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Sykehistorie: 

2005:  
• 34 år gammel mann.  
• Tilfeldig påvist 3 cm stor, 

delvis cystisk nyretumor 
(høyre nyre)  

• Billeddiagnostisk mistanke 
om karsinom.  

• Radikal nefrektomi 2005: 
– Klarcellet RCC pT1a 

• Siden kontrollert uten 
tegn til residiv ved 
lokalsykehus.  
 

2013:  
• Høyresidige brystsmerter 
• CT thorax:   

– nytilkommet tumor 
utgående fra 3. costa 
på høyre side.  

• Costareseksjon (2.-4. 
costa) høsten 2013.  
 

 



Makroskopisk undersøkelse 

2005:  

• Nyre med tumor i øvre pol, 30 
mm:  
– Pseudokapsel 

– Delvis solid og delvis cystisk  

– Lobulert 

– Gulbrun til beige snittflate i 
solide områder  

2013:  

• Resektat bestående av deler av 
tre costae 

• Midterste costa infiltrert av 
nekrotisk, bløt tumor 

• Største diameter ca 6 cm  



 Mikroskopisk undersøkelse costatumor: 
     Cystisk, solid og pseudopapillært 



                      Mikroskopisk undersøkelse costatumor: 
Høy nukleoligrad og rikelig med klart og granulert eosinofilt cytoplasma 
 



Immunhistokjemisk undersøkelse av  

   costatumor  



 Mikroskopisk undersøkelse av  
   nyretumor: 

Mikrocystisk vekst            Tubulær vekst 



 Mikroskopisk undersøkelse av  
   nyretumor 

• Vekst i reder 

• Rikelig med klart eller eosinofilt granulert cytoplasma 

• Høy nukleoligrad 



 Mikroskopisk undersøkelse av  
   nyretumor 

• Rosett-liknende strukturer i cystiske hulrom 

– Hyaline globuli (basalmembranmateriale) 

– Krans av tumorceller med lite cytoplasma 



 

Immunmarkør Primærtumor Metastase 

Pax 8 + + 

CK7 - - 

RCC - / (+) -  

CK AE1-AE3 - / (+) - / (+) 

CD10 - - 

Vimentin - / (+) - 

CA IX - - 

Melan-A + + 

P504s - 

EMA - 

SMA - 



  Immunhistokjemi:  
   Melan-A 



  Differensialdiagnostiske vurderinger: 

• Ikke holdepunkt for klarcellet, papillært eller 
kromofobt nyrecellekarsinom  
– CD10-, CK 7-, CA IX-, vimentin - /(+), CK - / (+) 

• Angiomyolipom? Binyrebarktumor? 

– Melan-A+ 

– Pax 8 + => utelukker disse diagnosene 

• Immunprofilen i kombinasjon med morfologi, 
reiste mistanke om MiTF/TFE-
translokasjonsassosiert nyrecellekarsinom 



    MiTF/TFE-translokasjonsassosiert 
 nyrecellekarsinom (TrA-RCC) 

• RCC med genetisk re-arrangement i form 
av translokasjon 
 

• To hovedtyper: 
– TFE3-TrA-RCC: t(Xp11) 
– TFEB-TrA-RCC: t(6;11)(p21;q12) 

 
• TFE3 og TFEB er transkripsjonsfaktorer (TF) 

– Tilhører MiTF/TFE-subfamilien 
 

• Ved translokasjon: 
– TFE3/TFEB-genene oppreguleres 
– TFE3-/TFEB-proteinene blir overuttrykt 
– Dysregulering av cellevekst, 

differensiering og celleoverlevelse der 
disse transkripsjonsfaktorene er 
involvert 



Diagnostikk av TrA-RCC 
• Mistenkes ved morfologi i kombinasjon med 

immunhistokjemiske undersøkelser  
• Morfologi: 

– Høy kjernegrad 
– Papillært, solid, reder, mikrocystisk, tubulært 
– Cytoplasma: Klart eller granulert eosinofilt 
– Psammoma-legemer 
– Pseudorosetter 

• Immunprofil:  
– Negative el fokalt positive for CK, EMA, Vimentin 
– Positive for Melan-A og HMB-45 
– CD10 - / + 
  

• For å stille diagnosen må man imidlertid utføre 
immunhistokjemisk undersøkelse mhp TFE3/TFEB, PCR eller 
FISH 



Immunhistokjemi ved TrA-RCC 
• Immunmarkørene TFE3 

eller TFEB  

 

• Påviser fusjonsproteinene 
TFE3 og TFEB som er 
overuttrykt 

 

• Negativ immunreaksjon 
for TFE3 i aktuell tumor 

 

• Positiv immunreaksjon for 
Cathepsin-K 



FISH=gullstandard 

• Split-probe eller fusjonsprobe (ref 6) 

• FISH utført ved Johns Hopkins Reference Laboratories 
påviste  translokasjon t(6;11) i aktuelle tumor  

• Diagnose: TFEB-translokasjonsassosiert 
nyrecellekarsinom med metastase 



  MiTF/TFE-translokasjonsassosierte 
  nyrecellekarsinomer 
• Inkludert i WHOs klassifikasjonssystem i 2004 
• Først beskrevet hos barn og yngre voksne (1996) 
• Nå kjent i økende grad også blant voksne og eldre  
• De er rapportert å utgjøre: 

– opptil 5 % av nyrecellekarsinomer (RCC) hos voksne 
– opptil 40 % av RCC hos barn (ref.2)  

• Sannsynligvis er de hyppig underdiagnostisert da 
de kan forveksles med andre mer kjente 
tumortyper  

 
 



Klinikk 

• Den kliniske konsekvensen av diagnose:  

– Standard behandlingsprotokoll for 
nyrecellekarsinomer er ikke så virksomme pga 
forskjeller i molekylær patogenese 

• Tyrosin-kinase-hemmere 

– Anti-neoplastisk medikament ved 
skjelettmetastaser da MiTF/TFE er involvert i 
regulering av osteklastaktivitet 
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