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A mellékvese daganatai

• A mellékvese daganatai gyakoriak és sokszor véletlenszerűen kerülnek 
felismerésre (incidentalomák). Gyakoriságuk az életkorral nő.

• Képalkotó vizsgálatokkal (CT, MRI), a népesség 4-7 %-ában mutathatóak ki.

• A mellékvese-daganatok döntő többsége hormont nem termelő jóindulatú 
mellékvesekéreg-adenoma.

• Problémát okoznak a mellékvesekéreg daganatok hormontermelő formái 
(aldoszteron, kortizol), a mellékvesevelő daganata (phaeochromocytoma) és 
a mellékvesekéreg-rák.

• A mellékvesekéreg-rák ritka daganat (incidencia: 0,7-2/millió/év). Prognózisa 
rossz, 5 éves túlélése 30 % alatt van.



A mellékvesekéreg-daganatok diagnosztikájának 
problémaköre

• A mellékvesekéreg-daganatok jó- vagy rosszindulatúságának műtét előtti 
megállapítása nehéz. Erre főleg képalkotó vizsgálatok szolgálnak.

• Nincs olyan vérből alkalmazható biomarker, ami biztosan jelezné a 
rosszindulatúságot.

• A már eltávolított mellékvese-daganat szövettani vizsgálata nagy gyakorlatot 
igényel, a rosszindulatúság meghatározása egyes esetekben kihívást jelent.

• A mellékvese biopsziája nem javasolt, elsősorban a szövettani vizsgálat 
nehézsége miatt.



Munkacsoportom korábbi eredményei 2009-
a teljesség igénye nélkül



INNOVÁCIÓNK CÉLJA

• A mellékvesekéreg daganatok szövettani vizsgálatának nehézségei
miatt, azt segítő szöveti mikroRNS biomarker kombináció
kifejlesztése mesterséges intelligencia segítségével.
• A mikroRNS biomarker kombináció segíthet a daganatok

rosszindulatúságának megállapításában.
• Lehetővé tenné kis mennyiségű, akár biopszia során nyert

mintából a rosszindulatúság preoperatív megállapítását.



Módszerek 1.
Szakirodalmi adatok alapján kiválasztott mikroRNS-ek

Expresszió ACC-ben (vs. ACA)

Felülexpresszált
mikroRNS-ek

hsa-miR-9
hsa-miR-21
hsa-miR-210
hsa-miR-483-3p
hsa-miR-483-5p
hsa-miR-503
hsa-miR-508
hsa-miR-511

Alulexpresszált
mikroRNS-ek

hsa-miR-7
hsa-miR-195
hsa-miR-205
hsa-miR-214
hsa-miR-335
hsa-miR-375
hsa-miR-431
hsa-miR-497

Felfedező kohorsz: 10-10 ACC-ACA
↓

TaqMan RT-qPCR Assay vizsgálat
↓

Statisztikai elemzés R-rel

Minták klasszifikációja random forest
módszerrel

A minták ACA vagy ACC csoportba való 
automatikus besorolásának lehetőségét 

gépi tanulási módszerekkel teszteltük (90-
10%-os véletlenszerű tanuló-tesztelő 

keresztvalidáció) 

90% feletti klasszifikációs képesség



Módszerek 2.
A legjobb mikroRNS kombinációk validálása

Validációs kohorsz: 21-22 ACC-ACA
↓

TaqMan RT-qPCR Assay mérések
↓

A minták klasszifikációja Mesterséges intelligenciával

43 ismeretlen minta osztályozása (10,000 iteráció
mintánként)

↓
Az egyes minták jó- vagy rosszindulatú szövettani 

diagnózisának felfedése
↓

Szenzitivitás, specificitás, AUC, NPV, PPV

Turai, Herold, Nyirő … Igaz, 
CANCERS: 14 (4), 895 
2022



Eredmények 1.: 
Az egyéni mikroRNS-ek diagnosztikus teljesítménye

Turai, Herold, Nyirő … Igaz: CANCERS: 14 (4), 895, 2022



Eredmények 2.: 
A mikroRNS kombinációk diagnosztikus teljesítménye

Turai, Herold, Nyirő … Igaz, 
CANCERS: 14 (4), 895 
2022



Eredmények 3.: Top 3 mikroRNS modell

hsa-miR-195
hsa-miR-210
hsa-miR-375
hsa-miR-483-5p
hsa-miR-503

A modellekben szereplő mikroRNS-ek

Turai, Herold, Nyirő … Igaz, 
CANCERS: 14 (4), 895 
2022



KÖVETKEZTETÉSEK

• Nagy érzékenységű és fajlagosságú mikroRNS- kombinációkat
sikerült azonosítani és validálni mesterséges intelligencia
segítségével.

• E három mikroRNS kombináció hatékony kiegészítője, segítője
lehet a szövettani vizsgálatnak, a mellékvesekéreg daganatok
rosszindulatúságának megállapítása terén.

• A vizsgálat kis szövetmennyiségből is elvégezhető, ami
megnyithatja az utat a biopsia útján nyert minták vizsgálatának,
hiszen ennek a fő korlátja éppen a szövettani vizsgálat nehézsége
volt.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


	1. dia
	2. dia: A találmány szerzői
	3. dia: A mellékvese daganatai
	4. dia: A mellékvesekéreg-daganatok diagnosztikájának problémaköre
	5. dia: Munkacsoportom korábbi eredményei 2009- a teljesség igénye nélkül
	6. dia: INNOVÁCIÓNK CÉLJA
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia: KÖVETKEZTETÉSEK
	13. dia: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

