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Rezumat

Scopul acestui studiu a fost de a demonstra puterea de diagnostic a NMP22-ului în detectarea
cancerului vezicii urinare. Au fost incluşi 107 pacienţi suferind de cancer al vezicii urinare
sau suspectaţi de această malignitate, pacienţi cu leziuni urologice benigne (cistită,
pielonefrită, uretrită şi tumori benigne ale vezicii urinare).
Probe proaspete de urină au fost recoltate pentru examinarea nivelelor NMP22-ului printr-un
test “enzime-linked immunoassay”.
Senzitivitatea testului NMP22-ului a fost dependent de gradingul tumoral astfel: G1-38%
(29% citologic), G2-52% (55% citologic), G3 –77% (70% citologic).
Specificitatea a fost de 66,9% (80% citologic). NMP22 este o determinare solidă pentru
diagnosticarea cancerului vezical. Leziunile benigne, cum ar fi cistitele şi infecţiile de tract
urinar pot fi responsabile de majoritatea rezultatelor fals-pozitive.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the diagnostic power of nuclear matrix protein 22
(NMP 22) for the detection of bladder cancer.
107 patients suffering from bladder cancer or suspected bladder cancer, patients with benign
urological lesions (cystitis, pyelonephritis, urethritis, benign bladder tumor) were included.
Freshly voided spot urine samples were taken for examination of NMP22 levels by enzyme-
linked immunoassay.
The sensitivity of the NMP22 test according 10 the tumour grading was: G1-38% (29%)
(results of cytology in brackets), G2-52% (55%), G3-77% (70%).
The specificity was 66,9% (80%). NMP22 is reliable for detecting bladder cancer. In benign
lesions, such as cystitis or urinary tract infections lead to false-positive results.
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Introducere

Cancerul vezicii urinare ocupă locul 4 la bărbaţi şi locul 8 la femei între toate tipurile de
cancer. În afară de apariţia sângelui în urină nu există alte simptome timpurii la pacienţii
bolnavi de cancer al vezicii urinare. Pentru a exclude sau pentru a diagnostica cancerul
vezicii urinare examinarea cistoscopică este obligatorie.
Până în prezent citologia urinii a fost singura metodă neinvazivă, frecvent folosită.
Sensibilitatea şi specificitatea citologiei urinare depinde de grading-ul/stadiul în care se află
tumora.
Pentru detectarea şi urmărirea cancerului vezicii urinare în stadiu avansat citologia urinară
este un instrument sigur; totuşi cancerul vezicii urinare în stadiu incipient poate fi detectat
numai în aproximativ 30% [1]. Mai multe încercări au fost făcute pentru a stabili diverse teste
neinvazive specifice cancerului vezicii urinare, unul dintre teste fiind NMP22 [2-6].
Din cauza gradului ridicat al rezultatelor fals pozitive în cazul infecţiilor urinare şi a
urolitiazei, testul NMP22 nu este folosit ca test de rutină.

Material şi metodă

Studiul s-a efectuat prin colectarea probelor de urină de la 107 pacienţi. Dintre aceştia 56 de
pacienţi aveau cancer al vezicii urinare şi 51 de pacienţi sufereau de cistită, pielonefrită,
uretrită şi tumori benigne ale vezicii urinare. Probele proaspete de urină de la fiecare pacient
au fost colectate conform Chen et all. [7,8].
Probele de urină au fost împărţite în două pentru o examinare citologică şi pentru a determina
nivelele NMP22-ului, prin testul NMP22. S-au evitat manipulările uretrale, cum ar fi
cateterizarea uretro-vezicală cu 7 zile înainte de examinare. Probele de urină pentru testul
NMP22 au fost stabilizate imediat printr-o metodă comercială de stabilizare. Probele de urină
au fost păstrate la -80°C.
În cazul în care pacientul era suspectat de cancer vezical s-a executat o rezecţie transuretrală.
A urmat clasificarea în subgrupe cu ajutorul analizelor histologice.
Pentru determinarea nivelelor NMP22-ului a fost folosită o metodă comercială
(MATRITECH, Wallac-ADL-GmbH, Freibug, Germany).
Valorile au fost determinate printr-un test “enzyme-linked immunoassay”.
Probele de urină ale pacienţilor au fost testate folosind anticorpi monoclonali contra proteinei
NMP22.
Proteina NMP22 legată de anticorpi a fost marcată de către anticorpi “digoxigenin”.
Un alt anticorp derivat din oaie contra anticorpilor digoxigenin a făcut posibilă măsurarea
concentraţiei 0-fenilalaninei după reacţia peroxydază conectată.
Testul a fost interpretat folosind o curbă standardizată, care a fost generată la evaluări
adiţionale ale standardelor NMP22-ului.

Rezultate

Senzitivitatea şi specificitatea testului NMP22 au fost calculate începând cu pragul de 7,5
U/ml.
Rangul senzitivităţii a fost 38 - 77 %. Specificitatea a variat între 66 şi 80%.
Nivelele NMP22-ului determinate la cei 107 pacienţi sunt indicate în Fig. 1.
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Fig. 1. Concentraţia NMP22 la pacienţii cu leziuni urologice benigne şi maligne

Leziunile urologice benigne au indicat o creştere remacabilă ale nivelelor NMP22 (Fig.2).
Specificitatea la pacienţii suferind de infecţii ale căilor urinare a fost 42,9%.
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Fig. 2. Contentraţia NMP22 la pacienţii cu leziuni urologice benigne

Senzitivitatea completă a cancerelor vezicii urinare a fost de 55,6% (NMP22) şi 51% prin
citologie. Senzitivitatea pentru cancerele vezicii urinare superficiale (Ta, T1) a fost de 36%
(citologic 30%). Cancerele invazive ale vezicii urinare au fost detectate în 80% din cazuri
(citologic 70%). Dependent de gradingul tumorii vezicale am găsit următoarele senzitivităţi:
G1 38% (citologic 29%) în Fig. 3, G2 52% (citologic 55%) şi G3 77% (citologic 70%) în
Fig.4.
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Fig. 3. Contentraţia NMP22 la pacienţii cu cancer al vezicii urinare gradul I
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Fig. 4. Contentraţia NMP22 la pacienţii cu cancer al vezicii urinare

Pacienţii examinaţi, fără nici o evidenţă a tumorii au avut o specificitate de 65,9% (citologic
88,6%).

Concluzii
Rezulatele testului NMP22 sunt de discutat în lumina grading-ului tumoral şi a impactului
leziunii urologice benigne.
Senzitivitatea testului NMP22 nu este utilizabilă pentru detectarea cancerului de vezică
superficial sau în stadiu incipient. Creşteri semnificative ale nivelelor NMP22 într-o leziune
urologică benignă nu fac posibilă distingerea între pierderea de sânge în urină din cauze
maligne sau benigne. Separarea inflamaţiilor din cauza alterării maligne a celulelor uroteliale
este mai sigură prin metode citologice decât prin testul NMP22.
În concluzie, studiul nostru sugerează că NMP22 nu este un indicator foarte util pentru
diagnosticarea cancerului vezicii urinare.
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