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1. Rövidítések jegyzéke 

 

ALP  alkalikus foszfatáz 

CAIX  karboanhidráz IX 

CT   komputer tomográfia 

DNS  dezoxiribonukleinsav 

EAU  European Association of Urology 

HIF-1α hypoxia-inducible-factor-1 alpha 

IL2  interleukin-2 

IFNα2  interferon alfa 2 

MR  mágneses rezonancia vizsgálat 

NSS  a vese szervmegtartó sebészete (nephron sparing surgery) 

RCC  vesesejtes rák (renal cell cancer) 

RTG  röntgen vizsgálat 

SSIGN score Stage, Symptom, Grade, Necrosis prognosztikai nomogram 

TUKEB Tudományos és Kutatásetikai Bizottság 

UH  ultrahang 

VBL  vinblastin 

VHL  von Hippel-Lindau 

WHO  World Health Organization (Egészségügyi Világszervezet) 

5-FU  5-florouracil 
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2. Bevezetés 

 

A vese parenchymából kiinduló leggyakoribb daganat a vesesejtes rák (renal cell 

cancer: RCC), amely a vese proximális tubulusainak hámjából ered. A rosszindulatú 

tumorok 3%-át teszi ki, egyben a harmadik leggyakoribb urogenitális daganat. Az 

Egyesült Államokban évente 50,000 új beteget fedeznek fel, és 12,000 halálesetért 

felelős [1]. Magyarországon az incidencia a harmadik legmagasabb a föld összes 

országa közül [2, 3]. A vesesejtes rák mortalitása egyenletes emelkedést mutatott a 

fejlett országokban az 1990-es évek elejéig, és azóta nem mutat jelentős változást, 

kivéve hazánkat, Lengyelországot, Csehországot és a Balti államokat [2]. Míg 

Európában átlagosan 2000 és 2004 között férfiaknál évente 4,1, míg nőknél 2,8 

haláleset történt 100,000 lakosra vetítve, addig Magyarországon férfiakban 9,5, míg 

nőkben 3,0 halálesetet észleltek. Az elmúlt 30 évben a vesesejtes rák által okozott 

halálozás 50%-al nőtt, az évi hozzávetőlegesen 2000 újonnan felismert esetre 7-800 

haláleset jut. [3] A képalkotó eljárások technikai fejlődésével és széles körű 

elterjedésével a tünetszegény vesedaganatok koraibb stádiumban, gyakran 

véletlenszerűen kerülnek felismerésre. Egyre ritkábban tapasztaljuk a klasszikus triászt: 

a véres vizelet, a tapintható hasi terime és a hasi fájdalom együttes előfordulását. Az 

incidencia növekedésének hátterében azonban nem csak ez áll, hiszen az előrehaladott 

esetek száma és a betegségspecifikus mortalitás nem csökken [4-6].  

A vesedaganatokra hajlamosító tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk, 

környezeti ártalmakra és örökletes genetikai eltérésekre. A vesesejtes rák elsősorban 

sporadikus, a környezeti faktorok lényegesen nagyobb súllyal esnek latba a 

karcinogenezisben, mint a veleszületettek. A betegség kialakulásának mechanizmusa 

még nem teljesen tisztázott, azonban világosnak látszik, hogy több tényező együttes 

fennállása szükséges hozzá (multifaktoriális eredet). Ezt támasztja alá az is, hogy egyes 

tényezők és a daganat kialakulása között nem sikerült olyan egyértelmű kapcsolatot 

találni, mint például a dohányzás és a húgyhólyag daganat esetében.    

Számos környezeti karcinogén tényező merült fel állatkísérletek eredményei 

alapján, közöttük vírusok, aromás szénvegyületek is, de ezek kóroki szerepét humán 

modellen nem sikerült igazolni. Több nagy elemszámú vizsgálat jutott arra a 

következtetésre, hogy hosszú ideje fennálló elhízás, alacsony szocio-ökonomiai státusz 

és városi lakhely esetén gyakoribb a vesesejtes rák, azonban ezen megfigyelések 
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hátterében egyértelmű hajlamosító faktort nem találtak [7]. Igazoltnak tűnik a 

dohányzás szerepe a daganat kialakulásában, a relatív rizikó a kontroll populációhoz 

képest férfiakban 1,4-2,3 szoros, és szoros összefüggést mutat a dohányzás 

időtartamával és az elszívott dohány mennyiségével is. Érdekes, hogy nők esetében a 

fenti összefüggés nem áll fenn. A városi életmóddal kapcsolatban a zsírban és 

fehérjében gazdag, növényi rostban szegény táplálkozás, a kávé, tea és tejtermékek 

fokozott fogyasztása; a foglalkozási ártalmak közül bizonyos fémek, az azbeszt és a 

kadmium kóroki szerepe merült fel, azonban nem nyertek egyértelmű igazolást [8]. 

Iatrogén ártalomként a korábban radiológiai kontrasztanyagként használt Thorotrast, 

vérnyomáscsökkentő szerek, diuretikumok, valamint a retroperitoneumot ért besugárzás 

(pl.: heredaganatok kezelése kapcsán) szerepe is felmerült, azonban ezeket sem sikerült 

bizonyítani. Újabban a magas vérnyomás és a végstádiumú veseelégtelenség daganat 

kialakulásában betöltött szerepét is vizsgálják [9].  

 A betegek életkora a betegség felismerésekor általában 50 és 80 év között van, 

azonban az esetek 3,4-7,5%-ban fiatalkorban (40 év alatt), illetve igen ritkán 

gyermekkorban (18 év alatt) jelentkezik a betegség. A férfi-nő előfordulási arány 3:1-

hez [10, 11].  

Az vesedaganatok kórismézése elsősorban a képalkotó vizsgálatokra, 

ultrahangra (UH) és computer tomográfiára (CT) épül. Mivel a gyógyszeres kezelés 

alacsony hatásfokú és palliatív, a daganat pedig sugárkezelésre nem reagál, a sebészi 

beavatkozás az egyetlen módszer, amely a betegek túlélését jelentősen befolyásolja, 

ezért a korai felismerés jelentősége még kifejezettebb. A teljes körű szűrést annak 

alacsony találati aránya miatt mégsem tartják szükségesnek, valamint a betegek túlélését 

sem bizonyos, hogy érdemben befolyásolná. A rutin hasi ultrahang 0,04%-ban talál 

vesedaganatot, tehát több mint 2000 vizsgálatot kell elvégezni egy daganat kiszűréséhez 

[12]. [13].  

Szövettani diagnózis, biopszia nem feltétlenül szükséges a sebészi kezelés előtt, 

csak amennyiben a képalkotó vizsgálat nem tud egyértelműen állást foglalni a betegség 

dignitását illetően [14].  

Egészségügyi és gazdasági jelentőségük miatt a vesedaganatos betegek 

életkilátásait, betegségük lefolyását meghatározó klinikai, patológiai és genetikai 

tényezők a nemzetközi kutatások fókuszában állnak. Amennyiben a prognózis 

pontosabban meghatározható már a betegség felismerésekor, sok drága, és 
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mellékhatásoktól, szövődményektől sem mentes vizsgálat és kezelés elkerülhetővé 

válik, illetve meghatározható lesz azon betegek csoportja, akik előnyt remélhetnek az 

adott diagnosztikus vagy terápiás módszertől. Európai és észak-amerikai felmérések 

szerint a vesedaganat által okozott tünet az eddig ismert jelentős, a prognózist 

befolyásoló klinikai tényezők mellett (stádium, Fuhrman grade, a beteg általános 

állapota, stb.) független prognosztikai tényezőnek bizonyult, amely negatívan 

befolyásolta a betegség kimenetelét [15, 16].   

A vesesejtes rák kezelése elsősorban sebészi, a vesedaganatot és az áttétet, 

amennyiben a betegség kiterjedése és a beteg általános állapota megengedi, el kell 

távolítani, gyógyulás csak ettől remélhető. A fentiekből következik, hogy a betegség 

korai felismerésével a kuratív kezelés lehetősége és az életminőség megtartása érhető el. 

A vesesejtes rák első észlelésekor a betegek harmadánál már távoli áttétek mutathatók 

ki, a nephrectomiát követően további egyharmaduknál metasztázisok jelentkeznek [17]. 

Az áttétek leggyakrabban a tüdőben (55%), májban, csontban (30-30%), és ritkábban a 

másik vesében, mellékvesékben, agyban és a retroperitonealis nyirokcsomókban 

fordulnak elő.  

A csontáttétek jelentkezése rossz prognosztikai jelnek tekinthető, ekkor a 

betegek várható átlagos élettartama 12 hónap, egy részüknél azonban meglepően hosszú 

túlélést tapasztalunk [18]. Nem ismert azonban, hogy mi határozza meg csontáttétek 

esetén a betegek túlélését, a betegség lefolyását. A vesesejtes rák szoliter tüdőáttétének 

első sikeres sebészi kezeléséről 1939-ben Barney számolt be, amely után 23 éves 

betegségmentes túlélést tapasztalt [19]. Ezt követően került alkalmazásra, egyéb hatásos 

kezelési módszer hiányában (kemoterápia, sugárkezelés), a veserák csontáttétének 

sebészi kezelése. A műtéti indikációval és technikával kapcsolatban azonban több 

ellentmondás figyelhető meg. Egyes szerzők a betegség gyakran disszeminált volta 

(illetve azzá válása) és a várhatóan rossz életkilátások miatt a palliatív beavatkozásokat 

[20], míg mások némely betegek hosszú túlélésének okán, szűk indikációk mellett a 

radikális műtéteket részesítik előnyben [21]. Csontáttétes betegek prognosztikai 

tényezőinek feltérképezésével meg lehetne határozni azon betegek csoportját, akik 

előnyt remélhetnek áttétük sebészi kezelésétől.  

A palliatív gyógyszeres kezelés a közelmúltig az immunokemoterápiát 

(interleukin 2 (IL2)+ interferon alfa 2 (IFNα2) +5 fluorouracil (5-FU) vagy IFNα2 és 

vinblastin (VBL)) jelentette. Az immunokemoterápia előtti időszakban az áttétes 
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betegek ötéves túlélése 10% alatt volt, és ez az immunokemoterápia hatására sem javult 

jelentősen [22]. Napjainkban vált széles körben elérhetővé a célzott terápia, amely 

kedvezőbb mellékhatás-spektruma és jobb tolerálhatósága mellett hatásosabbnak is 

bizonyul, azonban hosszú távú adatok még nem állnak rendelkezésre. 
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3. A vesedaganatok patológiája 

 

3.1. Szövettani típusok a 2004-es WHO beosztás szerint 

 
 A vesedaganatokat korszerűen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2004-

ben megjelent ajánlása szerint osztályozhatjuk [23]. A legkorábbi felosztásokban 

elsősorban a fénymikroszkópos kép, azaz a sejtek morfológiája alapján történt a daganat 

altípusának meghatározása. Ezt követően az immunreakciók eredménye, azaz az 

expresszált fehérjék szerint osztályozták a daganatokat. A jelenleg nemzetközileg 

elfogadott és alkalmazott felosztás pedig jórészt a Heidelbergi Klasszifikációra épül. 

Kovács Gyula és munkacsoportja a daganatokat a korábbiaktól eltérően a genetikai 

vizsgálatok eredménye alapján osztotta fel [24].  

A konvencionális világossejtes veserák a vese rosszindulatú daganatainak 80%-

át képezi. Általában egygócú, mindössze az esetek 4%-ában multicentrikus és 0,5-3%-

ban kétoldali. Makroszkóposan metszlapja sárgás, gyakran bevérzésekkel, 

nekrózisokkal, meszesedésekkel tarkított, néha a vesevénára tör. Mikroszkóposan 

világos citoplazmájú, poligonális, növényi sejtekre emlékeztető sejtek alkotják. Ide 

sorolandó a korábbi granuláris (acidofil citoplazmájú), eosinofil, valamint a sarcomatoid 

karcinóma is, mivel eddigi ismereteink szerint nem mutatnak genetikai különbséget a 

konvencionális világossejtes veseráktól. Prognózisa a papilláris vagy kromofób 

daganathoz képest rosszabb, az öt éves túlélés 50% körüli. A gyógyszeres kezelésre 

azonban az előző két daganat típusnál jobban reagál. Genetikailag a 3-as kromoszóma 

rövid karján található eltérések jellemzik. 

A multilokuláris cisztikus vesesejtes rák genetikailag a világossejtes veserákok 

körébe tartozik, igen ritka, férfiakban 3-szor gyakoribb. Makroszkóposan 

pszeudokapszula által körülvett ciszták halmaza alkotja. Mikroszkóposan a cisztákat 

egyrétegű hám borítja, amely néha papillákat is alkot, a ciszták között kötőszövetes, 

helyenként epithel sejteket is tartalmazó vékony sövények húzódnak. Prognózisa jó, 

áttétet nem képez. 

A papilláris vesesejtes rák a vese daganatainak 10%-át teszi ki. Metszlapja 

morzsalékony, szürkésfehér, bevérzésekkel, nekrózisokkal, cisztikus területekkel 

tarkítva. Gyakran többgócú, kétoldali. Mikroszkóposan papillák alkotják, amelyek 

fibrovaszkuláris nyelét makrofágok veszik körül. Korábban a papillákat borító sejtek 
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alapján eozinofil és bazofil csoportokra osztották, azonban a jelen felosztás 1-es, azaz 

kissejtes típusról beszél, ha a papillákat kis sejtek borítják egy rétegben, és 2-es típusról, 

ha nagy sejtek borítják. A túlélést leginkább a Fuhrman grade, a stádium és a 

sarcomatoid átalakulás jelenléte határozza meg. Prognózisa a kissejtes típusnak jobb, az 

öt éves túlélés 90%, míg a nagy sejtes típus túlélési eredményei alig jobbak a 

konvencionális vesesejtes ráknál: öt éves túlélése 60% körüli. Genetikailag a 7-es, 17-es 

kromoszóma triszómiája és a Y kromoszóma hiánya a legjellemzőbbek a papilláris 

vesesejtes rákra. 

A kromofób vesesejtes rák a vese daganatainak 5%-át teszi ki, mindkét nemben 

egyenlő mértékben jelentkezik, a 60. életév körül a leggyakoribb. Makroszkóposan 

szolid, barnás színű daganat. Az oncocytoma és a kromofób vesedaganat hasonlósága 

szembeötlő, mindkét elváltozás a gyűjtőcsatornák köztes sejtjeiből indul ki, mindkét 

daganatban a mitochondriumok felszaporodása figyelhető meg, mindkét tumor 

egyformán jellemző a Birt-Hogg-Dubbe szindrómára. Többször megfigyelték a két 

daganat együttes előfordulását, illetve összetett daganatait. A fentiek alapján felmerül, 

hogy a kromofób vesesejtes rák az oncocytoma rosszindulatú változatának felel meg. 

Prognózisa jó, az 5 éves túlélés 90%.  

A gyűjtőcsatorna eredetű rák, más néven Bellini tumor a vesedaganatok 1%-át 

teszi ki, 50 éves életkor körül jelentkezik. Makroszkóposan elmosódott határú, fehéres 

szürke daganat. Mikroszkóposan invazív, Fuhrman grade 3-as és 4-es besorolású, 

anaplasztikus sejtek alkotják, amelyek immunhisztokémiai vizsgálattal vimentinre, 

valamint kis és nagy molekulasúlyú keratinokra is pozitivitást mutatnak. Szövettanilag 

gyakran nem könnyű elkülöníteni a 2-es típusú papilláris vesesejtes ráktól, valamint a 

vesemedence anaplasztikus átmeneti sejtes rákjától. Bár a többi vesedaganatnál jobban 

reagál a kemoterápiára, általában már a felismeréskor távoli áttétek mutathatók ki, és a 

betegek nem érik meg a felismerést követő egy évet. 

A renalis medulláris karcinóma ritka, gyorsan növő entitás, elsősorban 20 év 

körüli, fekete bőrszínű férfiakban jelentkezik, tapintható terime, fájdalom, fogyás, 

vérvizelés hívják fel rá a figyelmet, prognózisa igen rossz.   

Vesesejtes rák Xp11.2 transzlokációval/TFE3 gén fúzióval: A fenti genetikai 

eltérésekkel jellemezhető vesesejtes rák ritka, általában gyermek vagy fiatal korban 

jelentkezik, gyakran nyirokcsomó- és távoli áttétekkel. A mikroszkópos vizsgálat 
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papilláris szerkezetű daganatot mutat granuláris, eozinofil citoplazmájú sejtekkel. A 

sejtek magja immunfestéssel TFE3 pozitivitást mutat. 

A neuroblastomával szövődött vesesejtes rák ritka, a gyermekkori 

neuroblastomát túlélő, 13 év körüli gyermekekben jelentkezik. Lehet egy- vagy 

kétoldali, egyenlő arányban fordul elő mindkét nemben. A 20-as kromoszóma rövid 

karjának 13-as locusán jellemző kimutatható károsodás. Túlélése a konvencionális 

veserákéhoz hasonló. 

A mucinózus tubuláris orsósejtes veserák 50 év körüli nőkben jelentkező, ritka, 

tünetmentes daganat. Szövettanilag szorosan álló tubulusok alkotják, amelyek 

orsósejteket tartalmaznak, és mucinózus stroma választja el őket egymástól. A distalis 

nephron szakaszból származik. Prognózisa jó, áttétet nem ad.  

A fenti besorolásba nem illik bele a vesedaganatok 4%-a, ezek általában nagy 

malignitású, differenciálatlan, igen rossz prognózisú daganatok. Jellemzőik lehetnek a 

sarcomatoid átalakulás felismerhető epitheliális elemek nélkül és a mucin termelés.  
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3.2. A vesesejtes rák 2002-es TNM beosztása  

 
A vese eredetű daganatoknál is, mint a daganatok többségénél világszerte a 

TNM-beosztást használják. A T a primer tumor méretére, az N a nyirokcsomóstátuszra, 

az M pedig a metasztázisokra utal. A 2008-as Európai Urológus Társaság irányelvei 

(EAU Guideline) a vesesejtes rák stádiumának meghatározásához az alábbi 2002-es 

TNM beosztást ajánlja:  

T: primer tumor: 

Tx: a primer tumor nem értékelhető 

T0: a primer tumor nem mutatható ki 

T1: a daganat szervre lokalizált, legnagyobb átmérője a 7cm-t nem haladja meg 

T1a: 4cm-nél kisebb, szervre lokalizált daganat 

 T1b: 4cm-nél nagyobb, de 7cm-nél kisebb szervre lokalizált daganat 

T2: a daganat szervre lokalizált, a legnagyobb átmérője a 7cm-t meghaladja 

T3: a daganat ráterjed a mellékvesére, érinti a perivesicalis zsírt, vagy beterjed a nagy 

erekbe (de nem töri át a Gerota fasciát) 

T3a: a daganat ráterjed a mellékvesére, vagy érinti a perivesicalis zsírt (beleértve 

a vese-sinus érintettséget)  

T3b: a daganat beterjed a véna renalisba, vagy annak szegmentális ágaiba, vagy 

a véna cava inferior subdiaphragmatikus szakaszába 

T3c: a daganat beterjed a véna cava inferior supradiaphragmaticus szakaszára, 

vagy rátör a véna cava inferior falára 

T4: a daganat áttör a Gerota fascián  

N: nyirokcsomók 

Nx: regionális nyirokcsomók nem értékelhetőek 

N0: nincs regionális nyirokcsomó metasztázis 

N1: egyetlen regionális nyirokcsomó áttét 

N2: a regionális nyirokcsomókból több is érintett  

M: metasztázis 

Mx: távoli áttét nem értékelhető 

M0: nincs távoli áttét 

M1: van kimutatható távoli áttét 
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3.3. Grading: Fuhrman szerinti felosztás: 

 

A vesesejtes rákok grádusának jellemzésére több felosztást is kidolgoztak, ezek 

a magok alak, valamint méretbeli eltéréseit és a nucleolusok jelenlétét vették 

figyelembe. Leginkább azonban a Fuhrman által közölt felosztás terjedt el, amely a 

prognózist a stádiumtól független tényezőként is befolyásolja [25].  

 
G1: jól differenciált (10 mikrométeres, szabályos, kerek sejtmagok; sejtmagvacska nem 

látható) 

G2: mérsékelten differenciált (15 mikrométeres, szabálytalan sejtmagok; kicsi, 400-

szoros nagyítással már látható sejtmagvacska) 

G3: rosszul differenciált (20 mikrométeres, szabálytalan sejtmagok; kiemelkedő 

sejtmagvacska) 

G4: differenciálatlan (20 mikrométernél nagyobb, bizarr, gyakran multilobulált 

sejtmagok; kiemelkedő, chromatin rögöket tartalmazó magvacska) 
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4. A vesedaganat által okozott tünetek 

 

A vesesejtes rák a vese transperitonealis, rejtett helyzetéből adódóan jellemzően 

tünetmentes, későn tapintható daganat, gyakran csak helyileg előrehaladott vagy áttétes 

stádiumban okoz tüneteket. Ennek megfelelően a képalkotó vizsgálatok széles körű 

elterjedéséig a vesedaganatok tüneteire jellemző klasszikus triász (vérvizelés, tapintható 

hasi terime és derék fájdalom) egyben általában az előrehaladott betegséget is jelezték. 

A gyakran fellépő paraneoplasztikus, aspecifikus tünetek miatt sokan a „belgyógyászok 

daganata” –ként emlegették. Napjainkban a daganatok több mint fele tünetek nélkül, 

(40-70%-a) egyéb irányú kivizsgálás során, véletlenszerűen kerül felismerésre, ezért a 

„radiológusok daganata” nevet kapta. Hazánkban Szécsi és munkatársai számoltak be a 

tünetmentesen felfedezett daganatok jellemzőiről [16]. A veserák tüneteit három nagy 

csoportra oszthatjuk: helyi, szisztémás és a metasztázisok által okozott tünetek.  

A helyi tünetek közül a leggyakoribb a derékfájdalom, oka a daganat 

növekedése, a környező szervek nyomása, infiltrációja, de előfordulhat a véralvadékok 

által okozott vesegörcs is. A helyi tünetek közé sorolható még a vérvizelés, amely az 

üregrendszer érintettségét jelenti, illetve a felnőttkorban hirtelen kialakuló varicokele, 

amely a véna renalisba terjedő daganat által okozott véna spermatica kompresszió 

következtében lép fel. Általában egy, de néha kétoldali alsó végtagi duzzanat, 

elefántiázis alakulhat ki kiterjedt retroperitonealis daganatos massza következtében. 

Amennyiben a daganat a véna cava inferiorba terjed, annak elzáródását okozhatja (véna 

cava inferior szindróma), illetve a daganat felszínén kialakuló véralvadékok elsodródva 

tüdőembóliához vezethetnek. 

A szisztémás tünetek, paraneoplasztikus jelenségek a vesesejtes rákos betegek 

körülbelül harmadában figyelhetőek meg, a daganat eredetére jelenlétükből nem lehet 

következtetni. Leggyakrabban láz, fogyás, vérszegénység, éjszakai izzadás, magas 

vérnyomás, polyneuropathia, neuromyopathia, bőrjelenségek lépnek fel. Hátterükben az 

áll, hogy a vese több, a homeosztázis fenntartásában nélkülözhetetlen anyagot termel: 

1,25 dihydroxicolecalciferolt (D vitamin), renint, erythropoetint, angiotenzint és 

prosztaglandinokat, ezek fokozott termelése vezet a fenti eltérésekhez. [7]. A 

laborértékekből paraneoplasztikus jelként értékelhető a gyorsult süllyedés, emelkedett 

májenzim értékek (elsősorban az alkalikus foszfatáz (ALP)), anémia, polycytaemia, 
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hypercalcaemia is. A paraneoplasztikus jelenségek kezelése gyakran jelent kihívást, de 

sikerre csak a daganat eltávolítása, és esetleges gyógyszeres kezelése vezethet. 

Az esetek 20-30%-ában az áttétek hívják fel a figyelmet a primer vesedaganatra. 

A metasztázisok által okozott tünetek közül a leggyakoribb áttét típus (55%), a tüdőáttét 

tünetszegény. Csak előrehaladott esetben jelentkezik véres köpet képében, illetve a 

légző felület beszűkülése, a másodlagosan fellépő mellűri vagy tüdővizenyő, a légutak 

kompressziója légszomjhoz és nehézlégzéshez vezethet. Hasonlóan későn okoz 

tüneteket a májáttét (30%), a szérum bilirubin szintjének emelkedésével csak későn 

alakul ki icterus, illetve az áttétek térfogatának növekedésével jobb bordaív alatti 

fájdalom. Ehhez hasonlóan tünetszegények a retroperitoneumba adott vese, mellékvese 

és nyirokcsomó áttétek. Annál több panaszt okoznak a csont (30%) és központi 

idegrendszeri metasztázisok. Az előbbiek már viszonylag korán fájdalom, esetenként 

tapintható terime, az ízületek mozgásainak beszűkülése, patológiás törés, gerinc 

lokalizációnál harántlézió képében jelentkeznek. Az agyi áttétek központi idegrendszeri 

góctüneteket, fejfájást, kettős látást, eszméletvesztést, epilepsziát okoznak. A tünetek 

gyakoriság szerinti megoszlását az 1-es táblázatban ismertetjük. A tünetek klinikai 

jelentősége nem csak abban rejlik, hogy szerencsés esetben még időben felhívják a 

figyelmet a primer daganatra, hanem abban is, hogy amint azt a későbbiekben 

részletesen kifejtjük, egy könnyen elérhető információ, ami egyéb tényezőktől 

független, önálló prognosztikai faktorként is szerepel.  
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1. táblázat: A vesedaganatok tüneteinek százalékos megoszlása 

 
Vérvizelés 59% 

Tapintható terime 15% 

Derékfájdalom 41% 

Helyi tünetek 

Klasszikus triász 9% 

Súlyvesztés 28% 

Anémia 21% 

Láz 20% 

Magas vérnyomás 18% 

Polyglobulia 8% 

Szisztémás tünetek 

Hypercalcaemia 3% 

Az áttét által okozott tünet 

első tünetként 

 22% 

Tünetmentes daganat  40% 

 

Forrás: Pajor L, Kisbenedek L, Buzogány I, Romics I, Holmann E, Iványi B (2003) 

A felnőttkori vesedaganatok kezelése (Módszertani levél). Magy Urol, 15: 52 [14]. 

Megjegyzés: A %-os értékek összege a 100-at meghaladhatja, hiszen egy betegben 

több tünet egyszerre lehet jelen. 
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5. A vesedaganatok kezelése 

 

5.1. A primer daganat sebészi kezelése 

 

A vesesejtes daganatos betegek gyógyulást csak a sebészi kezeléstől 

remélhetnek. Ennek alapjait Robson fektette le, javasolta a transperitonealis behatolást, 

az elsődleges hílus ellátást, a zsíros tokkal történő együttes eltávolítást és a nyirokcsomó 

dissectiot [26]. Célja ezzel, egyéb hatásos kezelési módszer hiányában, a lehető 

legteljesebb sebészi radikalitás volt. Bár a vesesejtes rák kezelése a mai napig a daganat 

maradéktalan sebészi eltávolításán alapul, alapelveit prospektív, randomizált nagy 

elemszámú vizsgálatok eredményei alapján többször módosították. A választandó 

műtéti módszert jelenleg elsősorban a daganat mérete, vesén belüli elhelyezkedése, 

stádiuma, a beteg testalkata, kísérőbetegségei, korábbi műtétei, a másik oldali vese 

működése, a sebész jártassága és tárgyi feltételei határozzák meg.  

Medialis lokalizációjú, nagy méretű daganatok, véna cava inferior propagáció 

esetén nyílt műtét, transperitonealis behatolás a választandó. Amennyiben a tumor a 

környező szerveket infiltrálta (bél, máj, lép, stb.), akkor amennyiben a beteg általános 

állapota engedi, és sebésztechnikailag kivihető, a daganat kimetszése során a környező 

szervek reszekcióját is el kell végezni.  

Ha a daganat a véna cava inferiorba terjed (4-6%), az technikailag megnehezíti a 

daganat eltávolítását, növeli a szövődmény rátát és a műtéti mortalitást (8-25%). A 

sikeres műtétet követően azonban a beteg túlélése nem különbözik az azonos méretű, de 

cavaba nem törő daganatétól [27-32].  

A mellékvese eltávolítása javasolt, ha a daganat mérete a 10cm-t meghaladja, a 

felső póluson helyezkedik el, a mellékvesére ráterjedt, esetleg a CT vagy az 

intraoperatív kép alapján felmerül a mellékvese áttét gyanúja.  

A regionális nyirokcsomók kimetszése csak akkor javasolt, ha a CT vagy az 

intraoperatív kép alapján felmerül azok daganatos érintettsége, méretük eléri a 2cm-t. 

Nagy elemszámú, nemzetközi EORTC (European Organisation for Research and 

Treatment of Cancers) vizsgálat igazolta, hogy a nyirokcsomók eltávolítása nem 

befolyásolja a betegek túlélését, ekkor már disszeminált betegséggel állunk szemben 

[33]. Ugyanakkor a lymphadenectomia szignifikánsan nem befolyásolja sem a műtéti 
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időt, sem a műtéti szövődményeket, viszont pontosabb stádium meghatározást tesz 

lehetővé, prognosztikai jelentősége van.  

A műtét előtt végzett artéria renalis embolizáció hasznos lehet nagy, fájdalmat és 

vérzést okozó daganatoknál, amennyiben a tumoros vese nem távolítható el. Sikerrel 

alkalmazzák még az embolizációt kiterjedt csontáttétek műtétei előtt is vérzéscsillapítás 

céljából. Az embolizáció rutinszerű alkalmazása azonban a nephrectomiák előtt nem 

javasolt [34].  

A szervkímélő sebészet (nephron sparing surgery: NSS) előnye, hogy kevesebb 

ép veseszövet kerül eltávolításra. Amennyiben a daganat mérete a 4cm-t nem haladja 

meg, sebésztechnikailag eltávolítható (nem centrális helyzetű), nincsenek kimutatható 

áttétek, és a beteg általános állapota ezt lehetővé teszi, vesereszekcióra kell törekedni 

[33, 35]. Az Európai Urológus Társaság (EAU) ajánlását a 2. táblázatban ismertetjük.  

 

2. táblázat: Az EAU ajánlása a vesedaganatok sebészi kezelésére 

 A 

daganat 

stádiuma 

Sebészi beavatkozás Ajánlás 

Nyílt műtéttel Ajánlott Szervkímélő 

sebészet Laparoscoposan Ajánlott  

(csak kiemelt centrumokban!) 

T1a 

Radikális 

nephrectomia 

 Csak válogatott esetben 

Laparoscoposan Ajánlott Radikális 

nephrectomia Nyílt műtéttel Elfogadható  

(de több a műtéti szövődmény!) 

T1b-T2 

Szervkímélő 

sebészet 

 Elfogadható  

(csak válogatott beteganyagon, 

kiemelt centrumokban)  

Nyílt műtéttel Ajánlott T3-T4 Radikális 

nephrectomia Laparoscoposan Elfogadható 

(csak válogatott beteganyagon!)

 18



Forrás: Ljungberg B, Hanbury DC, Kuczyk MA, Merseburger AS, Mulders PF, 

Patard JJ, Sinescu IC. (2007) European Association of Urology Guideline Group 

for renal cell carcinoma. Eur Urol, 51(6): 1502-10 [34]. 

 

A vesedaganat felismerésekor 20-30% vannak kimutatható távoli áttétek, de 

abban az esetben, ha a beteg általános állapota lehetővé teszi, javasolt ekkor is a 

daganatos vese eltávolítása. Az ekkor végzett ún. cytoreductiv beavatkozás nem csak a 

beteg életminőségét javítja (fájdalomcsillapítás, vérzéscsillapítás, stb.), de pozitívan 

befolyásolja a túlélést is [36]. Az eddig alkalmazott immunokemoterápiás kezelések 

során a nephrectomiában részesült betegek jobban reagáltak a kezelésre, és tovább éltek. 

Igen ritkán (0,5%) a daganatos vese eltávolítása után az áttétek spontán regressziója is 

megfigyelhető volt [17].  
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5.2. Az áttétek sebészi kezelése 

 

Amint azt korábban említettük, a vesedaganatos betegek 20-30%-ának a 

felismeréskor már kimutatható áttétei vannak, és további 20-30%-uknak alakulnak ki 

távoli áttétei az utánkövetés során. Kimutatható metasztázisok esetén az átlagos túlélés 

10 hónap, a betegek 40%-a éri meg az egy évet [37]. A vesedaganatos betegek 2-3%-

ában mutatható ki szoliter áttét, és ezek radikális sebészi kezelését követően 15-20% 

körül várható az 5 éves túlélés. A fentiekből következik, hogy szoliter kimutatható áttét 

esetén is a betegek többségének már többszörös, képalkotó vizsgálatokkal még nem 

igazolható metasztázisai vannak, azaz a kuratívnak vélt beavatkozás palliatív csupán. 

Az áttétek sebészi kezelésének indikációja lehet kuratív, amennyiben a primer daganat 

ellátása után a kimutatható áttét maradéktalanul eltávolítható, és lehet palliatív, ebben az 

esetben a műtét célja a beteg életminőségének a javítása. Igen ritkán megfigyelték a 

primer daganat eltávolítása után az áttétek visszafejlődését is. 

 

5.2.1. A csont áttétek sebészi kezelése 

 

A vesesejtes rák az emlő, a tüdő és a prosztatarák után a negyedik leggyakoribb 

eredete a csontáttéteknek. A vesesejtes rák esetén a betegek 25-40%-ában észlelünk 

betegségük során a csontrendszerben áttétet, és ezen áttétek 5-10%-a szoliter [17]. 

Ebből következik, ha Magyarországon évente hozzávetőlegesen 2000 új vesedaganatos 

beteget észlelnek, 500 és 800 közé tehető a veserák csontáttétes betegek száma.  A 

csontáttétek 80%-a a daganat felismerését követő első 3 évben jelentkezik, átlagosan a 

nephrectomia után 8,5 hónappal. Csontáttétek kialakulására prediszponál a primer 

daganat mérete, stádiuma és Fuhrman grade-je [38]. Az áttétképzés leggyakoribb helyei 

a csigolyák (elsősorban a háti és ágyéki gerinc csigolyatestei), a medence, a vállöv 

csontjai (70%), ez után következnek a hosszú csöves csontok, elsősorban a femur, a 

tibia és a humerus proximális fele (20%), végül a csöves csontok distalisabb régiói 

(9%). Ettől distalisan mindössze az áttétek alig 1%-a fordul elő. Ennek oka lehet a 

Batson féle vénás plexuson keresztüli áttétképzés, amely egyes szerzők szerint a vasa 

vasorumokon át összefüggő hálózatot alkot a térd-, illetve a könyökízület magasságáig a 

végtagokon is [39]. Radiológiailag egynemű, lyticus csontdestrukció jellemzi a 

metasztázist, amely körül nem alakul ki periostealis reakció. A röntgen (RTG) felvétel 
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akkor kórjelző, ha az áttét legalább 4-5mm-es, és a csontállomány legalább 50%-át 

destruálta. Patológiás törésveszély áll fenn, ha teherviselő csontokon jelentkezik az 

elváltozás, 2-3cm-t meghaladó méretű, és corticalis érintettség is fennáll. A csontizotóp 

vizsgálat a RTG-nél érzékenyebb, 2mm-es elváltozás esetén is kórjelző, fals pozitív 

illetve negatív eredményt mutat 8 illetve 5%-ban. Amennyiben a csontizotópos 

vizsgálatnál áttétre gyanús halmozást észlelünk, de a natív RTG felvétel negatív, CT 

illetve mágneses rezonancia (MR) vizsgálat segíthet az áttét kimutatásában.  

A csontáttét korán okoz tüneteket, jellemzően éjszaka jelentkező, pihenésre 

fokozódó fájdalmat, patológiás csonttörést, gerincvelő kompressziót és gyakran jár 

együtt a beteg rossz általános állapotával.  

A betegek gyakran palliatív sebészi beavatkozásokra, gyógyszeres 

fájdalomcsillapító kezelésre, lokális besugárzásra szorulnak. [40] A palliatív sebészi 

beavatkozás során a cél többnyire a fájdalom csillapítása, a fenyegető törésveszély 

elhárítása vagy a már kialakult patológiás törés ellátása, a beteg járóképességének, 

ápolhatóságának biztosítása. A hosszú csöves csontokra lokalizálódó veserák áttétek 

palliatív kezelése minimál invazív sebészeti módszerekkel megoldott, de így, mivel a 

tumor nem kerül eltávolításra, a betegek életkilátása szerény.  

Az esetek kis részében nyílik csak lehetőség a jó általános állapotban lévő, 

szoliter csontáttétes betegek radikális metastasectomiájára [41]. Az áttét épben történő 

kimetszése és a defektus protézissel történő pótlása lényegesen nagyobb megterhelést 

jelent a beteg számára, speciális sebészi felkészültséget igényel, de jó életminőséget 

eredményez. Továbbá nyitott kérdés marad az is, hogy mely esetekben befolyásolja 

pozitívan a műtéti radikalitás a betegek túlélését. A műtéti indikációval és technikával 

kapcsolatban több ellentmondás figyelhető meg. Egyes szerzők a betegség gyakran 

disszeminált volta (illetve azzá válása) és a várhatóan rossz életkilátások miatt a 

palliatív beavatkozásokat [20], míg mások némely betegek hosszú túlélésének okán, 

szűk indikációk mellett a radikális műtéteket részesítik előnyben [41]. A multiplex 

csontáttétek jelentkezése ugyanis rossz prognosztikai jelnek tekinthető, ekkor a betegek 

várható átlagos élettartama 12-24 hónap, szoliter áttétek esetében a betegek 10-20%-

ánál az átlagos túlélés radikális sebészi kezelés mellett eléri az 5 évet, és egyes 

betegeknél meglepően hosszú (10-30 éves) túlélést tapasztalunk [18]. Emellett 

ellentmondóak az irodalmi adatok a patológiás csonttörés túlélést befolyásoló hatásairól 

is [20, 42] 
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Amennyiben sebészi kezelés nem jön szóba, csontáttétek esetén 80%-ban 

hatásos fájdalomcsillapító, és a daganat helyi progresszióját gátló hatású a lokális 

besugárzás. Egyes szerzők a percutan katéteres artériás embolizáció kedvező hatásairól 

is beszámoltak [17]. A jelenleg alkalmazott gyógyszeres kezelések közül a 

csontáttétekre csak a biszfoszfonát kezelés van hatással [43]. 
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5.3. Gyógyszeres kezelés 

 

A vesedaganatok gyógyszeres kezelésében az elmúlt évtizedek szerény 

eredményeket hoztak, és ebben a citokin kezelés sikeresebbnek bizonyult, mint a 

kemoterápia. A kemoterápia csak a Bellini karcinóma kezelésében tudott szerény 

eredményt felmutatni, míg az 1980-as években elterjedt citokin terápia (interferon alfa 2 

(IFNα2) és interleukin 2 (IL2) és az immunokemoterápia (IL2 + IFNα2 + 5-florouracil 

(5-FU) vagy IFNα2+vinblastin (VBL)) volt mostanáig a standard kezelés [22]. Ennek 

alapját az képezte, hogy megfigyelték a vesesejtes rák áttéteinek ritkán jelentkező 

spontán remisszióját. Ez az immunfolyamatok esetleges terápiás felhasználása és az 

interleukin felhasználása felé terelték a kutatásokat. Az interleukin az 1-es típusú T 

lymphocyták által termelt anyag, amely a lymphocyták aktivációjának és 

proliferációjának elősegítése révén a tumorellenes immunválaszban fontos szerepet 

betöltő lymphocyta aktivált killer sejtek kialakulását segíti elő. Ezen terápia azonban 

nem csak, hogy kis hatásfokúnak bizonyult (a részleges válaszadók aránya 

hozzávetőlegesen 20%), de súlyos mellékhatásai miatt a betegek életminőségét rontotta, 

és gyakran a kezelés felfüggesztése illetve dóziscsökkentés vált szükségessé.  

Ugyanakkor a molekuláris genetika fejlődésével az elmúlt években kisebb fajta 

áttörés történt. Olyan célzott kezelési módok kerülhettek kifejlesztésre, amelyek 

hatékonyságukban az eddigi vizsgálatok eredményei alapján messze felülmúlják a 

korábban alkalmazott kezeléseket, és mellékhatás spektrumuk is kedvezőbb. A 

vesesejtes rákos esetek jelentős részében a von Hippel Lindau (VHL) tumor szupresszor 

gén működési zavarát feltételezik. Ez a hypoxia inducible factor 1 α (HIF1α) 

túlműködéséhez, és több növekedési faktor fokozott expressziójához vezet. A fenti 

folyamat kulcsszerepet játszik egy állandó, kontrollálatlan növekedési stimulus 

gyakorlása és fokozott vascularizáció kialakulása révén a daganat létrejöttében és 

növekedésében [44]. A célzott terápia során a fenti növekedési faktorok jelátviteli 

mechanizmusát gátoljuk. Az ezen kezelésekkel kapcsolatos kezdeti tapasztalatok 

bíztatóak, de kiemelendő, hogy hosszú távú eredmények még nem állnak rendelkezésre.  
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6. A vesedaganatok prognosztikai faktorai 

 
A vesesejtes rák klinikai lefolyása, a betegség várható kimenetele mai tudásunk 

alapján nehezen jósolható meg. A vesesejtes rák prognosztikai tényezőinek, és a 

betegség lefolyását befolyásoló klinikai, szöveti és molekuláris elváltozásoknak a 

kutatása az elmúlt két évtizedben felgyorsult. Ennek oka, hogy a technika fejlődésével a 

diagnosztikus és terápiás lehetőségek száma, valamint azok költségei is 

megsokszorozódtak. Megnőtt tehát a jelentősége annak, hogy a betegség várható 

kimenetelének figyelembevételével választhassunk a rendelkezésre álló kezelési 

módszerek közül, valamint ezek figyelembevételével alakíthassuk a beteg utánkövetését 

is. Továbbá a betegek jogainak bővülésével szükségessé válik, hogy bevonjuk őket a 

kezelés tervezésébe. Tájékoztatást kell nyújtatnunk betegségük várható alakulásáról, a 

rendelkezésre álló diagnosztikus és kezelési lehetőségek várható előnyeiről és esetleges 

veszélyeiről is. Ez pedig a betegség várható lefolyásának ismeretén alapul.  

 

6.1. Általános prognosztikai faktorok 

 

A betegség stádiuma a legrégebben, legnagyobb elemszámú vizsgálatokkal 

alátámasztott, és a túlélést leginkább befolyásoló tényező. A Robson által 1969-ben 

ismertetett beosztás, és a jelenleg a WHO által ajánlott TNM klasszifikáció egyaránt 

szorosan összefügg a prognózissal, az alábbiakban TNM beosztás szerint részletezzük a 

stádium túlélésre gyakorolt hatását [23, 45]. Szervre lokalizált (T1,2) betegség esetén az 

5 éves várható túlélés 70-90%, míg a környező zsírszövetet vagy mellékvesét érintő 

(T3a), daganatoknál ez az arány 15-20%. A szervre lokalizált vesedaganat stádiuma a 

daganat méretétől függ. A T1a/T1b/T2-es daganatok között meghúzott 4 illetve 7cm-es 

határt, illetve annak terápiás és prognosztikai jelentőségét éles vita övezi a mai napig 

[46-50]. A környező zsírszövetre terjedő illetve a mellékvesét érintő daganatok esetén 

(T3a) érdemes megemlíteni, hogy a mellékvese érintettségnél élesen elkülönül a 

mellékvesére ráterjedő, illetve az azonos oldali mellékvesébe áttétet adó daganatok 

megítélése, ezen utóbbi esetben a várható túlélés lényegesen rosszabb. Ezért az azonos 

oldali mellékvesére terjedést csak felső póluson elhelyezkedő, vagy a vese nagy részét 

elfoglaló daganatok esetén fogadják el, amennyiben a direkt ráterjedés szövettanilag is 

igazolható. Ellenkező esetben a mellékvese áttétet távoli áttétként kell értékelni. A T3a 
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stádiumban lévő daganatoknál többen javasolták, hogy különítsék el a vese sinus 

érintettséget a perirenalis zsír érintettségtől, mert az előbbi esetben a túlélés 

szignifikánsan rosszabb [51]. Az izmos falú erekre törő daganatok (T3b) közül a véna 

cava inferior érintettségét korábban rossz prognosztikai jelnek tekintették, napjainkra 

világossá vált, hogy bár ez esetben a műtéti morbiditás és mortalitás magasabb; 

amennyiben a vese eltávolításra került, a túlélés megegyezik az azonos paramétereket 

mutató, érbe nem törő daganatokéval (50-60%). Véna cava inferior thrombus esetén 

(T3b,c) többen felvetették a thrombus kiterjedésének prognosztikai jelentőségét, 

azonban ez csak sebésztechnikailag fontos, a túlélést nem befolyásolja. Fontosabbnak 

látszik, ha a thrombus direkt ráterjed a véna cava inferior falára, ekkor a túlélés 

szignifikánsan csökken [52]. A Gerota fascián átterjedő daganatok (T4) prognózisa 

rossz, a betegek 1-2%-a éli meg az 5 évet. A nyirokcsomók érintettsége (N1-2) 

hasonlóan rossz prognosztikai jel, a betegek 5 éves túlélése 5-15% között van. A 

nephrectomia során végzett lymphadenectomiának nincsen hatása a túlélésre, 

eredménye csak a prognózis meghatározásában segít, ehhez azonban legalább 6 

értékelhető nyirokcsomó szükséges. Áttétes esetben (M1) a betegek 1, 5, 10 éves 

túlélése 50%, 10-20% és 5%. Az áttétes betegek túlélését befolyásoló tényezőkkel külön 

fejezetben foglalkozunk. 

A daganat mérete, bár a stádiumbeosztás része, a stádiumtól függetlenül is 

önálló prognosztikai tényező. A 4cm alatti daganatok esetében 84%-os, 4-7cm-es 

daganatok esetében 50%-os, míg 7cm fölötti daganatoknál közel 0%-os túlélésről 

számoltak be. Jelenleg többen nagy elemszámú, több ezer betegen végzett vizsgálatok 

eredményei alapján kísérlik meg azon küszöbértékek meghatározását, amelyek alatt és 

felett a túlélés jelentősen változik, és tesznek ez által javaslatot a TNM beosztás 

módosítására, illetve finomítására.  

A vesedaganat grade-ét több morfológiai felosztás szerint is lehet értékelni, 

mindegyik a sejtmag mérete, alakja, polimorfizmusa és a sejtmagvacska szerkezete 

alapján jellemzi a daganatokat. Az alábbiakban elterjedtsége - és a WHO ajánlása miatt 

- a Fuhrman szerinti felosztást ismertetjük. Bár a Fuhrman grade esetén a vizsgálók 

között nagy különbségeket tapasztaltak, a felosztás szubjektív, mégis szinte minden 

vizsgálatban szoros összefüggést mutattak ki a grade és a prognózis között. A betegek 

várható 5 éves túlélése grade 1, 2, 3, 4-es daganatok esetén hozzávetőlegesen 64%, 

34%, 31% és 10% [53, 54]. A legtöbb vizsgálat szerint a 2-es és 3-as grade-ű daganatok 
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prognózisa nem különbözött, és többen javasolták ezek összevonását. A grade 

prognosztikai értéke érthetően leginkább a T1-es (4cm alatti, szervre lokalizált) 

daganatok esetén mérhető. A Fuhrman klasszifikáció jelentősége elsősorban 

konvencionális világossejtes veserákban bizonyított, és értékelhetősége papilláris illetve 

kromofób daganatok esetén kérdéses.  

A szövettani beosztás is befolyásolja a betegek túlélését, a konvencionális 

világossejtes típushoz képest (várható 5 éves túlélés hozzávetőlegesen 50-60%) 

papilláris és kromofób daganatok esetén jobb (5 éves túlélés: 60-90%), míg sarcomatoid 

elfajulás, medulláris sejtes és Bellini karcinóma esetén lényegesen rosszabb (5 éves 

túlélés: 0-5%) prognózisra számíthatunk. A szövettani felosztással bővebben külön 

fejezetben foglalkoztunk.  

A daganatban leírt nekrózis egyes vizsgálatok alapján rossz prognosztikai 

faktornak bizonyult, a betegek daganatos mortalitását 2-3 szorosra emelte.  

A beteg általános állapota kísérőbetegségeiktől, életkoruktól függetlenül 

szignifikánsan befolyásolta túlélésüket. 

A laborértékek közül az anémia, thrombocytaszám, neutrofil lymphocyta szám, 

hypercalcaemia, hypalbuminaemia, alkalikus foszfatáz szint emelkedése, gyorsult 

süllyedés mutattak összefüggést a betegek túlélésével. A felsorolt paraméterek közül a 

thrombocytaszám multivariancia analízis alapján a többi prognosztikai tényezőtől 

függetlennek bizonyult. [55]. A másik gyakran vizsgált, és független prognosztikai 

tényezőnek talált laborparaméter a neutrofil lymphocyták száma. Amennyiben 6,500/µl 

feletti számban mutathatóak ki, a betegek prognózisa rossz [56].  

A tünetek prognosztikai jelentőségét több szerző kiemelte. Bár a tünetek 

jelentkezése bizonyítottan összefügg a beteg általános állapotával, a daganat méretével 

és a grade-el, mégis a többi prognosztikai faktortól függetlenül is negatívan befolyásolta 

a betegek túlélését. Ships szerint a tünetek jelentkezésével a beteg rizikója 1,8-szeresére 

növekszik a daganatos halálozásra [13]. A tünetek jelentőségét az is igazolja, hogy több 

nomogramban felhasználják, mint könnyen elérhető, és a prognózist jelentősen 

meghatározó tényezőt. 

Egyes vizsgálatokban a dezoxiribonukleinsav (DNS) ploiditásból vontak le 

következtetést a prognózisra. Szervre lokalizált betegség esetén a diploid daganatokban 

szignifikánsan hosszabb túlélést tapasztaltak, mint aneuploiditás esetén [57].  
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6.2. Az áttétes vesedaganatok prognosztikai faktorai  

 

Áttétek kialakulására hajlamosít a primer daganat mérete, stádiuma, grade-je, a 

vasculáris invázió, a daganat által okozott tünetek és az intratumoralis nekrózis jelenléte 

[58, 59]. Áttétes esetben a várható túlélés 10-13 hónap, a betegek 1 éves túlélése 50%, 5 

éves túlélése 10%. Az áttétes betegek túlélését meghatározó prognosztikai faktorokat a 

beteg, a primer vesedaganat és az áttét jellemzői együttesen adják.   

A betegre jellemző legfontosabb tényező a beteg általános állapota. A várható 

túlélés és a célzott kezelésre adott terápiás válasz megállapításában segít a Motzer által 

leírt prognosztikai felosztás: rossz általános állapot, magas laktát-dehidrogenáz szint, 

alacsony hemoglobin szint, magas korrigált szérum kalcium szint és a nephrectomia 

hiánya jelentik negatív tényezőket. A kedvező csoportba azok a betegek tartoznak, 

akiknek nincs negatív prognosztikai faktoruk (a betegek 20%-a, várható túlélés 20 

hónap), a közepes prognózisú csoportba tartoznak, akiknek legfeljebb 2 negatív 

faktoruk van (a betegek 53%-a, várható túlélés 10 hónap) és a 3, vagy annál több 

negatív faktor esetén a betegek a rossz prognózisú csoportba tartoznak (a betegek 22%-

a, várható túlélés 4 hónap) [60]. A célzott gyógyszeres kezelés hatásossága és a Motzer 

féle beosztás között szoros összefüggést lehetett kimutatni, ezért a szisztémás terápia 

indikációjában különös súllyal esik latba, hogy a beteg melyik Motzer-féle csoportba 

sorolható.  

A primer daganat jellemzői közül legfontosabbak a grade, a stádium és a 

szövettani diagnózis. Általánosságban azonban megállapíthatjuk, hogy amennyiben 

áttétek alakultak ki, a daganathoz kapcsolható tényezők jelentősége csökken, hiszen 

ezek elsősorban azt határozzák meg, hogy a daganat ad-e áttétet, ha az áttét kialakult, a 

beteghez és az áttéthez kapcsolható prognosztikai faktorok határozzák meg alapvetően a 

túlélést.  

Az áttét jellemzői közül elsősorban az áttétek kialakulásának ideje (a 

nephrectomiával egy időben már ismertek-e, vagy csak később alakulnak ki), az áttétek 

száma (egyszeres, esetleg sebészileg eltávolítható, vagy többszörös áttét), lokalizációja 

(egy szervrendszert érint-e, vagy többet, és mely szervrendszerek ezek) határozza meg a 

túlélést. Legjobb prognózisúnak a tüdő-, ezt követően a csont- és a májáttétek 

számítanak, végül legrövidebb túlélésre az agyi, nyirokcsomó- és bőráttétek esetén 

 27



számíthatunk. Han azt igazolta, hogy az érintett szervrendszerek száma nagyobb súllyal 

esik a latba, mint az, hogy mely szervrendszert érinti az áttét [61].  
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6.3. Prognosztikai nomogrammok  

 

Amint az az előző fejezetekből is kitűnt, a vesedaganatos betegek túlélését túl sok 

tényező befolyásolja ahhoz, hogy az egyes betegek esetén minden tényezőt figyelembe 

lehessen venni, gyakran nem is áll minden adat a klinikus rendelkezésére. Ráadásul a 

fentiekben ismertetett prognosztikai faktorok egymással szorosan összefüggnek, és 

nehéz meghatározni, hogy melyik milyen súllyal esik latba. Korábban már többször 

leírták, hogy egyes tényezők együttes fennállása (pl.: perirenalis zsír érintettség és 

érbetörés) esetén azok prognosztikai hatásai nem csak összeadódnak, hanem esetenként 

egymás hatását potencírozzák. A klinikai gyakorlatban ezért terjedtek el az úgynevezett 

prognosztikai nomogrammok, amelyek a legfontosabb prognosztikai tényezőket 

kiemelve, azokat súlyozva egy, a mindennapi klinikai gyakorlatban használatos 

pontrendszert alkalmaznak.  

A Kattan által ismertetett nomogram például a daganat méretét, stádiumát, 

szövettani besorolását és a beteg tüneteit veszi figyelembe, ezek segítségével határozza 

meg az 5 éves túlélést [62].  

A SSIGN rendszerben pedig a stádiumot, a daganat méretét, a grade-et és a 

szöveti nekrózist számítják [63].  

A Leibovich által kifejlesztett rendszerben az áttétek jelenlétét, lokalizációját, 

jelentkezésüknek idejét (a nephrectomiához képest), a tumor thrombus és nekrózis 

jelenlétét, valamint a grade-et veszik figyelembe. Ebben a rendszerben tehát az áttét 

prognosztikai jelentősége különös súlyt kapott [64].  

Klinikailag egyszerűsége miatt terjedt el a Zisman munkacsoportja által 

kifejlesztett rendszer, amely a stádiumot, a beteg általános állapotát és a grade-et veszi 

figyelembe. Bár megbízható szervre lokalizált betegség esetén, az áttétes esetekben 

pontatlan eredményt ad [65].  
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6.4. Molekuláris elváltozások, mint prognosztikai tényezők 

 

Jelenleg a klinikumban használatos prognosztikai rendszerek még nem 

alkalmazzák a molekuláris vizsgálatok eredményeit. A molekuláris biológia rohamos 

fejlődésével, és eddigi bíztató eredményeivel sejthető, hogy a jövőben nem csak a 

diagnosztikát és a kezelést fogja megváltoztatni, hanem a betegek prognózisának 

megítélése és besorolása is lényegesen egyértelműbb és pontosabb lesz. Elsősorban a 

hypoxiára adott válaszban szerepet játszó gének, növekedési faktorok és receptoraik, 

apoptózisban szerepet játszó fehérjék, adhéziós molekulák tűnnek ígéretesnek ebből a 

szempontból. A leggyakrabban vizsgált markerek, amelyeket prognosztikai 

szempontból alkalmasan találtak a p53, Ki67, karboanhidráz IX (CAIX), vimentin és 

gelsolin [66].  

A fentiekből látszik, hogy jelentős előrelépés történt a betegek prognosztikai 

besorolását illetően a fenti (és sok más) nomogrammok kifejlesztésével, de hiányzik egy 

egységes, nemzetközileg elfogadott és széles körűen alkalmazható modell, amely 

lehetővé tenné a betegek egyértelmű besorolását, ezáltal a kezelési módok 

eredményességének összehasonlítását. Több mint valószínű, hogy a jövő útja az, hogy 

ebbe az egységes modellbe a jelenleg folyó, ígéretes molekulárgenetikai kutatások 

eredményei is integrálva lesznek. 
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7. Célkitűzések    

  

A vesesejtes rákkal foglalkozó munkacsoportunk vizsgálatait két különböző 

beteganyagon végzett kutatás alkotja. Az első kutatás során a primer vesedaganat által 

okozott tünetek és a beteg sorsát befolyásoló egyéb klinikai tényezők összefüggéseit 

vizsgáltuk. A második kutatás során csontáttétes betegeken vizsgáltuk a prognosztikai 

tényezőket. Az alapvetően különböző vizsgálati csoportok és vizsgálati felépítés miatt a 

továbbiakban mind a célkitűzések, mind a módszerek, mind az eredmények részben 

külön rendszerezve ismertetjük a kutatásokat. 

A: Célunk volt a primer vesedaganat által okozott tünet és a beteg sorsát 

befolyásoló egyéb klinikai tényezők összehasonlító vizsgálata. Ennek során az alábbi 

kérdésekre kívántunk választ kapni: 

1. A vesedaganat által okozott tünet az egyéb prognosztikai tényezőktől 

függetlenül is befolyásolja-e a túlélést?  

2. a betegek milyen tünettel fordultak orvoshoz, és melyeket negligáltak?  

3. a tünet jellege, lokális vagy szisztémás volta mutat-e összefüggést a beteg 

túlélésével?  

4. a tünetek megléte mutat-e összefüggést a műtéti szövődményekkel? 

A fenti kérdéseinkkel egy mindenki számára elérhető paraméter, a betegség által 

okozott tünet és a kórlefolyás közötti fontosabb összefüggésekre kerestünk választ. 

Ennek jelentőségét az adja, hogy Magyarországon a vesedaganatos betegek 

tünetességéről átfogó vizsgálat még nem történt. Azon tünetekről, amelyekkel a betegek 

nem fordultak orvoshoz, valamint a tünetek és a műtéti szövődmények kapcsolatáról a 

nemzetközi adatok is hiányosak.  

B: Vizsgáltuk továbbá csontáttétek esetén a betegre, a primer vesedaganatra és 

a csontáttétekre jellemző prognosztikai faktorokat. Az alábbi kérdésekre kerestük a 

választ:  

1. A csontáttétes betegek életkora, neme szerepet játszik-e a túlélésükben?  

A vesedaganat kétszer olyan gyakran fordul elő férfiakban, mint nőkben. Ennek okai 

lehetnek az eltérő életmódból, dohányzási szokásokból eredő környezeti hatások, de 

lehet oka az eltérő genetikai állomány is. Vajon a nem a betegség kimenetelét is 

befolyásolja?   
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2. A primer vesedaganatok ismert prognosztikai faktorai (stádium, grade) mennyiben 

befolyásolják a betegek túlélését abban az esetben, ha már csontáttétek mutathatóak ki? 

A vesedaganatok prognózisát leginkább befolyásoló tényezőként tartják számon a 

stádiumot és a grade-et. De befolyásolják-e a már csontáttétes betegek túlélését, vagy 

ekkor a betegség kimenetelét elsősorban már az áttét jellemzői szabják meg? 

3. A primer vesedaganatok Fuhrman grade-je milyen összefüggést mutat az áttét 

Fuhrman grade-jével? 

4. A csontáttétek alábbi klinikai és hisztopatológiai jellemzői mennyiben befolyásolják 

a túlélést?  

• az áttét jelentkezésének ideje a nephrectomiához képest, 

• az áttét által okozott tünetek megléte vagy hiánya, 

• az áttét észlelésének módja, 

• az áttét lokalizációja a csontrendszerben, 

• az áttét mérete, 

• az áttét lágyrészre terjedése, 

• az áttét Fuhrman grade-je, 

• az áttét szoliter vagy multiplex volta, 

• a patológiás csonttörés megléte vagy hiánya, 

• egyéb szervrendszerek daganatos érintettsége. 

A fentiek jelentőségét nem csak az adja, hogy a felsorolt tényezők közül több 

prognosztikai szerepe az irodalomban ellentmondásos (például lágyrészre terjedés, 

patológiás törés), hanem az is, hogy multivariancia analízissel lehetőségünk nyílt a sok, 

egymással gyakran szorosan összefüggő változó közül kiválasztani azokat, amelyek 

független változóként befolyásolták a túlélést. 

5. A sebészi kezelés módja, a műtéti radikalitás meghatározza-e a betegek túlélését?
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8. Módszerek 

 

Célkitűzéseink megvalósításához két klinikai vizsgálatot végeztünk el. A 

vizsgálatokban résztvevő vesedaganatos betegek onkológiai kezelése és veseműtétei a 

Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján, míg a csontáttétes betegek sebészi és 

konzervatív ellátása a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján történt. A 

kórszövettani vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézetében 

végeztük.  

         

8.1. A primer vesedaganat által okozott tünet és a beteg sorsát befolyásoló klinikai 

tényezők összehasonlításának módszerei 

 

A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájára 1997 és 2002 között összesen 

430 közép európai, kaukázusi beteget vettünk fel vese térfoglaló folyamata miatt, ők 

képezték a retrospektív vizsgálat során követett betegcsoport alapját. A vizsgálatból 

kizártuk azt az 5 beteget, akinél a műtét intraoperatív technikailag nem bizonyult 

kivihetőnek, azt a 23 beteget, akinek a basaliomát és a vesesejtes rákot kivéve egyéb 

rosszindulatú daganata is volt. A fennmaradó 402 betegből 363 esetben a szövettan 

vesesejtes rákot írt le, közülük 226 férfi és 137 nő volt, átlagéletkoruk 61 év (27-87 év). 

A vizsgálat során az orvosi dokumentáció alapján a betegséggel összefüggésbe 

hozható anamnesztikus és felvételi tüneteket, műtéti leírásokat, a labor- és vizsgálati 

leleteket kivonatoltuk. 

A betegeket három csoportba soroltuk panaszaik szerint. Az X csoportba (200 

beteg, 55,3%) a tünetmentes betegek tartoztak. A Y csoportba (59 beteg, 16,1%) azok 

kerültek, akiknél bár egyéb irányú kivizsgálás során, véletlenszerűen vették észre 

betegségüket, de felvételük során olyan tünetet exploráltunk, ami veserákkal volt 

összefüggésbe hozható. A Z csoportba (104 beteg, 28,6%) tartoztak azok, akiket a 

daganatukkal kapcsolatos panaszaik vittek az orvoshoz. 

A veserákra jellemző tüneteket szintén 3 csoportra osztottuk:  

• lokális tünetek (vérvizelés, tapintható hasi terime, hasi illetve derékfájdalom, azonos 

oldali varicokele, alsó végtagi duzzanat) (31,8%),  

 33



• szisztémás tünetek (láz, fogyás, paraneopláziás bőrjelenségek, anémia, polyglobulia, 

hypercalcaemia, thrombocytosis, neuromyopathia, gyorsult süllyedés, emelkedett 

májenzim értékek) (7,7%) és 

• áttétek által okozott tünetek (vérköpés, csontfájdalom, patológiás csonttörések, 

epilepszia) 6%. (3. táblázat) 

 

3. táblázat: A vesesejtes rák által okozott leggyakoribb tünetek megoszlása 

betegeinken 

  n % 

Lokális tünetek   

 vérvizelés 58 35,8% 

 tapintható hasi terime 1 0,6% 

 hasi ill. derékfájdalom 46 28,4% 

 varicokele 3 1,9% 

Szisztémás tünetek   

 láz 4 2,5% 

 fogyás 31 19,1% 

Áttétek által okozott tünetek 21 13,0% 

 (n=162) (A % oszlop összege 100%-ot meghaladhatja, mert 1 betegen több tünet 

együttesen is előfordulhat.) 

 

Vérvizelésnek tekintettük a mikroszkópos és makroszkópos haematuriát, láznak 

a 37,5 °C meghaladó, hónaljban mért hőmérsékletet, fogyásnak a testsúly legalább 

10%-os csökkenését 6 hónap alatt erre irányuló diéta nélkül, laborértékek esetén 

központi laboratóriumunk által meghatározott normál értéktől történő másfélszeres 

eltérést tartottuk kórosnak.  

A preoperatív diagnosztika kötelező részét képezte a hasi ultrahang és a 3 fázisú 

kontrasztanyagos hasi CT vizsgálat, a mellkas RTG vagy mellkas CT és a laboratóriumi 

vizsgálatok (vérkép, ionogramm, vese- és májfunkció, alvadási paraméterek, 

vércsoport). Amennyiben szükséges volt, a fenti vizsgálatokat kiegészítettük 

csontizotóp vizsgálattal, koponya CT-vel vagy hasi MR illetve transoesophagealis 

ultrahang vizsgálattal.  
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A műtéti behatolást (transperitonealis vagy retroperitonealis) a sebész 

jártasságán kívül a daganat mérete, vesén belüli elhelyezkedése, környező szervekhez 

való viszonya (májra, lépre, colonra, pancreasra törő tumorok), az esetleges vena cava 

thrombus, retroperitonealisan megnagyobbodott nyirokcsomók és egy ülésben 

reszekálható áttétek (mellékvese, máj) jelenléte határozták meg. A fentiek mellett fontos 

szerepet játszott a beteg alkata, korábbi műtétei és kísérőbetegségei is. 

Az operáció során csak akkor távolítottuk el az azonos oldali mellékvesét, ha 

felmerült annak érintettsége, illetve ha a daganat a vese felső harmadából indult ki, vagy 

igen nagy méretű volt.  

A retroperitonealis nyirokcsomókat csak azok megnagyobbodása esetén 

távolítottuk el diagnosztikai célból, rutinszerűen retroperitonealis lymphadenectomiát 

nem végeztünk. 

Szervmegtartó sebészetre törekedtünk a 4 cm-nél kisebb, pólus-, illetve 

ékreszekcióval eltávolítható tumorok esetén. Vesereszekcióra kényszerültünk a daganat 

méretétől és elhelyezkedésétől függetlenül azokban az esetekben, amikor a beteg 

anatómiailag vagy funkcionálisan csak egy vesével rendelkezett, és a szervmegtartás 

technikailag kivihető volt. A vesereszekciókat rutinszerűen 1999 óta végezzük 

ellenoldali érintetlen vesefunkció esetén.  

Az eltávolított daganatok szövettani eredményeit a 2004-es WHO felosztás 

szerint értékeltük. A stádium meghatározásakor a 2002-es TNM beosztást alkalmaztuk. 

A patológus által meghatározott legnagyobb átmérőt vettük a tumor méretének. A sejtek 

grade-ét Fuhrman szerint jellemeztük. 

Intraoperatív szövődményként értékeltük a 200 ml-t meghaladó vérzést, a 

környező szervek (pl.: máj, lép) sérülését, és minden egyéb nem várt eseményt a műtét 

során. Posztoperatív szövődménynek tekintettük a 200 ml-t meghaladó vérzés mellett 

minden eltérést, ami a műtétet követő 1 hónapban lépett fel (pl.: láz, sebgyógyulási 

zavar, azotaemia).  

Amennyiben technikailag kivihető volt, áttétek esetén is elvégeztük palliatív 

jelleggel a daganatos vese eltávolítását. Ha a metasztázis szoliter és reszekálható, 

sebészi társszakmák bevonásával azokat is eltávolítottuk. 

A betegek nyomon követését és onkológiai kezelését a Semmelweis Egyetem 

Urológiai Klinikájának uroonkológiai részlege végezte az európai irányelvek szerint. A 

követés teljességének biztosítására a túlélési adatok számolásakor ambuláns 
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nyilvántartásunk mellett a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozójának 

segítségét is igénybe vettük (nem betegség specifikus túlélés). 

A leíró statisztikák során a folyamatos változókat általában átlag ± standard 

deviáció (SD), a kategorikus változókat százalékok formájában adtuk meg. Első 

lépésként az Y és Z csoportot hasonlítottuk össze kétmintás t-próba és khi2 próba 

segítségével, mivel feltételeztük, hogy a két betegcsoport viselkedése hasonló. A 

későbbiekben a két csoportot összevontuk, mivel érdemi különbséget köztük nem 

találtunk. A következőkben a tünetes (Y+Z csoport) adatait hasonlítottuk univariációs 

tesztekkel (t-próba és khi2 próba) össze. A daganat által okozott tünetektől független 

összefüggést mutató paraméterek meghatározására többszörös logisztikus regressziót 

használtunk a korábbi analízis során P<0,1 összefüggést változók felhasználásával 

(kimeneteli mutató – tünetek jelenléte). A folyamatos változók egy részét szükség 

szerint log-transzfomáltuk. A tünetek és a túlélés összefüggését Kaplan-Meier szerinti 

túlélési görbe segítségével (log-rank teszt) elemeztük. Az eredményeket 

esélyhányadosok és 95%-es konfidencia intervallumok formájában ismertetjük. 

Általában szignifikánsnak tekintettük a P<0,05 értéket. A statisztikai kiértékelést SPSS 

13.0 for Windows program segítségével végeztük.  
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8.2. Csontáttétet adó vesedaganatos betegek prognosztikai vizsgálatának módszerei    

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 1990 és 2008 januárja között 

világossejtes veserák csontáttéte miatt kezelt 65 beteg adatait dolgoztuk fel retrospektív 

vizsgálatunk során. A betegek veseműtéte többségében a Semmelweis Egyetem 

Urológiai Klinikáján történt. A felmérésből kizártuk a csigolya áttétes betegeket, illetve 

azt a két beteget, akiknek áttéte elsődlegesen a lágyrészeket érintett, és innen terjedt a 

csontra.  

A betegek átlagéletkora a műtét időpontjában 61,1± 9,7 év (min. életkor 34 év, max. 

életkor 79 év), közülük 50 férfi (60,6± 9,4 év ,77%) és 15 nő (62,7±10,7 év, 23%). 

A nephrectomiát követően szoliter áttét radikális eltávolítását végeztük 33 

betegnél (50,8%, A betegcsoport). Az áttét 7 esetben (10,8%) nem volt helyileg 

maradéktalanul eltávolítható, ekkor intralézionális reszekciót illetve excochleatiot 

végeztünk csontcement alkalmazásával (B betegcsoport). További 10 esetben (15,4%) 

helyileg ugyan radikálisan kimetszettük a metasztázist, de a műtét időpontjában már 

máshol is távoli áttét volt kimutatható (C betegcsoport). A csontáttétet 15 esetben 

(23,0%) az előrehaladott betegség illetve a beteg általános állapota miatt nem 

távolítottuk el, csak szövettani mintavételt valamint fájdalomcsillapítás, 

mobilizálhatóság céljából a daganatos csont rögzítését (transzfokális fixációját) 

végeztük el (D betegcsoport).  

Második műtétet 5 esetben végeztünk, 2 alkalommal több, mint egy évvel 

később jelentkező ismételten szoliter áttétet távolítottunk el, egyszer a szoliter áttét 

radikális eltávolítása után többszörös áttétek jelentkeztek, és a fenyegető törésveszély 

miatt kellett rögzítenünk a femurt, és 2 esetben transzfokális fixáció után a 

csontfolyamat progressziója miatt kényszerültünk ismételt műtétre. 

Az ortopédiai műtét előtt 2 esetben történt veserák áttét kimetszése, egyszer 

synchron jelentkező agyi áttété, egyszer kétoldali mellékvese áttété, amelyek közül csak 

az egyik oldali volt sikeres, így az ortopédiai beavatkozás ebben az esetben már csak 

palliatív lehetett.  

Amennyiben a betegek követése során más szervekben jelentkezett áttét, a 

társszakmák bevonásával 5 esetben további sebészi kezelésre nyílt mód. Szoliter gerinc 

áttétet 2 esetben távolítottak el, agy, tüdő és mellékvese áttétet egy-egy alkalommal.  

Három esetben a daganatos vese eltávolítása a csontáttét műtéti eltávolítása után 

történt, (2 esetben a primer tumort nem találták, és csak két évvel később történt a 
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nephrectomia (10 illetve 4 év túlélés); egy beteg 2 évig nem egyezett bele a műtétbe (4 

év túlélés), két alkalommal pedig a primer daganat inoperábilisnak bizonyult (2 év 

illetve 4 hó túlélés). Egy betegnél primer kétoldali vesedaganatot észleltünk, itt az egyik 

oldalon nephrectomia, a másik oldalon vese reszekció történt. 

Két betegnek volt második malignus daganata (egy nem kis sejtes tüdő daganat 

és egy colon rák), mindkettő remisszióban volt a daganatok eltávolítása, adjuváns 

kezelés után több, mint 5 évvel. Vesedaganatra hajlamosító tényezőket 2 esetben 

tapasztaltunk, egy betegben a daganat haemodialízis alatt, egy betegben pedig 

multicisztás vesében alakult ki. 

A betegek eltérő sebészi kezeléseket követően mindannyian az aktuális európai 

irányelveknek megfelelő immunokemoterápiás kezelésben részesültek, amelyet 

biszfoszfonát kezeléssel egészítettünk ki.  

A szövettani diagnózist, a primer és áttéti vesetumorok grádusát és stádiumát 

retrospektiven patológus ellenőrizte. A klinikai adatokat a beteg dokumentáció illetve a 

képalkotó vizsgálatok eredményei alapján gyűjtöttük össze. Amennyiben a túlélési 

adatok az ambuláns nyilvántartás alapján nem voltak elérhetőek, a betegeket illetve 

hozzátartozóikat telefonon és levélben kerestük fel, illetve a Belügyminisztérium 

Központi Adatfeldolgozójának adatait vettük segítségül. A túlélési adatokat mind a 

vese, mind a csontműtéthez viszonyítva elemeztük. Kutatásunkat a Semmelweis 

Egyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (TUKEB) jóváhagyta (TUKEB 

szám: 185/2007). A beteganyag jellemzőit az 4/a,b táblázatban foglaltuk össze. 
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4/a táblázat: A csontáttétes beteganyag klinikai és patológiai jellemzői  

Változók  Elemszám  

(N) 

Százalékos arány 

(%) 

Férfi 50 76,9 

Nő 15 23,1 

A csontáttét tünetet okozott 60 90,8 

Patológiás törés  40 61,5 

Az áttét lágyrészekre terjedt 47 72,3 

Egyszeres csontáttét 40 61,6 

Többszörös csontáttét 25 38,4 

Csontáttét végtagon jelentkezett 55 84,6 

Csontáttét axiálisan (váll, medence) jelentkezett 10 15,4 

Egyszeres áttét radikális eltávolítása (A) 33 50,8 

Egyszeres áttét eltávolítása pozitív sebészi 

széllel (B) 

7 10,8 

Többszörös áttét esetén végzett lokálisan 

radikális műtét (C) 

10 15,4 

Csak biopszia, vagy többszörös áttétnél 

intralaesionalis rögzítés (D) 

15 23,0 

Primer vesedaganat : Stage 1 18 27,7  

Stage 2 7 10,8  

Stage 3 9 13,8  

Primer vesedaganat: Grade 1 17 26,1 

Grade 2 18 27,7 

Grade 3 6 9,2 

Grade 4 4 6,2 

Csontáttét: Grade 1 10 15,4 

Grade 2 21 32,4 

Grade 3 14 21,5 

Grade 4 5 7,7 
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4/b táblázat: A csontáttétes beteganyag folyamatos változóinak bemutatása  

 Átlag Legkisebb 

érték 

Legnagyobb 

érték 

Standard 

deviáció 

Életkor (év) 61,1 34 79 ±9,7 

Csontáttét átmérője (cm) 9,3 3 20 ±7,4 

Csontáttét felismerésének ideje a 

veseműtéthez képest (év) 

2,1 0 19 ±4,5 

Betegek túlélése a csontműtét 

után (hónap) 

25,2 1 137 ±29,0 

Betegek túlélése a veseműtét 

után (hónap) 

52,2 2 240 ±56,3 

 

A folyamatos változók esetén az eredményeket a leíró statisztikai rész során az 

elemszámmal, az átlaggal és a standard deviációval jellemeztük, az eredményeinket 

Leven vizsgálattal ellenőriztük. A statisztikai értékelés során egyváltozós variancia 

vizsgálatra az ANOVA tesztet, nem parametrikus változók esetében a Kuskal-Wallis 

ANOVA vizsgálatot végeztük Tukey teszttel kiegészítve. Amennyiben az átlagértékek 

szignifikáns eltérést mutattak, azok többváltozós összehasonlító vizsgálatát is 

elvégeztük. Kategorikus változók esetén kontingencia vizsgálatot és ML khi2 próbát, kis 

elemszám esetén Fisher tesztet végeztünk a kölcsönhatások vizsgálatára. A túlélési 

időket Life table segítségével elemeztük. A kumulatív túlélési görbéket Kaplan-Meier 

módszerrel vizsgáltuk, statisztikai elemzésükre pedig (páros összehasonlításra és trend 

analízisre) log-rank tesztet alkalmaztunk. Cox analízis segítségével határoztuk meg a 

független prognosztikai faktorokat. A különbségeket P<0,05 értéknél tekintettük 

szignifikánsnak. A statisztikai értékelést a SAS (SAS/STAT, Software Release 9.1.3., 

SAS Institute Inc., Cary , North Carolina 27513, USA) program segítségével végeztük. 
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9. Eredmények 

 

9.1. A primer vesedaganat által okozott tünet prognosztikai jelentősége 

      

A vesesejtes rákok esetén a feltárás 68,8%-ban retroperitonealisan, míg 31,2%-

ban transperitonealisan történt. Szervmegtartó műtétet 8,8%-ban, nephrectomiát 91,2%-

ban végeztünk.  

A daganatok 47,3%-a jobb, 52,7%-a bal oldali volt. A tumorok egyenlő 

gyakorisággal fordultak elő a vese felső, középső és alsó harmadában. Konvencionális 

világos sejtes veserákot 92,3%-ban, papilláris karcinómát 5,5%-ban, chromophob 

karcinómát 1,4%-ban sarcomatoid tumort 0,8%-ban írt le a patológus. A daganatok 

átlagos mérete 56,5 mm (10-240) volt. Az esetek 58,9%-a T1, 20,6%-a T2, 19,1%-a T3 

és 1,4%-a a T4-es csoportba tartozott. A tumorok Fuhrman grade-je 39,3%-ban 1-es, 

47,9%-ban 2-es, 10,7%-ban 3-as és 2,1%-ban 4-es grádusú volt (5. táblázat).  

 
5. táblázat.  A daganatok stádium és grade szerinti megoszlása (n=363) 

Stádium % 

 T1 58,9% 

 T2 20,6% 

 T3 19,1% 

 T4 1,4% 

Grade   

 G1 39,3% 

 G2 47,9% 

 G3 10,7% 

 G4 2,1% 

 

A műtét időpontjában 53 betegnek (15%) volt kimutatható távoli áttéte (tüdő, 

máj, csont, agy, mellékvese). 

A műtétek során 9,2%-ban vérzést, 4,9%-ban egyéb szövődményt észleltünk. Ez 

utóbbi leggyakrabban a környező szervek (bél serosa, máj, lép, hasnyálmirigy, nagy 

erek) preparálás közben okozott sérülése volt. Posztoperatív szövődményt 116 betegnél 
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észleltünk (31,9%), ez túlnyomó többségében sebgyógyulási zavar és láz volt, de 

előfordult átmeneti azotaemia és vérzés is. A perioperatív időszakban (a műtét alatt és 

az azt követő egy hónapban) 3 beteget vesztettünk el. Egy alkalommal preparálás 

közben a véna cava inferiorba törő daganatról elsodródó thrombus okozott 

tüdőembóliát, két betegnek pedig a keringése nem bírta hatalmas daganatának 

eltávolításával járó megterhelést.  

A betegek átlagosan 11 napot töltöttek el klinikánkon (4-34 nap).  

Az Y betegcsoport (akiknek daganata egyéb irányú kivizsgálás során vált 

ismertté, de felvételükkor mégis veserákra jellemző tüneteket említettek) és a Z 

betegcsoport (akik tüneteik miatt jelentkeztek) összehasonlító vizsgálata igazolta, hogy 

a fogyás szignifikánsan (p<0,0001), és a deréktáji fájdalom csaknem szignifikánsan 

(p=0,063) gyakrabban fordult elő a Y, míg az áttétek által okozott tünetek a Z 

betegcsoportban. A többi vizsgált paraméter tekintetében nem volt különbség a két 

betegcsoport között, ezért azokat összevontuk. (6. táblázat) A továbbiakban tehát 

tünetes (Y+Z) és tünetmentes (X) betegcsoportokat említünk. 
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6. táblázat: Az Y betegcsoport (akiknek daganata egyéb irányú kivizsgálás során 

vált ismertté, de felvételükkor mégis veserákra jellemző tüneteket említettek) és a 

Z betegcsoport (akik tüneteik miatt jelentkeztek) összehasonlító vizsgálata. 

 Y csoport Z csoport p 

Kor (év) 63,3±11,7 61,5±12,0 0,352 

Férfi (%) 63,8 65,0 0,866 

Deréktáji fájdalom (%) 36,2 22,0 0,063 

Fogyás (%) 37,9 9,9 <0,0001 

Áttét által okozott 

tünet(%) 1,7 19,8 0,001 

Szervmegtartó műtét (%) 1,8 3,9 0,655 

Műtéti szövődmény (%) 29,3 41,7 0,130 

Intraoperatív vérzés (%) 12,1 10,7 0,799 

Daganat mérete (mm) 60,3 62,4 0,679 

T1 (%) 46,3 42,4 0,734 

G1-2 (%) 77,0 82,8 0,490 

Távoli áttét (%) 75,9 76,7 1,000 

Hospitalizáció hossza 

(nap) 11,3 11,3 0,993 

Folytonos változók esetén 2-mintás t-próba, kategorikus változók esetén Khi2-tesztet 

alkalmaztuk. 

 

A T2-es és T3-as daganatok a tünetek szempontjából hasonlóan viselkedtek, T4-

es daganat pedig mindössze 1,4% volt, ezért a fenti három csoportot a statisztikai 

elemzésekhez összevontuk. Hasonlóan jártunk el a grade 1-2-es daganatok esetén, 

amelyek hasonló tulajdonságokat mutattak, és a grade 3-4-es tumoroknál, mert ezen 

utóbbi csoportba mindössze a daganatok 2,1%-a tartozott.  

A tünettel, mint vizsgált paraméterrel nem mutatott összefüggést a beteg neme, 

életkora, az, hogy a daganat jobb vagy bal oldali veséből indult ki, a vese melyik 

pólusán helyezkedett el, milyen műtéti behatolást választottunk és milyen szövettani 

csoportba tartozott az eltávolított tumor. A tünetes csoportban azonban szignifikánsan 

ritkábban végeztünk szervmegtartó műtétet, gyakrabban fordult elő a műtét alatt 

szövődmény, magasabb volt a stage és a grade érték, nagyobb volt a daganatok 
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átmérője, több volt az áttétes beteg, és kedvezőtlenebb volt a betegek posztoperatív 

túlélése is. (7. táblázat) (1. ábra) 

 

7. táblázat: A tünetes (Y+Z) és a tünetmentes (X) betegcsoportok összehasonlítása 

 

Tünetmentes 

csoport Tünetes csoport p 

Kor (év) 60,6±12,1 62,1±11,9 0,241 

Férfi (%) 60,8 64,4 0,280 

Daganat mérete (mm) 52,3±30,6 61,6±29,7 0,004 

Jobb oldali daganat (%) 50,0 44,1 0,340 

Transperitonealis behatolás (%) 27,0 37,1 0,052 

Szervmegtartó műtét (%) 13,0 3,1 0,001 

Műtéti szövődmény (%) 27,5 37,3 0,054 

Intraoperatív vérzés (%) 7,5 11,2 0,271 

Konvencionális világossejtes rák 

(%) 92,0 93,2 0,350 

T1 (%) 71,1 43,8 <0,0001

G1-2 (%) 92,5 80,7 0,01 

Távoli áttét (%) 7,5 23,6 <0,0001

Hospitalizáció hossza (nap) 10,7±4,2 11,3±4,2 0,202 

A követés végén él (%) 76,5 59,3 0,001 

(Folytonos változók esetén 2-mintás t-próbát, kategorikus változók esetén Khi2-tesztet 

alkalmaztunk) 

A daganat által okozott tünet logisztikus regresszió alapján független 

összefüggést mutatott a metasztázis jelenlétével (OR: 11,11, 95%-os CI: 2,32-52,66, 

p=0,002), a daganat stádiumával (T2-4-re OR: 3,41, 95%-os CI: 1,62-7,18, , p=0,001) 

és az intraoperatív szövődményekkel (OR: 5,86, 95%-os CI: 1,03-33,36, p=0,046).  

A mortalitás kockázata a legkisebb a tünetmentes csoportban (24,7%), nagyobb 

helyi tünetek esetén (30,6%), még nagyobb szisztémás tünetek jelenlétekor (36,0%), és 

a legnagyobb az áttétek által okozott panaszok esetén. (70,0%; trend p<0,0001) (2. ábra) 

A műtét alatti és utáni szövődményekben nem találtunk különbséget a fenti csoportok 

között. 
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1. ábra: A tünetek jelenléte és a túlélés összefüggése  

(Kaplan-Meier túlélési görbe, p<0,0001) 
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2. ábra: A tünet jelenléte, típusa és a mortalitás közti összefüggés 

(Trendvizsgálat p<0,0001 (Khi2)) 
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9.2. Csontáttétet adó vesedaganatos betegek túlélését befolyásoló tényezők  

 

Először a Kaplan-Meier vizsgálatok eredményeit közöljük, hogy az egyes 

vizsgált faktorok mutattak-e összefüggést a betegek vese illetve csontműtét után 

számított túlélésével. 

A betegre jellemző változók közül sem az életkor, sem a nem nem befolyásolták 

sem a vese műtét utáni össztúlélést (p=0,9430; p=0,3592) sem a csont műtét utáni 

túlélést (p=0,6162; p=0,6913). (3/a,b; 4/a,b ábrák) 

 

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.3592
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3/a. ábra: A beteg neme és a veseműtét utáni össztúlélés összefüggése 
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Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.6913

Complete  Censored
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3/b. ábra: A beteg neme és a csontműtét után tapasztalt túlélés összefüggése 

 

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.9430

Complete  Censored
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4/a. ábra: A beteg életkora és a veseműtét után tapasztalt össztúlélés összefüggése 
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Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.6162

Complete  Censored
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4/b. ábra: A beteg életkora és a csontműtét után tapasztalt túlélés összefüggése 

 

A primer vesedaganat stádiuma, Fuhrman grade-je és a túlélés 

összefüggése: A primer vesedaganat egyenlő arányban indult ki mindkét oldali veséből. 

A primer vesedaganatok stádiuma és Fuhrman grade-je nem befolyásolta sem a csont, 

sem a veseműtét utáni túlélést. (Veseműtét utáni össztúlélés vizsgálata esetén a vese 

stage 1/2: p=0,2110, 1/3: p=0,7468, 2/3: p=0,1988; csontműtét utáni túlélés vizsgálata 

esetén vese stage 1/2: p=0,0988, 1/3: p=0,6964, 2/3: p=0,1422; Fuhrman grade 1+2/3+4 

veseműtét után: p= 0,8984és csontműtét után: p= 0,5634) (5/a,b ábrák) 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
Complete  Censored

p=0.8984
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5/a. ábra: A primer vesedaganat grade-je és a veseműtét után tapasztalt össztúlélés 

összefüggése  

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
Complete  Censored

                 p = 0.56345
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5/b. ábra: A primer vesedaganat grade-je és a csontműtét után tapasztalt túlélés 

összefüggése  

 

A csontáttét vizsgált jellemzői közül a nephrectomiától a csontáttét 

felismeréséig eltelt idő és a túlélés összefüggése: A csontáttét az esetek 

kétharmadában (43 eset, 66,1%) a vesedaganattal egy időben (fél éven belül) került 
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felismerésre, 22 betegben (33,9%) utána, átlagosan 2,1±4,5 évvel (0,5-19 év). 

Amennyiben a beteg túlélését a veseműtéthez viszonyítjuk, a késői metachron (4 éven 

túl jelentkező) áttétes betegek esetén szignifikánsan hosszabb túlélést tapasztaltunk, 

mint a synchron (a veseműtéttel egy időben vagy utána fél éven belül jelentkező) áttétes 

(p=0,0001) és a korai metachron (a féléven túl, de 4 éven belül jelentkező) áttétes 

betegek esetén (p=0,0213). Az utóbbi két betegcsoport túlélése között nem volt 

kimutatható különbség (p=0,2453). (6/a. ábra) Ha a betegek túlélését a csontmetasztázis 

műtéti idejétől számítjuk, nincs szignifikáns különbség az egyes csoportok között. 

(p=0,5001; p=0,0949; p=0,2161) (6/b. ábra).  

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
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6/a ábra: A csontáttét jelentkezési ideje és a veseműtét utáni össztúlélés 

összefüggése 

(Késői metachron/synchron: p=0,0001; késői metachron/korai metachron: 0,0213; 

korai metachron/synchron: p=0,2453) 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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6/b ábra: A csontáttét jelentkezési ideje és a csontműtét utáni túlélés összefüggése 

(Késői metachron/synchron: p=0,5001; késői metachron/korai metachron: 0,0949; 

korai metachron/synchron: p=0,2161) 

 

A fenti összefüggéseket egy homogénebb betegcsoportnak tekinthető, szoliter csontáttét 

radikális eltávolításán átesett betegeken is megvizsgáltuk azért, hogy a túlélést 

jelentősen befolyásoló egyéb tényezőket, mint multiplicitást, műtéti radikalitást 

kizárjuk. Ebben az esetben szintén a fenti összefüggéseket kaptuk.  

A tünetek és a túlélés összefüggése: Az áttét által okozott tünetek 85,7%-ban 

helyiek voltak (patológiás törés, fájdalom, mozgásbeszűkülés, tapintható terime), és 

14,3%-ban szisztémásak (fogyás, láz, paraneopláziás bőrjelenségek).  Bár a szisztémás 

tünetek esetén rövidebb túlélést tapasztaltunk, de a szisztémás tünetes betegek kis 

létszáma miatt következtetést ebből érdemben levonni nem lehet. 

Patológiás csonttörés, a lágyrészre terjedés és a túlélés összefüggése: 

Patológiás törés 40 esetben (61,5%) következett be, míg a csontáttét 7 esetben (10,7%) 

terjedt a lágyrészekre. Sem a patológiás törés, sem a lágyrészre terjedő daganat nem 

befolyásolta sem az ortopédiai műtéthez képest számított túlélést (p=0,6518; p=0,2282), 

sem a nephrectomiához képest számított túlélést (p=0,5170; p=0,9981). Amennyiben a 

fenti összehasonlítást csak a szoliter csontáttét radikális eltávolításán átesett betegeken 

végezzük el, szintén a fenti összefüggéseket kapjuk. (7/a,b; 8/a,b ábrák) 
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Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
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7/a ábra: A patológiás csonttörés és veseműtét utáni össztúlélés összefüggése 

 

 

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.6518
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7/b ábra: A patológiás csonttörés és csontműtét utáni túlélés összefüggése 
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Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.9981
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8/a ábra: A lágyrészre terjedés és a veseműtét utáni össztúlélés összefüggése 

 

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
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8/b ábra: A lágyrészre terjedés és a csontműtét utáni túlélés összefüggése 

 

  A csontáttét méretének és a túlélésnek összefüggése: A csontáttétek átlagos 

átmérője 9,3±7,4 cm (3-20cm) volt a patológiai leírás alapján. Sem a csont-, sem a 

veseműtét utáni túlélés nem mutatott összefüggést a metasztázis méretével. (p=0,8777; 

p=0,7967) Amennyiben a fenti összehasonlítást csak a szoliter csontáttét radikális 
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eltávolításán átesett betegeken végezzük el, szintén a fenti összefüggéseket kapjuk. 

(p=0,6583; p=0,8620) (9 a,b ábrák) 

 

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
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9/a ábra: A csontáttét mérete és a veseműtét utáni össztúlélés összefüggése 
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9/b ábra: Az áttét mérete és a csontműtét utáni túlélés összefüggése 
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 Szoliter és multiplex csontáttétek és a túlélés összefüggése: Az ortopédiai 

műtét időpontjában 40 betegnek (61,6%) volt szoliter és 25-nek (38,4%) multiplex az 

áttéte. A szoliter áttétek esetén hosszabb túlélést tapasztaltunk a csontműtétek után a 

multiplex áttétekhez képest, azonban a különbség csak akkor volt szignifikáns, ha az 

multiplex áttét extraossealis szerveket is érintett. (szoliter/multiplex csont: p=0,1762; 

szoliter/multiplex extraossealis: p=0,0028; multiplex csont/multiplex extraossealis: 

p=0,4429). A szoliter áttétes betegek veseműtétet követő túlélése azonban mind a 

multiplex csont, mind a multiplex lágyrész áttétes betegek túlélésénél szignifikánsan 

hosszabbnak bizonyult (szoliter/ multiplex csont: p=0,0452; szoliter/ multiplex 

extraossealis: p=0,0191; multiplex csont/ multiplex extraossealis: p=0,1125). Az viszont 

egyik esetben sem befolyásolta a túlélést, hogy a multiplex áttét extraossealis 

(multiorganicus) vagy csak ossealis lokalizációjú volt. (10/a,b. ábra)  
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10/a ábra  A csontáttét multiplicitása és a veseműtét utáni össztúlélés összefüggése: 

 (szoliter/ multiplex csont: p=0,0452; szoliter/ multiplex extraossealis: p=0,0191; 

multiplex csont/ multiplex extraossealis: p=0,1125) 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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10/b ábra: A csontáttét multiplicitása és a csontműtét utáni túlélés összefüggése: 

 (szoliter/ multiplex csont: p=0,1762; szoliter/ multiplex extraossealis: p=0,0028; 

multiplex csont/ multiplex extraossealis: p=0,4429)  

 

Az áttét lokalizációja és a túlélés közötti összefüggés: Elhelyezkedésüket 

tekintve a metasztázisok 10 esetben (15,4%-ban) keletkeztek axiálisan, vállöv, medence 

csontjain (csigolyák, sacrum kizárva!), 55 esetben (84,6%-ban) pedig a végtagokon 

elsősorban a hosszú csöves csontokban jelentkeztek, és csak 1-1 esetben érintették a kéz 

metacarpusát illetve a talust. A csontrendszeren belüli elhelyezkedés nem mutatott 

összefüggést sem a vese- (p=0,1787), sem a csontműtét utáni túléléssel (p=0,4786).  

Ha a homogénebb szoliter csontáttét radikális műtétjén átesett betegeket vizsgáltuk, 

szintén nem észleltünk összefüggést a lokalizáció és a túlélés között. (p=0,5294; 

p=0,4836) (11/a,b ábrák)   
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Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.1787
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11/a ábra: Az áttét lokalizációja és a veseműtét utáni össztúlélés összefüggése  

 

 

 

Cumulativ e Proportion Surv iv ing (Kaplan-Meier)
p=0.4786

Complete  Censored

 Végtagi áttétes
 Törzsi áttétes0 20 40 60 80 100 120 140 160

Csont műtét utáni túlélés (hónap)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

C
um

ul
at

iv
e 

Pr
op

or
tio

n 
S

ur
vi

vi
ng

 
11/b ábra: Az áttét lokalizációja és a csontműtét utáni túlélés összefüggése  

 

A műtéti radikalitás és a túlélés összefüggése: Az ortopédiai műtéteket az 

alábbi csoportokra osztottuk: A: szoliter áttét radikális reszekciója, B: szoliter áttét 
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intralaesionalis eltávolítása, C: multiplex áttétek esetén végzett lokálisan radikális 

reszekció, D: multiplex áttét esetén végzett transzfokális fixáció illetve csak biopszia. A 

fenti beosztás alapján a csontműtét időpontjához képest a szoliter áttétek radikális 

műtéteit követően (A betegcsoport) szignifikánsan hosszabb túlélést tapasztaltunk, míg 

az egyéb műtéti beavatkozásokat követően (B,C,D betegcsoportok) nem különbözött a 

betegek túlélése szignifikánsan. (12/b ábra, 8. táblázat) Amennyiben a veseműtét 

időpontja utáni túlélést vizsgáljuk, a távoli áttét esetén végzett lokálisan radikális 

beavatkozáson átesett betegek (C betegcsoport) túlélése javul, hasonlóvá válik az A 

betegcsoportéhoz, csak a lokálisan nem radikális műtétben részesült csoporthoz (B 

csoport) képest nem mutat szignifikáns különbséget. (12./a ábra, 8. táblázat) 
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12/a ábra: A műtéti radikalitás és a veseműtét utáni túlélés összefüggése: 

 

(D/A: p:0,0010; B/A: p=0,0275; C/A: p=0,4712; D/B: p=0,3134; D/C: p=0,0107; B/C: 

p=0,4003). 
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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12/b ábra: A műtéti radikalitás és a csontműtét utáni túlélés összefüggése: 

 

(D/A: p:0,0017; B/A: p=0,0479; C/A: p=0,0459; D/B: p=0,3288; D/C: p=0,0251; B/C: 

p=0,0395) 

 

8. táblázat: A 12. ábrán látható összefüggések p értékei 

változók  D 

 betegcsoport 

 C 

 betegcsoport 

 B  

betegcsoport 

A 

betegcsoport 

D 

betegcsoport 

-    

C  

betegcsoport 

csont: p=0,3288 

vese:  p=0,3134 

-   

B  

betegcsoport 

csont: 

p=0,0251  

vese: p=0,0107 

csont: 

p=0,0395 

vese: p=0,4003 

-  

A 

betegcsoport 

csont: 

p=0,0017 

vese: p=0,0010 

csont: 

p=0,0479 

vese: p=0,0275  

csont 

p=0,0459 

vese p=0,4712 

- 
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A csontáttét Fuhrman grade-je és a túlélés összefüggése: Többen leírták 

primer vesedaganatok esetén, hogy az 1-2 és a 3-4 grade-ek között a prognosztikai 

különbségek csekélyek, ezért javasolták az 1-2 és a 3-4-es fokozatok összevonását. Az 

így kapott két lépcsős rendszer markánsabb prognosztikai faktornak bizonyult primer 

daganatok esetén. Az alábbiakban ezért a csontáttétek Fuhrman grade-ének vizsgálata 

során a Fuhrman 1-2 és 3-4-es csoportokat összevonva elemezzük. A betegek túlélése 

mind a vese (p=0,0475) mind a csontműtétek (p=0,0336) után a primer daganatok 

esetén tapasztaltakkal ellentétben szoros összefüggést mutat az áttét Fuhrman grade-

jével. (13/a,b ábrák)  
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13/a ábra: A csontáttét Fuhrman grade-je és a veseműtét utáni össztúlélés 

összefüggése  
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
p = 0.0336

Complete  Censored
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13/b ábra: A csontáttét Fuhrman grade-je és a csontműtét utáni túlélés 

összefüggése  

Amennyiben a primer daganat és az általa adott csontáttét grade-ét hasonlítottuk 

össze, a metasztázisban 29,5%-ban alacsonyabb, 44,0%-ban magasabb, míg 26,5%-ban 

azonos grade-et találtunk, mint az elsődleges vesedaganatban. 

Túlélés: Tizenöt beteg (23,0%) jelenleg is él (átlagos túlélés: 67,8 hó (3-137) a 

veseműtét után és 51,8 hó (2-137) a csontműtét után), 50 hunyt el (77%, átlagos túlélés: 

47,1 hó (2-240) a veseműtét után és átlagosan 17 hó (1-65) a csontműtét után). A Life 

Table módszerrel elemzett túlélési adatokat a 9/a,b. táblázatban ismertetjük. 
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9/a. táblázat: A veseműtét utáni túlélések  

(A táblázatbeli értékek kumulatív %-os adatok a kiindulási értékhez viszonyítva)  

  Veseműtét utáni megfigyelési idő / év 

Értékelési szempontok Induló 

létszám 

1 2 3 4 5 10 

Teljes populáció 61 78,5%

 

63,1%

 

52,6%

 

43,2% 

 

36,9% 

 

24,3%

 

Radikális műtétes 

(A betegcsoport) 

32 87,5%

 

74,7%

 

68,2%

 

61,2% 

 

53,3% 

 

33,2%

 

Nem radikális műtét történt  

(B+C betegcsoportok) 

15 86,2%

 

63,7%

 

39,8%

 

30,9% 

 

25,8% 

 

5,4% 

 

Nem történt beavatkozás 

(D betegcsoport) 

14 50,0%

 

35,7%

 

28,5%

 

14,2% 

 

7,1% 

 

0,2% 

 

Szoliter áttét 37 83,7%

 

69,8%

 

61,0%

 

57,8% 

 

50,4% 

 

31,4%

 

Multiplex áttét 23 73,3%

 

55,0%

 

41,2%

 

22,9% 

 

18,3% 

 

6,6% 

 

Synchron áttét  

(fél éven belüli) 

39 68,8%

 

46,8%

 

38,0%

 

28,1% 

 

20,0% 

 

7,5% 

 

Korai áttét  

(fél éven túli, 4 éven belüli) 

11 90,9%

 

81,8%

 

63,6%

 

44,0% 

 

31,4% 

 

 

Késői áttét  

(4 éven túli) 

11 95,4%

 

91,1%

 

82,8%

 

78,7% 

 

74,7% 

 

47,7%

 

Synchron áttét +  

radikális műtét 

21 85,7%

 

66,1%

 

55,9%

 

44,1% 

 

36,8% 

 

13,8%

 

Korai áttét  

+ radikális műtét 

4 75,0% 

 

62,5% 

 

52,0% 

 

43,4% 

 

26,0% 

 

 

Késői áttét (4 éven túli) 

 + radikális műtét 

7 92,8%

  

 

86,2%

 

80,0%

 

74,3% 

 

69,0% 

 

32,9%
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9/b. táblázat: A csontműtét utáni túlélések 

 (A táblázatbeli értékek kumulatív %-os adatok a kiindulási értékhez viszonyítva)  

 

  Csontműtét utáni megfigyelési idő / év 

Értékelési 

szempontok 

Induló 

létszám  

1 2 3 4 5 10 

Teljes populáció 64 58,4%

 

39,5%

 

30,3%

 

24,0% 

 

19,2% 

 

6,7% 

 

Radikális műtétes 

(A betegcsoport) 

33 75,0%

 

61,6%

 

51,3%

 

39,9% 

 

35,5% 

 

12,4%

 

Nem radikális műtétes 

(B+C betegcsoportok) 

17 29,9%

 

11,2%

 

    

Nem történt 

beavatkozás 

(D betegcsoport) 

14 21,4%

 

14,2%

 

7,1% 

 

3,5% 

 

  

Szoliter áttét 38 67,5%

 

52,8%

 

46,4%

 

39,0% 

 

34,6% 

 

12,1%

 

Multiplex áttét 24 48,9%

 

22,2%

 

8,9% 

 

4,4% 

 

  

Synchron áttét  

(fél éven belüli) 

42 63,8%

 

43,4%

 

32,5%

 

23,6% 

 

20,3% 

 

7,7% 

 

Korai áttét (4 éven 

belüli, de fél éven túli) 

11 36,3%

 

31,8%

 

27,2%

 

21,8% 

 

10,9% 

 

 

Késői áttét  

(4 éven túli) 

11 60,0%

 

24,0%

 

12,0%

 

6,0% 

 

3,0% 

 

 

Synchron áttét + 

radikális műtét 

22 81,1%

 

63,1%

 

53,4%

 

37,3% 

 

34,2% 

 

13,1%

 

Korai áttét  

+ radikális műtét 

4 75,0%

 

62,5%

 

52,0%

 

41,6% 

 

20,8% 

 

 

Késői áttét  

+ radikális műtét 

7 50,0%

 

37,5%

 

18,7%

 

9,3% 

 

4,6% 
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Cox regressziót alkalmazva az alábbi vizsgált változók (nem, kor, tünet, a 

csontáttét lokalizációja, mérete, multiplicitása, felismerésének ideje, patológiás törés 

illetve lágyrészre terjedés jelenléte, az alkalmazott műtét típusa, a primer vesetumor 

stádiuma és Fuhrman grade-je, a csontáttét Fuhrman grade-je) közül a lágyrész 

érintettség, az áttét multiplicitása és Fuhrman grade-je, az alkalmazott műtét típusa 

bizonyult a csontműtét utáni túlélést szignifikánsan befolyásoló tényezőnek. (10. 

táblázat)  

Amennyiben a veseműtét utáni túlélést vizsgáltuk, a csontáttét multiplicitása, Fuhrman 

grade-je és felismerési ideje bizonyultak a többi változótól függetlenül a túlélést 

befolyásoló tényezőknek.  
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10. táblázat: a vizsgált prognosztikai faktorok túlélésre gyakorolt hatásának Cox 

regressziós vizsgálata 

 Relatív 

rizikó 

 (RR) 

(csontműtét 

után) 

p* 

(csontműtét 

után) 

Relatív 

rizikó  

(RR)  

(veseműtét 

után) 

p* 

(veseműtét 

után) 

Nem 0,6274 0,2341 0,7921 0,5270 

Kor 1,0134 0,4098 1,010 0,5488 

Tünet 0,6810 0,5534 1,7465 0,4097 

Csontmet. lokalizáció 1,0097 0,9841 1,3716 0,5350 

Csontmet. méret 1,0091 0,7584 0,9972 0,9393 

Szoliter/Multiplex 2,3490 0,0223 3,1677 0,0014 

Csontmet. felismerés ideje 1,0682 0,0915 0,7220 <0,0005 

Patológiás törés 0,7261 0,4356 0,6697 0,2960 

Lágyrészre terjedés 2,8713 0,0309 1,9011 0,1895 

Műtét típusa 0,6137 0,0029 0,7810 0,1155 

Primer vesetumor stage 1,5647 0,1669 1,3211 0,4350 

Primer vesetumor grade 1,0349 0,9022 1,2354 0,5108 

Csontáttét grade 3,2365 0,0012 3,3807 0,0007 

 (*: Wald statisztika) 
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Végül megvizsgáltuk azt is, hogy miben különböztek azok a betegek, akik csont 

illetve vese műtétjük után 5 évnél tovább éltek azoknál, akiket már korábban 

elvesztettünk. A csontműtét után legalább 5 évet megéltekre jellemző volt, hogy a 

korábban elhunytakhoz képest szignifikánsan több volt szoliter áttétes, áttétük 

alacsonyabb Fuhrman grade-űnek bizonyult és több radikális műtét történt esetükben. 

Amennyiben a veseműtétet tekintjük a vizsgálat kiindulási időpontjának, az ezt 

követően több mint 5 évet éltek szignifikánsan különböztek az ez előtt elhunytaktól 

abban, hogy csontáttéteik később kerültek felismerésre. (11. táblázat) 
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11. táblázat: Az 5 évet megélt, illetve azon belül elhunyt betegek összehasonlítása  

 

 Csont műtét utáni 

túlélés 

(válasz vonal 5 év) 

Vese műtét utáni 

túlélés 

(válasz vonal 5 év) 

Életkor 0,7996 0,7780 

Nem 0,8216 0,2364 

Csontmet. méret 0,9254 0,3288 

Csontmet. 

felismerési ideje 

0,7160 0,0002 

Multiplicitás 0,0108 0,2403 

Tünetek jelenléte 0,2888 0,3431 

Csontáttét 

lokalizáció 

0,7895 0,5326 

Patológiás törés 0,4230 0,8086 

Lágyrészre terjedés 0,3170 0,5685 

Műtét típusa 0,0086 0,0781 

Vesetumor stage 0,7191 0,6144 

Vesetumor grade 0,1327 0,2300 

Csontáttét grade  0,0034 0,2100 

  

 

A fentiekben azonos tényezők túlélésre gyakorolt hatását vizsgáltuk eltérő 

módszerekkel. A 12-es táblázatban a könnyebb áttekinthetőség kedvéért az egyes 

vizsgálati módszerek eredményeit ismertetjük.  
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12. táblázat: Az egyes vizsgáló módszerek eredményeinek összefoglalása 

(Az egyes módszerek alatt a túlélést szignifikánsan befolyásoló tényezőket tüntettük fel, 

alattuk zárójelben azt, hogy a csont vagy a veseműtéthez képest befolyásolták a túlélést) 

 
Kaplan-Meier Cox regresszió 5 évet megélt és azon 

belül elhunyt betegek 

összehasonlítása 

Késői metachron áttét 

(veseműtét után) 

Késői metachron áttét 

(veseműtét után) 

Késői metachron áttét 

(veseműtét után) 

Multiplicitás 

(csont- és veseműtét után) 

Multiplicitás 

(csont- és veseműtét után) 

Multiplicitás 

(csontműtét után) 

Műtéti radikalitás 

(csont- és veseműtét után) 

Műtéti radikalitás 

(csontműtét után) 

Műtéti radikalitás 

(csontműtét után) 

Csontmet. grade 

(csont- és veseműtét után) 

Csontmet. grade 

(csont- és veseműtét után) 

Csontmet. grade 

(csontműtét után) 
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10. Megbeszélés 

 

 A vesesejtes rák Magyarországon a rosszindulatú daganatok 3%-át teszi 

ki, évente 2000 új eset kerül felismerésre, és 700 halálesetért tehető felelőssé [3]. A 

vesesejtes rák elsősorban sporadikus, oka multifaktoriális, több környezeti tényezőről 

merült fel azok kóroki szerepe, ezek közül elsősorban a dohányzás, az elhízás, a 

növényi rostokban szegény, fehérjében és zsírban gazdag táplálkozás valamint a magas 

vérnyomás tűnnek megalapozottnak [7, 67]. Jellemzően tünetszegény, felismerésekor az 

esetek harmadában már távoli áttétek mutathatóak ki. Leggyakoribb tünetei a vérvizelés, 

a derékfájdalom, előrehaladott esetben a tapintható hasi terime, gyakran azonban az 

áttétek hívják fel a figyelmet a primer daganatra [68-70]. Diagnosztikája elsősorban 

képalkotó vizsgálatokra, ultrahang és CT vizsgálatra épül. Kezelése sebészi, a primer 

daganat és amennyiben ez lehetséges, az áttétek eltávolítása megkísérlendő [71]. 

Amennyiben a betegség előrehaladott, palliatív kezelésként gyógyszeres kezelés válhat 

szükségessé. Az eddig alkalmazott immunokemoterápiával szemben újabban a célzott 

kezelés kerül előtérbe, amely mind hatásosságában, mind mellékhatás spektrumában 

előnyösebbnek látszik, hosszú távú eredmények azonban nem állnak rendelkezésre. 

Azonban a célzott kezelésben jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek igen drágák, és 

mellékhatásoktól sem mentesek [44]. A vesesejtes rák kialakulásában, áttétképzésében 

és az áttétek fennmaradásában és növekedésében szerepet játszó genetikai háttér 

feltérképezése lehetőséget nyújthat egyéb, még hatásosabb gyógyszerek 

kifejlesztésében, továbbá segíthet meghatározni azoknak a betegeknek a körét, akiknek 

valóban előnyt remélhetnek a kezeléstől [72]. A bővülő és egyre szerteágazóbb és 

költségesebb diagnosztikai, terápiás és utánkövetési lehetőségek miatt egyre inkább 

felmerül a prognosztikai vizsgálatok jelentősége, a betegség várható lefolyásának és a 

beteg életkilátásainak meghatározása. A prognózis meghatározásában a korábban 

elterjedten alkalmazott TNM stádium, Fuhrman grade, WHO szerinti szövettani 

beosztás mellett az egyéb klinikai és hisztopatológiai tényezők kutatása és alkalmazása 

egyre elterjedtebbé válik [73-76]. Az értekezés előző fejezeteiben a munkacsoportunk 

által végzett prognosztikai faktorok vizsgálatának módszertanát és eredményeit 

ismertettük.   

Elsőként ezek közül a vesedaganat által okozott tünetek prognosztikai 

jelentőségével kapcsolatos részt szeretnénk tárgyalni. Nagy elemszámú, egy centrum 
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adatait feldolgozó retrospektív felmérésünk során a vesedaganatos betegek tumorhoz 

köthető tüneteit, mint önálló faktort vizsgáltuk, és hasonlítottuk össze a beteg sorsát 

befolyásoló többi tényezővel. Az, hogy a tumorral kapcsolatba hozható tünetek az 

orvoshoz vezették-e a beteget vagy sem, nem befolyásolja a betegség lefolyását és a 

szövődményeket, ezért nyílt lehetőségünk arra, hogy a két tünetes csoportot 

összevonjuk. Megfigyeltük, hogy fogyással, deréktáji fájdalommal ritkábban fordultak 

orvoshoz, mint a távoli áttétek által okozott ijesztőbb jelek, patológiás csonttörés, kettős 

látás, véres köpet esetén. Ez felveti a széles körű felvilágosítás szükségességét arról, 

hogy a fenti panaszok hátterében is meghúzódhat rosszindulatú betegség. Kimutattuk, 

hogy a daganat által okozott tünet más tényezőktől függetlenül összefüggést mutatott az 

intraoperatív szövődményekkel, a daganat stádiumával és az áttétek jelenlétével. 

Igazoltuk, hogy tünetes betegek esetén rövidebb a posztoperatív túlélés. A mortalitást 

jelentős mértékben befolyásolta a tünetek jellege (helyi, szisztémás illetve áttétek által 

okozott tünetek).  

A fenti vizsgálat jelentőségét abban látjuk, hogy a tünetek prognosztikai 

jelentőségével foglalkozó eddigi tanulmányok nem vizsgálták, hogy a beteg az adott 

tünettel orvoshoz fordult-e, illetve nem vizsgálták a tünetek jelenléte és az intraoperatív 

szövődmények kapcsolatát sem. Fontosnak tartjuk, hogy egy könnyen hozzáférhető adat 

(a vesedaganat által okozott tünet) más tényezőktől függetlenül is befolyásolta az 

intraoperatív szövődményeket és a túlélést. Ezáltal a kezelési terv összeállítása során 

felhasználható, a betegség kimenetelét érdemben befolyásoló tényező áll a 

rendelkezésünkre. 

Betegeink közül a tünetükkel orvoshoz fordulók aránya 28,6% volt, ám sok 

tünetes betegnek (16,1%) más irányú kivizsgálás során derült fény a vesedaganatára, és 

csak a betegek 55,3%-a volt tünetmentes. Az irodalomban abban, hogy a betegek hány 

%-a jelentkezett tünetekkel, jelentős eltéréseket találtak (20-75%). Ennek oka a 

képalkotó vizsgálatok elterjedésének földrajzi különbségei mellett elsősorban a 

felmérések időtartama, hiszen a hosszú távú, régmúltra visszatekintő kutatásokban a 

tünetes betegek aránya 70% is lehet [77]. Az 1980 előtti időszakban a daganatok 5-

13%-át ismerték fel véletlenszerűen [78]. A mi eredményeink a hasonló időszakban 

végzett Nyugat Európai és Észak Amerikai adatoknak felelnek meg.  

Intra- és posztoperatív szövődményeink gyakrabban fordultak elő, mint más 

szerzőknél, ennek oka, hogy sok olyan tényezőt (pl.: kisfokú vérzés, posztoperatív láz) 
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is szövődménynek tekintettünk, amely más vizsgálatokban nem minősült annak. Ezt 

támasztja alá, hogy perioperatív mortalitási adataink megfelelnek más centrumokénak 

[79, 80].  

A várakozásnak megfelelően azon betegek esetén, akik tünetekkel jelentkeztek, 

előrehaladottabb stádiumú, nagyobb átmérőjű, magasabb grade-ű daganatot találtunk, 

ritkábban végezhettünk szervmegtartó műtétet, gyakrabban fordult elő a műtét alatt 

szövődmény, többször voltak áttéteik, és posztoperatív túlélésük is rövidebbnek 

bizonyult [79-83].  

Egyes vizsgálók szerint a véletlenszerűen felismert daganatok nem csak 

kisebbek, jobb indulatúak, hanem idősebb korban is jelentkeznek. Ennek oka lehet, 

hogy idősebb korban több a kísérő betegség, és ezért nő az ezek miatt végzett UH 

vizsgálatok száma, tehát nő az esélye a tünetmentes vesedaganat felismerésének.  

Elképzelhető, hogy a betegség felismerése ekkor érdemben már nem befolyásolja a 

túlélést [78]. Ezt részben alátámasztja az a svéd megfigyelés, hogy az autopsziás 

mintákban nagy számba találtak vesedaganatot, (tehát valóban gyakori időskorban a 

tünetmentes daganat), de a tumor csak az esetek harmadában vált a beteg életében 

ismertté (tehát mégsem kerülnek olyan nagy számban felismerésre) [84]. A fentiek 

alapján az idős vesedaganatos betegek legfeljebb 20%-a hal meg a daganata miatt. A mi 

adataink nem támasztották alá mindezeket, hiszen a tünetmentes és tünetes betegek 

életkora szignifikánsan nem különbözött. A hazai és európai irányelvek szerint, 

amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi, életkortól függetlenül meg kell kísérelni a 

daganat eltávolítását [85].  

Nem várt összefüggés azonban az a megfigyelés, hogy a daganat által okozott 

tünetek jelenléte a daganat méretétől, és a többi vizsgált változótól függetlenül is 

növelte az intra és posztoperatív szövődmények számát. A mortalitás kockázata a 

legkisebb a tünetmentes csoportban, nagyobb helyi tünetek esetén, még nagyobb 

szisztémás tünetek jelenlétekor, és a legnagyobb az áttétek által okozott panaszok 

esetén. A fentiek kiemelik az egyre szélesebb körben alkalmazott képalkotó vizsgálatok 

azon előnyét, hogy így mind több daganat kerülhet tünetmentesen, véletlenül 

felismerésre, és ezen betegeknél kevesebb intra- és posztoperatív szövődményre, 

hosszabb túlélésre számíthatunk.  

A tünet, mint prognosztikai tényező szerepét tekintve az irodalmi adatok nem 

egységesek [76, 86, 87]. Egyes szerzők szerint nem önálló faktor, a tünetes betegek 
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rövidebb túlélése annak köszönhető, hogy a nagyobb, előrehaladottabb, áttétes 

daganatok gyakrabban okoznak tüneteket [77]. Mások szerint a tünetek jelenléte a fenti 

tényezőktől függetlenül is befolyásolja a szövődményeket és a túlélést, de arról már 

nem egységes az álláspont, hogy a tünet többi faktorhoz képest mennyire fajsúlyos [13, 

78]. Ez tükröződik abban is, hogy az epidemiológiai adatokra épülő posztoperatív 

nomogrammok közül a Kattan-féle használja a daganat által okozott tünetet, mint 

független prognosztikai tényezőt (a szövettani altípus, a stage és a méret mellett) az 5 

éves várható túlélés meghatározásához, míg a fentiekben ismertetett SSIGN score nem, 

csak a stádiumot, daganat méretet, grádust és a szöveti nekrózist [62, 63].  

A vesesejtes rák prognosztikai tényezői közül különös jelentőséggel bír az 

áttétek jelentkezése, hiszen a túlélést leginkább ez befolyásolja [88]. Az esetek 

harmadában a beteg már áttétekkel jelentkezik, és további harmadukban pedig a 

nephrectomiát követően alakul ki az áttét. Az áttét általában többszörös, csak az esetek 

5-20%-ában szoliter, és ez is általában másfél-két éven belül multiplikálódik. Áttétes 

esetben a betegek várható túlélése 12-16 hónap, a prognózis leginkább a beteg általános 

állapotától, az érintett szervektől és az áttétek számától függ [89]. Az áttétes betegek 

1,3,5 éves túlélése 50%, 30% és 5-10%, de válogatott esetben szoliter áttétek sikeres 

sebészi kezelése után a betegek 20-30%-a is megérheti az öt évet. A metasztázisok 

lokalizációjukat illetően 55%-ban a tüdőben, 30-30%-ban a májban és a csontban, 18%-

ban a központi idegrendszerben, 15%-ban a retroperitonealis nyirokcsomókban 

fordulnak elő. A legsikeresebb a szoliter tüdőáttétek sebészi kezelése, ennek oka a korai 

észlelhetőség, a sebésztechnikailag könnyebb reszekálhatóság, és az esetleges recidívák 

is csak későn befolyásolják a szerv működését. Ez után következnek a szoliter 

csontáttétek, sikeres sebészi kezelésük után a várható 5 éves túlélés 20%. Az egyéb 

lokalizációjú metasztázisok (elsősorban máj és központi idegrendszer) sebészi kezelése 

kuratív indikációval szóba jöhet ugyan, de eredményessége elmarad az előbb 

említettekétől [17].  
A vesesejtes rák jellemzően osteolyticus csontáttéte korán okoz tüneteket, 

fájdalmat, patológiás csonttörést és gerincvelő kompressziót. A szisztémás 

immunokemoterápia vagy az újabban alkalmazott célzott kezelések a csontáttétekre 

nincsenek hatással. A betegek ezért gyakran palliatív sebészi beavatkozásokra, 

fájdalomcsillapító kezelésre, lokális besugárzásra szorulnak.  Cél többnyire a fájdalom 

csillapítása, a fenyegető törésveszély elhárítása, vagy a már kialakult patológiás törés 
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ellátása, a beteg járóképességének, ápolhatóságának biztosítása. A hosszú csöves 

csontokra lokalizálódó veserák áttétek palliatív kezelése minimál invazív sebészeti 

módszerekkel megoldott, de így, mivel a tumor nem kerül eltávolításra, a betegek 

életkilátása szerény. Korábban a csontáttétes esetekben tapasztalt gyakori halálozás és a 

műtéti nehézségek miatt elsősorban a palliatív kezelésre helyezték a hangsúlyt. Újabban 

a műtéti technika, az anesztézia és a preoperatív képalkotó diagnosztika fejlődésével, a 

tumor endoprotézisek elterjedésével a radikális sebészeti beavatkozások lehetőségei 

bővültek a műtéti szövődmények számának csökkenése mellett. Ennek ellenére csak az 

esetek kis részében nyílik csak lehetőség a jó általános állapotban lévő, szoliter 

csontáttétes betegek radikális sebészi kezelésére. Az áttét épben történő kimetszése és a 

defektus protézissel történő pótlása lényegesen nagyobb megterhelést jelent a beteg 

számára, speciális sebészi felkészültséget igényel, de jó életminőséget eredményez, és 

nyitott kérdés marad, hogy pozitívan befolyásolja-e a betegek túlélését [90]. Emellett 

ellentmondó irodalmi adatokat találunk a patológiás csonttörés, az áttétek 

jelentkezésének ideje és a multiplicitás túlélést befolyásoló hatásairól is [20, 61]. Sokan 

ezért megkérdőjelezik a radikális sebészi kezelés létjogosultságát. Válogatott 

beteganyagon szoliter csontáttét radikális műtétjét követően az 5 éves túlélés 5-20%, és 

egyes esetekben a metasztazektómia kuratívnak bizonyul. Azt azonban jelen 

ismereteink szerint nem tudjuk meghatározni, hogy melyik beteget érdemes kitenni a 

radikális műtét által jelentett megterhelésnek és kockázatnak, mert az életminőségét és 

életkilátásait pozitívan befolyásolhatja.  Kutatásunk során a prognózist befolyásoló 

klinikai tényezőket vizsgáltuk, remélve, hogy ezzel megkönnyítjük a csontáttétes 

betegek kezelési tervének felállítását.  

A módszertani részben és az eredményeknél is részletesen ismertettük, hogy 

ugyanazon paramétereket több statisztikai módszerrel is vizsgáltuk (Kaplan-Meier 

vizsgálat, Cox regressziós analízis, 5 éves túlélők jellemzőinek vizsgálata), ezáltal 

igyekeztünk kérdéseinket több irányból megközelíteni, és az azokra kapott választ 

ezáltal árnyalni, pontosítani. A különböző vizsgálatok eredményei azonban éppen az 

eltérő statisztikai eljárások miatt nem teljesen megegyezőek. Az alábbiakban a 

célkitűzésekben megfogalmazott kérdések szerint tárgyaljuk a eredményeinket, és a 

közölt adatok, amennyiben ezt külön nem jelezzük, mindegyik statisztikai módszer 

egybevágó eredményét jelentik.  
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A prognosztikai faktorokat külön megvizsgáltuk mind a veseműtéttől, mind a 

csontműtéttől számított túlélés esetében. Általában a vizsgált tényezők azonos hatással 

voltak mindkét műtét időpontjához viszonyított túlélési adatra. Így csak akkor jelezzük 

külön, hogy melyik műtéttől számított túlélési adatra vonatkozik a megfigyelésünk, 

amennyiben a azok egymástól eltérnek.  

Felmérésünket elvégeztük egy homogénnek tekinthető kisebb beteganyagon is, 

amelybe jó általános állapotú, radikális műtétben részesült szoliter áttétes betegek 

tartoztak (33 beteg). Ezzel célunk az volt, hogy a prognózist ismerten meghatározó 

egyéb tényezőket, mint a multiplicitás és a sebészi radikalitás, kizárjuk. Ennek a 

vizsgálatnak az eredményei minden esetben alátámasztották a teljes beteganyagon tett 

megfigyeléseinket. 

Anyagunkban  betegekre jellemző prognosztikai faktorok közül sem az életkor, 

sem a nem nem befolyásolta a betegek túlélését [18, 20, 42, 61, 91-93]. Egyes 

közleményekben 60 évnél fiatalabbakban hosszabb túlélést írtak le, de ezen 

felméréseknél nem vették figyelembe a betegek általános állapotát, kísérőbetegségeit, és 

a (nem betegségspecifikus) túlélést feltehetően ez határozta meg, eredményeiket a 

későbbiekben mások nem igazolták [7]. 

A primer vesedaganatokhoz köthető alapvető prognosztikai faktorok közül a 

stádium és a Fuhrman grade nem befolyásolta a csontáttétes betegeink túlélését. 

Eredményeink alátámasztják Lin és Poel megfigyelését is [37, 42]. A fentiek 

magyarázata lehet, hogy bár a primer vesedaganatok lényeges prognosztikai tényezői 

között tartják számon a stádiumot és a grade-et [7], de feltehetően a csontáttétek 

megjelenése és száma önmagában már nagyobb súllyal esik a latba, mint a prognózist 

befolyásoló tényező, semmint a primer daganat jellemzői, és vizsgálatunk tárgyát csak 

csontáttétes betegek képezték.  A primer daganat stádiuma és Fuhrman grade-je inkább 

arra prediszponálnak, hogy mekkora esélye van az áttét kialakulásának. Amennyiben a 

csontáttét már kialakult, a betegség viselkedése, és ezáltal a beteg további sorsa jórészt 

az áttét tulajdonságaitól, így annak Fuhrman grade-étől függ. 

Az irodalmi közleményekben esetenként a vesedaganat műtétjének idejétől 

számítják a betegek túlélését. Rámutatnak arra, hogy hosszabb a túlélés késői metachron 

(általában 2 vagy 4 év után) jelentkezésű daganatok esetén [94]. Vizsgálataink a 

fentieket részben megerősítik. Azt tapasztaltuk, hogy az nem befolyásolja a túlélést, 

hogy az áttét a daganattal egy időben (synchron), vagy ezt követően 4 éven belül kerül 
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felismerésre (korai metachron áttét), de amennyiben ez után jelentkezik az áttét (késői 

metachron áttét), szignifikánsan hosszabb túléléssel számolhatunk. Amennyiben 

azonban a csontműtéttől számítottuk a betegek túlélését, azt többé nem befolyásolta, 

hogy synchron vagy korai illetve késői metachron áttéteket operáltunk. A fenti 

látszólagos ellentmondás magyarázata, hogy ebben az esetben a túlélésbe már nem 

számít bele a csontáttét kialakulásáig eltelt idő, és mint láttuk, szignifikáns túlélési 

különbséget csak a késői metachron áttétes betegcsoportban észleltünk, ahol a 

definícióból következően a túlélés a csontmetasztázis megjelenéséig már legalább négy 

év volt. Irodalmi adatokat elemezve a szerzők egy része már 2 éves intervallum esetén 

is eltérést talált a túlélésben, ezt mi nem tudtuk igazolni, korai metachron eseteink 

túlélése nem különbözött a synchron betegcsoport túlélésétől [18, 37, 91, 92, 95].   

A csontáttét által okozott tünetek megléte vagy hiánya nem befolyásolta a 

betegek túlélését. A közismerten tünetszegény vesedaganatok esetén a tünetek 

jelentkezése önálló negatív prognosztikai faktor, mint azt előző vizsgálatunkban is 

igazoltuk. A csontáttétek azonban túlnyomó többségben már korán tünetet okoznak, így 

anyagunkban a vizsgált betegek 90,8%-a tünetei alapján került felismerésre. A fentiek, 

valamint a tünetmentes esetek kis száma lehet az oka, hogy a tünetek Althausen 

megállapításához hasonlóan beteganyagunkban sem bizonyultak a túlélést befolyásoló 

tényezőnek [91].  

Az irodalmi adatok a lágyrészre terjedés és a patológiás törés prognosztikai 

jelentőségének megítélésében ellentmondásosak, míg többen ugyanezt tapasztalták [91, 

92], addig mások patológiás törés esetében rövidebb túlélésről számoltak be [96]. 

Anyagunkban a csontáttét területén kialakult patológiás törés illetve a tumor lágyrészre 

terjedése a primer csontdaganatokkal ellentétben nem befolyásolta a betegek túlélését. 

Várható lenne, hogy a tumorsejtek szóródása a vérömlennyel helyi kiújuláshoz vezet és 

rontja a beteg életkilátásait ugyanúgy, mint azt vizsgálatunk során észleltük, ahol a 

metasztázist lokálisan intralaesionalisan távolítottuk el, az a betegség progressziójához 

és a radikális műtétnél szignifikánsan rosszabb túléléshez vezetett. A fentiek 

magyarázata az lehet, hogy áttétes daganatok esetén a tumorsejtek nagy számban 

vannak jelen a keringésben. Tehát azzal, hogy az áttét áttöri a szövethatárokat 

(lágyrészekre terjed), illetve a tumorosan infiltrált csont eltörik, és innen további 

daganatos sejtek kerülnek a vérbe, már nem befolyásolja a daganat áttétképző 

potenciálját.  
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  A csontáttét lokalizációja nem befolyásolta a túlélést Dürr megfigyeléséhez 

hasonlóan [92]. Ezt az adatot óvatosan kell értékelni, hiszen beteganyagunk nem 

tartalmazza a csontáttétek 80%-át kitevő, sebészileg többnyire csak palliatívan 

(dekompresszió, stabilizáció) kezelt, rossz prognózisú csigolya és sacrum áttéteket. Az 

axiális elhelyezkedésű, a medence illetve vállöv lapos csontjaiban előforduló áttétes 

betegeink az összes eset mindössze 15%-át tették ki. Csak a jó általános állapotú, 

szoliter áttétes betegek esetében végeztük az axiális áttétek sebésztechnikailag kihívást 

jelentő, a beteg számára jelentős műtéti megterheléssel járó műtéteit. Az irodalomban 

kevésbé szelektált beteganyagon medence illetve vállövi lokalizáció esetén a végtagihoz 

képest rosszabb prognózist tapasztaltak. Ez a megfigyelés azonban az axiális áttétek 

sebészi kezelésének technikai nehézségeivel erősen összefügghet [91].  

A csontáttét mérete szintén nem befolyásolta a betegek túlélését. Míg a primer 

veserákok mérete és a metasztatizáló képességük között összefüggés van, és ez jelentős 

prognosztikai tényező, addig eredményeink alapján úgy tűnik, ha az áttét már kialakult, 

akkor nem az áttét mérete, hanem szoliter vagy multiplex volta, illetve a sebészi 

eltávolíthatóság befolyásolja a beteg túlélését. 

A csontműtétet követően szoliter áttétek radikális kimetszése esetén jobb túlélési 

eredményeket tapasztaltunk, mint ha kimutathatóan daganatos szövet maradt vissza. 

Amennyiben szoliter áttét radikális eltávolítása történt, a betegek 1,2,3,4,5 éves túlélése 

75,0%, 61,6%, 51,3%, 39,9 és 35,5% volt. Ha az áttét többszörös volt, vagy nem volt a 

műtét radikális, a betegek 1,2,3,4 éves túlélése 40,9%, 16,0%, 6,8% és 3,4% volt, az 5. 

postoperatív évet egy beteg sem élte meg. Hasonló eredményeket közöltek többen is a 

szoliter áttétes betegek kedvező túléléséről, azonban Poel megfigyelései ennek 

ellentmondanak [18, 37, 42, 61, 91, 92, 95]. Ha azonban a betegek túlélését a veseműtét 

idejétől számítjuk, már csak a Kaplan-Meier vizsgálat és a Cox regressziós analízis 

tekintetében pozitív prognosztikai faktor a szoliter áttét, a műtétet követően 5 évet 

megélt betegek tulajdonságainak vizsgálatánál már nem. Ennek az ellentmondásnak az 

oka részben a különböző vizsgálati módszerek eltérő jellegéből fakad, valamint abból, 

hogy sem beteganyagunk, sem az alkalmazott kezelés nem randomizált, a műtéti 

beavatkozás módját nagymértékben befolyásolta a csontáttétek szoliter vagy multiplex 

volta. 

A műtét típusa az összes vizsgálati módszer szerint szignifikánsan befolyásolta 

az egyes betegcsoportok csontműtéttől számított túlélését. Amennyiben szoliter áttét 

 76



radikális eltávolítása történik (A betegcsoport), szignifikánsan hosszabb túlélést 

tapasztalunk, mint ha az ortopédiai műtét során tudottan daganat marad vissza (távoli 

metasztázisok, lokálisan intralaesionalis beavatkozás).  Átlagosan 5 hónappal hosszabb 

ideig éltek azok a betegek (C betegcsoport), akiknél távoli áttétek esetén helyileg 

radikális metastasectomia történt, mint azok, akiknél a szoliter csontáttét helyileg 

intralaesionalis ellátása történt (B betegcsoport). Ez feltehetően az áttét sebészi 

beavatkozás miatti felgyorsult lokális növekedésével, kiújulásával magyarázható. 

Legrosszabb túlélést várakozásunknak megfelelően akkor észleltünk, ha csak 

transzfokális fixáció vagy biopszia történt. A fenti eredményeknél figyelembe kell 

venni, hogy a betegeknél végzett műtétek nem randomizáltan történtek. Rossz általános 

állapotú betegeknél, ha 3-6 hónapnál rövidebb életkilátásokat feltételeztünk, csupán 

biopsziát végeztünk. Szoliter áttéteknél, illetve a multiplex áttétek egy részénél, ha 

lehetőség volt rá, az áttétet szélesen az épben metszettük ki.  Elsősorban az áttétek 

száma, lokalizációja, az esetleges patológiás törés kialakulása (vagy annak veszélye), a 

beteg állapota, életkora döntötték el, hogy radikális vagy palliatív műtétet végezzünk-e. 

Természetes tehát, hogy a túlélési különbségek részben ebből adódnak.  

Az eredmények alapján, amennyiben a beteg általános állapota engedi és az áttét 

szélesen az épben eltávolítható, célszerű a radikális műtétet választani. Amennyiben a 

csontáttét műtéttechnikai okok miatt nem metszhető ki radikálisan, csak 

intralaesionalisan távolítható el, célszerű a tumor feltárása nélkül transzfokális fixációt 

végezni (pl. intramedullaris szegezés), mivel a tumor helyi feltárása, intralaesionalis 

kikaparása majd az ezt követő stabilizálás nem növeli a túlélési esélyeket, viszont 

nagyobb megterhelés a beteg számára. Bár a fentieket több szerző is megerősíti, mégis 

megemlítendő, hogy ezzel ellentmondó eredményeket közölt Fuchs, aki szoliter, 

vesesejtes rák csontáttétes betegeket (60 fő) osztott a műtéti beavatkozás szerint 3 

csoportra: radikális műtétesek, intralaesionalis beavatkozáson (intralaesionalis reszekció 

vagy transzfokális fixáció) átesettek és csak konzervatívan kezeltek (nem randomizált 

beteganyag!) [20, 95-100]. Akiknél műtét történt, hosszabb túlélést mutattak, mint a 

konzervatívan kezelt csoport, ugyanakkor az inralaesionalis csoport és a radikális 

műtétben részesült csoport túlélése nem mutatott szignifikáns különbséget. A nem 

radikális műtéten átesett csoportnál azonban nagyobb százalékban (15%) jelentkezett a 

későbbiekben a daganat helyi progressziója, amely miatt ismételt műtétet kellett 

végezni. Tehát következtetése szerint a műtéti radikalitás a túlélést nem befolyásolja, a 
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daganat eltávolításával csak a daganat növekedése miatt fellépő helyi tünetek 

előzhetőek meg. 

A szoliter áttétek radikális eltávolításánál észlelt szignifikáns különbség a 

betegek túlélésében valószínűleg nem csak a sebészi kezelés radikálisabb voltának 

tudható be. Az ortopédiai műtét a betegség korábbi stádiumában történik, amikor a 

jelenleg rendelkezésre álló vizsgálati módszerekkel még csak egy áttét mutatható ki, így 

eleve hosszabb túlélésre számíthatunk. A túlélési előny tehát nem csak a műtétnek 

köszönhető, hanem annak is, hogy a beavatkozást a betegség korábbi szakaszában 

végeztük. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy amíg a multiplex áttétes vagy 

intralaesionalisan operált betegeink mindegyikét elveszítettük öt éven belül, addig 10 

évet is meghaladó, tartósan túlélő „gyógyult” betegeket (kb. 20%) csak radikális 

metastasectomia után észleltünk, és ez arra utal, hogy ezekben az esetekben a műtét 

feltehetően meghosszabbította a betegek túlélését. 

 Többszörös áttétek esetén Toyoda, Althausen, Han és Lin akkor tapasztalták a 

leghosszabb túlélést, ha nem volt extraossealis metasztázis [18, 42, 61, 91]. 

Anyagunkban azonban Dür és Swanson eredményeivel egyezően a túlélésben nem 

észleltünk lényegi különbséget, ha a multiplex áttét multiorganikus megjelenésű volt, 

vagy ha csak a csontrendszert érintette [92, 94].  

 A Fuhrman grade az egyik leginkább elfogadott prognosztikai faktora a 

primer, áttétet nem adó vesesejtes ráknak [101, 102]. Ennek ellenére összehasonlító 

felmérésekből kiderült, hogy a leletező patológusok közötti különbségek nagyok, az 

egyes vizsgálók gyakran eltérően ítélik meg a daganatok Fuhrman grade-ét. 

Rávilágítottak arra is, hogy leginkább a grade 1-2 és a grade 3-4 közötti határ nem 

egyértelmű [103, 104]. Ezért javasolták a fenti két kategória összevonását, és egy két 

lépcsős grade rendszer kialakítását. Így a vizsgálók közötti különbségeket sikerült 

jórészt kiküszöbölni, amíg a grade prognosztikai jelentősége változatlan maradt.  

Amennyiben azonban már áttétek alakultak ki, a primer daganat Fuhrman grade-ének 

prognosztikai jelentősége csökken [42]. Vizsgálatunkban mind a primer daganatok, 

mind a csontáttétek Fuhrman grade-ének prognosztikai jelentőségét vizsgáltuk az 

összevont 2 lépcsős rendszert alkalmazva. Poel megfigyeléséhez hasonlóan a primer 

daganat Fuhrman grade-je és stádiuma a mi eredményeink szerint sem befolyásolta a 

betegek túlélését, amennyiben már csontáttét volt kimutatható [37]. 
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 Amennyiben a primer daganat és a csontáttét grade-ét hasonlítottuk össze, a 

metasztázisban 29,5%-ban alacsonyabb, 44,0%-ban magasabb, míg 26,5%-ban azonos 

grade-et találtunk, mint az elsődleges vesedaganatban. Tehát nem elegendő a primer 

vesedaganat grade-ének az ismerete, ebből nem következtethetünk az áttét grade-ére, és 

nem következtethetünk így az áttét várható biológiai viselkedésére sem. Eddig 

mindössze egy közlemény született, amelyben a szerzők primer vesedaganat és az 

áttétek közötti grade változást vizsgálták. [105] Onishi és munkatársai hozzánk 

hasonlóan arra a következtetésre jutottak, hogy az esetek több, mint a felében az 

elsődleges daganat és az áttét grade-je különbözött. Megfigyelték, hogy tüdő, lép, 

mellékvese és agyi áttétek esetén a grade az esetek 80%-ában alacsony (1,2-es) volt, 

míg csontáttétek esetén kiemelkedően sokszor, 87,5%-ban magas (3,4-es) volt az áttét 

grade-je.  A mi megfigyeléseink ennek ellentmondanak, a csontáttét 62%-ban alacsony 

grade-űnek (1,2-esnek) bizonyult. Ennek oka lehet Onishi csontáttétes betegeinek 

alacsony száma, valamint az, hogy felmérésünkben válogatott, jórészt sebészi kezelésre 

alkalmas betegeket vontunk be, akiknek feltehetően alacsonyabb volt a grade-ük.  

 Ismereteink szerint a vesesejtes rák esetén a csontáttétek Fuhrman grade-ének 

prognosztikai jelentőségét még nem vizsgálták. [106] Felmérésünkben a csontáttét 

grádusa szignifikánsan összefüggött mind a vese mind a csontműtét utáni túléléssel: 

amennyiben az áttétben alacsonyabb grade-et írt le a patológus, szignifikánsan hosszabb 

túlélést tapasztaltunk. A fentiek alapján amennyiben áttétek jelentkeztek, a beteg 

túlélését kevésbé a primer daganat szövettani jellemzői határozzák meg, sokkal inkább 

az áttétek és az érintett szervrendszerek száma, az áttétek sebészi kezelésének 

lehetőségei, és nem utolsó sorban: az áttét Fuhrman grade-je.  A csontáttétet adó 

vesesejtes rákos betegek esetén tehát egy újabb, az életkilátásokat meghatározó tényezőt 

ismertünk meg, amely segítségünkre lehet a betegek kezelési tervének elkészítése során.    
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11. Következtetések 

 

• A primer vesesejtes rák által okozott tüneteket, elsősorban a fogyást, a 

derékfájdalmat és hasi fájdalmat a betegek ritkábban értékelik betegség, 

rosszindulatú daganat jeleként, mint az áttét által okozott tüneteket. 

• A vesesejtes rák által okozott tünet, bár összefüggést mutat a daganat méretével, 

stádiumával és grade-ével, de a fenti prognosztikai faktoroktól függetlenül is 

negatívan befolyásolja a betegek túlélését.  

• A tünet jellege (lokális, szisztémás illetve áttétek által okozott) alapvetően 

meghatározza a túlélést. 

• A műtéti szövődmények gyakoriságát a vesesejtes rák által okozott tünet a daganat 

méretétől, stádiumától, grade-étől, és a többi vizsgált prognosztikai tényezőtől 

függetlenül is befolyásolja. 

• Csontáttétet adó vesesejtes rák esetén a betegség kimenetele nem függ a betegre 

jellemző vizsgált tényezőktől, az életkortól és a nemtől.  

• Csontáttétet adó vesesejtes rák esetén a betegség kimenetele nem függ a primer 

daganatra jellemző vizsgált tényezőktől, annak stádiumától és Fuhrman grade-étől 

• Csontáttétet adó vesesejtes rák esetén a prognózist nem befolyásolják az áttétre 

jellemző klinikai tényezők közül a metasztázis által okozott tünetek, az áttét 

mérete, az axiális lokalizációt kivéve a csontrendszeren belüli elhelyezkedése, 

lágyrészre terjedése, patológiás törés kialakulása. Többszörös áttétek esetén a 

csonton kívüli áttétek jelentkezése nem ront a túlélésen. 

• Csontáttétet adó vesesejtes rák esetén a prognózis az áttétre jellemző klinikai 

tényezők közül elsősorban az áttétek számától függ.  

• A műtéti radikalitás a prognózist befolyásoló tényezőnek bizonyult. 

• A primer daganat Fuhrman grade és a csontáttét Fuhrman grade 73,5%-ban eltérnek 

egymástól. 

• Csontáttétet adó vesesejtes rák esetén az áttétre jellemző hisztopatológiai faktorok 

közül a csontmetasztázis Fuhrman grade-je szignifikánsan befolyásolja a betegség 

lefolyását. A fent említett tényezők, bár hatással vannak egymásra, egymástól 

független prognosztikai tényezőknek tekinthetőek. 
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• Amennyiben a beteg állapota megengedi, és áttéte sebészileg maradéktalanul 

eltávolítható, célszerű a radikális műtétet választani, mert ettől a betegek jobb 

életminősége és esetlegesen hosszabb túlélése várható. 

• Ha a beteg áttéte annak elhelyezkedése, mérete miatt sebésztechnikailag nem 

távolítható el radikálisan, javasolt a feltárás helyett minimál invazív módszerrel 

stabilizációt végezni, és elkerülni a nyílt műtéttel járó fokozott megterhelést és 

kockázatot. 
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12. Összefoglalás 

 

A vesesejtes rák a legmalignusabb urológiai daganat, mortalitása 

Magyarországon az elmúlt 30 év alatt 50%-al nőtt. A kezelés megtervezésének alapja a 

betegség várható kimenetele, amelynek a diagnosztikus és terápiás lehetőségek 

ugrásszerű bővülésével kiemelt jelentősége van. A vesesejtes rák viselkedése 

kiszámíthatatlan, a beteg életkilátásainak meghatározásakor számtalan, jelenleg még 

nem teljesen felderített, egymással szoros kapcsolatban álló tényezőt kell figyelembe 

venni, gyakran ennek ellenére a betegség lefolyása nem igazolja előzetes 

prognózisunkat. Jelen értekezésben célul tűztük ki a vesesejtes rák prognosztikai 

faktorainak vizsgálatát, különös tekintettel a vesesejtes rák által okozott tünet 

prognosztikai jelentőségének és csontáttétek jelentkezése esetén a betegség kimenetelét 

befolyásoló tényezőknek vizsgálatára.  

A vesesejtes rák által okozott tünetek vizsgálata során kimutattuk, hogy a 

betegek bizonyos vesedaganathoz köthető tünetekkel (derék- és hasi fájdalom, fogyás) 

ritkábban fordultak orvoshoz, ami felveti a széles körű felvilágosítás szükségességét.  

Igazoltuk, hogy a daganat által okozott tünet más tényezőktől függetlenül összefüggést 

mutatott az intraoperatív szövődményekkel. Ezáltal lehetőségünk nyílik, hogy tünetes 

beteg esetén még körültekintőbben tervezzük meg a műtétet a várható szövődmények 

elkerülése céljából. Megfigyeltük, hogy tünetes betegek esetén rövidebb a posztoperatív 

túlélés. A mortalitást jelentős mértékben befolyásolta a tünetek jellege (helyi, 

szisztémás illetve áttétek által okozott tünetek). Az anamnézis felvétele során így egy 

olyan, a betegség kimenetelét és a szövődményeket egyaránt befolyásoló adat birtokába 

jutunk, amely segít a kezelés megtervezésében, a prognózis megítélésében.  

A csontáttétet adó vesesejtes rák kutatása során az általunk vizsgált tényezők 

közül az életkor, a nem, a primer vesedaganat stádiuma és Fuhrman grade-je, az áttét 

által okozott tünetek, patológiás törés kialakulása, a metasztázis lágyrészekre terjedése, 

az áttét lokalizációja (csigolya érintettség nélkül), mérete, a multiplex metasztázisok 

multiorganikus vagy csak csontrendszeren belüli megjelenése nem befolyásolták a 

betegek túlélését. Szignifikánsan javította a túlélést, ha a csontmetasztázis a veseműtét 

után késői metachron időpontban jelentkezett (4 éven túl), ha szoliter megjelenésű volt, 

ha alacsony Fuhrman grade-ű volt, és ha az áttét radikális eltávolítása történt. 

Amennyiben szoliter áttét radikális eltávolítása történt, a betegek 75,0%-a élte meg az 
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első, 61,6%-a élte meg a 2., 51,3%-a élte meg a 3., 39,9%-a élte meg a 4. és 35,5%-a 

élte meg az 5. postoperatív évet. Ha az áttét többszörös volt, vagy nem volt a műtét 

radikális, a betegek 40,9%-a élte meg az első, 16,0%-a a 2., 6,8%-a a 3. és 3,4%-a a 4. 

évet, az 5. postoperatív évet egy beteg sem élte meg. Eredményeink alapján 

megállapíthatjuk, hogy alacsony Fuhrman grade-ű, sebészileg reszekálható szoliter 

csontáttét esetén, amennyiben a beteg általános állapota engedi, javasolt a csontáttét 

maradéktalan eltávolítására törekedni, mert így nem csak a beteg életminőségét 

őrizhetjük meg, hanem szoliter metasztázisok esetén az esetek egy részében 10 évet 

meghaladó túlélésre számíthatunk.  
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13. Summary 

 

The renal clear cell carcinoma is the most malignant urological tumor and its 

mortality has increased 50% during the last 30 years in Hungary. Treatment options are 

highly based on the expected outcome of the disease, which has a significant importance 

due to the expansion of diagnostic and therapeutic possibilities. Furthermore, the 

behavior of the renal clear cell carcinoma is unforeseeable; therefore during the 

determination of patients’ life expectances many factors - closely interlinked with each 

other and have not totally been clarified yet - should be taken into account. However, it 

often occurs that the outcome of the disease does not validate our preliminary 

prognoses. This present dissertation is aiming at investigating the prognostic factors of 

renal clear cell carcinoma with special regards to the prognostic bearings of the 

symptoms which were induced by renal clear cell carcinoma and to the investigations of 

the factors which can influence the outcomes of the disease in the case of bone 

metastases. 

The investigations of the symptoms caused by primary renal clear cell carcinoma 

showed that patients with symptoms related to renal tumors (lumbar and abdominal 

pains) rarely consulted a physician. We proved the correlation between the symptoms 

caused by the carcinoma (independent from any other factors) and the intraoperative 

complications. Hereby, we have the opportunity to plan the surgery more precisely in 

order to avoid the possible complications in the case of patients with symptoms. It was 

also observed that the postoperative survival is shorter in the case of patients with 

symptoms. In addition, mortality was remarkably influenced by the characteristic of 

symptoms (local, systematic or symptoms caused by metastases).  Accordingly, taking 

medical history in data which influence the outgoing of the disease and the 

complications as well; moreover, it helps us with planning the treatment and with 

judging the prognoses. 

According to our investigations concerning renal clear cell carcinoma with bone 

metastases, the following factors had no influences on the survival of the patients: age, 

gender, the stage as well as the Fuhrman grade of the primary renal tumor, the 

symptoms caused by the metastases, the presence of pathological fracture, the spreading 

of the metastasis to the soft tissues, the size of metastasis, localization of the metastasis 

in the skeletal system (spinal localization is excluded), in case of  multiplex metastases 
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the multiorganic occurrence or the skeletal only involvement. The survival was 

otherwise significantly improved by the followings: the Fuhrman grade of metastasis, 

the multiplicity (solitary or multiplex occurrence) of metastases and the surgical 

radicality. If the radical removal of solitary metastasis was carried out, 70% of the 

patients lived the first, 61.6% the second, 51.3% the third, 39.9% the fourth and 35.5% 

lived the fifth postoperative year. In the case of multiple metastases or non-radical 

surgery, 40.9% of the patients lived the first, 16.0% the second, 6.8% the third and 3.4% 

the fourth and none of the patients lived the fifth postoperative year. Based on our 

results, it can be concluded that in the case of surgically resectable, solitary metastases 

with low Fuhrman grade, we should perform radical surgery. Here not only the life 

quality of the patient could be preserved, but in the case of solitary metastasis more than 

10 years of survival might also be expected in certain cases.  

  

 

 

 85



14. Irodalomjegyzék  

1.  Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, Thun M J. (2008) Cancer 

statistics, 2008. CA Cancer J Clin, 58: 71-96. 

2.  Levi F, Ferlay J, Galeone C, Lucchini F, Negri E, Boyle P, La Vecchia C. (2008) 

The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int, 101: 

949-58. 

3.  Otto S, Kasler M. (2005) A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és 

megbetegedési mutatók alakulása. A népegészségügyi programok jellegzetességei és 

várható eredményei. Magy Onkol, 49: 99-101, 103-7. 

4.  Decastro GJ, McKiernan JM. (2008) Epidemiology, clinical staging, and 

presentation of renal cell carcinoma. Urol Clin North Am, 35: 581-92. 

5.  Hock L M, Lynch J, Balaji K C. (2002) Increasing incidence of all stages of kidney 

cancer in the last 2 decades in the United States: an analysis of surveillance, 

epidemiology and end results program data. J Urol, 167: 57-60. 

6.  Lightfoot N, Conlon M, Kreiger N, Bissett R, Desai M, Warde P, Prichard H M. 

(2000) Impact of noninvasive imaging on increased incidental detection of renal cell 

carcinoma. Eur Urol, 37: 521-7. 

7.  Novick A C, Campbell S C. Renal tumors: Ethiology of renal cell carcinoma. In: 

Walsh P (ed) Campbell’s Urology.  Saunders, Philadelphia, 2002: 2686-2687. 

8.  Lee J E, Spiegelman D, Hunter D J, Albanes D, Bernstein L, van den Brandt P A, 

Buring J E, Cho E, English D R, Freudenheim J L, Giles G G, Graham S, Horn-Ross P 

L, Hakansson N, Leitzmann M F, Mannisto S, McCullough M L, Miller A B, Parker A 

S, Rohan T E, Schatzkin A, Schouten L J, Sweeney C, Willett W C, Wolk A, Zhang 

SM, Smith-Warner S A. (2008) Fat, protein, and meat consumption and renal cell 

cancer risk: a pooled analysis of 13 prospective studies. J Natl Cancer Inst, 100: 1695-

706. 

9.  Corrao G, Scotti L, Bagnardi V, Sega R. (2007) Hypertension, antihypertensive 

therapy and renal-cell cancer: a meta-analysis. Curr Drug Saf, 2: 125-33. 

10.  Taccoen X, Valeri A, Descotes J L, Morin V, Stindel E, Doucet L, Joulin V, 

Bocqueraz F, Coulange C, Rambeaud J J, Fournier G, Mejean A. (2007) Renal cell 

carcinoma in adults 40 years old or less: young age is an independent prognostic factor 

for cancer-specific survival. Eur Urol, 51: 980-7. 

 86



11.  Verhoest G, Veillard D, Guille F, De La Taille A, Salomon L, Abbou C C, Valeri 

A, Lechevallier E, Descotes J L, Lang H, Jacqmin D, Tostain J, Cindolo L, Ficarra V, 

Artibani W, Schips L, Zigeuner R, Mulders P F, Mejean A, Patard J J. (2007) 

Relationship between age at diagnosis and clinicopathologic features of renal cell 

carcinoma. Eur Urol, 51: 1298-304.  

12.  Romics I. Az urológia tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2004 

13.  Schips L, Lipsky K, Zigeuner R, Salfellner M, Winkler S, Langner C, Rehak P, 

Pummer K, Hubmer G. (2003) Impact of tumor-associated symptoms on the prognosis 

of patients with renal cell carcinoma: a single-center experience of 683 patients. 

Urology, 62: 1024-8. 

14.  Pajor L, Kisbenedek L, Buzogány I, Romics I, Holmann E, Iványi B. (2003) A 

felnőttkori vesedaganatok kezelése (Módszertani levél). Magy Urol, 15: 50-56. 

15.  Mejean A, Oudard S, Thiounn N. (2003) Prognostic factors of renal cell carcinoma. 

J Urol, 169: 821-7. 

16.  Szécsi A, Szokoly V. (1999) Véletlenül felfedezett vesedaganatok klinikai 

jellemzőinek retrospektív vizsgálata. Magy Urol, 11: 349-356. 

17.  Kozlowski J M. (1994) Management of distant solitary recurrence in the patient 

with renal cancer. Contralateral kidney and other sites. Urol Clin North Am, 21: 601-24. 

18.  Toyoda Y, Shinohara N, Harabayashi T, Abe T, Akino T, Sazawa A, Nonomura K. 

(2007) Survival and prognostic classification of patients with metastatic renal cell 

carcinoma of bone. Eur Urol, 52: 163-8. 

19.  Barney J, Churchill E. (1939) Adenocarcinoma of the kidney with metastasis to the 

lung: cured by nephrectomy and lobectomy. J Urol, 42: 269-276. 

20.  Fuchs B, Trousdale R T, Rock M G. (2005) Solitary bony metastasis from renal cell 

carcinoma: significance of surgical treatment. Clin Orthop Relat Res, 187-92. 

21.  Szendrői M, Sárváry A. Surgery of Bone Metastases in Diagnosis and Surgery of 

Organ Metastases. In: Besznyák I. (ed) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001: 213-248. 

22.  Lovász S, Romics I. Interleukin-2 (IL) terápia a metasztatizáló veserák kezelésében. 

In: Romics I, Goepel M. (eds), A here és vesedaganatok diagnosztikája és terápiája. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998: 129-134. 

23.  Lopez-Beltran A, Scarpelli M, Montironi R, Kirkali Z. (2006) 2004 WHO 

classification of the renal tumors of the adults. Eur Urol, 49: 798-805. 

 87



24.  Kovacs G, Akhtar M, Beckwith B J, Bugert P, Cooper C S, Delahunt B, Eble J N, 

Fleming S, Ljungberg B, Medeiros L J, Moch H, Reuter V E, Ritz E, Roos G, Schmidt 

D, Srigley J R, Storkel S, van den Berg E, Zbar B. (1997) The Heidelberg classification 

of renal cell tumours. J Pathol, 183: 131-3. 

25.  Fuhrman S A, Lasky L C, Limas C. (1982) Prognostic significance of morphologic 

parameters in renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol, 6: 655-63. 

26.  Robson C J. (1963) Radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J Urol, 89: 37-

42. 

27.  Farkas J, Szporny G, Rákász I, Halmos F. (1998) Veserák daganatos thrombusának 

eltávolítása vena cava reszekcióval-Ötéves túlélés 2 esetben. Magy Urol, 10: 157-162. 

28.  Horvath G, Toth C, Szentgyorgyi L, Szerafin T, Flasko T, Peterffy A. (2003) 

Surgical treatment of malignant renal tumors invading the inferior vena cava and right 

atrium. Magy Seb, 56: 239-41. 

29.  Hübler J, Korompai F, Mester L, Pusztai C, Pytel A. (1997) Jobb pitvarba nyúló 

tumor thrombus eltávolításának szokatlan módja vesesejtes rákban. Magy Urol, 9: 231-

237. 

30.  Parekh D J, Cookson M S, Chapman W, Harrell F Jr, Wells N, Chang S S, Smith J 

A Jr. (2005) Renal cell carcinoma with renal vein and inferior vena caval involvement: 

clinicopathological features, surgical techniques and outcomes. J Urol, 173: 1897-902. 

31.  Staehler G, Brkovic D. (2000) The role of radical surgery for renal cell carcinoma 

with extension into the vena cava. J Urol, 163: 1671-5. 

32.  Szendrői A, Nagy Z, Pánovics J, Harsányi L, Szűcs M, Hamvas A, Romics I. 

(2007) Vesetumor miatt végzett radikális nephrectomia és cava inferior thrombectomia. 

Magy Urol, 19: 19-25. 

33.  Blom J, van Poppel H, Maréchal J, Jacqmin D, Schröder F, de Prijck L, Sylvester 

R. (2009) Radical nephrectomy with and without lymph node dissection: Final results of 

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) randomized 

phase 3 trial 30881. Urol Oncol, 27: 102. 

34.  Ljungberg B, Hanbury D C, Kuczyk M A, Merseburger A S, Mulders P F, Patard J 

J, Sinescu I C. (2007) Renal cell carcinoma guideline. Eur Urol, 51: 1502-10. 

35.  Flasko T, Tallai B, Varga A, Toth C, Salah M A. (2005) Single-session 

laparoscopic radical and contralateral partial nephrectomy. J Laparoendosc Adv Surg 

Tech A, 15: 322-4. 

 88



36.  Russo P, Synder M, Vickers A, Kondagunta V, Motzer R. (2007) Cytoreductive 

nephrectomy and nephrectomy/complete metastasectomy for metastatic renal cancer. 

Scientific World Journal, 7: 768-78. 

37.  Poel H G, Roukema J A, Horenblas S, Geel A N, Debruyne F M J (1999) 

Metastasectomy in Renal Cell Carcinoma: A Multicenter Retrospective Analysis. Eur 

Urol, 35: 197-203. 

38.  Shvarts O, Lam J S, Kim H L, Han K-R, Figlin R, Belldegrun A. (2004) Eastern 

Cooperative Oncology Group Performance Status Predicts Bone Metastasis In Patients 

Presenting With Renal Cell Carcinoma: Implication For Preoperative Bone Scans. J 

Urol, 172: 867-870. 

39.  Radó J, Svastics E, Pánovics J. (1982) Ritka lokalisatiójú csontáttétet adó veserák. 

Orv Hetil, 123: 735-736. 

40.  Mády F, Szendrői M. (1991) Csontáttétek és pathológiás törések kezeléséről. 

Rehabilitáció, 1: 4-8. 

41.  Szendrői M, Antal I, Kiss J. (1998) A csontmetasztázisok sebészi kezeléséről 

prognosztikai tényezők figyelembevételével. Magyar Traumatológia, Ortopédia, 

Kézsebészet, Plasztikai sebészet, 5: 371-381. 

42.  Lin P P, Mirza A N, Lewis V O, Cannon C P, Tu S M, Tannir N M, Yasko A W. 

(2007) Patient survival after surgery for osseous metastases from renal cell carcinoma.  

J Bone Joint Surg Am, 89: 1794-801. 

43.  Tímár J. (2005) A biszfoszfonátok közvetlen daganatellenes hatásai. Pathol Oncol 

Res, 1: 5-8. 

44.  Timar J, Kopper L, Bodrogi I. (2006) A világossejtes veserák célzott terápiája és 

molekuláris patológiai alapjai. Magy Onkol, 50: 309-14. 

45.  Robson C J, Churchill B M, Anderson W. (2002) The results of radical 

nephrectomy for renal cell carcinoma. J Urol, 167: 873-5. 

46.  Bedke J, Pritsch M, Buse S, Jakobi H, Elsaesser K H, Pahernik S, Haferkamp A, 

Hohenfellner M. (2008) Prognostic stratification of localized renal cell carcinoma by 

tumor size. J Urol, 180: 62-7. 

47.  Howard G E, Wood C G. (2006) Staging refinements in renal cell carcinoma. Curr 

Opin Urol, 16: 317-20. 

 89



48.  Steiner T, Knels R, Schubert J. (2004) Prognostic significance of tumour size in 

patients after tumour nephrectomy for localised renal cell carcinoma. Eur Urol, 46: 327-

30. 

49.  Terrone C, Gontero P, Volpe A, Porpiglia F, Bollito E, Zattoni F, Frea B, Tizzani 

A, Fontana D, Scarpa R M, Rossetti S R. (2008) Proposal of an improved prognostic 

classification for pT3 renal cell carcinoma. J Urol, 180: 72-8. 

50.  Klatte T, Patard J J, Goel R H, Kleid M D, Guille F, Lobel B, Abbou C C, De La 

Taille A, Tostain J, Cindolo L, Altieri V, Ficarra V, Artibani W, Prayer-Galetti T, 

Allhoff E P, Schips L, Zigeuner R, Figlin R A, Kabbinavar F F, Pantuck A J, 

Belldegrun A S, Lam J S. (2007) Prognostic impact of tumor size on pT2 renal cell 

carcinoma: an international multicenter experience. J Urol, 178: 35-40. 

51.  Thompson R H, Leibovich B C, Cheville J C, Webster W S, Lohse C M, Kwon E 

D, Frank I, Zincke H, Blute M L. (2005) Is renal sinus fat invasion the same as 

perinephric fat invasion for pT3a renal cell carcinoma? J Urol, 174: 1218-21. 

52.  Klatte T, Pantuck A J, Riggs S B, Kleid M D, Shuch B, Zomorodian N, Kabbinavar 

F F, Belldegrun A S. (2007) Prognostic factors for renal cell carcinoma with tumor 

thrombus extension. J Urol, 178: 1189-95. 

53.  Dall'Oglio M F, Ribeiro-Filho L A, Antunes A A, Crippa A, Nesrallah L, 

Goncalves P D, Leite K R, Srougi M. (2007) Microvascular tumor invasion, tumor size 

and Fuhrman grade: a pathological triad for prognostic evaluation of renal cell 

carcinoma. J Urol, 178: 425-8. 

54.  Minardi D, Lucarini G, Mazzucchelli R, Milanese G, Natali D, Galosi A B, 

Montironi R, Biagini G, Muzzonigro G. (2005) Prognostic role of Fuhrman grade and 

vascular endothelial growth factor in pT1a clear cell carcinoma in partial nephrectomy 

specimens. J Urol, 174: 1208-12. 

55.  Bensalah K, Leray E, Fergelot P, Rioux-Leclercq N, Tostain J, Guille F, Patard J J. 

(2006) Prognostic value of thrombocytosis in renal cell carcinoma. J Urol, 175: 859-63. 

56.  Ramsey S, Lamb G W, Aitchison M, McMillan D C. (2008) Prospective study of 

the relationship between the systemic inflammatory response, prognostic scoring 

systems and relapse-free and cancer-specific survival in patients undergoing potentially 

curative resection for renal cancer. BJU Int, 101: 959-63. 

57.  Minervini A, Di Cristofano C, Collecchi P, Salinitri G, Selli C, Bevilacqua G, 

Minervini R, Cavazzana A. (2005) Intracapsular clear cell renal carcinoma: ploidy 

 90



status improves the prognostic value of the 2002 TNM classification. J Urol, 174: 1203-

7. 

58.  Hutterer G C, Patard J J, Jeldres C, Perrotte P, de La Taille A, Salomon L, Verhoest 

G, Tostain J, Cindolo L, Ficarra V, Artibani W, Schips L, Zigeuner R, Mulders P F,  

Karakiewicz P I. (2008) Patients with distant metastases from renal cell carcinoma can 

be accurately identified: external validation of a new nomogram. BJU Int, 101: 39-43. 

59.  Sorbellini M, Kattan M W, Snyder M E, Reuter V, Motzer R, Goetzl M, 

McKiernan J, Russo P. (2005) A postoperative prognostic nomogram predicting 

recurrence for patients with conventional clear cell renal cell carcinoma. J Urol, 173: 

48-51. 

60.  Motzer R J, Bukowski R M. (2006) Targeted therapy for metastatic renal cell 

carcinoma. J Clin Oncol, 24: 5601-8. 

61.  Han K R, Pantuck A J, Bui M H, Shvarts O, Freitas D G, Zisman A, Leibovich B 

C, Dorey F J, Gitlitz B J, Figlin R A, Belldegrun A S. (2003) Number of metastatic sites 

rather than location dictates overall survival of patients with node-negative metastatic 

renal cell carcinoma. Urology, 61: 314-9. 

62.  Kattan M W, Reuter V, Motzer R J, Katz J, Russo P. (2001) A postoperative 

prognostic nomogram for renal cell carcinoma. J Urol, 166: 63-7. 

63.  Frank I, Blute M L, Cheville J C, Lohse C M, Weaver A L, Zincke H. (2002) An 

outcome prediction model for patients with clear cell renal cell carcinoma treated with 

radical nephrectomy based on tumor stage, size, grade and necrosis: the SSIGN score. J 

Urol, 168: 2395-400. 

64.  Leibovich B C, Cheville J C, Lohse C M, Zincke H, Frank I, Kwon E D, Merchan J 

R, Blute M L. (2005) A scoring algorithm to predict survival for patients with 

metastatic clear cell renal cell carcinoma: a stratification tool for prospective clinical 

trials. J Urol, 174: 1759-63. 

65.  Zisman A, Pantuck A J, Dorey F, Said J W, Shvarts O, Quintana D, Gitlitz B J, 

deKernion J B, Figlin R A, Belldegrun A S. (2001) Improved prognostication of renal 

cell carcinoma using an integrated staging system. J Clin Oncol, 19: 1649-57. 

66.  Shvarts O, Seligson D, Lam J, Shi T, Horvath S, Figlin R, Belldegrun A, Pantuck A 

J. (2005) p53 is an independent predictor of tumor recurrence and progression after 

nephrectomy in patients with localized renal cell carcinoma. J Urol, 173: 725-8. 

67.  Schaff Z, Kopper L. (2005) Patológia, Medicina Kiadó, Budapest. 

 91



68.  Szendroi A, Rusz A, Szekely E, Riesz P, Kelemen Z. (2003) Renal tumor causing 

haematuria and sepsis. Pathol Oncol Res, 9: 246-8. 

69.  Szendrői A, Riesz P, Székely E, Kelemen Zs. (2004) Terhesség alatti vérvizelést, 

gyermekágyban szeptikus állapotot okozó vesetumor esete. Uroonkológia, 1: 46-48. 

70.  Szendrői A, Székely E, Riesz P, Romics I. (2003) Vesedaganat kezelése 

klinikánkon. Magy Urol, 15: 224-232. 

71.  Szendrői M. (2000) A végtag áttétek sebészi ellátása és a helyreállítás kérdései. 

Nőgyógyászati Onkológia: 5: 135-143. 

72.  Denko N C. (2008) Hypoxia, HIF1 and glucose metabolism in the solid tumour. 

Nat Rev Cancer, 8: 705-13. 

73.  Frank I, Blute M L, Cheville J C, Lohse C M, Weaver A L, Leibovich B C, Zincke 

H. (2003) A multifactorial postoperative surveillance model for patients with surgically 

treated clear cell renal cell carcinoma. J Urol, 170: 2225-32. 

74.  Kirkali Z, Algaba F, Scarpelli M, Trias I, Selvaggi F P, Van Poppel H. (2007) What 

does the urologist expect from the pathologist (and what can the pathologists give) in 

reporting on adult kidney tumour specimens? Eur Urol, 51: 1194-201. 

75.  Kontak J A, Campbell S C (2003) Prognostic factors in renal cell carcinoma. Urol 

Clin North Am, 30: 467-80. 

76.  Park W H, Eisen T. (2007) Prognostic factors in renal cell cancer. BJU Int, 99: 

1277-81. 

77.  Gudbjartsson T, Thoroddsen A, Petursdottir V, Hardarson S, Magnusson J, 

Einarsson G V. (2005) Effect of incidental detection for survival of patients with renal 

cell carcinoma: results of population-based study of 701 patients. Urology, 66: 1186-91. 

78.  Ficarra V, Prayer-Galetti T, Novella G, Bratti E, Maffei N, Dal Bianco M, Artibani 

W, Pagano F. (2003) Incidental detection beyond pathological factors as prognostic 

predictor of renal cell carcinoma. Eur Urol, 43: 663-9. 

79.  Beisland C, Medby P C, Sander S, Beisland H O. (2000) Nephrectomy - 

indications, complications and postoperative mortality in 646 consecutive patients. Eur 

Urol, 37: 58-64. 

80.  Mejean A, Vogt B, Quazza J E, Chretien Y, Dufour B. (1999) Mortality and 

morbidity after nephrectomy for renal cell carcinoma using a transperitoneal anterior 

subcostal incision. Eur Urol, 36: 298-302. 

 92



81.  Patard J J, Leray E, Cindolo L, Ficarra V, Rodriguez A, De La Taille A, Tostain J, 

Artibani W, Abbou C C, Guille F, Chopin D K, Lobel B. (2004) Multi-institutional 

validation of a symptom based classification for renal cell carcinoma. J Urol, 172: 858-

62. 

82.  Patard J J, Leray E, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N, Guille F, Lobel B. (2003) 

Correlation between symptom graduation, tumor characteristics and survival in renal 

cell carcinoma. Eur Urol, 44: 226-32. 

83.  Patard J J, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N, Guille F, Lobel B. (2002) Prognostic 

significance of the mode of detection in renal tumours. BJU Int, 90: 358-63. 

84.  Hellsten S, Johnsen J, Berge T, Linell F. (1990) Clinically unrecognized renal cell 

carcinoma. Diagnostic and pathological aspects. Eur Urol, 18 Suppl 2: 2-3. 

85.  Eggener S E, Yossepowitch O, Kundu S, Motzer R J, Russo P. (2008) Risk score 

and metastasectomy independently impact prognosis of patients with recurrent renal cell 

carcinoma. J Urol, 180: 873-8. 

86.  Knight D A, Stadler W M. (2007) Prognostic factors in localized renal cell cancer. 

BJU Int, 99: 1212-6. 

87.  Szendroi A, Tabak A, Riesz P, Szucs M, Nyirady P, Majoros A, Haas G, Romics I. 

(2009) Clinical symptoms related to renal cell carcinoma are independent prognostic 

factors for intraoperative complications and overall survival. Int Urol Nephrol. Ahead of 

print DOI10.1007/s11255-009-9539-8 

88.  Romics I, Szendroi A, Riesz P. (2004) [Review of our experiences and results with 

renal cell cancer patients in the last five years]. Orv Hetil, 145: 1991-6. 

89.  Szendrői A,  Riesz P, Szendrői M, Romics I. (2004) Vesedaganat csontáttétjének 

műtéti kezelése. Magy Urol, 16: 9-17. 

90.  Szendroi M, Vizkelety T. (1992) Tumor endoprostheses vs. bone grafts in bone 

tumor surgery: experiences in Hungary. J Long Term Eff Med Implants, 2: 149-64. 

91.  Althausen P, Althausen A, Jennings L C, Mankin H J. (1997) Prognostic factors 

and surgical treatment of osseous metastases secondary to renal cell carcinoma. Cancer, 

80: 1103-9. 

92.  Durr H R, Maier M, Pfahler M, Baur A, Refior H J (1999) Surgical treatment of 

osseous metastases in patients with renal cell carcinoma. Clin Orthop Relat Res, 367: 

283-90. 

 93



93.  Kollender Y, Bickels J, Price W M, Kellar K L, Chen J, Merimsky O, Meller I, 

Malawer M M. (2000) Metastatic renal cell carcinoma of bone: indications and 

technique of surgical intervention. J Urol, 164: 1505-8. 

94.  Swanson D A, Orovan W L, Johnson D E, Giacco G. (1981) Osseous metastases 

secondary to renal cell carcinoma. Urology, 18: 556-61. 

95.  Baloch K G, Grimer R J, Carter S R, Tillman R M. (2000) Radical surgery for the 

solitary bony metastasis from renal-cell carcinoma. J Bone Joint Surg Br, 82: 62-7. 

96.  Smith E M, Kursh E D, Makley J, Resnick M I. (1992) Treatment of osseous 

metastases secondary to renal cell carcinoma. J Urol, 148: 784-7. 

97.  Adiga G U, Dutcher J P, Larkin M, Garl S, Koo J. (2004) Characterization of bone 

metastases in patients with renal cell cancer. BJU Int, 93: 1237-40. 

98.  Flanigan R C, Campbell S C, Clark J I, Picken M M. (2003) Metastatic renal cell 

carcinoma. Curr Treat Options Oncol, 4: 385-90. 

99.  Jung S T, Ghert M A, Harrelson J M, Scully S P. (2003) Treatment of osseous 

metastases in patients with renal cell carcinoma. Clin Orthop Relat Res, 409: 223-31. 

100.  Tongaonkar H B, Kulkarni J N, Kamat M R. (1992) Solitary metastases from renal 

cell carcinoma: a review. J Surg Oncol, 49: 45-8. 

101.  Badalian G, Derecskei K, Szendroi A, Szendroi M, Timar J. (2007) EGFR and 

VEGFR2 protein expressions in bone metastases of clear cell renal cancer. Anticancer 

Res, 27: 889-94. 

102.  Junker K, Romics I, Szendroi A, Riesz P, Moravek P, Hindermann W, Winter R, 

Schubert J. (2004) Genetic profile of bone metastases in renal cell carcinoma. Eur Urol, 

45: 320-4. 

103.  Lam J S, Shvarts O, Leppert J T, Figlin R A, Belldegrun A S. (2005) Renal cell 

carcinoma 2005: new frontiers in staging, prognostication and targeted molecular 

therapy. J Urol, 173: 1853-62. 

104.  Shuch B, La Rochelle J C, Wu J, Klatte T, Riggs S B, Kabbinavar F, Belldegrun A 

S, Pantuck A J. (2008) Performance status and cytoreductive nephrectomy: redefining 

management in patients with poor performance. Cancer, 113: 1324-31. 

105.  Onishi T, Ohishi Y, Iizuka N, Makino H. (1995) [Study on the pathological grade 

in the primary and distant metastatic lesions of renal cell carcinoma]. Hinyokika Kiyo, 

41: 959-63. 

 94



106.  Szendroi A, Dinya E, Kardos M, Szasz A M, Nemeth Z, Ats K, Kiss J, Antal I, 

Romics I, Szendroi M (2009) Prognostic Factors and Survival of Renal Clear Cell 

Carcinoma Patients with Bone Metastases. Pathol Oncol Res, Epub ahead of print, DOI: 

10.1007/s12253-009-9184-7. 

 

 

 95



15. Saját közlemények jegyzéke 

 

Az értekezés témájában megjelent közlemények: 

 

1. Szendrői A, Rusz A, Riesz P, Székely E, Kelemen Zs. (2003) Renal tumor 

causing haematuria and sepsis. Pathol Oncol Res, 9(4):246-248. 

 

2. Szendrői A, Székely E, Riesz P, Romics I. (2003) Vesedaganat kezelése 

klinikánkon. M Urol, 15(4):224-232. 

 

3. Szendrői A, Rusz A, Riesz P, Székely E, Kelemen Zs. (2004) Terhesség alatti 

vérvizelést, gyermekágyban szeptikus állapotot okozó vesetumor esete. 

Uroonkológia, 1(2):46-48. 

 

4.  Romics I, Szendrői A, Riesz P. (2004) Öt évre visszatekintő tapasztalataink és 

eredményeink ismertetése vesedaganatos betegek kezelésével. Orv Hetil, 

145(39): 1991-1996.  

 

5. Szendrői A, Antal I, Riesz P, Szendrői M, Romics I. (2004) Vesedaganat 

csontáttétjének műtéti kezelése. Magy Urol, 16(1):9-17. 

 

6. Szendrői A, Nagy Z, Pánovics J, Harsányi L, Szűcs M, Hamvas A, Romics I. 

(2007) Vesetumor miatt végzett radikális nephrectomia és cava inferior 

thrombectomia. Magy Urol, 19(1):19-25. 

 

7. Junker K, Romics I, Szendroi A, Riesz P, Moravek P, Hindermann W, Winter 

R, Schubert J. (2004) Genetic profile of bone metastases in renal cell carcinoma. 

Eur Urol, 45(3):320-324.  

IF: 2,651 

 

 96



8. Badalian G, Derecskei K, Szendroi A, Szendroi M, Timar J (2007) EGFR and 

VEGFR2 protein expressions in bone metastases of clear cell renal cancer. 

Anticancer Res, 27(2):889-94. 

IF:1,479 

 

9. Szendrői A, Tabák A, Riesz P, Szűcs M, Nyirády P, Majoros A, Haas G, 

Romics I. (2009) Clinical symptoms related to renal cell carcinoma are 

independent prognostic factors for intraoperative complications and overall 

survival. 

 Int Urol Nephrol, 41(4):835-842. 
 IF: 0,912 

 

10. Szendrői A, Dinya E, Kardos M, Szász AM, Németh Z, Ats K, Kiss J, Antal I, 

Romics I, Szendrői M. (2009) Prognostic Factors and Survival of Renal Clear 

Cell Carcinoma Patients with Bone Metastases. Pathol Oncol Res, DOI: 

10.1007/s12253-009-9184-7  

IF: 1,260 

 

 

 

 97

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19639393?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19639393?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


Az értekezés témájában megjelent idézhető abstractok: 

 

1. Szendrői A, Riesz P, Romics I. (2000) Veserákos betegek klinikánk anyagában. 

Uro-onkológiai Továbbképző Szeminárium, Tihany, 2000 jún. 1-3. 

 

2. Fazakas Zs, Szendrői A, Szűcs M, Pánovics J. (2001) Csont, tüdő és ellenoldali 

vese áttétet adó vesesejtes rák kombinált kezelése. Fiatal Urológusok Fóruma, 

Debrecen, 2001 

 

3. Romics I, Riesz P, Szendrői A. (2001) 204 vesedaganat műtétjével szerzett 

tapasztalataink. Magy Onk, 45: Abstr.:172. 

 

4. Hamvas A, Romics I, Szendrői A, Bárdos P. (2003) Elektív vesetumor 

reszekciók. Magyar Urológusok Társaságának XII. Kongresszusa, Szeged, 2003 

szept. 11-13 

 

5. Romics I, Szendrői M, Szendrői A, Riesz P. (2003) Bone metastases of kidney 

tumors and its surgical treatment. 4.th International Galician Urological Meeting, 

Cracow, 2003 nov. 7-8.  

 

6. Szendrői A. (2003) Terhesség alatti vérvizelés differenciáldiagnosztikája. 
Magyar Urológusok Társaságának XII. Kongresszusa, Szeged, 2003 szept. 11-

13.  

 

7. Rusz A, Szendrői A, Riesz P, Romics I. (2003) Veserák 30 évnél fiatalabb 

betegeken. Magy Urol, 15(2):Abstr. 141.  

Magyar Urológusok Társaságának XII. Kongresszusa, Szeged, 2003 szept. 11-

13. 

 
8. Szendrői A, Szűcs M, Székely E, Kelemen Zs, Romics I. (2004) Renal tumor 

causing haematuria during pregnancy and sepsis in puerperium.  

EAU: 4th Central European Meeting 2004 október 21-22 Bukarest: (Poster 

session 4: Renal cancer, abstract number 54) 

 98



 

9. Szendrői A, Szendrői M, Szűcs M, Székely E, Romics I. (2005) Csont, vese és 

mellékvese áttétet adó vesesejtes rákos beteg 20 éves túlélése. Füvészkerti 

Urológus Napok 2005 február 18-19: (Poszter szekció, 22-es poszter) 

 

10. Szendroi A, Nagy Z, Pánovics J, Harsányi L, Szűcs M, Romics I. (2005) 

Radical nephrectomy and inferior vena cava thrombectomy in our renal cell 

cancer cases. (poszter session abstract nr.:118) EAU: 5th Central European 

Meeting 2005 október 7-8.  

 

11. Szendrői A, Nagy Z, Pánovics J, Romics I, Harsányi L, Szűcs M. (2005) 

Vesetumor miatt végzett radikális nephrectomia és véna cava inferior 

thrombectomia. Budapest Magyar Onkológus Társaság XXVI. Kongresszusa, 

Budapest, Kongresszusi Központ 2005 november 10-13.  

  

12. Szendroi A, Hamvas A, Szűcs M, Romics I. (2006) Nephron sparing surgery for 

renal  cell cancer 65 consecutive cases. Eur Urol Meetings, 1(1):113 (poszter 

session abstract nr.:118) 

 
13. Szendrői A, Hamvas A, Szűcs M, Romics I. (2006) Vesedaganatok 

szervmegtartó sebészi kezelése. Magy Urol, 18(3):162. Magyar Urológus 

Társaság XIII. Kongresszusa, Siófok, 2006. november 02-04  

 

14. Szendrői A, Tabák Á. (2007) A vesesejtes rák által okozott tünet, mint 

prognosztikai tényező. Magy Onk, 51(4):400. Magyar Onkológus Társaság 

XXVII. Kongresszusa, Budapest, Kongresszusi Központ 2007 november 8-10. 

 

15. Szűcs M, Szendrői A, Mavrogenis S, Romics I. (2007) Csontáttétek kezelése 

klinikánk gyakorlatában, különös tekintettel a nitrogén tartalmú biszfoszfonátok 

(Zometa) alkalmazására. Uroonkológia, 4(1):25.(Poszter szekció 2.poszter) 

Füvészkerti Urológus Napok 2007 február 23-24, Budapest 

 

 99



16. Szendrői A, Tabák Á, Riesz P, Romics I. (2009) A vesesejtes rák által okozott 

tünet, mint független prognosztikai tényező. Füvészkerti Urológus Napok 2009 

február 20-21, Budapest: (Idézhető:  Uroonkológia VI. évf./1 2009 18.old.) 

 

17. Szendroi A, Kardos M, Szász M (2009) Role of HIF1a in renal cell carcinoma 

and consequtive bone metastases. 22nd European Congress of Pathology 2009 

szeptember 4-9, Firenze (Florence) Poster number:  (Poster Category:  

Nephropathology P4-139) Idézhető: Virchows Archiv 2009; 455 (1): P4.139 

S410 DOI: 10.1007/s00428-009-0805-z  

IF: 2,029 

 

18. Szendrői A, Kardos M, Tőkés AM, Idan R, Tímár J, Szendrői M, Kulka J, Szász 

AM, Riesz P, Romics I. (2009) A HIF 1 alfa gén szerepe csontáttétet adó 

vesesejtes daganatokban. Magyar Urológus Társaság XIV. Kongresszusa, 

Keszthely, 2009 október 1-3 (idézhető: M.Urol., XXI. Évf/3 2009, 146-147.old; 

daganatok szekció legjobb poszter díja) 

 

19. Szendrői A, Dinya E, Szász AM, Németh Zs, Kardos M, Kiss J, Antal I, Riesz 

P, Romics I, Szendrői M. (2009) Csontáttétet adó világossejtes veserákos 

betegek túlélését befolyásoló tényezők Magyar Urológus Társaság XIV. 

Kongresszusa, Keszthely, 2009 október 1-3: (idézhető: M.Urol., XXI. Évf/3, 

121.old) 

 

20. Szendrői A, Dinya E, Kardos M, Szász AM, Németh Z, Ats K, Kiss J, Antal I, 

Romics I, Szendrői M. (2009) Prognostic Factors and Survival of Renal Clear 

Cell Carcinoma Patients with Bone Metastases. EAU: 9th Central European 

Meeting 2009 október 23-24 Ljubjana: (poster session 4, abstract Nr:C52; 

Idézhető: European Urology Supplements, 8(8):675) 

 

21. Szendrői A, Dinya E, Szász AM, Kardos M, Németh Zs, Romics I, Szendrői M. 

(2009) Csontáttétet adó világossejtes veserákos betegek túlélését befolyásoló 

tényezők Magyar Onkológus Társaság XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2009 

november 12-14: (idézhető: M.Onkol., 53(5):121.) 

 100

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19639393?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19639393?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


 

22. Szendrői A. (2009) Prognostic factors and survival of renal clear cell carcinoma 

patients with bone metastases.  XVIII. International Semmelweis Symposium: 

New trends, innovations and technology in urology, Budapest, 2009 november 

19-21 (idézhető: Uroonkol, 6(4):3.) 

 

 

 101



 Nem az értekezés témájában megjelent közlemények: 

 

1. Szarvas T, Kovalszky I, Majoros A, Szendrői A, Romics I. (2002) A 

hólyagtumorok szűrésének és nyomon követésének lehetősége multiplex 

mikroszatelita vizsgálattal. Magy Urol, 14(4):321-329. 

 

2. Szendrői A, Riesz P. (2002) A preputium bőrének epidermális cystája. Magy 

Urol, 14(4):340-342. 

 

3. Mavrogenis S, Szendrői A. (2003) Iatrogén húgyúti fertőzések. Hippocrates, 

5(2):101-103 

 

4. Riesz P, Szendrői A. (2003) A külső férfi nemiszervek gyulladásai. 

Hippocrates, 5(2):104-105  

 

5. Riesz P, Szendrői A. (2005) Húgyuti megbetegedések előfordulása és tünetei I. 

rész. Családorvosi Fórum, 11:20-22. 

 

6. Szendrői A, Hamvas A, Székely E, Szűcs M, Romics I. (2005) Jóindulatú 

daganat-e az angiomyolipoma? Uroonkológia, 2(3):76-80. 

 

7. Riesz P, Hamvas A, Szendrői A, Székely E, Romics I. (2006) Vesesejtes 

karcinóma és ellenoldali oncocytoma. Magy Urol, 13(1):50-54. 

 

8. Riesz P, Szendrői A. (2006) Húgyuti megbetegedések előfordulása és tünetei II. 

rész. Családorvosi Fórum 1:23-26. 

 

9. Szűcs M, Szendrői A, Romics I. (2006) A prosztatarákról. Hipocrates, 8(1):58-

61. 

 

10. Szarvas T, Kovalszky I, Bedi K, Szendroi A, Majoros A, Riesz P, Füle T, 

László V, Kiss A, Romics I. (2006) Deletion analyis of tumor and urinary DNA 

 102



to detect bladder cancer: Urine supernatant versus urine sediment. Oncol Rep, 

18(2):405-409. 

IF: 1,597 

 

11. Riesz P, Nyírády P, Szűcs M, Szendrői A, Majoros A, Bánfi G, Kiss A, Lotz G, 

Törzsök P, Kelemen Zs, Romics I. (2007) Hímvessző-daganatos betegek 

kezelésével szerzett tapasztalataink. Orv Hetil, 148(37):1751-1756. 

 

12. Riesz P, Lotz G, Páska Cs, Szendrői A, Majoros A, Németh Zs, Törzsök P, 

Szarvas T, Kovalszky I, Schaff Zs, Romics I, Kiss A. (2007) Detection of 

Bladder Cancer from the Urine using Fluorescence in situ Hybridization 

Technique. Pathol Oncol Res, 13(3):187-194. 

IF: 1,272 

 

13. Romics I, Szekely E, Szendroi A. (2008) Signet-ring cell carcinoma arising 

from urinary bladder. Can J Urol, 15(5):4266-8. 

 

14. Nagy B., Szendrői A, Papp Z., Romics I. (2009) Overexpression of CD24 and 

c-myc in prostate cancer tissue samples obtained by needle biopsy. Pathol Oncol 

Res, 15(2): 279-283. 

IF: 1,260 

 

15.  Szűcs M, Szendrői A, Romics I. (2008) Daganat metasztázisok urológiai 

szervekben Uroonkológia. 5(2): 34-42. 2008. 

 

16. Szendrői A, Hakan S, Romics I, Nagy B. (2008) Gene network and canonical 

pathway analysis in prostate cancer: a microarray study. Exp Mol Med, 

40(2):176-185. 

IF: 2,376 
 

17. Szendrői A, Székely E, Romics I. (2008) Húgyhólyagból kiinduló 

pecsétgyűrűsejtes rák. LAM, 18(5):379-383. 

 103



18. Szendrői A, Majoros A, Székely E, Szűcs M, Romics I. (2009) 

Mucoepidermoid lung tumor appearing as scrotal abscess. Urol Int, 82:122-124. 

IF: 0,891 

 

19. Bata P, Mikusi R, Karlinger K, Bérczi V, Szendrői A, Romics I. (2008) 

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával. 

Magy Radiol, 82:7-8. 

 

 

20. Szász AM, Nyirády P, Majoros A, Szendrői A, Szűcs M, Székely EJ, Tőkés 

AM, Romics I, Kulka J. (2009) Beta-catenin expression and claudin expression 

pattern as prognostic factors of prostatic cancer progression. BJU Int, accepted – 

DOI:  19639393           

IF:  2,704 

 

21. Bata P, Szendrői A, Tóth G, Lovász S, Fintha A, Romics I, Bérczi V. (2009) 

Diagnostic and treatment options in a papillary pelvic tumor patient with solitary 

kidney refusing nephrectomy. European Journal of Radiology Extra (EJREX), 

doi:10.1016/j.ejrex.2009.04.006 2009 

 

22. Szendrői A , Speer G, Tabák Á, Kósa P J , Horváth H, Szűcs M, Riesz P, 

Romics I, Lakatos P. (2009)  A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor 

genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában 

betöltött szerepe. Uroonkológia, 6(2):40-47.  

 

23. Szendrői A: Húgyúti kövesség. Magyar Családorvosok Lapja 2009/6, 3-7. old 

 

 

 
 

 

 

 104

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15714675
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrex.2009.04.006


Nem az értekezés témájában megjelent idézhető abstractok 

 

1. Szarvas T, Majoros A, Szendrői A, Romics I, Bedi K, Kovalszky I. (2003) 

Mikroszatellita allélvesztés (LOH) vizsgálat a hólyagrákok szűrésére.  

Magyar Onkológusok Társaságának 25. Kongresszusa, Szeged, 2003. 11. 12-15 

 

2. Szendrői A, Hamvas A, Székely E, Romics I. (2004) Életet veszélyeztető vérzés 

képében jelentkező angiomyolipoma.  

Füvészkerti Urológus Napok 2004 február 13-14 

 

3. Szarvas T,  Bedi K, Szendrői A, Majoros A, Romics I, Kovalszky I. (2004) 

Microsatellite analysis – a non-invasive molecular detection of bladder cancer.  

DNA Day: "Human Genomics and it's Applications for Health", Semmelweis 

University Budapest,  24-26 February 2004 

   

4. László V, Szarvas T, Füle T, Szendrői A, Romics I, Kovalszky I. (2004) High 

risk HPV altípusok előfordulása hólyagtumorokban.  

63. Patológus Kongresszus Balatonszéplak, 2004.09.23-25. 

 

5. Szarvas T, Bedi K, Szendrői A, Majoros A, Romics I, Kovalszky I. (2004) 

Mikroszatellita-vizsgálat hólyagdaganatok kimutatására.  

63. Patológus Kongresszus Balatonszéplak, 2004.09.23-25. 

 

6. Szarvas T, Bedi K, Szendrői A, Majoros A, Romics I, Kovalszky I. (2004) 

Microsatelite analysis- a non invasive molecular detection of bladder cancer.  

(Poster session 3: Bladder cancer I, abstract number 39) EAU: 4th Central 

European Meeting 2004 október 21-22 Bukarest  

 

7. Szendrői A, Szűcs M, Székely E, Romics I. (2004) Hólyagdaganat pénisz 

metasztázisa. Füvészkerti Urológus Napok 2004 február 13-14 

 

8. Pánovics J, Szűcs M, Harsányi L, Nagy Z, Szendrői A, Romics I. (2005) 

Rosszindulatú hólyagdaganat izommetasztázisairól két eset kapcsán.  

 105



Magyar Onkológus Társaság XXVI. Kongresszusa, Budapest, Kongresszusi 

Központ 2005 november 10-13 

 

9. Becker U, Moravek P, Romics I, Riesz P, Szendroi A, Schubert J, Ilse B, Junker 

K. (2006) Genetic alterations in squamous cell carcinoma of the penis detected 

by comparative genomic hybridization. Der Urol Suppl, 45(1):89.  

IF:0,404 

 

10. Pánovics J, Szűcs M, Harsányi L, Nagy Z, Szendrői A, Romics I. (2006) A 

húgyhólyag daganat vázizom metasztázisairól. Magy Urol, 18(3):176.  

Magyar Urológus Társaság XIII: Kongresszusa, Siófok, 2006. november 02-04 

 

11. Szendrői A, Majoros A, Székely E, Süttő Z, Szűcs M. (2007) Scrotalis 

bőrmetasztázis formájában manifesztálódó tüdődaganat ritka esete. 

Uroonkológia, 4(1):28.  

Poszter szekció 8.poszter, idézhető Uroonkológia IV. évf./1 2007 28.old.) 

Füvészkerti Urológus Napok 2007 február 23-24, Budapest 

 

12. Szűcs M, Mavrogenis S, Székely E, Szendrői A, Romics I. (2007) Daganat 

metasztázisok urológiai szervekben. Magyar Onkológia, 51(4):405. 

Magyar Onkológus Társaság XXVII. Kongresszusa, Budapest, Kongresszusi 

Központ 2007 november 8-10 

   

13. Nagy B, Szendrői A, Papp Z, Romics I. (2007) Overexpression of CD24 and c-

myc in prostate cancer tissue samples obtained by needle biopsy. ESHG IF:3 

Nizza 2007 European Society of Human Genomics éves kongresszusa. 

 

14. Riesz P, Kiss A, Torzsok P, Paska C, Lotz G, Majoros A, Szendroi A, Schaff 

Zs, Romics I (2007) Altered claudin expression in human urinary bladder 

carcinogenesis. Eur Urol Meetings: 2 (7):9 

EAU 7th Central European Meeting, Zágráb, 2007 október 26-27 

 

 106



15. Savli H, Szendroi A, Romics I, Nagy B. (2007) Gene network and canonical 

pathway analysis in prostate cancer, a microarray study  

Congress on Controversies in Urology (CURy), Barcelona,2007 december 6. 

 

16. Szendrői A, Majoros A, Székely E, Kiss A, Szűcs M. (2007) Herezacskó tályog 

képében jelentkező mucoepidermoid tüdődaganat. Magyar Onkológia, 

51(4):400. 

Magyar Onkológus Társaság XXVII. Kongresszusa, Budapest, Kongresszusi 

Központ 2007 november 8-10 

 

17. Szendrői A, Székely E, Romics I. (2008) Húgyhólyagból kiinduló 

pecsétgyűrűsejtes rák. Uroonkológia, 5(1):16. 

 Füvészkerti Urológus Napok 2008 február 22-23, Budapest 

 

18. Szűcs M, Szendrői A, Mavrogenis S, Riesz P, Borka K, Székely E, Romics I. 

(2008) Krónikus lymphoid leukaemia transzformációjának megjelenése a 

hímvessző bőrén Uroonkológia, 5(1):21. 

Füvészkerti Urológus Napok 2008 február 22-23, Budapest 

 

19. Becker U, Romics I, Moravek P, Szendrői A, Riesz P, Schubert J, Junker K. 

(2008) Genetic imbalances in penile squamous cell carcinoma detected by 

comparative genomic hybridization. Eur Urol Suppl, 7(3):P 156.  

 

20. Bata P, Szendrői A, Magyar P, Romics I, Karlinger K. (2008) A Bosniak-

klasszifikáció szerepe a cystosus veserákok diagnosztikájában. Magy Onk, 

51(4):293. Magyar Onkológus Társaság XXVII. Kongresszusa, Budapest, 

Kongresszusi Központ 2007 november 8-10 

 

21. Szendroi A, Bata P, Lovasz S, Tóth G, Berczi V, Romics I. (2008) A new 

diagnostic method int he detection of renal pelvis tumors: early results with 

virtual pyeloscopy Eur Urol Meetings 3(10):115 (poster session 7, abstract 

Nr:115) 8th Central European Meeting 2008 október 24-25 Varsó 

 

 107



Könyvrészletek: 

 

1. Szendrői A. A prosztatarák patogenezise, incidenciája és epidemiológiája. In: 

Romics I. (szerk), A prosztata betegségei. White Golden Book, Budapest, 2005: 

18-26. 

 

2. Szendrői A. Milyen gyakori betegség a prosztatarák? In: Romics I. (szerk), 66 

kérdés a prosztata betegségeiről. White Golden Book, Budapest, 2005: 17-19. 

 

3. Szendrői A. Mitől lesz valakinek prosztatarákja?. In: Romics I. (szerk), 66 

kérdés a prosztata betegségeiről. White Golden Book, Budapest, 2005: 19-25. 

 

4. Szendrői A. Renal tumours. In: Nyírády P és Romics I (szerk) Textbook of 

Urology. Semmelweis Publisher, Budapest, 2009: 65-71. 

 

5. Szendrői A: Endoszkópos vesekősebészet. In: Urológia (szerk: Romics Imre, 
2009, Semmelweis Kiadó, Budapest) megjelenés alatt 

 

 108



16. Köszönetnyilvánítás 

 
Elsősorban szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Romics Imre 

Professzor Úrnak, aki az Urológiai Klinikára való belépésem óta figyelemmel kíséri és 

segíti klinikai és tudományos fejlődésemet. Már az első pillanattól kezdve maga mellé 

vett, és tagja lehettem az általa vezetett uroonkológiai kutatócsoportnak. Professzor Úr 

által felajánlott témák közül ekkor választottam a vesesejtes rákot, és irányítása alatt 

kezdődött el több mint kilenc éve tartó kutatómunkám. Romics Professzor Úr 

munkahelyi vezetőként igyekszik megteremteni az egyensúlyt a betegellátás, a kutatás 

és az oktatás között. Kutatásvezetőként mindig bíztat, motivál, nyitott az új 

kezdeményezésekre, és nem gátol meg egyéni elképzeléseim megvalósításában, sőt 

segít azokhoz a lehetőségeket megteremteni. Folyamatosan nyomon követi az 

irodalmat, és hetente kapjuk tőle a témánkban megjelent új cikkeket. Az ezekből 

merített ötletekhez igyekszik kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatait felhasználva új 

közös kutatási együttműködéseket elindítani, és többen ezeknek köszönhetjük külföldi 

tanulmányútjaink és idegen nyelvű publikációink jó részét. Szakmai elöljáróként pedig 

állandó példáját mutatja az alapos, önmagát folyamatosan képző, komoly szakmai 

alapokra helyezett, emberséges orvoslásnak is. 

Hálás vagyok, hogy a Professzor Úr által vezetett uroonkológiai munkacsoport 

tagjai a magas szintű gyógyító munka mellett az anyaggyűjtésben és a kutatásban is 

segítségemre voltak. Így külön köszönetet szeretnék mondani Hamvas Antal Tanár 

Úrnak, Szűcs Miklós adjunktus Úrnak, Mavrogenis Stelios és Riesz Péter 

tanársegéd Uraknak. Köszönöm Barta Erzsébetnek a könyvtári munkában nyújtott 

segítségét. 

Tímár József Professzor Úr, a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai 

Intézetének igazgatója és dr. Kulka Janina tanárasszony a kezdetektől fogva 

mellettem álltak, segítettek a vizsgálatok megtervezésében, lebonyolításában, és 

munkámat mindvégig személyesen irányították. Köszönöm dr. Kardos Magdolna 

tanársegéd asszonynak és dr. Szász Attila Marcell PhD hallgatónak önzetlen 

segítségüket a szövettani blokkok feldolgozása és értékelése során. Az adatok 

statisztikai értékelésében dr. habil. Dinya Elek és dr. Tabák Ádám nyújtottak 

segítséget. Az Ortopédiai Klinikán a csontáttétes anyag gyűjtésében dr. Antal Imre 

 109



adjunktus, dr. Kiss János és dr. Skaliczky Gábor tanársegédek, valamint Vince 

Zsoltné szakasszisztens segédkeztek.  

Nagyon köszönöm azt a nyitottságot, pozitív hozzáállást és segíteni akarást, 

melyet a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának dolgozói felől munkám során 

érezhettem. Tudom, hogy a nővérek, műtősnők, asszisztensek, egyéb szakdolgozók és 

orvosaink segítőkészsége egy ilyen munkához nélkülözhetetlen hátteret biztosított. 

Édesapámnak, Szendrői Miklós Professzornak nem csak a csontáttétekkel 

kapcsolatos klinikai anyaggyűjtésben nyújtott segítségét köszönhetem, hanem azt is, 

hogy szüleim példáján a gyógyító munka küzdelmes szépsége mellett a szorgalmasan, 

becsülettel végzett tudományos munka szükségességét is magaménak érzem. 

Természetesen, ha az ember a lemondásokkal teli tudományos munkát fontosnak tartja, 

szüksége van egy biztos háttérre, amit családom hite, türelme és szeretete biztosított. 

Köszönöm feleségemnek, dr. Áts Katalinnak, hogy munkámban aktívan részt vett, 

gyermekeinkkel mindvégig mellettem állt és támogatott.  
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