója után Grawitz tumornak 

nevezték. Az ötvenes évekbenelektronmikroszkópos vizsgálattal hasonlóságot 

találtak a tumor sejtek és a proximális vesecsatornák hámja között, és ettől kezdve 

az amerikai irodalomban a vese tumorokat egységesen adenokarcinómának 

nevezték el. Később az AFIP (Armed Force Institute of Pathology) által kiadott 
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hivatalos klasszifikációk megkülönböztettek világos sejtes, granulár sejtes és kevert 

sejtes vesekarcinómát és a tumorok leírásában utaltak azok növekedési formájára, 

mint trabekuláris, tubuláris, papilláris és szolid formák (Bennington és Beckwith, 

1975).  

A hetvenes években Bannasch és mtsai (Deutsche Krebsforschung Zentrum, 

Heidelberg) elektronmikroszkópos és enzimhisztokémiai vizsgálatok alapján 

kísérletes patkány tumorokatvilágos sejtes, kromofil (azaz jól festődő) és kromofób 

(alig, vagy nem festődő) karcinómákra osztották (Bannasch és mtsai, 1974). Ezt a 

klasszifikációt alkalmazta Thoenes a humán vese tumorokra, és megkülönböztetett 

világos sejtes, kromofil és kromofób vese tumort, valamint vese onkocitómát, ami a 

Mainz-klasszifikáció néven került be az irodalomba (Thoenes és mtsai, 1986). 

Később leírták a világos sejtes karcinóma eozinofil variánsát, a kromofil veserák 

eozinofil és bazofil variánsait is. A kromofób veserákon belül is megkülönböztettek 

kromofób és eozinofil variánst. Bár ez az osztályozás hasonlóan az AFIP 

klasszifikációhoz nem volt egyértelműen reprodukálható, Thoenes és mtsai érdeme, 

hogy leírták a kromofób veserákot, mint egy új humán vese tumor entitást. 

A mainzi felosztással, csakúgy, mint a korábbi osztályzásokkal az volt a 

legnagyobb gond, hogy a Mainz klasszifikáció a tumorok fenotípusát, azaz a 

szövettani megjelenésétvette alapul. Azonban a vese karcinómák jelentős hányada 

kifejezett heterogenitást mutat, azaz kevert világossejtes, kromofób, eozinofilés 

kromofil formák fordulnak elő, ami megnehezítette az osztályozás alkalmazását a 

rutin szövettani vizsgálatok során. A különböző növekedési formák, mint szolid, 

trabekuláris, tubuláris és papilláris forma között is jelentős átfedés van. Gyakori, 

hogy különböző növekedési és citológiai formák jelennek meg ugyanabban a 

tumorban, ami megnehezíti a diagnózis felállításátvagy téves diagnózishoz vezet.  
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1.3. Paradigmaváltás a vese tumorok osztályozásában 

Az áttörést a nyolcvanas évek végén Kovács és mtsai által elkezdett 

kromoszómavizsgálatok hozták meg. A jellemző citogenetikai elváltozások, mint a 

7-es, 17-es valamint a 8-as, 12-es, 16-os és 20-as kromoszómák triszómiája és az Y 

kromoszómavesztése alapján elkülönítették a papilláris vese tumort, mint genetikai 

és biológiai entitást (Kovács, 1989; Kovács és mtsai 1991). A nefrektómia során 

eltávolított vesék részletes szövettani vizsgálatával a papilláris vese tumor eredetét a 

vese korai differenciálódási zavarából visszamaradt, tumort megelőző léziókra 

vezették vissza (Kovács és Kovács, 1993). Ezt támogatja a MET gén csírasejtes 

mutációja és a nagyszámú tumor megelőző papilláris léziók közötti összefüggés is 

(Ornstein és mtsai, 2000). Később a jellemző kromoszómaeltérések alapján 

megkülönböztettek papilláris adenómát és karcinómát. 

 A leggyakrabban előforduló vese tumorban, amit a mai nomenklatúrával 

konvencionális veseráknak nevezünk,a tumorok több mint 95%-ában leírták a 3-as 

kromoszóma delécióját (Kovacs és mtsai, 1988; Kovacs és Frisch, 1989). A von 

Hippel-Lindau gén mutációja kizárólag csak konvencionális veserákban fordul elő 

(Kenck és mtsai, 1996). A Thoenes által a humán vese tumorok közt elsőként 

említett kromofób veserákban a citogenetikai vizsgálatok csakúgy, mint a későbbi 

DNSvizsgálatok, jellemző 1-es, 2-es, 6-os, 10-es, 13-as, 17-es és 21-es kromoszóma 

monoszómiáját írták le (Kovacs és mtsai, 1988; Kovacs és Kovacs, 1992; Speicher 

és mtsai, 1994; Bugert és mtsai, 1997). A vese negyedik leggyakoribb tumora, a 

jóindulatú vese onkocitóma jellemző kromoszómális elváltozásai is ekkor kerültek 

először leírásra (Kovacs és mtsai, 1987, 1989; Füzesi és mtsai, 1994).  

A fentebb említett kromoszóma és későbbi DNS vizsgálatok alapján egy 

alapvetően új vese tumor osztályozás született meg. Ezek a részletes vizsgálatok 
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lehetővé tették a különböző vese tumorok egyértelmű diagnózisát (Kovacs, 1993a, 

Kovacs, 1993b). Az új osztályozási rendszer, a Heidelbergben 1996-ban szűk 

körben megtartott nemzetközi vese tumor megbeszélésen történt megegyezéssel, 

mint a „Heidelberg Classification of Renal Cell Tumours” került közlésre (Kovacs 

és mtsai. 1997).  

Az új osztályozás előnye, hogy a vese tumorok több mint 95%-át kitevő 

konvencionális, papilláris és kromofób veserákok ésa vese onkocitómák 

kromoszómális és DNS ujjlenyomatuk alapján egyértelműen kórismézhetők, így 

kiküszöböli az átfedő citológiai és szövettani jellemzők által okozott diagnosztikus 

nehézségeket (1. Táblázat). A heidelbergi munkacsoport kidolgozta a vese tumorok 

differenciáldiagnosztikájára alkalmas mikroszatellita vizsgálatot, amelynek 

segítségével a négy fő vese tumor típus egy olcsó és megbízható eljárás segítségével 

elkülöníthetővé vált (Bugert és Kovacs, 1996). A módszer előnye, hogy a 

kromoszómavizsgálattal ellentétben nem kíván friss tumor szövetet és 

sejttenyésztést, hanem paraffinba ágyazott anyagból 24 órán belül kivitelezhető. 

Később ugyanez a munkacsoport kidolgozott egy BAC-arrayt a vese tumorok 

diagnózisára és bizonyította a kommersziálisan elérhető DNS és SNP microchipek 

alkalmazhatóságát is (Wilhelm és mtsai, 2002; Yusenko és mtsai, 2009). 
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Tumor Gyakoriság 

(%) 

Genomikus jellemzők Génmutáció 

(%) 

5 éves 

túlélés 

(%) 

cRCC 70-75 -3p, -6q, -8p, -9p, -14q VHL(50%) 

PBRM1(35%) 

50-60 

pRCC 8-10 +7, +17, +8, +12, +16, +20,  MET (5%) ~90-95 

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

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

ucRCC 3 mint cRCC, pRCC, chRCC, CDC ? ~20 

CDC <1 ? ? 30 

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

MA <1 nincs ? 100 

1. Táblázat A vese tumorok fontosabb genetikai és klinikai jellemzői 

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

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

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. 

 
1.4. Visszatérés a morfológián alapuló osztályozáshoz 

A heidelbergi osztályozást az amerikai Mayo Klinikán 1997-ben azUICC 

(Union Internationale Contre le Cancer) és az AJCC (American Joint Committee 

on Cancer) nevében tartott ad-hoc összejövetel egy az egyben plagizálta (Storkel és 

mtsai 1997). Később ismét amerikai patológusok vezetése alatt a WHO és az általuk 

megszervezett ISUP (International Society of Urological Pathologists) is egy az 

egyben átvette a heidelbergi osztályozást, amit kiegészítettek az összes vese 



8 
 

tumormintegy 2-4%-át kitevő, rendkívül ritka tumorok katalógusával (némelyikből 

kevesebb, mint 10 eset ismert).  

Sajnálatos módon ismét visszatértek a morfológián alapuló osztályzáshoz és 

a változó citológiai megjelenés alapján „visszaklasszifikált” szövettani típusok 

mögött álló genetikai eltéréseket nem vettékfigyelembe. Ismét bevezették a 

világossejtes veserák megnevezést, amelyek mintegy 25-30%-a nem világos, hanem 

granuláris-eozinofil sejtekből épül fel. A papilláris vese tumorokat pedig a sejtek 

mérete alapján felosztották 1-es és 2-es típusra. Mivel az átmenet a sejtek 

méretében folyamatos, igen nehéz meghúzni a kis és nagy sejtek között a határt. 

Egyebekben ennek a megkülönböztetésnek semmilyen genetikai alapja sincs. A 

„világos sejtes” veserákok egy részét, azaz az eozinofil-granuláris citoplazmájú, 

papillárisan növekedő vesetumort (amelyben a konvencionális veserákra jellemző 

3-as kromoszóma deléciója valamint VHL gén mutációja fordul elő)több 

közleményben 2-es típusú papilláris vesetumornak írták le.  

A tézisben feldolgozott téma szempontjából fontos megemlíteni, hogy 

bevezették az onkocitoid papilláris karcinóma és az onkocitoid világossejtes 

karcinóma fogalmát, amely további diagnosztikus nehézséget okozott. Az utóbbi 

gyakorlatilag az ún. világossejtes karcinóma korábban leírt granuláris-eozinofil 

formájának felel meg. Megalkottáka jóindulatú vese onkocitóma különböző 

„altípusait” a citológiai változatosság alapján, valamint „high grade oncocytic” 

tumort és „low grade oncocytic” tumort (He és mtsai, 2018; Trpkov és mtsai, 2019). 

A kromofób veserákon belül szintén altípusokat írtak le, amelyekben típusos és 

eozinofil vagy éppen onkocitoid szubtípust különítenek el (Podduturi és mtsai, 

2015; Kuroda és mtsai, 2013; Davies és mtsai, 2014; Ohashi és mtsai, 2019). 

Ezenkívül figyelembe vették a növekedési formát, mint mikrocisztikus, papilláris 
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szubtípus vagy kromofób veserák Psammoma testekkel, kalcifikációval és pigment 

felhalmozódással (Michal és mtsai, 1998; Hes és mtsai, 2005; Foix és mtsai, 2016). 

A Birt-Hogg-Dubészindrómához társuló multiplex vesetumorok egy részét a 

jellemző szövettani megjelenés alapján vese onkocitómának vagy kromofób 

veseráknak kórismézték. Mivel sok esetben bizonytalanság mutatkozott, és a 

szövettani kép alapján sem tudták egyértelműen meghatározni a diagnózist, 

bevezették a „hybrid oncocytic chromophobe tumor” (HOCT) elnevezést 

(Pavlovich és mtsai, 2002). Ezt azonnal leírták Birt-Hogg-Dubészindróma nélkül is 

(Mai és mtsai, 2005; Delongchamps és mtsai, 2009; Petersson és mtsai, 2010; Hes 

és mtsai, 2013; Pote és mtsai, 2013; Ruiz-Cordero és mtsai, 2019). Ezzel a 

felfogással az ISUP körében összegyűlt és a patológiai folyóiratok szerkesztő 

bizottságaiban ülő, a közleményeket kontroláló patológusok, annak ellenére, hogy 

leírásaik igazolására a legmodernebb genetikai vizsgálatokat, mint az NGS (next 

generation sequencing) vagy CNV (copy number variation) végzik vagy végeztetik 

el, visszatértek a negyven-ötven évvel ezelőtti gondolkodáshoz. 

 
1.5. Klinikai diagnosztika 

Az egyéb okból elvégzett hasi ultrahangvizsgálatoknak és CT vizsgálatoknak 

köszönhetően a véletlenül felfedezett vese tumorok száma folyamatosan nő. Ezek a 

tumorok általában kisebb méretűek, és alacsonyabb stádiumúnak felelnek meg. A 

szimptomatikus esetek kb. 50%-ban hematuria, 40%-ban lágyéktáji fájdalom, 25%-

ban tapintható terime, és 30%-ban metasztázisra utaló tünet, mint a csontfájdalom, 

éjszakai izzadás, gyengeség, súlyvesztés és hemoptoe veti fel vesedaganat gyanúját. 

A betegek kevesebb, mint 10%-ánál jelentkezik a klasszikus triád, a tapintható hasi 

terime, makroszkópos hematuria és a fájdalom. Az esetek 30%-ához az ektópiás 

hormontermelés miatt paraneopláziás szindróma is társulhat, mint az anémia, 
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policitémia, hipertónia, hipoglikémia, Cushing-szindróma, hiperkalcémia, 

ginekomasztia, különböző vérzészavarok, libidócsökkenés. 

Az első és leggyakrabban elvégzett képalkotó vizsgálat az 

ultrahangvizsgálat. Előnye, hogy minden betegnél, ambulanter elvégezhető, 

könnyen reprodukálható, nem fájdalmas. Azonban a különböző daganattípusokra 

igen alacsony a specificitása és a 2cm-nél kisebb tumorok esetén a szenzitivitása is. 

A vesetérfoglaló folyamatok dignitásának közelebbi meghatározása céljából 

kontrasztanyagos CT vizsgálat elvégzése szükséges.Elmondható, hogy a daganaton 

belüli 15-20 HU (Hounsfield unit) kontrasztanyag halmozás általában malignitásra 

utal. A komplex ciszták Bosniak-féle osztályozása is kontrasztanyagos CT vizsgálat 

alapján történik. Az ezeknél gyakran megfigyelhető kalcifikáció azonban artefakt 

képződéshez vezet, így ronthatja a ciszták falában található, halmozást mutató 

karcinóma felismerését. Az MR vizsgálat inszenzitív a kalcium jelenlétére, így ez a 

vizsgálat jóval alkalmasabb a komplex ciszták vizsgálatára. A multiparametrikus 

MR vizsgálat emellett alkalmas a különböző szövettani szubtípusok 

megkülönböztetésére. A konvencionális veserák a T2 súlyozott méréseken igen 

heterogén megjelenést mutat köszönhetően a tumoron belül található nekrózisnak, 

vérzésnek és cisztáknak. Emellett a sejteken belül felhalmozódott lipidek 

detektálása is segít ennek a daganattípusnak diagnózisában.  Ezzel szemben a 

papilláris típus lényegesen alacsonyabb jelintenzitást mutat ugyanazon mérések 

esetén a benne felhalmozódott hemosziderinnek köszönhetően. Kromofób 

karcinóma esetén a T2 súlyozott méréseken a centrális hegnek megfelelően látható 

jelintenzitás-emelkedés, azonban ugyanez látható onkocitóma esetén is. Emellett 

mindkét tumor típusról elmondható, hogy perifériás elhelyezkedésű, 

hipovaszkularizált, így ezek elkülönítése képalkotó módszer segítségével igen 
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esetleges. Gadolínium kontrasztanyagos MR vizsgálat emellett kiválóan alkalmas a 

tumorthrombus elkülönítésére a vaszkuláris eredetű thrombusoktól, amely a 

tumorthrombussal ellentétben nem mutat kontrasztanyag halmozást. 

 

1.6. A vese onkocitóma 

1.6.1. Az onkocitóma klinikai-patológiai jellemzői 

Az onkocitómát először Zippel írta le (Zippel, 1942), amely a vese egyik 

jóindulatú daganata. Az irodalomban leírt néhány metasztatikus vese onkocitóma 

tulajdonképpen kromofób veseráknak felel meg. 

Az onkocitóma a vese tumorok 5-8%-át teszi ki, 25-91 éves életkor között 

bármikor előfordulhat, ám leggyakoribb a 70.életév körül. Férfiakban kétszer 

gyakoribb, mint nőkben. Makroszkóposan jól körülhatárolt, tömött tapintatú, 

azonban ritkán infiltrációs széllel rendelkezhet, sőt a perirenális zsírszövetben is 

fellelhetők onkocitóma sejtcsoportok, melyek eredete tisztázatlan, ugyanis benignus 

tumor lévén a metasztázis esélye kizárt. Leggyakrabban szoliter vesetérfoglaló 

folyamat, de lehet multifokális is és/vagy kétoldali. A jól körülírt tumor 

leggyakrabban a vesekéregben helyezkedik el, de ritkábban érintett lehet a 

perirenális zsírszövet, a medulla, sőt még a vesevéna is. 

A tumor metszlapja a típusos mahagóni barnától a sárgás-barnán át a sárgáig 

bármilyen színű lehet. Hegszövet centrálisan gyakoribb, de előfordulhat a tumor 

perifériáján is. Jól látható vérzés a metszlapon előfordulhat, de a nekrózis jelenléte 

rendkívül ritka. Az onkocitóma szövettani képe változatos. A típusos vese 

onkocitóma kerek, erősen eozinofil citoplazmájú sejtekből, ún. onkocitákból áll. 

Ezen sejtek citoplazmája eozinofil festődésű, sejtmagjuk kerek, kicsi és szabályos, de 

látható sejtmagvacskájuk van. Binukleáris sejtek szintén gyakran fordulnak elő. 
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Jellemző a sejtek szolid fészkes növekedése, amelyekegy sejtszegény, fellazult 

strómában helyezkednek el (1. Ábra, A).  

Ritkábban olyan onkocitómát is lehet észlelni, amelyik kis, keskeny 

citoplazmájú eozinofil sejtekből ún. onkoblasztokból épül fel. Előfordul tubuláris 

vagy cisztikus szerkezetű tumor is, az utóbbiakban néha papilláris növekedési 

formával. Néhány esetben bizarr sejtek csoportja pleomorf és hiperkromatikus 

maggal figyelhető meg (1. Ábra, B). Mitózis nem fordul elő. Ritkán a vesében 

számos onkocitóma vagy onkocitás lézió van. Onkocitomatózis többnyire a Birt-

Hogg-Dubé szindrómához társul, de előfordul sporadikus formában is(Pavlovich és 

mtsai, 2002).  

 

1. Ábra A. A vese onkocitóma típusos, tankönyvi formája. B. Az onkocitóma 

jellegzetes képe mellett bizarr sejtek körülírt növekedése figyelhető meg. 

 

1.6.2. Az onkocitóma immunhisztológiája 

Az onkocitóma immunhisztokémiai profilja változatos, a nemzetközi 

irodalomban egyetlen olyan immunhisztológiai marker sincs meggyőzően 

dokumentálva, mely csak a vese onkocitómában fejeződne ki. Az ISUP és a WHO 

patológusai által ajánlott a KIT, E-kadherin, S100A1 ugyan pozitív reakciót adnak az 
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onkocitómák többségében, de sajnos a kromofób veserákok egy részében is (Moch és 

mtsai, 2016). Hale kolloidális vas festése többnyire negatív, de az onkociták 

luminális felszínén pozitív festődés látható. Ellentmondásos adatok vannak a KRT7 

pozitivitásról. Egyes adatok szerint csak a kromofób veserákban pozitív, mások az 

onkocitómák jelentős részében is pozitív festődést írtak le. Ez, mint később a munka 

során tárgyaljuk, kizárólag megítélés kérdése. 

 

1.6.3. Az onkocitóma molekuláris patológiája 

A sporadikus megjelenésű onkocitómában leggyakrabban az 1-es 

kromoszóma monoszómiája fordul elő, de leírták a 14-es kromoszóma 

monoszómiáját, a 11q13 régió érintésével létrejött kiegyensúlyozott átrendeződést, 

véletlenszerű kromoszómaeltérést, vagy teljesen normál kariotípust (Kovacs és 

mtsai, 1987, 1989; Füzesi és mtsai, 1994). Férfiakban gyakori az Y kromoszóma 

vesztése.A Birt-Hogg-Dubé szindrómán kívül nem ismert a vese onkocitóma 

familiáris megjelenésű formája. A Birt-Hogg-Dubé szindrómában a folliculin 

(FLCN) gén autoszomális domináns mutációja a kiváltó ok, de sporadikus 

onkocitómában az FLCN mutációja nem fordul elő (Nagy és mtsai, 2004). A Birt-

Hogg-Dubé szindrómához társuló esetekben a tumorok egy részét atípusos 

onkocitómának kórismézik, más részét kromofób veseráknak vagy hibrid 

onkocitóma/kromofób tumornak (HOCT) (Pavlovich és mtsai, 2002). 

 

1.7. A kromofób veserák 

1.7.1. A kromofób veserák klinikai-patológiai jellemzői 

A kromofób veserák a vese tumorok 5-7%-át teszi ki. Gyermekkortól idős 

korig bármikor kialakulhat, de előfordulása a hetvenes életévek körül a leggyakoribb, 
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férfi dominanciával. A legtöbb kromofób veserák incidentálisan kerül felismerésre. 

Az első diagnózis idején viszonylag nagy, az átlagosátmérője 7cm. Általában jól 

körülhatárolt, metszlapja a halvány sárgától a barnáig változó. 

A típusos kromofób vesetumor sejtek alig festődő retikuláris citoplazmája 

széles, prominens sejtmembránnal rendelkezik (2.Ábra, A), azonban a legtöbb 

kromofób veserákban azenyhén eozinofil citoplazmájú és a retikuláris citoplazmájú 

sejtek keveredése látható (2. Ábra, B). A sejtmag gyakran szabálytalan szélű, 

körülötte perinukleáris haló helyezkedik el. A leggyakoribb növekedési formáját 

vékony kötőszövetes szeptummal elválasztott széles sejtcsoportok jellemzik, de 

előfordul tubuláris, sőt papilláris növekedési forma is. A kromofób veserák 2-8 %-a 

szarkómás átalakuláson megy át. A Birt-Hogg-Dubé szindrómában kialakult 

onkocitómák és a kromofób veserákok szövettanilag nagyon hasonlítanak egymásra, 

de nem a típusos vese onkocitómára vagy típusos kromofób veserákra, ami miatt 

ezeket a tumorokat tévesen úgynevezett hibrid onkocitóma-kromofób tumornak 

(HOCT) neveznek. 
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2. Ábra A. Az eredetileg leírt kromofób veserák szövettani képe a növényi sejtekre 

emlékeztető széles citoplazmájú sejtekkel, sejtmag csak ritkán észlelhető. B. Kevert 

sejtes kromofób veserák. A széli vékony stróma körüli sejtek retikuláris citoplazmát 

mutatnak, míg a sejtcsoportok közepén enyhén eozinofil citoplazmájú sejtek 

láthatók.  

 

1.7.2. A kromofób veserák immunhisztológiai vizsgálata 

A WHO nevében fellépő patológusok szerint a kromofób veserák pozitív 

reakciót ad a KIT antitesttel, vese specifikus kadherinnel és parvalbuminnal. A 

kromofób veserák gyakran mutat diffúz pozitivitást citokeratin 7 (KRT7) antitesttel, 

különösen az eozinofil citoplazmájú esetekben. A citokeratin 7 kivételével egyetlen 

immunhisztológiai markert sem tartanak megfelelőnek a kérdéses esetek eldöntésére. 

 

1.7.3. A kromofób veserák molekuláris patológiája 

A kromofób veserákra jellemző1-es, 2-es, 6-os, 10-es, 13-as, 17-es és 21-es 

monoszómiát először kromoszóma vizsgálattal írták le (Kovacs és mtsai, 1988, 

1992). Ezt az elváltozást különböző módszerekkel, mint a mikroszatellita (Bugert és 

mtsai 1997), kromoszómális CGH (comparative genomic hybridization) (Speicher és 
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mtsai, 1994), FISH (fluorescence in situ hybridisation)(Brunelli és mtsai 2005) és 

array-CGH (Wilhelm és mtsai, 2002; Yusenko és mtsai, 2009) vizsgálatokkal is 

megerősítették. Az átlagosan 6-7 kromoszóma elvesztése alacsony 

kromoszómaszámhoz vezet, ami megmagyarázza a kromofób veserák hipoploid 

DNS indexét, amely magyarázatot ad a kromofób veserákok viszonylag kis 

sejtmagjára. 

Azon gének, amelyek a kromofób veserákban és onkocitómában megfigyelt 

specifikus kromoszómaelváltozásokhoz társultak, még nem ismertek. A 17-es 

kromoszóma vesztése a kromofób vese tumorok 90 %-ában előfordul,de a p53 tumor 

szupresszor gén mutációja csak az esetek 27 %-ában érintett (Contractor és mtsai, 

1997; Davis és mtsai, 2016). Annak ellenére, hogy a10-es kromoszóma vesztésének 

gyakorisága 86%, a PTEN tumor szuppressor gén mutációja nem fordul elő (Sükösd 

és mtsai, 2001). A folliculin gén csírasejtes mutációjaa Birt-Hogg-Dube 

szindrómához társul, amely többek közt az úgynevezett hibrid onkocitóma kromofób 

vese tumor kialakulásával jár (Pavlovich és mtsai, 2002). Azonban a folliculin 

mutációja nem fordul elő sem a kromofób veserák, sem az onkocitóma sporadikus 

formájában (Nagy és mtsai, 2004). 

 

1.8. A kromofób veserák és az onkocitóma differenciáldiagnosztikája 

1.8.1. A kromofób veserák és az onkocitóma szövettani diagnózisa  

A mindennapi gyakorlatban a kromofób veserák és az onkocitóma diagnózisa 

hematoxilin és eozin festett metszetek értékelésével történik. Amennyiben az 

onkocitóma és a kromofób veserák a tankönyvekből ismert, típusos szövettani 

szerkezetet mutatja, a differenciáldiagnózis a H&E festett metszetek alapján 

egyértelmű, a jellemző hisztológiai jegyek segítenek az elkülönítésben.  
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A kromofób veserák sejtjeinek citoplazmája alig festődik, retikuláris 

szerkezetet mutat és legtöbbször szélesebb szolid kötegekbe rendeződik (3. Ábra,A). 

Ezzel ellentétben az onkocitóma sejtek citoplazmája erősen eozinofil, és általában 

fészkekbe rendeződve helyezkednek el kisebb csoportokat alkotva (3. Ábra, B). 

Vannak azonban olyan esetek, amikor a kromofób veserák vagy avese onkocitóma 

nem a rá leggyakrabban jellemző hisztológiai képet mutatja. Előfordul olyan 

szövettani megjelenésű kromofób veserák, amely citoplazmája a tankönyvi adattól 

eltérően erősen eozinofil, és a sejtek kisebb citoplazmával rendelkeznek (3. Ábra, D). 

Gyakran látható olyan onkocitóma is, amelyben a sejtek citoplazmája nem erősen 

eozinofil, és a típusosnak tartott fészkes elrendeződést sem mutatja (3. Ábra, C). A 

sejtmag körüli citoplazma-feltisztulás előfordulhat nemcsak kromofób veserákban, 

hanem vese onkocitómában is. Az ilyen esetek még gyakorlott patológus számára is 

differenciáldiagnosztikai nehézséget okozhatnak. 

Ilyen esetekben a következő lépés az immunhisztokémiai vizsgálat elvégzése 

lenne a kromofób veserákra és a vese onkocitómára specifikus antitestettel. Ezzel 

kapcsolatban csak az a nehézség, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő 

marker. A KRT7 szerepe a kromofób veserák differenciáldiagnózisában különböző 

vizsgálatok alapján kérdéses. Bár a két tumor közötti diagnosztikus értékű 

kromoszóma/DNS elváltozások mintegy 30 éve ismertek, a patológusok ritkán 

nyúlnak ehhez a módszerhez. 
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3. Ábra A.Kromofób veserák típusos szövettani képe széles retikuláris citoplazmával 

és excentrikusan elhelyezkedő kis sejtmaggal. B. Az onkocitóma jellemző szövettani 

képe közepes nagyságú, erősen eozinofil citoplazmájú sejtekkel, amelyek kisebb-

nagyobb fészkekben helyezkednek el. C.Vese onkocitóma és D. kromofób veserák 

atípusos megjelenése. A szembeötlő hasonlóság miatt differenciáldiagnosztikai 

nehézséget jelenthet. 

 
Az ISUP köré tömörült patológusok az utóbbi években számos kromofób 

veserák és vese onkocitóma változatot, „szubtípust” közöltek, amelyek a tankönyvi 

adatoktól eltérő, szokatlan citológiai megjelenést vagy növekedési formákat 

mutattak. Ezek nagy része nem azonosítható a mindennapi rutin szövettani 

munkában, mert a tumorok átfedő morfológiát mutatnak. A Birt-Hogg-Dubé 



19 
 

szindrómához társuló vese daganatok között a konvencionális és papilláris veserákok 

mellett leírtak vese onkocitómát és kromofób veserákot, ésott, ahol nem voltak 

biztosak a diagnózisban, azt elnevezték hibrid onkocitás-kromofób tumornak 

(HOCT) (Moch és mtsai, 2016).  

A vese multiplex onkocitómája, az ún. onkocitomatózis esetekben is 

előfordulnak nem „típusos” megjelenésű tumorok (4. Ábra, A). A diagnosztikus 

bizonytalansághoz járul hozzá az a tény is, hogy a vese onkocitómák egy részénél 

onkocita fészkek fordulnak elő a perirenális zsírszövetben (4. Ábra, B).  

 

4. Ábra A. Onkocitomatózis szövettana, szabálytalanul elhelyezkedő, részben 

halvány eozinofil citoplazmájú sejtekkel. B. Onkocitóma sejtek a perirenalis 

zsírszövetben. 

 

1.8.2. A vese onkocitóma és a kromofób veserák elkülönítő kórismézésére 

ajánlott immunhisztokémiai markerek (ISUP javaslat) 

Az International Society of Urological Pathology (ISUP) több, a rutin 

immunhisztokémiában használatos markert ajánla vese onkocitóma és kromofób 

veserák elkülönítésére. Ezek legnagyobb részét többmint tíz éve leírták, azóta csak 

ismétlik a különböző összefoglaló közleményekben vagy a vese tumorokról szóló 
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újabb könyvekben. Ezek közé tartozik acitokeratin 7 (CK 7), az ARPP, a 

carboanhidráz II (CA II), claudin 7 (CLDN 7), claudin 8 (CLDN 8), KIT, vese 

specifikus cadherin (Ksp-cad), PAX2, parvalbumin (PVLB), S100A 1 valamint a 

vimentin (VMT). Az ellentmondó irodalmi adatok részben az alkalmazott antitestek 

gyenge specificitásával, a laboratóriumokban alkalmazott immunhisztokémiai 

technikák különbözőségével vagy az eredmények kiértékelésével függnek össze.  

Az ellentmondásos eredmények bemutatására (CK7, CLDN7 és KIT példáját 

hoztuk fel (2. Táblázat). Az egyik vizsgáló mind a 11 kromofób veserákban 

megfigyelt CK7 pozitivitást és a 23 vese onkocitómából 22 negatív volt. Ezzel 

ellentétben egy másik vizsgáló mind a 21 kromofób veserákban és 26-ból 25 vese 

onkocitómában is CK7 pozitivitást írt le. Ellentmondóak a KIT és CLDN7 

antitestekkel kapott eredmények is. 
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Antitest Kromofób +/- Onkocitóma +/- Referencia 

CK7  11/0 1/22 Memeo, 2007 

  27/14 3/52 Adley, 2006b 

  21/0 23/3 Wood, 2006 

  21/0 25/1 Garcia, 2006 

  27/3 2/29 Mazal, 2005 

  19/3 0/17 Liu, 2007 

     

CLDN7 4/2 2/4 Schuetz, 2005 

  10/1 4/13 Osunkoya, 2009 

  24/12 10/33 Hornsby, 2007 

  19/1 8/3 Choi, 2007 

KIT 24/5 5/2 Pan, 2004 

  4/3 7/0 Miliaras, 2004 

  22/3 9/4 Petit, 2004 

2. Táblázat Példa az ellentmondásos immunhisztokémiai vizsgálatokra  

 
1.8.3. A vese onkocitóma és a kromofób veserák elkülönítő kórismézése a 

genomikus elváltozások alapján 

Az eddig közölt, számunkra mértékadó közlemények a két tumorra jellemző, 

megkülönböztető kromoszomális/genomikai eltéréseket igazoltak (5. Ábra, A, B). 

Érdekes módon a kromoszóma, mikroszatellita, kromoszomális CGH valamint array-

CGH vizsgálatok nem találtak lókuszhoz kötött kisebb elváltozást, a genomikus 

eltérés minden esetben egész kromoszómákat érintett (6. ábra).  
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Ennek alapján a két tumor nagy biztonsággal elkülöníthető. Tulajdonképpen 

érthetetlen, hogy a több mint 30 éve ismert kromoszóma (genom) eltérések, amelyek 

a kromofób veserákot és vese onkocitómát jellemzik, nem kerülnek felhasználásra a 

tumorok egyértelmű diagnosztizálásában. Ehelyett ugyanazok a patológusok (változó 

szerzői sorrenddel) a szövettani variációk közül, néha 10-15 intézetből kiválogatott 

mintákon újabb és újabb„szubtípusokat” írnak le.Ezeket az eseteket többnyire 

immunhisztológiai markerekkel próbálják jellemezni, de ritkán FISH, vagy array-

CGH is alkalmazásra kerül. Az eredmények (a kiválogatott esetek heterogenitásának 

megfelelően) nem egyértelműek. 

 

5. Ábra A. Kromofób veserák kariotípusa: kromoszóma 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

17, 18, 21 monoszómiája. B. Vese onkocitóma kariotípusa: Az egyetlen eltérés a 20 

és 22-es kromoszóma telomerikus asszociációja. (Kovacs és mtsai, 1988; Kovacs és 

mtsai, 1989) 
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6. Ábra A kromofób veserák és vese onkocitóma differenciáldiagnózisa DNS 

vizsgálattal. A kromofób veserák (chRCC) a kromoszóma 1, 2, 6, 10, 13, 17 és 21 

monoszómiáját, míg a vese onkocitóma (RO) csak a kromoszóma 1 vesztését mutatja 

(Yusenko és mtsai 2009). 
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2. Célkitűzés  

 

A munkám egyik célja az volt, hogy a laboratóriumban rendelkezésre álló, 

genetikai módszerrel egyértelműen igazolt 77 kromofób veserák és 42 vese 

onkocitóma szövettani variációját az irodalomban leírt különleges formákat is 

figyelembe véve, elemezzem. A munka során különös figyelmet fordítottam a 

kromofób veserák ún. eozinofil formájára, amelyet az utóbbi időben rendkívül jó 

prognózissal bírógenetikai szubtípusként írtak le. 

Korábban felvetették, hogy a kromofób veserák és a vese onkocitóma a vese 

kivezető csatorna α- és β-interkaláris sejtjeiből indul ki. Ezért megvizsgáltuk a 

principális sejtekre, valamint az α- és β-interkaláris sejtekre jellemző 

immunhisztológiai markerek kifejeződését vese onkocitómában és kromofób 

veserákban. Ettől a vizsgálatsorozattól egyértelmű választ vártunk, amely nemcsak a 

tumorok eredetére, de az ezeket megkülönböztető kórismézésére is felhasználható. 

A korábban Heidelbergben elvégzett Affymetrix génexpressziós vizsgálat 

során olyan megkülönböztető markerek kerültek felismerésre, amelyek elsősorban 

vagy a vese onkocitómában, vagy a kromofób veserákban fejeződtek ki. 

Kiválasztottunk két gént, amelyek elsősorban onkocitómában (Aquaporin 6 - AQP6), 

vagy kromofób veserákban (CD82) fejeződnek ki.  

A végső cél olyan differenciáldiagnózisra alkalmas immunhisztokémiai 

marker azonosítása, amellyel az onkocitóma és a kromofób veserák egyértelműen 

elkülöníthető. 
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3. A vizsgálati anyag kiválasztása és az alkalmazott módszerek 

 

3.1. Az anyag kiválasztása 

Az előzetes vizsgálatok során olyan vese tumorok globális génexpresszióját 

vizsgálták meg Heidelbergben, amelyeket DNS vizsgálatokkal egyértelműen 

kórisméztek. Az RNS alapú vizsgálatokhoz felhasznált friss veserák és normál vese 

szövetminták gyűjtése a Heidelbergi Ruprecht-Karls-Egyetem Urológiai Klinikáján 

1995-1996-ban operált betegekből történt. Közvetlenül a műtétet követően a 

tumorból vett homogén szövetminta folyékony nitrogénben történő gyorsfagyasztását 

végezték, majd a mintát további feldolgozásig -80°C hőmérsékleten tárolták. A 

műtéti preparátumot 4%-os formaldehidben fixálták, majd szövettani vizsgálatra 

küldték. A szövetminták felhasználását a Heidelbergi Egyetem Etikai Bizottsága 

engedélyezte. A vizsgálati anyag előkészítése és az adatok kiértékelése a Heidelbergi 

Ruprecht-Karls-Egyetemen Prof. Dr. Kovács Gyula vezetésével működő Molekuláris 

Onkológiai Laboratóriumban történt. A hibridizációt a szintén Heidelbergben 

működő EMBL (European Molecular Biology Laboratory) genomikai részlegén 

végezték el a Molekuláris Onkológiai Labor munkatársai. A dolgozatban vizsgált 

biomarkerek kiválasztása az Affymetrix adatok kiértékelésének figyelembe vételével 

történt meg. 

Az immunhisztokémiai vizsgálatokat a Heidelbergi Molekuláris Onkológiai 

Laboratóriumba konzíliumba küldött eseteken, valamint a Pécsi Tudományegyetem 

Urológiai Klinikán 2000. január és 2014. december között operált kromofób 

veserákon és vese onkocitómán,valamint konvencionális és papilláris veserákon 

végeztem el. 
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A 83 vese onkocitómából háromban tumor sejtes„infiltrációt” találtunk a 

perirenális zsírszövetben. A sporadikus vese onkocitomák mellett két multiplex 

onkocitomatózisból származó onkocitómát is megvizsgáltunk. A 90 kromofób 

veserákból 7 már a műtét idején áttétet adott. Az immunhisztokémiai markerek 

specificitásának vizsgálatára 220 konvencionális veserákot (köztük számos 

“eozinofil” vagy “onkocitás” sejtes esetet), valamint 121 papilláris veserákot is 

bevontunk a munkába. Ezen kívül normális fötális és felnőtt vese metszeteit is 

megvizsgáltuk a kiválasztott antitestekkel. A szövettani diagnózis minden esetben 

felülvizsgálatra került a Heidelbergi Klasszifikációnak megfelelően (Kovacs és 

mtsai. 1997). A szövetminták gyűjtését és feldolgozását a PTE ÁOK Etikai Bizottság 

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

 

3.2. DNS izolálás,array-CGH és kiértékelés 

Az array-CGH vizsgálatokat együttműködés keretében Dr. Maria Yusenkóval, 

Münster, Németország végeztük el. 

A tumor részleteket megjelöltük a H&E festett lemezeken, majd ezt követően 

ezeket a területeket egyszer használatos szikével lekapartuk a20 μm vastagságú 

festetlen lemezekről. A szövet fragmentumokat xilollal deparaffináltuk 1.5 ml-es 

Eppendorf tubusban, a fragmentumokat rehidráltuk és röviden szárítottuk. A DNS-t a 

DneasyBlood and Tissue kit (#69504, Qiagen) segítségével izoláltuk, feloldottuk 

vízben és a NanoDrop®ND-1000 spektrofotométer segítségével meghatároztuk a 

DNS minőségét. Csak azokat a DNS-eket használtuk fel, amelyeknek az A260/A280 

aránya 1.8 fölött volt. 

A DNS-t az ULS-Cy5 and ULS-Cy3 Universal Linkage Systemmel jelöltük 

és a 4×44K HG-CGH array-ra (Amadid 014950, Agilent Technologies Deutschland 
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GmbH, Böblingen, Germany) hibridizáltuk. A jelölt tumor és normál DNS-t 

kombináltuk és 40 órán át hibridizáltuk 65°C-on egy rotációs kamrában. Mosás és 

szárítás után az array-t azonnal leolvastuk az Agilent DNA Microarray Scanner-rel. 

Az adatokat az Agilent CGH Analytics software segítségével tovább értékeltük, ahol 

a DNS kópia szám emelkedést és csökkenést log2 ratio >0.25 és log2 ratio <-0.5 

értékeknél határoztuk meg. 

 

3.3. Tissue microarray 

A vizsgálat során fötális és felnőtt egészséges veseszövetet, kromofób 

veserákot és vese onkocitómát, valamint kontrollként papilláris és konvencionális 

veserákot 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 megfelelően a paraffinba ágyazott szövetblokkból Manual Tissue Arrayer 

(MTA1, Beecher Instruments, Inc., Sun Prairie, USA) készülék segítségével 0.6 mm 

átmérőjű szövethengereket emeltünk ki. Az így nyert szövethengereket az MTA 

készülék segítségével egy közös paraffin blokkba ágyaztuk be, lehetővé téve ezzel 

150 különböző minta egy metszeten történő egyidejű vizsgálatát. Mind a metszetek 

készítése, mind az immunhisztológia elvégzése során egy-egy tumor minta elveszhet 

a lemezről (ez a legrosszabb esetben 4-5 biopszia egy 150 biopsziát tartalmazó 

TMA-ról). Ezért a legtöbb tumorból, különösen a heterogén morfológiát mutató 

tumorokból 3-5 biopsziát vettük ki és ágyaztunk be a TMA-ba. Az egyes TMA-k 

jelölésére és az antitest festődés ellenőrzése céljából a TMA készítésekor egészséges 

fötális és felnőtt vese mintákat is beépítettünk (7. Ábra).  
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7. Ábra. A.Egy tissue microarray 150 tumor mintával. A technikai feldolgozás során 

szinte minden esetben elveszítettünk egy-egy biopsziát. Ezért minden tumorból 

legalább 3 biopsziát helyeztünk el a TMA-ban. B. Egy vese onkocitómából származó 

biopszia felnagyított képe. C. Egy kromofób veserák jellemző szövettani képe. 

 

3.4. Immunhisztokémia 

Az immunhisztológiai vizsgálatot az Urológiai Klinika Laboratóriumában 

végeztük el. Minden antitestet teszteltünk az optimális hígításra, a feltárásra használt 

puffer pH-jára, valamint a primer antitesttel való inkubáció idejére. A TMA-kból, 

valamint a fötális és a felnőttkori vesékből készített 4 µm vastagságú metszetekből a 
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paraffint xilol segítségével eltávolítottuk, majd a metszeteket leszálló etanol 

sorozatban rehidráltuk. Ezt követően az antigén feltárást vagy 10 mM nátrium-citrát 

pufferben (pH 6,0), vagy Tris EDTA(TE) pufferben (pH 9,0) történő forralással értük 

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

készülékben végeztünk el. Az endogén peroxidáz aktivitás és a nem specifikus 

kötőhelyek blokkolása 1% normál ló szérumot tartalmazó 0,3%-os hidrogén-

peroxidban történt szobahőmérsékleten 10 percig. Ezt követően a metszeteket egy 

éjszakán át nedves kamrában 4°C-on inkubáltuk. 

A következő primér antitesteket használtuk fel: 

- nyúl poliklonális anti-AQP2 antitest (PA5-38004, Thermo Fisher, 

Budapest, Hungary) 1:500 hígításban, 

- nyúl poliklonális anti-FOXI1 antitest (PA5-30031, Thermo Fisher) 1:200 

hígításban, 

- nyúl poliklonális anti-SLC4A1antitest (HPA015584, Sigma Aldrich 

Budapest, Hungary) 1:200 hígításban, 

- egér poliklonális anti-SLC26A4 antitest (Lot No. 12065, Abnova, Taipei, 

Taiwan) 1:100 hígításban, 

- nyúl poliklonálisanti-CD82 antitest (HPA 028900, Sigma Aldrich) 1:200 

hígításban, 

- nyúl poliklonálisanti-AQP6 antitest (PA5 53296, Thermo Fisher) 1:100 

hígításban, 

- egér monoklonális anti-KRT7 antitest (ab9021, Abcam, Cambridge, UK) 

1:300 hígításban. 

Szekunder antitestnek Horse-Radish-Peroxydase-hoz (HRP) kötött nyúl és 

egér specifikus antitestet használtunk, amellyel a lemezeket 30 percig inkubáltuk. 
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Kromogén szubsztrátnak AEC-t vagy DAB-ot használtunk, a magfestéstMayer’s 

Haematoxylinnal (Lillie’s modification) végeztük el, majd a lemezeket Glycergél-lel 

vagy Pertex-el lefedtük.A kiértékelést Leica LaborluxS mikroszkóppal végeztük el, a 

fotókat Leitz DMRBE mikroszkópra helyezett ProgRes C14 kamerával készítettük. 

  



31 
 

4. Eredmények 

 

4.1. Kromoszómaeltérések a kromofób veserákban és a vese onkocitómában 

Az ebben a munkában feldolgozott kromofób veserákok egy részében (30 

tumor) valamint a 42 vese onkocitómában előforduló DNS elváltozásokról korábban 

Yusenko és mtsai beszámoltak (2009). Az újabban elvégzett DNS-array vizsgálatok 

eredményeit a már közölt esetekkel együtt egy oszlopgrafikonban értékeltük ki az 

eltérő genetikai elváltozások illusztrálására.  

A már korábban közzétett 30 tumorral együtt 77 kromofób veserákban 

előforduló kromoszómaelváltozásokat értékeltük ki. Leggyakrabban a kromoszóma 1 

(95%), 2 (94%), 10 (90%) és 17 (90%) monoszómiája fordult elő. Ezenkívül a 

kromoszóma 6 (86%), 13 (82%) és 21 (66%) előfordulása tartozott a gyakori, 

specifikus elváltozások közzé. A kromoszóma 9, 3, 8 és 18 monoszómiája a 

kromofób veserákok 12-36%-ában volt megfigyelhető (8. Ábra).  

A 77 kromofób veserákban előforduló genomikus elváltozásokat 

összehasonlítottuk a már korábban közölt 42 vese onkocitómában előforduló 

eltérésekkel. A kromoszóma 1 monoszómiája az onkocitómák 23%-ában, míg a 

kromoszóma 14 az esetek 9%-ában fordult elő. Emellett néhány véletlenszerű 

kromoszomális elváltozás volt megfigyelhető. Az onkocitómák néhány százalékában 

előforduló 11q13 transzlokációt a DNS-array segítségével nem lehet kimutatni, ezért 

ennek a lehetőségét a vizsgált anyagban nem tudjuk kizárni. 

Az összehasonlító vizsgálat teljes mértékben támogatja a korábbi 

kromoszóma ésarray CGHvizsgálatok eredményét és alátámasztja korábbi 

megfigyelésünket, amely utalt a két átfedő szövettani megjelenésű tumor genetikai 

vizsgálatának a jelentőségére. 
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8. Ábra Kromoszómaeltérés 77 kromofób veserákban és 42 vese onkocitómában  

 

4.2. A jellemző kromoszómaelváltozások megoszlása a kromofób veserákokban  

Az egyes kromofób veserákokban észlelt kromoszómaelváltozások 

megoszlását a 9. Ábrán tüntettük fel. Esetenként a monoszómiák száma 3 és 12 

között változott. Ennek eredménye egy alacsonyabb, 34 és 43 közötti 

kromoszómaszám lett. Ez extrém esetben egy majdnem haploid kromoszómaszámot 

eredményezett. Leggyakrabban 6 vagy 7 kromoszóma vesztését figyeltük meg, 

amely 38 kromofób veserákban fordult elő. 

Az eozinofil citoplazmájú kromofób veserákokban a kromoszóma 3, 4, 6, 9 és 

11 monoszómiája fordult elő 1, 2, 3, 1 és 1 esetben. Ez a kariotípusváltozás hasonló a 

„klasszikus” kromofób veserákokban észlelt monoszómiákhoz.  
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9. Ábra A jellemző kromoszómaelváltozások megoszlása 77 kromofób veserákban. 

 

4.3. A kromofób veserák szövettani változatossága  

A 77, genetikai vizsgálattal egyértelműen kórismézett kromofób veserák 

szövettani metszeteit a témavezetőm segítségével átnéztük a morfológiai 

változatosság megállapítására. Gyakorlatilag négy különböző citológiai megjelenésű 

kromofób veserákot tudtunk elkülöníteni. A nagy, retikuláris citoplazmájú sejtek 

többnyire kifejezett, növényi sejtekre emlékeztető sejtmembránnal rendelkeznek (10. 

Ábra,A). A finom retikuláris citoplazma a számos mikrovezikula és szabálytalan 

szerkezetű mitokondrium citoplazmatikus hálózatának felel meg. A kis kerek 

sejtmagok a sejtek közepén vagy a szélén helyezkednek el. Néha kettős sejtmagok 

figyelhetők meg. Egy másik citológiai formában a sejtek közepes nagyságúak, 

halvány eozinofil citoplazmájuk és centrálisan elhelyezkedő sejtmagjuk van. 

Jellemző ezekre a sejtekre a citoplazma sejtmag körüli felritkulása, az úgynevezett 

„perinukleáris haló”. Ezekben a tumorokban gyakori a kettős sejtmag, a nagy 
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sejtmag kétszeres vagy négyszeres kromoszómaállománnyal, ezek sejten belüli 

duplikációja, ami egy sejtmag polimorfiát utánoz (10. Ábra, B). Egy gyakori 

megjelenési formában a nagy sejtfészkek széli részén retikuláris citoplazmájú nagy 

sejtek helyezkednek el, míg a sejtcsoportok közepén halvány eozinofil citoplazmájú 

sejtek vannak (10. Ábra, C). Ritkán az egész kromofób veserákot közepes nagyságú 

eozinofil citoplazmájú sejtek építik fel (10. Ábra, D). Fontos megjegyezni, hogy a 

legtöbb kromofób veserák kevert sejtformájú. 
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10. Ábra A vizsgálati anyagba bevont kromofób veserákok különböző megjelenési 

formái. A. Nagy daganatsejtek rendkívül széles retikuláris citoplazmával.B. Kevert 

formájú kromofób veserák, közepes nagyságú enyhén eozinofil sejtekkel, de a 

kötőszövetes szeptum mellett nagy retikuláris sejtekkel. C. Kisebb, enyhén eozinofil 

tumor sejtek kifejezett perinukleáris felritkulással. D. Eozinofil sejtekből álló 

kromofób veserák.  

 

Az eredeti metszetek áttekintése során csak négy tumort találtunk, amely 

kizárólag tiszta retikuláris citoplazmájú sejtekből, és csak hét tumort, amely 

kizárólag eozinofil sejtekből épült fel (11. Ábra, A). Az egyik esetben az eozinofil 

citoplazmában számos nagyméretű vakuólát figyeltünk meg. (11 Ábra, B). 66 

tumorban a közepes nagyságú, perinukleáris felritkulást mutató halvány 
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eozinofilsejtek, vagy retikuláris és eozinofil sejtek keveréke dominált. 

Összességében csak 11 tumor épült fel kizárólag retikuláris vagy eozinofil 

citoplazmájú sejtekből és a kromofób veserákok túlnyomó többsége, azaz a 77 

tumorból 66 kevert citológiai jellegzetességet mutatott. 

 

11. Ábra A. Eozinofil sejtes kromofób veserák (1, 2, 6, 10, 17, 21). B. Ritka 

megjelenésű eozinofil sejtekből felépülő kromofób veserák. A sejtekben különböző 

nagyságú vakuólák láthatók (1, 2, 6, 10, 13, 17, 21). Zárójelben a tumorokban 

azonosított kromoszómavesztés.  

 

A 77 kromofób veserákból 6 esetben figyeltünk meg metasztázist a műtét 

idején, ebből 3 eozinofil tumor volt (12. Ábra). Az egyik kromofób veserák kiterjedt 

májáttéteket okozott. Mind a primer tumorban, mind a metasztázisban az eozinofil 

sejtek domináltak. Ebben a tumorban erőteljes sejtproliferáció és számos mitózis volt 

megfigyelhető (12 Ábra, A). Egy másik eozinofil kromofób veserák kiterjedt 

csontáttéteket okozott már a műtét idején (12. Ábra, B). Ez a tumor metasztatikus 

vese onkocitómaként korábban közlésre került. A harmadik metasztatikus kromofób 

veserák szarkomatózus átalakulást mutatott (12 Ábra, C,D). 
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12. Ábra Példákmetasztatikus eozinofil kromofób veserákra. A. Egy eozinofil 

kromofób veserák máj áttéte számos mitotikus sejttel (1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 

21). B. Eozinofil kromofób veserák, amely kiterjedt csontáttéteket adott (1, 2, 3, 6, 8, 

9, 10, 13, 17, 19, 21). C és D. Eozinofil kromofób veserák szarkómás átalakulással, 

amely kiterjedt áttétek képzéséhez vezetett (mind az eozinofil, mind a szarkómás 

tumor részlet azonos genetikai eltérést mutatott(1, 2, 17, 21). A 

kromoszómavesztéseket a zárójelben jeleztük. 

 

Megvizsgáltuk az irodalomban szubtípusként jelzett növekedési formák 

gyakoriságát is. A 77 genetikai vizsgálattal igazolt kromofób veserák közül 5 esetben 

azonosítottunk mikrocisztikus és papilláris növekedési formát, minden esetben szolid 

tumor növekedéssel kombinálva (13 Ábra, A). Hét kromofób veserákban észleltünk 

Pszammoma testecskét és/vagy pigmentált területeket (13. Ábra, B). Az egyik 
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kromofób veserák szokatlan növekedési formát mutatott. A komedo-szerűen növő 

tumor elhalt sejtekkel kitöltött széles lument mutatott, de a lumen falát borító sejtek 

egyértelműen kromofób veserákot igazoltak (13 Ábra, C és D) 

 

13. Ábra Példák a kromofób veserák különböző növekedési formáira.A. 

Mikrocisztikus-papilláris növekedésű kromofób veserák (1, 2, 6, 8, 10, 13, 17, 19). 

B. Részlet egy kromofób veserákból, amely számos Pszammóma testecskét 

tartalmazott (1, 2, 6, 13, 17, 21). C,D. Komedó karcinóma-szerűen növő kromofób 

veserák (1, 2, 6, 10, 13, 17, 21). Zárójelben a tumorra jellemző kromoszómavesztés. 
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4.4. A vese onkocitóma szövettani változatossága 

A korábbi genetikai vizsgálattal igazolt 42 vese onkocitóma metszeteit 

megvizsgáltuk a szövettani változatosságra, különös tekintettel a kromofób veserák 

eozinofil variációjára. A 42 tumorból 7 esetben találtunk erős sejtmag polimorfiát 

mutató részleteket. Itt a kromofób veserákban ismert binukleáris sejtek mellett 

előfordulnak kettős kromoszómakészletet tartalmazó (tetraploid) binukleáris sejtek is 

(14. ábra, A). Négy vese onkocitómában tubuláris-fészkes elrendeződésű, enyhén 

eozinofil citoplazmájú sejtekből álló körülírt „fészkek” voltak. Ezeken a területeken 

a kis, kerek tumor sejtek magjai körül a kromofób veserákra jellemző perinukleáris 

felritkulás figyelhető meg (14. ábra. B). Az onkocitomatózis esetekben a tumor 

sejtek kevésbé rendezett formában fordulnak elő, időnként egy-egy sejt látható a 

vizenyősen fellazult, sejtszegény strómában (14 ábra, C). Bár egyetlen onkocitóma 

sem mutatott kizárólag cisztikus szerkezetet, azonban kisebb-nagyobb ciszták 

gyakran fordultak elő (4. ábra, D) 
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14. ábra A. A vese onkocitómák egy részében előforduló sejtmag polimorfia. Számos 

sejtben diploid vagy tetraploid kromoszómakészletnek megfelelő kettős sejtmagok 

figyelhetők meg. B. Részben tubulárisan vagy szolid fészkekben növő vese 

onkocitóma halvány eozinofil sejtekkel, kettős sejtmaggal. C. Szokatlan, 

gyakorlatilag szerkezet nélküli vese onkocitóma, ahol egy-egy sejt, vagy kisebb 

sejtcsoportok fellazult, sejtszegény strómába vannak ágyazva. D. Cisztikus 

növekedésű vese onkocitóma. 

 

4.5. A vese onkocitóma és a kromofób veserák immunhisztológiája  

A vese kivezető csatorna három meghatározott funkciójú sejttípusból épül fel, 

úgy, mint principális, α-interkaláris és β-interkaláris sejtekből. Egy régi 
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immunhisztológiai vizsgálat arra utalt, hogy a kromofób veserák a β-interkaláris 

sejtekből, a vese onkocitóma pedig az α-interkaláris sejtekből indul ki. Kísérletes in 

vitro munkák, valamint knockout egerek vizsgálata alapján az IC differenciálódását a 

FOXI1 transzkripciós faktor kontrollálja. A kérdés megválaszolására megvizsgáltuk 

a három sejttípusra jellemző immunhisztológiai markerek, azaz az AQP2, SLC4A1, 

SLC26A4valamint a FOXI1 kifejeződését fötális és felnőtt vesében és kromofób 

veserákot és vese onkocitómát tartalmazó TMA-n. Ezenkívül az előzetes Affymetrix 

génexpressziós térképről kiválasztottunk két, az onkocitómában (AQP6) és a 

kromofób veserákban (CD82) erőteljesen kifejeződő gént. Végül az irodalomban 

bizonytalanul megítélt KRT7 expresszióját néztük meg 83 vese onkocitómát, 90 

kromofób veserákot valamint 220 konvencionális és 121 papilláris veserákot 

tartalmazó TMA-kon. 

 

4.5.1. AQP2 

A kivezető csatorna sejtjeinek legnagyobb részét a principális sejtek teszik ki. 

Az AQP2 a principális sejtek felszínén fejeződik ki. Ennek megfelelően a felnőttkori 

vese kortikális és medulláris csatornák sejtjeinek felszínén erős AQP2 expressziót 

mutattunk ki (15. Ábra, B). Vizsgálataink során az immunhisztológiai vizsgálattal a 

vese tokja alatti összekötő csatornák egyes sejtjeiben is pozitív reakciót észleltünk 

(15. Ábra, A). Egyetlen vese onkocitóma vagy kromofób veserák sem mutatott 

pozitív immunreakciót az AQP2 antitesttel (15. Ábra, C, D).Nem figyeltünk meg 

pozitív festődést a konvencionális és a papilláris veserákot tartalmazó TMA-kban 

sem. Végeredményben az AQP2 egyetlen vese tumor típusban sem mutatott pozitív 

immunreakciót. 
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15. Ábra Az AQP2 kifejeződése normális vesébenés tumorban. A, B Az összekötő 

csatornák és a kivezető csatornák sejtjeinek egy részében a sejtfelszínhez kötött 

immunreakció látható. C, D. Egyetlen vese onkocitóma, vagy kromofób veserák sem 

mutatott pozitív immunreakciót az anti-AQP2 antitesttel. 

 

4.5.2. SLC4A1 

Számos kísérletes nefrológiai munkában az SLC4A1 kifejeződését az α-

interkaláris sejthez társították. A funkciójának megfelelően az interkaláris sejtek 

bazolaterális felszínén fejeződik ki. Az irodalmi adatok szerint a felnőttkori vesében 

az SLC4A1 pozitivitás a kortikális kivezető csatornák sejtjeiben, és kisebb számban 

a medulláris kivezető csatornák sejtjeiben is kimutatható. Vizsgálataink szerint az 
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SLC4A1 az összekötő csatornák sejtjeinek jelentős részében is pozitív 

immunreakciót mutatott (16. Ábra, A). Sajnos nem találtunk tumor-típus specifikus 

kifejeződést, mert az SLC4A1 mind a vese onkocitómában, mind a kromofób 

veserákok egy részében pozitívnak bizonyult. A 90 kromofób veserák közül 10 

tumor (11%) mutatott pozitív immunreakciót az SLC4A1 antitesttel. Ezekben az 

esetekben egy gyenge, a sejtmembránhoz kötött festődés volt látható (16. Ábra, B). 

Az α-interkaláris sejt marker SLC4A1 a 83 vese onkocitómából csak 50 (60%) 

tumorban mutatott pozitív reakciót. (16. Ábra, C és D). Az SLC4A1 festődés a vese 

onkocitómában hasonló volt a normális vesében észleltekhez. A pozitív reakciót 

mutató sejtek száma az összes tumor sejt 50-90%-a közt változott. Egyetlen 

konvencionális veserák vagy papilláris vesetumor sem mutatott pozitív festődést.  
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16. Ábra A. Erős bazolaterális SLC4A1 pozitív immunreakció az összekötő 

csatornák interkaláris sejtjeiben. B. Gyenge, diffúz pozitivitás egy kromofób 

veserákban. C és D. Pozitív festődés az SLC4A1 antitesttel két onkocitómában. 

 
4.5.3. SLC26A4 

Az irodalmi adatok alapján az SLC26A4 a β-interkaláris sejtek felszínén 

fejeződik ki. A terhesség 14 hetéből származó fötális vesében már megjelentek a 

SLC26A4 pozitív sejtek (17. Ábra, A). Felnőttkori vesében az SLC26A4 a kortikális 

β-interkaláris sejtekben figyelhető meg (17. Ábra, B). Nem láttunk SLC26A4 

pozitivitást a medulláris kivezető csatorna sejtjeiben. A 83 vese onkocitóma közül 

egyetlen esetben sem figyeltünk meg SLC26A4 expressziót (17. Ábra, C). A β-
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interkaláris sejt marker SLC26A4 csak egyetlen kromofób veserákban volt pozitív 

(17. Ábra, D), emellett nem mutatott pozitív reakciót a konvencionális és a papilláris 

vese tumorokban.  

 

17. Ábra SLC26A4 immunhisztokémia A. Pozitív SLC26A4 reakció a 14 hetes 

fötális vese sejtjeiben. B. Pozitív immunreakció a kortikális kivezető csatorna 

sejtjeiben. C. Enyhe citoplazmatikus festődés, de a tubuláris szerkezetű tumor 

szerkezetben a sejtek felszíne a normális összekötő csatornák sejtjeihez hasonló 

festődést mutat. D. Pozitív reakció a kromofób veserákban. 
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4.5.4. FOXI1 

A FOXI1 immunhisztokémiai vizsgálat a kortikális kivezető csatornák és az 

összekötő csatornák sejtmagjaiban mutatott pozitív festődést (18. Ábra, A). A 83 

vese onkocitóma közül 80 tumorban (96%) kaptunk pozitív nukleáris 

immunreakciót. Minden egyes pozitív tumor biopsziában a sejtmagok legalább 80%-

a festődött az anti-FOXI1 antitesttel (18. Ábra, B és C). Az egyik negatív eset egy 

végstádiumú veséből származó vese onkocitóma volt, míg a másik kettő 

gyakorlatilag csak ún. onkoblasztokból, azaz kis eozinofil sejtekből állt. A kromofób 

veserákok legnagyobb része nem adott immunreakciót a FOXI1 antitesttel. A 90 

kromofób veserákból csak 3 esetben figyeltünk meg magfestést, amit az ismételt 

immunhisztológiai vizsgálat is megerősített. Az egyik tumor, amely májáttétet adott, 

kevert “klasszikus” és “eozinofil” morfológiát mutatott és a három biopsziából 

egyben mutatott pozitív reakciót. Ebben az esetben a genetikai vizsgálat is 

megerősítette a kromofób veserák diagnózisát. A másik két esetben hasonló 

szövettani megjelenés mellett minden biopsziában halvány magfestést észleltünk. A 

220 konvencionális veserákból és 121 papilláris vese tumorból egyetlen egy sem 

festődött a FOXI1 antitesttel. 
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18. Ábra A FOXI1 immunhisztológia eredménye. A. Pozitív magfestés a vese 

kortikális kivezető csatornában. B és C Közepes és erős intenzitású magfestés két 

vese onkocitómában. D. Negatív immunhisztológia egy kromofób veserákban  

 

4.5.5. AQP6 

Az AQP6 a vese kortikális és medulláris kivezető csatorna interkaláris 

sejtjeiben fejeződik ki. A pozitív sejtek aránya a kortikális tubulusokban nagyobb 

volt, mint a disztálisabb csatornákban. A vese onkocitómák 92%-ában pozitív 

reakciót kaptunk, ami a sejtek 80-90%-ában volt megfigyelhető (19. Ábra, A). A 

kromofób veserákok 6%-ában találtunk AQP6 immunreakciót, amely többnyire csak 
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a sejtek egy részére vonatkozott, és rendkívül gyengén festődött (19 Ábra, B). A 

konvencionális veserákok, valamint a papilláris vese tumorok között nem fordult elő 

pozitív immunreakció az AQP6 antitesttel. 

 

19. ábra AQP6 immunhisztokémia. A. Fészkes elrendeződésű onkociták 

sejtmembránja és citoplazmája pozitív AQP6 antitesttel. B. A kromofób veserákban 

csak néhány sejtmembrán mutat pozitív reakciót. 

 

4.5.6. CD82 

A vesében az összekötő csatornák, valamint a kortikális és medulláris 

gyűjtőcsatornák sejtjei mutatnak pozitívreakciót a CD82 antitesttel (19. Ábra, A és 

B). A 90 kromofób veserákban a sejtmembrán erősen pozitívan festődött, a 

citoplazmatikus festődés követte a sejtek citológiai változatosságát, azaz retikuláris 

vagy eozinofil citoplazmának megfelelően gyengébb vagy erősebb festődés volt 

megfigyelhető. A kromofób veserákok közül 70 tumor mutatott pozitív 

immunreakciót (19. Ábra, C). Egyetlen vese onkocitómában sem találtunk CD82 

pozitív sejteket (19. Ábra, D), mint ahogyan az általunk vizsgált összes 

konvencionális és papillárisvese tumor is negatív festődést mutatott. 
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20. Ábra CD82 immunhisztológia. A. A vese tokja alatt elhelyezkedő összekötő 

csatornák sejtjeinek bazális, bazolaterális részén erős CD82 reakció. B. Hasonló 

reakció a medulláris kivezető csövekben is. C. A kromofób veserák sejtjei erős 

immunreakciót adtak a CD82 antitesttel. D. Negatív CD82 festés vese 

onkocitómában 

 

4.5.7. KRT7 

A KRT7 immunhisztokémiai vizsgálatával 84 kromofób veserákban 

figyeltünk meg diffúz pozitív immunreakciót. Ez független volt a tumorok citológiai 

variációitól, mint „retikuláris”, „eozinofil” vagy kevert sejtes. Többnyire ugyanazon 
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a biopszián belül különböző intenzitású reakciókat figyeltünk meg, de a tumor sejtek 

több mint 91%-a pozitív volt (21. Ábra, A).  

A KRT pozitív festődés független volt a tumorok növekedési formájától, mint 

papilláris, mikrocisztikus vagy tubuláris forma (21. Ábra, B). Egy-egy lumenen vagy 

cisztán belül változó nagyságú és festődésű sejtek fordultak elő. Azokban az 

„eozinofil” kromofób veserákokban is diffúz pozitív reakciót láttunk, amelyek 

citológiája és növekedési formája hasonlított a vese onkocitómára. Diffúz KRT7 

festődést láttunk a már fent említett metasztatikus kromofób veserákban, amelyet 

korábban metasztatikus vese onkocitómának diagnosztizáltak. A tumor 

„onkocitóma” szerű részében (21. Ábra, C) a tumor sejtek citoplazmája granuláris 

formájú citokeratint tartalmazott, míg a kromofób veserákra hasonlító területeken a 

sejtek membránja mutatott kifejezett keratin pozitivitást (21. Ábra, D). A 

differenciáldiagnózis szempontjából a legfontosabb, hogy a különböző morfológiájú 

kromofób veserákok sejtjeinek legalább 90%-a pozitív KRT7 immunreakciót 

mutatott. A vese onkocitómákban gyakran látható egy-egy tubuláris szerkezetű 

sejtcsoport pozitivitása (21. Ábra, E). Az irodalomban valószínűleg ez okozott 

félreértést a KRT7 diagnosztikus értékéről. Azonban a néhány KRT7 pozitív sejttől 

eltekintve a tumorok a jellegzetes vese onkocitóma képét mutatják. A KRT7 

diagnosztikus értékének a bemutatására bemutatjuk azt a tumor részletet, ahol a 42 

vese onkocitómából a legtöbb KRT7 pozitív tumor sejtet találtuk (21. Ábra, F). 

Néhány onkocitóma széli részén, vagy esetleg a középső, csillag alakú 

fibrotikus részén a papilláris vese tumor prekurzor léziójára emlékeztető, kis bazofil 

sejtekből álló tubulo-papilláris képletek láthatók (22. Ábra, A). Amint az ábrán 

megfigyelhető, a kis bazofil sejtek fokozatosan átmennek először kisebb, majd 
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nagyobb onkocita sejtekbe. A KRT7 festéssel a vese onkocitóma kis-sejtes tubulo-

papilláris növekedésű részei erős pozitivitást mutattak (22. Ábra, B). 
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21. Ábra KRT7 immunhisztokémia. A, B. Mind a szolid, mind a tubuláris-cisztikus 

növekedésű tumorok erőteljes KRT7 reakciót mutattak. C. A metasztatikus kromofób 

veserák onkocitóma-szerű részén a KRT7 pozitivitás a citoplazmára szorítkozott. D. 

A „kromofób” sejtekben a sejtmembrán kifejezett pozitivitása volt megfigyelhető. E, 

F. A vese onkocitómákban csak néhány tubuláris szerkezetű sejtcsoport mutatott 

KRT7 pozitivitást.  

 

 

22. Ábra A. Egy vese onkocitóma szövettani képe a széli részen látható tubulo-

papilláris, kis sejtes tumor részlettel. Jól megfigyelhető a fokozatos átmenet a kis 

bazofil sejtekből az eozinofil onkocitákba. B. KRT7 antitesttel a tubuláris papilláris 

formák erős pozitivitást mutatnak, míg az onkocitóma negatív. 
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4.6. A vese onkocitóma és a kromofób veserák immunhisztokémiai 

differenciáldiagnózisa 

A megvizsgáltantitestek közül a CD82, KRT7, FOXI1 és AQ6 bizonyult a 

mindennapi gyakorlatban használható diagnosztikus markernek. Mivel sem a 

KRT7,sem a CD82 nem ad pozitív eredményt vese onkocitómában, ezeknek a 

specificitása rendkívül magas. Amennyiben egy tumor esetében nem tudjuk 

eldönteni a vese onkocitóma vagy a kromofób veserák diagnózisát, a CD82 és KRT7 

immunhisztokémia pozitivitás minden esetben a kromofób veserák diagnózisa 

mellett szól. Mind a FOXI1, mind az AQP6 a vese onkocitómák több mint 90%-ában 

bizonyult pozitívnak. Sajnos, ez a két marker a kromofób veserákok 3 illetve 6%-

ában is pozitív eredményt adott. 
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5. Megbeszélés 

 
5.1. A kromofób veserák és a vese onkocitóma genetikai entitása 

A munka során kiértékelt kromoszomális eltérések egyértelműen bizonyítják, 

hogy a vese onkocitóma és a kromofób veserák két önálló tumor entitásnak felel 

meg, függetlenül a sejtmorfológiai és a növekedési változatosságtól. A kromofób 

veserákok döntő többsége az ismert sejttípusok keverékéből épül fel, a különböző 

növekedési formák sokszor ugyanazon tumoron belül megtalálhatók. A vese 

onkocitóma is a tankönyvi adatoktól eltérő szövettani képet mutathat, megfelelő 

tapasztalat hiányában a kromofób veserák ún. eozinofil formájával összetéveszthető. 

Figyelembe véve a két tumor biológiai viselkedését, a differenciáldiagnózisnak döntő 

szerepe van a tumorok klinikai megítélésében. Ilyen esetekben a genetikai vizsgálat 

mérvadó lehet. Korábban számos technikával, a mikroszatellia allelotipizálással, az 

array-CGH-val és FISH-val is bizonyították a kromoszóma 1, 2, 6, 10, 13, 17 és 21 

vesztését, és így a kromofób veserákok diagnózisának a lehetőségét mikroszatellita 

vizsgálat elvégzésével, (Bugert és mtsai 1997; Speicher és mtsai, 1994; Brunelli és 

mtsai 2005; Wilhelm és mtsai 2002; Yusenko és mtsai, 2009).  

Sajnálatos módon a patológusok jelentős része visszatért a morfológián 

alapuló osztályzáshoz anélkül, hogy a változó citológiai megjelenés alapján 

„visszaklasszifikált” szövettani típusok mögött álló genetikai eltéréseket figyelembe 

vették volna. Ennek következménye lett, hogy az ún. eozinofil kromofób tumorok 

csoportjába több vese onkocitóma is bekerült, ami eltorzította a genetikai vizsgálatok 

eredményét. A tévedés veszélyére már Thoenes is felhívta a figyelmet még abban a 

korban, amikor nem állt rendelkezésre a megfelelő technika, illetve még nem volt 

ismert a két tumor eltérő genotípusa (Thoenes és mtsai 1988). Davis és mtsai (2014) 

a next generation sequencing (NGS) technikával végzett vizsgálattal összeállítottak 
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egy 66 kromofób veserákból álló tumor csoportot, köztük 13 eozinofil kromofób 

veserákot. A „klasszikus” kromofób veserákokban megtalálták a jellemző 

kromoszómavesztést, de a 13 eozinofil tumorból 7 esetben nem fordult elő a 

kromofób veserákra jellemző genomikus eltérés. 

 Ez az adat arra utal, hogy a diagnózist felállító patológus a 66 tumorból 7 

esetben hibás diagnózist állított fel, mert ezek az „eozinofil” kromofób veserákok 

valójában vese onkocitómák voltak. Egy másik széleskörű nemzetközi kollaboráció 

keretében közölt 33 kromofób veserákot magába foglaló szériában nem találtak 

specifikus kromoszómaeltérést egy „klasszikus” és három eozinofil kromofób 

veserákban (Ohasi és mtsa, 2019). Itt sem lehet kétséges, hogy a patológiai diagnózis 

helytelen volt. Ezen túlmenően a két analízist összefoglaló csoport arra a 

következtetésre jutott, hogy az eozinofil kromofób veserákot a rendkívül alacsony 

kromoszómavesztés jellemzi, és így indokolt a „klasszikus” és „eozinofil” kromofób 

veserák klasszifikáció (Ohashi és mtsai, 2019). A mi vizsgálatunk során nem 

találtunk különbséget a monoszómiák számában a „klasszikus” és az „eozinofil” 

kromofób tumorok közt. Ennek alapján nem tartjuk indokoltnak a citológiai 

megjelenésen alapuló szubklasszifikációt. 

Az általunk vizsgált 77 kromofób veserák közül 7 tumor mutatott kizárólag 

eozinofil citológiát, és minden esetben megtaláltunk a specifikus kromoszómák 

hiányát. Egy jelentős ellentmondás van a saját vizsgálatunk, valamint az utóbbi 

időben közölt két kromofób veserák széria között. Davis és mtsai (2014) valamint 

Ohashi és mtsai (2019) szerint azoknak az eozinofil tumoroknak, amelyek nem 

mutatják a kromofób veserákra jellemző eltéréseket, rendkívül jó a prognózisa, a 

betegek 100%-a tumormentes maradt a követés során. Az általunk genetikailag 

igazolt 7 eozinofil kromofób veserák közül 3 már a műtét idején áttétet adott, ami 
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ellentmond az eozinofil kromofób veserákok feltételezett jó prognózisának. Ezek az 

adatok tovább erősítik a gyanúnkat, hogy Davies és mtsai (2014) valamint Ohashi és 

mtsai (2019) kromofób veseráknak diagnosztizált vese onkocitómát vettek bele a 

vizsgálati anyagba. 

A 42 vese onkocitómát, annak ellenére, hogy több szokatlan megjelenésű 

tumor volt köztük, a szövettani kép alapján vese onkocitómának diagnosztizáltuk. A 

42 vese onkocitóma közt négy tumor egy onkocitomatózis esetből származott, amely 

valóban szokatlan szöveti képet mutatott. A vese onkocitóma diagnózisát 

megerősítette a genetikai vizsgálat, amely nem mutatott sem kromofób veserákra, 

sem konvencionális vagy papilláris veserákra jellemző kromoszómaeltérést. 

Figyelembe véve saját adatainkat, valamint az irodalmi adatokat, a 

kromoszóma 1, 2, 6, 10, 13, 17 és 21 monoszómiája minden kétséget kizáróan a 

kromofób veserákot jellemzi, függetlenül a citológiai variációktól. Ezeknek a 

kromoszómaeltéréseknek a hiánya, a kromoszóma 1 vagy 14 vesztése, esetleges 

véletlenszerű kromoszómaeltérés egyértelműen a vese onkocitóma diagnózisa mellett 

szól. 

 

5.2. Van-e hibrid kromofób-onkocitóma?  

Az utóbbi években egy új tumor típust írtak le, amely a Birth-Hogg-Dubé 

(BHD) szindrómához társult (Pavlovich és mtsai, 2002). Ebben a follikulin gén 

csírasejtes mutációjához kapcsolódó szindrómához vagy kromofób veserák, vagy 

vese onkocitóma társul, de a tumorok nagyobb részénél a patológusok nem tudtak 

állást foglalni és “hybrid oncocytic-chromophobe tumor”-nak (HOCT) nevezték el. 

Csak kevés megbízható, a HOCT tumorokon végzett genetika vizsgálat ismert. Pote 

és mtsai (2013) 12 HOCT tumor array-CGH vizsgálatával nem találtak olyan 
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kromoszómaelváltozást, amely a kromofób veserákra jellemző. Hasonlóan, 9 HOCT 

részletes genetikai analízise során sem találtak kromoszóma alterációkat (Ruiz-

Cordero és mtsai, 2019). Érdekes információt szolgáltatott egy harmadik genetikai 

vizsgálat, amely 14 HOCT közül két esetben a kromoszóma 1, 2, 6, 10, 13 és 21 

monoszómiáját írta le, míg 12 esetben csak véletlenszerű eltéréseket észleltek 

(Peterson és mtsai, 2010). Ezek alapján az ún. HOCT nagy részét vese 

onkocitómának kell tekinteni és csak néhány esetben felel meg kromofób 

veseráknak. Ismerve a kromofób veserák és a vese onkocitóma közötti 

megkülönböztető genetikai elváltozásokat, nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy egy 

“hibrid” tumoron belül egyes sejtekben az onkocitómára, míg másokban a kromofób 

veserákra jellemző eltérések fordulnak elő. Ennek alapján nagy biztonsággal 

kijelenthetjük, hogy NINCS hibrid onkocitóma-kromofób veserák, vagy, ahogy az 

irodalomban nevezik HOCT. 

 

5.3. A vese onkocitóma és a kromofób veserák eredete 

Több mint 30 ével ezelőtt feltételezték, hogy a vese onkocitóma és kromofób 

veserák a kivezető csatorna interkaláris sejtjeiből indul ki (Störkel és mtsai, 1989). A 

feltételezés alapját egy immunhisztokémiai vizsgálat képezte, amely 10 vese 

onkocitómából 9 tumorban az α-interkaláris sejt marker SLC4A1 kifejeződését 

igazolta. Ezt a vizsgálatot nem ismételték meg, és így ez a feltételezés bekerült az 

irodalomba. A közelmúltban egy gén expressziós metaanalízis a FOXI1 és az 

SLC4A1 kifejeződését kromofób veserákban mutatta ki, és azt támogatta, hogy a 

kromofób veserák az α-interkaláris sejtből indul ki (Lindgren és mtsai 2017). Ezzel 

ellentétben kromofób veserákok Affymetrix GenChip és teljes genom szekvenálás 
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vizsgálata nem találta a FOXI1 fokozott kifejeződését (Davis és mtsai, 2014; Rohan 

és mtsai, 2006). 

A kérdés megválaszolását a kivezető és a gyűjtőcsatorna sejtjeire jellemző 

markerek vizsgálatától vártuk el. Ezekben a nefron részekben különböző funkciójú 

sejtek találhatók a rájuk jellemző markerekkel: principális sejtek (AQP2), α-

interkaláris sejtek (SLC4A1), β-interkaláris sejtek (SLC26A4). Az SLC4A1 és 

SLC26A4 kifejeződését, és így az α- és β-interkaláris sejtek differenciálódását a 

FOXI1 transzkripciós faktor szabályozza (Al-Awqati, 2008). 

Az α-interkaláris sejt marker SLC4A1 a vese onkocitómák 60%-ában volt 

pozitív, de pozitív reakciót kaptunk a kromofób veserákok 11%-ában is. A β-

interkaláris sejt marker SLC26A4 csak egyetlen kromofób veserákban adott pozitív 

reakciót és így kizárja annak a lehetőségét, hogy a kromofób veserák a β-interkaláris 

sejtekből indul ki.  

A FOXI1 transzkripciós faktor a vese onkocitómák 97%-ában adott pozitív 

reakciót és így rámutatott a vese onkocitóma és FOXI1 közötti összefüggésre. Ez 

azért is meglepetés, mert a FOXI1 kontrollálja az α-interkaláris és β-interkaláris 

sejtek differenciálódását, és az ezekre jellemző marker SLC4A1 és SLC26A4 nem 

társult a FOXI1 pozitivitáshoz. A FOXI1 szerepét az interkaláris sejtek 

differenciálódásában experimentális munkával is alátámasztották. FOXI1 negatív 

egerekben nem találtak SLC4A1 vagy SLC26A4 pozitív interkaláris sejteket 

(Blomqvist és mtsai, 2004). A vese fejlődése során azokból az uréter bimbó 

sejtekből, amelyek a NOTCH szignál jelátvitel génjeit kifejezik, AQP2 pozitív 

principális sejtek fejlődnek ki. Azokból a sejtekből, amelyek a NOTCH szignált 

kikapcsolják, proto-interkaláris sejtek alakulnak ki, amelyekből a FOXI1 

transzkripciós gén kontrollja alatt α-interkaláris és β-interkaláris sejtek, vagy 
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ún.“none-α-none-β” interkaláris sejtek fejlődnek ki (Al-Awqati, 2008).Azt a 

lehetőséget, hogy a vese onkocitóma és kromofób veserák a “none-α-none-β” 

interkaláris sejtekből indulnának ki, és a tumorgenezis során a FOXI1 kontrollja alatt 

α-interkaláris és β-interkaláris sejtekké alakulnak a vese onkocitómában és kromofób 

veserákban, el kell vetni, mert a kromofób veserákok nem, vagy ritkán fejezik ki az 

SLC4A1 és SLC26A4 fehérjéket. Így a két tumor eredete továbbra is kérdéses. 

Viszont a munka során azonosítottunk egy immunhisztokémiai markert, a FOXI1 

transzkripciós faktort a vese onkocitóma elkülönítő kórismézésére. 

 

5.4. A vese onkocitóma és a kromofób veserák immunhisztológiai diagnózisa 

Gyakorlatilag nincs az irodalomban közölt olyan immunhisztológiai marker, 

amely egyértelműen meghatározná a kromofób veserák és a vese onkocitóma 

diagnózisát. Az egyetlen, szerintünk jól használható kromofób veserák specifikus 

marker, a citokeratin7 (KRT7) megítélése különböző. A mi tapasztalatunk szerint a 

kromofób veserák diffúz pozitivitást mutat, míg a vese onkocitómában csak néhány 

tubuláris képlet mutat pozitív festődést. Ezt a különbséget feltétlenül figyelembe kell 

venni, nem lehet csak igennel vagy nemmel válaszolni. Az általunk vizsgált vese 

onkocitómák közül csak egy esetben találtunk több pozitív sejtet, de így is 

egyértelmű a kromofób veserákban látott képtől való eltérés.Az ilyen jellegű 

megítélés alapján a CK7 pozitivitás a kromofób veserákok 93%-ában figyelhető meg, 

de egyetlen vese onkocitóma sem pozitív (3. Táblázat). 

A CD82 vagy KAI1 (kangai 1) gént korábban a különböző típusú vese 

tumorok Affymetrix GenChip vizsgálatával azonosították (Yusenko és mtsai, 2009). 

A CD82 a kromofób veserákok 78%-ában mutatott pozitív reakciót, de egyetlen vese 

onkocitóma sem volt pozitív. Ezzel egy másik olyan immunhisztológiai markert 
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azonosítottunk, amely a rutin munkában hasznos lehet. A CD82 gén egy 

transzmembrán glikoproteint kódol, amely a tetraspanin (TM4SF) géncsalád tagja.A 

CD82 más TM4SF fehérjékkel, mint cadherin, CD44, lysosome-associated 

membrane protein (LAMP) és integrinképes komplexumot képezni, és valószínűleg 

jelentős szerepe van a sejtadhézióban és a szignál átvitelben. A CD82 funkciója a 

kromofób veserák kialakulásában nem ismert. Ennek ellenére a kromofób veserák 

diagnózisában egy jól felhasználható marker. 

Az Affymetrix GenChip vizsgálat során kiválasztott másik gén, az AQP6 

majdnem vese onkocitóma specifikus markernek felel meg. Az AQP6 a vese 

onkocitómák 92%-ában mutatott pozitív immunreakciót, de sajnos a kromofób 

veserákok 6%-ában is kifejeződött. A kromofób veserákban néha csak halvány 

festődést lehetett megfigyelni, és nem is minden sejtben, de a pozitivitás 

intenzitásában volt átfedés a vese onkocitómákban megfigyeltekkel. Így nem lehet a 

két tumor egyértelmű elkülönítésére felhasználni.  

Az irodalom áttekintése után és a saját vizsgálatom alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a KRT7 és CD82 megbízhatóan felhasználható a 

kromofób veserákok jellemzésére, amennyiben a pozitív eseteket egyértelműen 

kromofób veseráknak lehet kórismézni. A FOXI1 és AQP6 az onkocitómák 97%-

ában ill. 92%-ában fejeződnek ki, az átfedő pozitivitás miatt, különösen az AQP6 

esetében, csak tájékoztató jellegű diagnosztikus értékkel bírnak. 
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Anti-test Onkocitóma (83) Kromofób (90) 

CD82 0 % 78 % 

KRT7 0% 93 % 

FOXI1 97% 3% 

AQP6 92 % 6 % 

3. Táblázat A vese onkocitóma és a kromofób veserák differenciáldiagnózisa. 
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6. Következtetések 

 

6.1 A kromofób veserák és a vese onkocitóma biológiai és genetikai entitás, amelyek 

egyértelmű elkülönítésének klinikai jelentősége van. 

6.2. Nincs sem biológiai, sem genetikai alapja a „klasszikus” és az „eozinofil” 

kromofób veserák elkülönítésének. Ezt a citológiai változatot, csak úgy, mint a 

növekedési formát, le lehet írni a szövettani leletben, de nem indokolt bevonni a 

diagnózisba. 

6.3. Nincs HOCT, azaz hibrid onkocitóma-kromofób tumor, ezek vagy vese 

onkocitómának vagy kromofób veseráknak felelnek meg.  

6.4. A vese onkocitóma és a kromofób veserák eredetét nem sikerült megtalálni, 

mindkét tumorban előfordul pozitív reakció azα- és β-interkaláris sejtekre jellemző 

markerrel. 

6.5. A FOXI1 gén kifejeződése egy megbízható marker a vese onkocitóma 

diagnózisára. 

6.6. A CD82 és a KRT7 gén a kromofób veserákra jellemző marker. 

6.7. Összefoglalva, a legtöbb vese onkocitóma és kromofób veserák szövettani 

diagnózisa tapasztalt uropatológus számára nem okoz problémát. Azokban az 

esetekben, amikor a diagnózis nem egyértelmű, az általunk kidolgozott 

immunhisztológiai panelt vagy, amennyiben a patológiai intézetekben a megfelelő 

módszer rendelkezésre áll, a genetikai vizsgálatot ajánljuk. 
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Abstract. Background/Aim: Renal oncocytoma (RO) and
chromophobe renal cell carcinoma (chRCC) are suggested
to develop from α- and β-intercalated (IC) cells of the
collecting duct expressing solute carrier family 4 member 1
(SLC4A1) and SLC26A4 under control of forkhead box 1
(FOXI1) transcription factor. The aim of this study was to
clarify the possible cellular origin and of RO and chRCC.
Materials and Methods: Immunohistochemistry for
aquaporin 2 (AQP2), FOXI1, SLC4A1 and SLC16A4 was
applied to distinct types of renal cell tumors. Results:
Nuclear FOXI1 staining occurred in 96% of 83 ROs, in 3%
of 90 chRCCs and none of the other tumor types. The α-IC
cell marker SLC4A1 was seen in 60% of RO and 11% of
chRCC, whereas staining for the β-IC cell marker SLC26A4
was negative in all but one tumor. Conclusion: Although the
origin of RO remains unclear, our findings suggest that
FOXI1 immunohistochemistry is useful in differential
diagnosis of RO from chRCC with overlapping histology. 

Renal oncocytoma (RO) and chromophobe renal cell
carcinoma (chRCC) each account for approximately 5-8% of
surgically removed renal tumors. In spite of growth into
small veins or ‘infiltration’ of the parenchyma or perirenal
fat tissue, RO is considered to be a benign tumor (1).
Although chRCC has a good prognosis, it is a malignant
tumor with a tendency for sarcomatous transformation and
metastatic growth in around 5-10% of cases (2). Taking into
account the biology of the two types of neoplasms, the

differential diagnosis is of clinical importance. The diagnosis
of typical RO and chRCC based on their morphology can be
achieved by routine histology in the vast majority of cases.
However, morphological variants of RO, oncocytic variants
of chRCC or ‘hybrid’ RO and chRCC may give rise to
problem s in differential diagnosis (3, 4).

It was proposed 30 years ago that RO and chRCC develop
from intercalated (IC) cells of the collecting duct (CD) (5,
6). As nine out of 10 ROs were found to express α-IC cell
marker solute carrier family 4 member 1 (SLC4A1), it was
suggested that RO develops from α-IC cells. Recently, a
meta-analysis of gene-expression data described
overexpression of forkhead box 1 (FOXI1) and SCL4A1 in
chRCC, and the authors suggested the α-IC cells to be the
source of chRCC (7). However, by applying whole-genome
sequencing analysis or Affymetrix GeneChip analysis, no
tumor-specific overexpression of FOXI1 and SCL4A1 was
found in two series of chRCC (8, 9).

The connecting tubules (CTs) and CDs contain four
distinct cell types: Principal cells (PCs), α-IC cells, β-IC
cells and non-α-non-β-IC cells. PCs express aquaporin 2
(AQP2); basolateral expression of the SLC4A1 characterizes
α-IC cells, whereas apical expression of the solute carrier
family 16 member 4 (SLC16A4) is characteristic of β-IC
cells (10). The expression of SLC4A1 and SLC26A4 during
differentiation into α- and β-IC cells is controlled by FOXI1
transcription factor (11). Non-α-non-β-IC cells express both
SLC26A4 and ATPase H+ transporting V1 subunit B1
(ATP6V1B1) (12). 

Although RO and chRCC can be unequivocally
differentiated by genetic means (13-15), in routine
laboratory practice, immunohistochemistry is the choice of
technique (16, 17). To date, among several other tested
genes only cytokeratin 7 (KRT7) and CD82 were found to
be a useful marker for chRCC (18, 19). In an attempt to
clarify the possible cellular origin of and find a diagnostic
marker for RO and chRCC, we applied AQP2, FOXI1,
SLC4A1 and SLC26A4 immunohistochemistry to a large
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number of distinct types of renal cell tumors placed on
tissue microarray (TMA).

Materials and Methods

Tissue samples. Tumor samples were collected from patients who
had undergone radical or partial nephrectomy for RCC between
2000 and 2014 at the Department of Urology, Medical School,
University of Pecs, Hungary. The histological diagnosis was
reviewed by a pathologist (GK) according to the Heidelberg
classification system (20). We included several ROs with cellular
and growth variation and chRCCs with classic, eosinophil and
mixed morphology. NoBirt-Hogg-Dube syndrome-associated
‘hybrid’ tumor was analyzed in this study. Three out of the 83 ROs
displayed ‘pseudo-invasion’ into the perirenal fat tissue. We
included two cases of multiplex ROs and also an RO developed in
end-stage renal disease. Seven out of 90 chRCCs displayed an
aggressive growth pattern, sarcomatous changes and metastatic
growth. All grades, TNM groups and stages were present among the
220 conventional RCCs, including cases with ‘eosinophilic’ or
‘oncocytic’ phenotype. Tumors of 5 mm to 8 cm were also included
in the panel of 121 papillary RCC. Normal adult kidneys obtained
from nephrectomy were used to localize the expression of genes in
the nephron. The collection and use of all tissue samples for this
study was approved by the Ethics Committee of the University of
Pecs (5343/2014).

TMA and immunohistochemistry. Hematoxylin and eosin-stained
slides were reviewed to select representative paraffin blocks for
TMA construction. From each tumor, a minimum of three core
biopsies with a diameter of 0.6 mm were placed in the recipient
block using a Manual Tissue Arrayer (MTA1; Beecher Instruments,
Inc., Sun Prairie, WI, USA). For marking the TMAs, fetal and adult
kidney biopsies were included. After dewaxing and rehydration, the
4 μm-thick sections were subjected to heat-induced epitope retrieval
in 10 mM sodium citrate buffer (pH 6.0) or TE buffer (pH 9.0) in
2100-Retriever (Pick-Cell Laboratories, Amsterdam, the
Netherlands). Endogenous peroxidase activity and nonspecific
binding sites were blocked with 3% hydrogen peroxide containing
1% normal horse serum for 15 minutes at room temperature. Slides
were incubated overnight at 4˚C in a moist chamber with rabbit
polyclonal anti-AQP2 (PA5-38004; Thermo Fisher, Budapest,
Hungary) at a dilution of 1:500, rabbit polyclonal anti-FOXI1 (PA5-
30031; Thermo Fisher) at a dilution of 1:200, rabbit polyclonal anti-
SLC4A1 (HPA015584; Sigma–Aldrich, Budapest, Hungary) at a
dilution of 1:200, and mouse polyclonal anti-SLC26A4 (Abnova,
Taipei, Taiwan, ROC) at a dilution of 1:100. Horse-radish-
peroxydase-conjugated anti-rabbit, anti-mouse secondary antibody
(HISTOLSMR, Histopathology Ltd, Pecs, Hungary) was applied for
30 minutes at room temperature and color was developed using
aminoethyl carbazole (AEC) or 3,3’diamonobenzidine (DAB)
substrate (Dako, Glostrup, Denmark). Tissue sections were
counterstained with Mayer’s haematoxylin (Lillie’s modification;
Dako) and after bluing for 10 seconds were mounted using
Glycergel Mounting Medium (Dako) or PERTEX (medite Ltd.
Burgdorf, Germany). For negative controls, the primary antibody
was omitted. In each positive case, at least 80% of tumor cells
showed a weak to strong nuclear staining for FOXI1 as estimated
under microscopy. 

Results

Expression of AQP2, FOXI1, SLC4A1 and SLC26A4 in
normal kidney. We found strong AQP2 staining at the
luminal surface of cortical and medullary CD cells. FOXI1
was expressed in cells of CT and cortical CD cells (Figure
1A). To study the FOXI1 downstream target proteins, we
looked for the expression of SLC4A1 and SCL26A4 in
normal kidney. In normal adult kidney, SLC4A1 was
expressed basolaterally in 15-50% of the CT cells, less
frequently in the cortical CD cells, while in the medullary
CDs, only single cells were positive (Figure 2A). The
antibody to SLC26A4 revealed apical expression in a few
CT cells (Figure 2E). 

Expression of AQP2, FOXI1, SLC4A1 and SLC26A4 in renal
cell tumours. We evaluated AQP2, FOXI1, SLC4A1 and
SLC26A4 expression on TMAs containing core biopsies of
83 ROs, 90 chRCCs, 220 conventional RCCs and 121
papillary RCCs, as well as cortical and medullary biopsies
of normal adult kidneys. The latter served as internal control
for immunoreaction in the TMAs. The results are
summarized in Table I. None of the conventional and
papillary RCCs, ROs or chRCCs displayed positive reaction
with the AQP2 antibody.

Applying FOXI1 immunohistochemistry, we detected
nuclear FOXI1 staining in 80 (96%) out of 83 RO, (Figure
1B and C). As weak to strong nuclear staining was seen in
80-100% of RO cells as shown in Figure 1B and C, we
considered these results as a positive reaction. One of the
FOXI1-negative ROs was obtained from an end-stage renal
disease kidney and was also negative for SLC4A1. The two
other FOXI1-negative ROs displayed densely packed small
eosinophilic cells arranged in solid-nested architecture. The
vast majority of chRCCs were negative for FOXI1 staining
(Figure 1D) and only three (3%) out of 90 chRCCs showed
a positive reaction. One of the three FOXI1-positive chRCCs
showed weakly positive staining in only one of the three core
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Table I. Expression of connecting and collecting duct markers in renal
cell tumors.

Tumor          No. of       FOXI1+     SLC4A1+     SLC26A4+     AQP2+
                    tumors

RO                   83             96%             60%                  0%                0%
chRCC            90               3%             11%                  1%                0%
cRCC            220               0%               0%                  0%                0%
pRCT            121               0%               0%                  0%                0%

FOXI1: Forkhead box 1; SLC4A1: solute carrier family 4 member 1;
SLC26A4: solute carrier family 26 member 4; AQP2: aquaporin 2; RO:
renal oncocytoma; chRCC: chromophobe renal cell carcinoma; cRCC:
conventional renal cell carcinoma; pRCT: papillary renal cell tumor. 



biopsies. This tumor showed classic chromophobe histology
and had given rise to a liver metastasis. The diagnosis of
chRCC was also confirmed by DNA array analysis which
showed the loss of specific chromosomes (data not shown).
The additional two cases with weak FOXI1 positivity
displayed histology of classical chRCC. None of the 220
conventional or 121 papillary RCCs showed positive staining
with the FOXI1 antibody. 

Immunohistochemistry with the α-IC marker SLC4A1
showed positive staining with variable intensity in 50 (60%)
out of the 83 ROs (Figure 2B and C). The localization of
SLC4A1 in ROs was very similar to that of normal CT cells.
The number of positive cells varied between 50-90%. Only

10 (11%) out of the 90 chRCCs showed positive staining
with SLC4A1 antibody but in these cases, nearly 100% of
the cells displayed discrete, weak membranous staining
(Figure 2D). None of the conventional RCCs and papillary
RCCs showed a positive reaction with the SLC4A1 antibody.
Staining for the β-IC cell marker SLC26A4 was positive in
only one chRCC (Figure 2F), but not in any other tumor. 

Discussion

We found positive nuclear FOXI1 staining in 96% of ROs
and only 3% of chRCCs and none of other types of renal cell
tumor, including ‘oncocytic’ cellular variants. Positive
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Figure 1. Expression of forkhead box 1 (FOXI1) in connecting tubules of normal kidney and tumor tissues. A: FOXI1 expression in nuclei of cells
of the cortical connecting duct. B and C: Nuclear staining of FOXI1 in renal oncocytoma. D: Lack of FOXI1 staining in chromophobe renal cell
carcinoma. Scale bar: 25 μm.
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Figure 2. Expression of markers of intercalated cells in normal kidney and tumor tissues. A: Basolateral expression of solute carrier family 4 member 1
(SLC4A1) in connecting tubules of normal kidney. B and C: Similar expression pattern of SLC4A1 in renal oncocytoma. D: Membranous staining with
SLC4A1 in a chromophobe renal cell carcinoma. E: Apical expression solute carrier family 26 member 4 (SLC26A4) in connecting tubules of normal
kidney. F: Cytoplasmic and membranous staining with SLC26A4 in a chromophobe renal cell carcinoma. Scale bar: 25 μm.



reaction with the α-IC cell marker SLC4A1 was seen in 60%
of ROs at a lower frequency than published in a small series
of 10 tumors earlier (5). However, we also detected
expression of SCL4A1 in 11% of chRCCs. The β-IC cell
marker SLC26A4 was not expressed except in but one
chRCC, excluding β-IC cells as being the origin of chRCC.
All tumors including conventional and papillary RCCs were
negative for PC marker AQP2. 

FOXI1 is required for the transcription of genes encoding
four subunits of proton pump, SLC4A1, SLC26A4, SLC4A9 and
ATP6V1B1, in distal renal tubules and inner ear (21). SLC4A1
and SLC26A4 play a crucial role in the specification of β- and
α-IC cells, respectively (21). In an experimental setting, mice
lacking the Foxi1 gene did not develop IC cells expressing
either Slc4a1 nor Slc26a4 (22). Interestingly, specific
endolymphatic forkhead-related (FORE) cells in the inner ear
also disappeared, suggesting that IC and FORE cells undergo
a similar genetic program for their fate specification (23).
During kidney development, ureteric bud cells expressing
genes of the NOTCH signaling pathway differentiate into
AQP2-positive PC cells. Cells turning off NOTCH signaling
develop into proto-IC cells expressing FOXI1, which controls
the transition of proto-IC cells into α- and β-IC cells or non-
α-non-β-IC cells (11). In normal kidney, each cell type can be
identified by the presence of specific markers. 

Most tumors, especially the benign ones, retain the
markers of their cellular origin. It is now accepted that β-IC
cells are less differentiated, whereas α-IC cells represent the
more differentiated form of IC-cells (10). Taking into
account the biological behavior of chRCC and RO, the
former being malignant and the latter a more differentiated
benign tumor, their origin from the less-differentiated β-IC
cells and terminally differentiated α-IC cells would be
expected. However, our study showed that there are no such
phenotypic correlations between RO and chRCC and α- and
β-IC cells, respectively. One can speculate that both RO and
chRCC develop from proto-IC cells expressing FOXI1, but
in our study chRCC was not found to express FOXI1. Thus,
the cellular origin of RO and chRCC remains unclear. 

In conclusion, we cannot confirm the cellular origin of
chRCC and RO as proposed by Stoerkel et al. (5, 6).
However, we found the expression of FOXI1 transcription
factor in 96% of ROs, but in only 3% of chRCCs. None of
the other types of renal cell tumor expressed FOXI1.
Therefore, we suggest that due to its high sensitivity and
specificity, FOXI1 can be used as a marker for confirming
the diagnosis of RO and distinguishing RO from chRCC and
other renal cell tumors with eosinophilic cytoplasm. 
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