
Znaczenie prognostyczne ekspresji sirtuiny 7 w komórkach raka 
nerkowokomórkowego oraz jej korelacja z wybranymi czynnikami 

kliniczno-patologicznymi 
 

 WSTĘP: 

 
Rak nerkowokomórkowy (RNK) to jeden z częściej występujących nowotworów 

układu moczowo-płciowego, który stanowi istotny problem współczesnej urologii 

onkologicznej. W ostatnich latach obserwuje się stabilizację wskaźników 

śmiertelności, jednak wyniki leczenie RNK pozostają w dalszym ciągu 

niezadowalające. Dodatkowo, wraz z rosnącą liczbą dostępnych metod leczenia, 

algorytmy postępowania w RNK stają się coraz bardziej złożone, co sprawia, że 

zarówno urolodzy jak i onkolodzy muszą podejmować skomplikowane decyzje 

terapeutyczne. W wypadku RNK dostępnych jest wiele systemów prognostycznych, 

których nadrzędnym celem jest ułatwienie postępowania klinicznego. Jednak ich 

zastosowanie jest ograniczone z uwagi na heterogenny fenotyp RNK. Dlatego, 

niezwykle istotne jest poszukiwanie molekularnych czynników, które ułatwiłyby 

zrozumienie złożonej biologii RNK i pozwoliłyby na dokładne prognozowanie 

przebiegu choroby. Sirtuina 7 (SIRT7) należy do rodziny białek, które odgrywają 

istotną funkcję w nowotworach wywodzących się z różnych tkanek, jednak znaczenie 

tego markera w kontekście RNK nie zostało w pełni zbadane. 

 

MATERIAŁY I METODY: 
 

W badaniu wykorzystano materiał archiwalny pochodzący od 123 pacjentów, 

u których rozpoznano RNK po leczeniu operacyjnym - nefrektomii radykalnej lub 

częściowej (nerkooszczędzającej). Zabiegi operacyjne przeprowadzono w latach 

2012-2013 w Klinice Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Ekspresję SIRT7 

oceniono za pomocą barwienia immunohistochemicznego i badania mikroskopowego 

mikromacierzy tkankowych, które skonstruowano w oparciu o zarchiwizowane bloczki 

parafinowe. Całkowite przeżycie obliczono od daty zabiegu do daty zgonu lub ostatniej 

obserwacji. Dla chorych bez stwierdzonych przerzutów odległych w czasie 

rozpoznania oszacowano czas przeżycia wolnego od wznowy, który ustalono od 



operacji do daty stwierdzenia wznowy lub daty ostatniej obserwacji. 

Prawdopodobieństwo przeżycia obliczono posługując się metodą Kaplana-Meiera. 

Ryzyko zgonu i nawrotu oszacowano z wykorzystaniem jednoczynnikowej oraz 

wieloczynnikowej analizy w modelu Coxa. 

 

CEL PRACY: 
 
Głównym celem poniższej pracy była ocena prawdopodobieństwa przeżycia 

całkowitego oraz przeżycia wolnego od wznowy u chorych na RNK w zależności od 

ekspresji tkankowej sirtuiny 7 oraz wybranych czynników kliniczno-patologicznych.  

 

WYNIKI: 
 

Pozytywną ekspresję sirtuiny 7 stwierdzono w 50% badanych przypadków. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że ekspresja badanego markera wpływa na 

prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia. Omawiane prawdopodobieństwo było 

niższe w wypadku negatywnej ekspresja sirtuiny 7 w tkance guza. Zanotowano także 

nieistotny statystycznie wpływ badanego markera na prawdopodobieństwo przeżycia 

wolnego od wznowy choroby.  

Negatywna ekspresja sirtuiny 7 była częściej obserwowana w guzach 

o wyższym stopniu zaawansowania miejscowego w klasyfikacji TNM (p=0.073), 

a także u pacjentów, u których chorobę rozpoznano w stadium rozsiewu (p<0.001). W 

wypadku pozostałych parametrów kliniczno-patologiczny nie obserwowano istotnych 

zależności. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przeżycie całkowitego była 

obecność przerzutów odległych w chwili leczenia operacyjnego. U chorych w stadium 

pierwotnie uogólnionym ryzyko zgonu wzrastało 7.3 razy. W grupie wiekowej powyżej 

60 r.ż. współczynnik hazardu (HR) dla zgonu był wyższy 2.4-krotnie, natomiast 

u mężczyzn omawiany parametr wzrastał 2.3 krotnie. W wypadku cech zależnych od 

choroby, niekorzystnymi czynnikami ryzyka zgonu były wyższy stopień złośliwości 

w klasyfikacji Fuhrman – G3 oraz G4 (HR=3.5), wyższy stopień zaawansowania 

miejscowego choroby - T3 oraz T4 (HR=4), a także obecność angioinwazji w badanych 

preparatach mikroskopowych (HR=3.3). 



W wypadku czasu przeżycia wolnego od wznowy, najważniejszym czynnikiem 

rokowniczym była cecha T w klasyfikacji TNM. Ryzyko wznowy wzrastało 9.7 razy 

w wypadku zaawansowania miejscowego T3-T4. Wiek powyżej 60 r.ż. zwiększał 

omawiane ryzyko 3.3 razy. Natomiast w wypadku guzów, których stopień złośliwości 

histologicznej oceniono jako G3 lub G4, współczynnik hazardu był równy 4.2. 

Niekorzystnym czynnikiem rokowniczym była również inwazja pni naczyniowych 

w obrazie mikroskopowym, która wiązała się z 6.8 krotnie wyższym ryzykiem wznowy. 

W modelu wieloczynnikowym Coxa wykazano wartość prognostyczną sirtuiny 7 

jako niezależnego czynnika prognostycznego dla wznowy choroby nowotworowej. 

Współczynnik hazardu był 11-krotnie wyższy przy negatywnej ekspresji badanego 

markera. Podobnych obserwacji dokonano przy obecności angioinwazji w badanych 

preparatach mikroskopowych. W kontekście ryzyka zgonu z ogółu przyczyn, nie 

potwierdzono niezależnej wartości prognostycznej sirtuiny 7 w analizie 

wieloczynnikowej. Potwierdzono natomiast znaczenie prognostyczne obecności 

przerzutów odległych (HR=5.5), stopnia złośliwości w klasyfikacji Fuhrman (HR=4.4) 

oraz angioinwazji (HR=2.9). 

 
WNIOSKI: 

 

1.  Pozytywna ekspresja badanego markera występuje w około 50% przypadków 

raka nerkowokomórkowego. 

2.  Prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia jest wyższe w grupie chorych, 

których guzy wykazują dodatnią ekspresję sirtuiny 7. Ekspresja badanego białka 

nie wpływa istotnie na czas wolny od wznowy choroby nowotworowej. 

3.  Ekspresja sirtuiny 7 wykazuje zależność ze stopniem złośliwości histologicznej 

w klasyfikacji Fuhrman i obecnością przerzutów odległych. W wypadku 

pozostałych parametrów klinicznych i patologicznych, nie wykazano istotnej 

zależności  z ekspresją badanego markera. 

4.  Prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia jest istotnie niższe w wypadku 

obecności przerzutów odległych, wyższego zaawansowania miejscowego 

choroby oraz stopnia złośliwości w klasyfikacji Fuhrman, a także w wypadku 

stwierdzenia angioinwazji w preparatach mikroskopowych. Omawiane 

prawdopodobieństwo jest także niższe u chorych w wieku powyżej 60 r.ż. oraz 



u mężczyzn. Na prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od wznowy największy 

wpływ ma cecha T w klasyfikacji TNM, stopień złośliwości histologiczne oraz 

obecność angioinwazji. 

5.  Negatywna ekspresja SIRT7 jest niezależnym czynnikiem ryzyka dla wznowy, 

podobnie jak obecność angioinwazji w preparatach mikroskopowych. W wypadku 

ryzyka zgonu, nie potwierdzono wartości prognostycznej badanego markera. 

Potwierdzono natomiast znaczenie prognostyczną przerzutów odległych, stopnia 

złośliwości w klasyfikacji Fuhrman, a także angioinwazji. 
 


