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Úvod
Imunocytologie zatím získala v urologii pouze okrajový význam. Kombinace morfologických a imunofenotypických změn uroteliálních
buněk získaných z moči je logickým přístupem v diagnostice uroteliálního karcinomu. Cílem studie byla analýza diagnostického potenciálu
vybraných protilátek v detekci uroteliálního karcinomu (UK) vysokého a nízkého stupně diferenciace (HG a LG nádory).
Obr. Ilustrativní fotografie imunocytologie cytobloků získaných z moči pacientů s HG UK (PAP 5, Paříž
HGUC): p53 (intenzita 3+) (A), MCM2 (intenzita 2+) (B), MCM5 (intenzita 2+ a 3+) (C), a Ki-67
(intenzita 2+ a 3+) (D) (zvětšeno 400x)

Metody
Celkem 395 konsekutivních urologických pacientů poskytlo čerstvě
vymočenou moč, byla stanovena cytologie (PAP a Pařížská klasifikace
2016) a u 152 vzorků byly získány cytobloky s dostatečnou buněčností.
Uroteliální karcinom byl diagnostikován u 77 pacientů, zbývajících 75
mělo jinou benigní urologickou diagnózu. Imunocytologie byla
provedena použitím protilátek p53, MCM5, MCM2 a Ki-67 jejich
aplikací na řezy zhotovené z buněčných bloků (Obr. A-D). Byly
hodnoceny samotné imunocytochemie a poté jejich kombinace
s cytologií.
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Graf 1. Přehled senzitivit a specificit jednotlivých protilátek při diagnostice LG UK včetně cytologie
(UCYT) a kombinací s UCYT

Výsledky
Mezi skupinou kontrol a pacienty s LG nádory nebyly nalezeny u žádné
ze 4 protilátek významné rozdíly. Protilátky p53 a Ki-67 zvýšily
sensitivitu cytologie při zachování její specificity (Graf 1). Nejlepších
negativních prediktivních hodnot bylo dosaženo kombinací cytologie a
MCM5 (88,9 %) a cytologie, p53 a MCM5 (90,6 %). V diagnostice HG
nádorů vykazovaly všechny protilátky (kromě MCM2) lepší senzitivitu
a specificitu než cytologie (ROC křivky: p53=0,853, MCM5=0,931,
Ki-67=0,895). Kombinací s cytologií se senzitivita dokonce zvýšila za
cenu snížení specificity (Graf 2). Nejlepšího výsledku jsme dosáhli
kombinací MCM5 a Ki-67 (senzitivita 96,2 %, specificita 80 %).

Graf 2. Přehled senzitivit a specificit jednotlivých protilátek při diagnostice HG UK včetně cytologie
(UCYT) a kombinací s UCYT

Závěr
Imunocytologie s použitím protilátek p53, MCM5 a Ki-67 zvyšuje diagnostickou sílu cytologie moči a lze ji tedy použít k detekci a
dispenzarizaci UK močového měchýře. Limitací je obecně nízká buněčnost cytobloků moči, která omezuje její využití na určité klinické
situace, jako je nález pozitivního močového sedimentu nebo sledování pacientů s HG UK (1).
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