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Ágrip 

Inngangur. Nýrnakrabbamein telja um 3% allra illkynja æxla á Íslandi. Nýrnafrumukrabbamein af 

tærfrumugerð er algengasta undirgerð þeirra. Algengt er að við greiningu hafi meinvörp myndast og 

minnkar það batahorfur sjúklinga. Til að staðfesta gerð meins í nýra og uppruna meinvarpa þaðan 

getur verið hjálplegt að nota mótefnalitanir. Hingað til hafa mest verið notuð mótefnin CD10, vimentin 

og renal cell carcinoma marker (RCCma) sem öll eru jákvæð í meirihluta tærfrumukrabbameina nýrna. 

RCCma hefur ekki þótt vera nógu næmt og þá sérstaklega til greiningar meinvarpa. Nú er komið á 

markað paired box gen (PAX) 8 mótefni sem vonast er til að gefi betri raun. Markmið þessarar 

rannsóknar var að þróa aðferð með PAX8 mótefni til notkunar á meinafræðideild Landspítala (LSH) og 

bera næmi þess saman við næmi mótefnanna CD10, RCCma og vimentin. Sértækni mótefnanna var 

ekki metin í rannsókninni. 

Efni og aðferðir. Notuð voru 40 tilfelli tærfrumukrabbameina í nýrum úr lífsýnasafni LSH. Prófaðar 

voru tvær mismunandi þynningar á PAX8 mótefni fyrir mótefnalitanir og heppilegt viðmiðunarsýni fyrir 

það fundið. Öll 40 sýnin voru lituð með hefðbundinni hematoxilyn og eosin (HE) litun og mótefnalituð 

með fjórum mótefnum (CD10, PAX8, RCCma og vimentin) þar sem notuð var stöðluð tveggja þrepa 

fjölliðu aðferð. Sýni voru metin með smásjárskoðun með tilliti til styrks og dreifingar litunar í æxlisvef.  

Niðurstöður. Prófun á PAX8 mótefni sýndi að þynning mótefnisins 1:20 gefur sterka og jafnt 

dreifða litun bæði í eðlilegum nýrnavef og æxlisvef. Mótefnalitun með CD10 sýndi að 90% æxla tjá 

CD10, hlutfall jafnt milli frummeina og meinvarpa en tjáning þess er þó sterkari í frummeinum. Tjáning 

PAX8 er í 95% frummeina en í 80% meinvarpa, litun með PAX8 er sterkari og jafnt dreifðari í 

meinvörum en frumæxlum. RCCma er jákvætt í 62,5% tilfella, 70% frummeina og 55% meinvarpa, og 

tjáning er sterkari í frummeinum en meinvörpum. Vimentin er tjáð í 65% frumæxla en í öllum 

meinvörpum og er litun í flestum tilfellum sterk og vel dreifð. 

Umræður. PAX8 mótefnið er heppilegt að nota í þynningunni 1:20 og eðlilegt nýra hentar vel sem 

viðmiðunarsýni. Næmi fyrir tærfrumukrabbameinum nýrna er mest hjá mótefnunum CD10, PAX8 og 

vimentin en minnst hjá RCCma. Samkvæmt öðrum rannsóknum er sértækni RCCma aftur á móti 

mest, þar á eftir kemur PAX8 og sértæknin er minnst hjá CD10 og vimentin. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna því að til að fá sem besta greiningu þessara æxla gefi líklega góða raun að nota öll 

fjögur mótefnin saman því þau vega hvert annað upp þegar kemur að næmi og sértækni hvers og 

eins.  
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1  Inngangur  

Verkefni þetta var unnið á meinafræðideild Landspítala (LSH) vorið 2015. Á deildinni fara fram 

rannsóknir á vefjasýnum. Tilgangur þeirra er að greina meinsemdir í vefjunum, svo sem krabbamein 

og aðra sjúkdóma, meðal annars til að hægt sé að meta batahorfur og ákvarða meðferðir sjúklinga. 

Greiningar fara fram með skoðun vefjasýna stórsætt og í smásjá. Í mörgum tilfellum fæst greining með 

almennum vefjalitunum en í sumum tilfellum þarf frekari rannsóknir og eru það þá aðallega 

mótefnalitanir sem gerðar eru til að fá sem nákvæmasta greiningu. 

Krabbamein í nýrum telja um 3% illkynja æxla á Íslandi. Algengasta vefjagerð þeirra er 

nýrnafrumukrabbamein af tærfrumugerð. Talsverður hluti greinist vegna meinvarpa og geta þau dreifst 

mjög víða (1). Nokkur mótefni hafa verið notuð við greiningu meinanna. Í upphafi árs 2013 var 

mótefnið Renal cell carcinoma marker (RCCma) tekið í notkun á deildinni. Það hefur ekki gefið nógu 

góða raun því færri æxli greinast jákvæð með því en vonast var til. Því var ákveðið að prófa annað 

mótefni, paied box gen (PAX) 8 mótefni, í von um að það gæfi betri raun. Áður en mótefnið verður 

tekið í almenna notkun á deildinni þarf að þróa aðferð og meta hvort það gefi betri raun en forverar 

þess og þá aðallega RCCma. Var það kveikjan að þessu verkefni. 

 

1.1 Nýru 

1.1.1 Líffærafræði nýrna 

Nýru eru tvö baunalaga líffæri staðsett hvort 

sínu megin við hrygginn, rétt ofan við mitti. Þau 

eru hluti af þvagfærakerfi líkamans sem 

samanstendur, auk nýrna, af þvagpípu, 

þvagblöðru og þvagleiðurum. Hlutverk þess er 

að skilja út úr líkamanum úrgangsefni með 

þvagi. Hvort nýra vegur 110-170 g og er um 11-

14 cm langt, 6 cm breitt og 4 cm þykkt (3). 

Nýrun eru skorðuð bak við lífhimnu (sem 

umlykur kviðarhol) og því utan kviðarhols og eru 

þau fest milli lífhimnunnar og beina og vöðva í 

bakinu. Íhvolfi hluti nýrna snýr inn að miðju 

líkamans og þar ganga inn og út úr hvoru þeirra 

æðar, taugar, sogæðar og þvagpípa. 

Nýrnaslagæðar (renal artery) greinast út frá 

kviðarhluta ósæðar og veita blóði til nýrna. Nýrnabláæðar flytja blóðið frá nýrum og sameinast neðri 

holæð (inferior vena cava). Út um þvagleiðara rennur þvag frá nýrum til þvagblöðru, áleiðis út úr 

líkamanum (4). Skýringarmynd af byggingu nýra má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Bygging nýra. 

Teikning af vinstra nýra. Aðlöguð mynd frá (2). 
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Nýrum er skipt í ytri hluta, börk (cortex), og innri hluta, merg (medulla), og myndast skiptingin 

vegna uppröðunar nýrunga (nephrons) sem eru starfrænu hlutar nýrnanna. Í hvoru nýra er um ein 

milljón nýrunga. Um 80% nýrunga er staðsettur í berki en um 20% þeirra ná niður í merg. Hýði 

(capsule) umlykur nýrað en það samanstendur af trefjum, aðallega kollageni og elastíni, og hlutverk 

þess er að afmarka, styðja og verja nýrnavefinn (4).   

Nýrungur samanstendur af gaukli (glomerulus) og píplukerfi. Gaukull er háræðahnoðri staðsettur í 

Bowman’s hylki (Bowman’s capsule) og í honum fer fram síun (filtration) blóðs. Bowmans’s hylki er 

bollalaga trekt sem umlykur gaukul og er upphaf píplukerfis nýrungsins. Þekjufrumur hylkisins liggja 

upp við háræðar gaukuls og umlykja þær. Næsti hluti píplukerfisins kallast nærliggjandi pípla (proximal 

tuble), þar á eftir kemur lykkja Henle (loop of Henle) og loks fjærliggjandi pípla (distal tuble) sem 

rennur saman við safnpíplu (collecting duct) sem sameinar fjölda nýrunga. Safnpíplur liggja út í 

nýrnaskjóðu (renal pelvis) en frá henni liggur þvagleiðari til þvagblöðru. Umhverfis píplukerfið liggja 

háræðar (peritubular capillaries) sem taka við og veita vökva og næringarefnum til og frá píplunum (4, 

5).  

 

1.1.2 Lífeðlisfræði nýrna 

Í nýrum fer fram síun úrgangsefna úr blóði og framleiðsla þvags. Nýrun stýra þannig efnasamsetningu 

og rúmmáli bæði blóðs og þvags og taka með því þátt í stjórnun blóðþrýstings. Nýrun taka við um 

fjórðungi útfalls hjartans á hverjum tíma, alls um 2.000 l/sólarhring (4).  

Framleiðslu þvags í nýrum má skipta í þrjú meginskref. Þau eru síun, frásog (reabsorbtion) og seyti 

(secretion). Þessi þrjú skref fara öll fram í nýrungum. Síun felst í flutningi vökva út úr háræðum 

gaukuls inn í Bowman’s hylki. Á þennan hátt eru framleiddir um 180 l/sólarhring af frumþvagi. 

Frumþvagið rennur um píplukerfi nýrunga og þar fer fram frásog og seyti. Frásog felst í því að flytja 

vökva og uppleyst efni til baka úr píplukerfinu og yfir í háræðarnar sem liggja umhverfis það og stjórna 

þannig rúmmáli þvagsins. Seyti felst í flutningi ákveðinna sameinda frá blóði háræðanna og að bæta 

þeim við síaða vökvann í píplunum og þannig er efnasamsetningu þvagsins stjórnað (4).  

Síun er stjórnað af þrenns konar þrýstingi: vökvastöðuþrýstingi blóðs sem flæðir um gaukul og 

veldur leka út um þekjuna, osmótískum þrýstingi innan gaukuls, sem er hærri en þrýstingurinn innan 

Bowman’s hylkis, og þrýstings sem myndast vegna þess. Magn vökva sem myndast á þennan hátt er 

mælt með gaukulsíunarhraða (GFR) sem er mælieining sem notuð er sem mat á starfsemi nýrna. 

Eðlilegur GFR er 180 l/sólarhring sem samsvarar því að nýrun hreinsa allt blóð líkamans um 60 

sinnum á sólarhring. Frásog stjórnast af mismun á þrýstingi milli píplukerfis og háræðanna sem 

umlykur það. Seyti er virkur flutningur þar sem sameindir eru fluttar gegn styrkhalla úr píplum yfir til 

háræða. Á þennan hátt má stjórna magni vökva og sameinda sem verða að þvagi. Magn þvags 

stjórnast af líkamsstarfsemi hverju sinni. Vökvinn sem nær til nýrnaskjóðu er endanlegt þvag sem skila 

á út úr líkamanum og er magnið aðeins um 1% frumþvagsins, 1,5 l/sólarhring (4). 
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1.1.3 Vefjagerð nýrna 

Eðlilegt nýra samanstendur af fjórum vefjagerðum: blóðæðum, gauklum, píplum og millivef. Blóðæðar 

nýrna eru sambærilegar öðrum slíkum í líkamanum og hafa þrjú lög. Það innsta samanstendur af 

æðaþekju sem er einfalt flöguþekjulag, undirlagi úr lausum bandvef og elastískum bandvefsþráðum. 

Miðlagið er myndað úr sléttum vöðvafrumum og elastískum trefjum og ysta lagið er himna úr bandvef. 

Lögin þrjú eru misþykk eftir gerð æða og hlutverki þeirra (2, 6). Gauklar samanstanda af sérhæfðri 

æðaþekju, þekjuvef og mesangial frumum sem raðað er utan um þykka grunnhimnu. Píplukerfið hefur 

mismunandi vefjagerð eftir staðsetningu og starfsemi píplanna. Nærliggjandi píplur eru byggðar upp af 

hlykkjóttum og beinum svæðum og eru fóðraðar með stórum ílöngum frumum með sýrusæknu 

(acidophilic) umfrymi. Þær eru ríkar af örtotum, innanfrumublöðrum og hvatberum og hafa mikla getu 

til að flytja vökva í gegnum sig. Lykkja Henle er fóðruð með tenings- og stuðlaþekjufrumum, ríkum af 

örtotum og frumulíffærum. Sá hluti lykkju Henle sem liggur niður á við er þunnveggja en sá sem liggur 

upp á við er þykkveggja. Fjærliggjandi píplur eru þrengri og styttri en þær nærliggjandi. Þær hafa færri 

örtotur og frumulíffæri og flutningur um þær er ekki eins mikill. Safnpíplur eru byggðar upp af 

teningslaga þekjufrumum. Millivefur nýrans er úr sérhæfðum millivefsfrumum og bandvef en hefur ekki 

sérstaka byggingu (2, 6). 

 

1.2 Krabbamein í nýrum  

1.2.1 Faraldsfræði  

Krabbamein í nýrum eru um 3% allra illkynja æxla á Íslandi og eru þau nær tvöfalt algengari hjá 

körlum en konum. Meðalaldur sjúklinga sem greinast með nýrnakrabbamein hérlendis er 65 ár. 

Nýgengi á árunum 2006-2010 var 13,4 af 100.000 hjá körlum en 6,5 af 100.000 hjá konum. Meðalfjöldi 

tilfella var 45 á ári og meðalfjöldi látinna á ári voru 13 karlar og 7 konur (1). Tíðni meinanna er hærri 

hérlendis en í nágrannalöndum okkar. Á heimsvísu eru nýrnakrabbamein um 2% allra illkynja æxla (7). 

Þau eru algengust í Evrópu, Norður-Ameríku, Ástralíu og Rússlandi en sjaldgæfust eru þau í Afríku og 

Suðaustur-Asíu, sérstaklega í Kína. Ástæður þessa landfræðilega munar eru taldar liggja bæði í erfða- 

og umhverfisþáttum. Orsakir nýrnakrabbameina eru ekki ljósar en meðal áhættuþátta eru 

tóbaksreykingar sem talið er að valdi um 20-30% tilfella, offita og ýmis mengandi efni í umhverfi svo 

sem þungmálmar (1). 

 

1.2.2 Flokkun 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur út flokkun fyrir krabbamein (7). Flokkunin byggir á 

vefjafræðilegum uppruna æxlanna og útliti þeirra við smásjárskoðun. Algengasta illkynja æxlisgerðin 

er nýrnafrumukrabbamein (renal cell carcinoma) en þau eru um 90% allra innkynja æxla í nýrum en 

þar á eftir koma krabbamein í nýrnaskjóðu (8).  

Samkvæmt flokkun WHO er nýrnafrumukrabbameinum skipt í nokkra undirflokka en langalgengust 

þeirra eru nýrnafrumukrabbamein af tærfrumugerð (clear cell renal cell carcinoma) sem telja um 70% 

allra nýrnafrumukrabbameina, 10% eru totumyndandi nýrnafrumukrabbamein (papillary renal cell 
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carcinoma) og sjaldgæfari gerðir eru chromophobe nýrnafrumukrabbamein (chromophobe renal cell 

carcinoma) (5%), krabbamein í safnpíplum (collecting duckt carcinoma) (1%) og fleiri enn sjaldgæfari 

gerðir sem ekki falla í aðra flokka (7).  

 

1.2.3 Einkenni 

Krabbamein í nýrum vaxa yfirleitt hægt og geta þau orðið töluvert stór án þess að sjúklingur hafi 

einkenni. Flest æxli eru einangruð við nýrað í langan tíma og hafa lítil áhrif á starfsemi líffærisins. Því 

koma ekki fram merki eða einkenni um að æxli sé til staðar. Stærstur hluti sjúklinga hefur engin 

einkenni við greiningu. Sjúklingar sem sýna einkenni klassísku þrenningarinnar (classic triad): blóð í 

þvagi, verki og fyrirferðaraukningu í kvið, hafa yfirleitt langt genginn sjúkdóm en aðeins um 20% 

sjúklinga sýna þessi einkenni. Ósértæk einkenni svo sem hiti, þyngdartap, þreyta, ógleði og uppköst 

eru algengari en klassíska þrenningin en þó sýna aðeins um 30% sjúklinga með 

nýrnafrumukrabbamein einhver þessara einkenna. Fjölgun rauðra blóðkorna og hækkun kalsíums í 

blóði geta einnig verið einkenni nýrnafrumukrabbameina en þessi einkenni koma fram vegna aukinnar 

erythropoetinframleiðslu og kölkunar í æxlunum (1, 6). 

Nýrnafrumukrabbamein geta verið afleiðingar af öðrum nýrnasjúkdómum. Til dæmis eru sjúklingar 

með langvinna nýrnabilun eða áunnin blöðrunýru taldir vera í 10-50 faldri hættu á að fá 

nýrnafrumukrabbamein (6). 

 

1.2.4 Greining 

Myndgreiningarrannsóknir eru helstu greiningaraðferðir fyrir nýrnakrabbamein. Æxli má greina með 

ómskoðun, tölvusneiðmyndum og segulómskoðun. Vegna þess hve seint nýrnakrabbamein gefa frá 

sér einkenni er algengt að þau finnist fyrir tilviljun við rannsóknir vegna annarra vandamála hjá 

sjúklingum. Ef ástæða þykir er tekið vefjasýni með holri nál til vefjafræðilegrar greiningar (1, 7). 

Meðferð nýrnakrabbameina felst langoftast í brottnámi sjúka nýrans eða þess hluta nýrans sem 

inniheldur æxli. Að því loknu er æxlið sent í vefjafræðilega greiningu þar sem endanleg greining fer 

fram með smásjárskoðun á æxlisfrumum. Þá er æxlið greint í flokka eftir vefjaútliti og niðurstöður 

þeirra greininga notaðar við ákvörðun frekari meðferða o.fl. (1). 

 

1.2.5 Tærfrumukrabbamein í nýrum 

Nýrnafrumukrabbamein af tærfrumugerð eru illkynja æxli sem samanstanda af frumum með tæru eða 

rauðleitu umfrymi með fíngerðu æðaneti (vascular network). Þau eru upprunin í píplukerfi nýrans í 

berkinum (6).  

 

1.2.5.1 Stórsætt útlit  

Tærfrumukrabbamein eru oftast hnöttótt og eru staðsett í berki nýrans. Þau eru vel afmörkuð frá 

heilbrigðum vef og hafa oft sýndarhýði um sig. Meðalæxli af þessari gerð eru um 7 cm í þvermál og 
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geta orðið allt að 15 cm í þvermál en vegna þess að meinin greinast nú fyrr en áður greinast þau æ 

minni (6). Stærðin segir ekki endilega til um horfur æxlisins þó töluverð fylgni sé milli stærðar æxlis og 

tíðni meinvarpa. Æxlin eru yfirleitt gulleit vegna mikils fituinnihalds frumnanna. Fitan samanstendur af 

kólesteróli, hlutlausum fitum og fosfórlípíðum. Algengt er að í æxlunum séu blöðrur, drep og blæðingar 

(6, 7). 

 

1.2.5.2 Smásætt útlit 

Tærfrumukrabbamein hafa margbreytilegt útlit í smásjá og geta haft ýmisskonar byggingarmynstur. 

Þau sýna ýmist þéttan frumuvöxt eða blöðru- eða kirtillíkan vöxt. Sjaldgæft er að tærfrumukrabbamein 

myndi greinilega ganga eða totur. Æxlin hafa reglulegt net þunnveggja blóðæða sem getur verið 

greiningareinkenni fyrir þessa gerð æxla. Í æxlum af hárri gráðu er algengt að sjá frumur með rauðleitu 

umfrymi. Þessar frumur liggja oft nálægt svæðum með drepi í eða blæðingum (6). 

Umfrymi æxlisfrumna er oft ríkt af fitum og glýkógeni en fitan leysist upp við meðferð vefjarins í 

vefjavinnsluferlinu og sést því ekki í smásjá. Umfrymið virðist því vera tært en umlukið vel greinanlegri 

frumuhimnu. Hlutlausu fiturnar má þó greina í ófestum vef með oil red O og Sudan IV litun, fosfórlípíð 

með Sudan black B litun og glýkógen með periodic acid-Schiff (PAS) litun (6).  

Í vel þroskuðum æxlum er kjarni kringlóttur og fínkornóttur með jafndreifðu litni. Kjarnakorn getur 

verið lítið eða stórt, lítið áberandi eða mjög áberandi en verður óeðlilegra eftir því sem gráða æxlisins 

hækkar (7). Ýmiskonar sjaldgæf einkenni geta sést í vefjum tærfrumukrabbameina svo sem kölkun, 

beinmyndun og jafnvel, í hágráðu æxlum, getur sést spólufrumuþroskun og æxlið líkst bandvefsæxli 

(sarcoma). Fæst tærfrumukrabbamein valda bólguviðbrögðum en þó geta æxli haft mikið magn 

neutrofíla og eitilfrumna (6). 

 

1.2.5.3 Erfðafræðilegir þættir 

Í færri en 5% tilfella eru tærfrumukrabbameinsæxli í báðum nýrum en það eru yfirleitt mein af völdum 

erfðasjúkdóma. Algengastur slíkra sjúkdóma er Von Hippel-Lindau sjúkdómurinn (VHL). VHL er 

ríkjandi erfðasjúkdómur sem veldur ýmsum sjúkdómum og hefur meðal annars verið tengdur við 

krabbamein í nýrum. Sjúkdómurinn veldur fjölda lítilla stakra æxla og blaðra í nýrnavefnum. Æxlin eru 

yfirleitt af tærfrumugerð og oft mörg í hvoru nýra og í báðum nýrum. Sjötíu prósent einstaklinga sem 

bera VHL sjúkdóminn greinast með tærfrumukrabbamein í nýrum fyrir 70 ára aldur. Krabbameinin 

byrja að myndast milli 16 og 67 ára aldurs en meðalaldur við greiningu er um 37 ár, sem er mun lægra 

en hjá þeim sem ekki bera VHL sjúkdóminn (7). 

 

1.2.6 Meinvörp 

Meinvarp er það kallað þegar æxli í einu líffæri eða líkamshluta flyst til annars vegna flutnings illkynja 

æxlisfrumna milli svæðanna (9). Til að meinvarp geti orðið þarf æxlisfruma að losa sig frá vefnum sem 

hún tilheyrir, koma sér inn í blóð- eða sogæð og flytjast með þeim til annars líffæris og koma sér þar 

fyrir (10).  
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Nýrnakrabbamein, þar með talin tærfrumukrabbamein, geta dreifst til ýmissa svæða innan 

líkamans og dreifast oft á óvenjulegan hátt. Staðbundin íferð felst í því að meinið fer gegnum hýði 

nýrans og út í aðlægan fituvef sem umlykur nýrað. Á sama hátt getur meinið dreifst í kviðarhol eða til 

nýrnahettu sem er kirtill sem liggur ofan á nýrum. Meinvörp nýrnafrumukrabbameina geta komið fram 

löngu eftir að frummeinið hefur verið fjarlægt, jafnvel allt að 10 árum síðar. Meinvörp eru 

langalgengust í lungum, beinum og lifur en einnig koma þau oft fyrir í mjúkvefjum, nýrnahettum, 

fleiðru, heila, skjaldkirtli, hjarta og lífhimnu (5, 7). Nýrnafrumukrabbamein dreifast einnig til svæðiseitla, 

þau meinvörp eru oft lítil en batahorfur minnka umtalsvert ef þau eru til staðar (6).  

 

1.2.7 Horfur 

Horfur flestra krabbameinssjúklinga fara mjög eftir því hve snemma krabbameinið er greint. Batahorfur 

eru metnar út frá mörgum þáttum svo sem kjarnagráðu, æxlisstærð, vefjagerð, meinvörpum og stigun 

(5, 6). Stigun er mikilvægasti þátturinn en hún byggir á stærð frumæxlis og dreifingu þess til 

svæðiseitla eða fjarlægra staða. Notað er TNM (æxli, eitlar, meinvörp: tumor, nodes, metastases) 

stigunarkerfi þegar stig krabbameina eru metin en það er fjögurra stiga kerfi þar sem hærra stig gefur 

verri batahorfur. Gráðun krabbameins segir til um hve mikið æxli líkist upprunavef sínum, eftir því sem 

æxli er ólíkara upprunavefnum hækkar gráða þess (5). Fjöldi gráðunarkerfa eru til og byggja þau flest 

á frumugerð æxlanna og/eða byggingarlegum þáttum þeirra. Kjarnagráðun er heppilegri en önnur 

vefjafræðileg einkenni við flokkun nýrnakrabbameina. Gráðunarkerfi eru mikilvæg vegna notkunar 

þeirra við mat á batahorfum sjúklinga og því nauðsynlegt að þau varpi sem bestu ljósi á horfur 

sjúklinga (11). 

 

1.2.7.1 Fuhrman gráðunarkerfið 

Mest notaða gráðunarkerfi fyrir nýrnafrumukrabbamein er Fuhrman gráðunarkerfið (12), sjá 

skilgreiningu í töflu 1. Það var sett fram árið 1982 af Fuhrman og félögum og byggir á útliti kjarna í 

æxlisfrumum. Greiningar á notkun Fuhrman kerfisins og getu þess til að meta batahorfur og lifun 

sjúklinga hafa sýnt að í gráðu 1 krabbameinum eru tölfræðilega minni líkur á meinvörpum miðað við 

krabbamein af gráðum 2 til 4. Mun á fimm ára lifun sjúklinga er hægt að skipta í þrjá flokka, þeir sem 

hafa góðar horfur (gráða 1), þeir sem hafa slæmar horfur (gráða 4) og þeir sem eru á milli gráðu 1 og 

4 (gráður 2 og 3). Skipting milli gráðu 2 og 3 er þó réttlætanleg vegna þess að töluverður munur er á 

kjarnaútliti frumna í æxlum af gráðu 2 og 3. Aðrar tölfræðilegar greiningar hafa sýnt fram á að 

Fuhrman kerfið yrði tölfræðilega marktækara ef sameinaðar yrðu gráða 1 og 2 annars vegar og gráða 

3 og 4 hinsvegar (11).  
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Tafla 1. Skilgreining á Fuhrman gráðunarkerfinu.  

Kerfið byggir á útliti kjarna í æxlisfrumum nýrnafrumukrabbameina (6, 11, 12). 

Fuhrman gráða: Kjarnastærð [μm]: Kjarnalögun: Krómatín: Kjarnakorn: 

1 <10 Hringlaga Þétt Ógreinanlegt 

2 15 Hringlaga Fínkornótt Lítið, sést ekki í 10x stækkun 

3 20 Hring- eða egglaga Grófkornótt Vel greinanlegt 

4 >20 Margbreytilegur, margbleðla Mikið Stórt 

 

1.2.8 Lifun 

Um helmingur allra sjúklinga með nýrnakrabbamein er enn á lífi fimm árum eftir greiningu og fimm ára 

lifun er allt að 90% hjá sjúklingum sem hafa lítil og staðbundin æxli við greiningu. Þeir hafa bestar 

batahorfur sem greinast af tilviljun því þá er sjúkdómurinn yfirleitt styttra gengin en ef hann er greindur 

vegna einkenna. Vegna síðbúinna einkenna sjúkdómsins hefur um þriðjungur sjúklinga meinvörp við 

greiningu. Það minnkar batahorfur töluvert og eru aðeins um 15% þessara sjúklinga enn á lífi fimm 

árum eftir greiningu. Þeim sjúklingum hefur þó farið fækkandi undanfarin ár vegna þess að æxlin 

greinast fyrr en áður (1). Á mynd 2 má sjá línurit yfir hlutfallslega fimm ára lifun sjúklinga með 

nýrnakrabbamein á Íslandi á árunum 1959-2009. Lifunin hefur aukist umtalsvert yfir allt tímabilið en tók  

þó dýfu hjá konum á tímabilinu 1979-1988. Á tímabilinu 1999-2008 var lifunin komin upp í 68% hjá 

konum og 64% hjá körlum og hefur hún því rúmlega tvöfaldast hjá báðum kynjum yfir allt tímabilið. 

Batahorfur og lifun er misjafnar eftir vefjagerð meinanna.  

 

 

Mynd 2. Fimm ára hlutfallsleg lifun árin 1959-2008. 

Fimm ára hlutfallsleg lifun sjúklinga sem greindust með nýrnakrabbamein á Íslandi á tímabilinu 1959-

2008. Rauða línan merkir konur en sú bláa karla (1). 
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1.2.9 Meðferð 

Meðferð við nýrnakrabbameini er skurðaðgerð þar sem sjúka nýrað eða sjúki hluti þess er fjarlægður. Í 

flestum tilfellum er allt nýrað fjarlægt ásamt fitu- og eitilvef umhverfis það og nýrnahettunni sem liggur 

ofan á nýranu. Með bættri myndgreininga- og skurðtækni og fjölgun greininga lítilla æxla hefur 

hlutabrottnám nýra þó aukist. Ef meinvörp hafa ekki myndast dugir þessi aðgerð yfirleitt sem lækning. 

Ef meinvörp hafa myndast þarf að meðhöndla þau sérstaklega (6).  

Lyfjameðferðið hafa ekki sýnt hafa mikil áhrif á meinvörp nýrnakrabbameina og duga illa sem 

meðferð gegn þeim. Meðferð með interlaukin-2 hefur gefið bætt lífsskilyrði til styttri tíma en 

langtímaáhrif meðferðarinnar eru ekki mikil. Í tilfellum þar sem meinvörp eru lítil og einangruð, 

sérstaklega ef þau eru í lungum, getur brottskurður þeirra gefið ágæta raun (6). Á beinmeinvörp er 

stundum hægt að beita geislameðferð en yfirleitt næst ekki fullur bati. Í þróun eru sértækari gerðir lyfja 

og hefur nokkuð betri árangur náðst með notkun þeirra en árangurinn er yfirleitt tímabundinn (1). 

 

1.3 Mótefni og mótefnalitanir  

Mótefnalitanir hafa verið notaðar sem greiningaraðferð í vefjarannsóknum síðan um 1980 en þá komst 

þróun þeirra á skrið vegna mikilla framfara í ónæmisfræði og þróun mótefna. Mótefnalitanir eru í dag 

mikilvægar og hjálplegar meinafræðingum við ákvörðun á flokkun og uppruna æxla og við mat á 

horfum sjúklinga. Einnig eru þær hjálplegar læknum við val á meðferðum o.fl. Mótefnalitanir eru á 

flestum vefjarannsóknarstofum orðnar almennar (rútínu) rannsóknir og notaðar samhliða eldri 

sérlitunum og hafa þær jafnvel komið alveg í stað sérlitanna á sumum rannsóknarstofum (9). 

Mótefni eru prótein framleidd af B eitilfrumum sem svar við örvun mótefnavaka. Mótefni eru Y-laga 

sameindir. Þau eru tjáð á yfirborði frumna og seytt út í blóð og aðra vökva líkamans. Mótefnavaki er 

sameind af próteinum, kolvetnum eða öðrum fjölliðum sem framkallað getur ónæmissvar í dýrum eða 

frumum en það felur í sér framleiðslu mótefnis gegn mótefnavakanum. Prótein eru hentugir 

mótefnavakar vegna stærðar sinnar. Algengustu mótefnavakar sem valda framleiðslu mótefna í 

líkamanum eru bakteríur og veirur en í rannsóknalegum tilgangi er hægt að láta nánast hvaða 

sameind vera mótefnavaka og framleiða mótefni gegn þeim á tilraunastofum (9). Þessi framleiddu 

mótefni er hægt að nota til að leita að ákveðnum efnum (sem mynda tengingu við mótefnið) í eða á 

frumum og vefjum. Þegar þessi tenging er gerð sýnileg í vef með ákveðnum aðferðum er það kallað 

mótefnalitun. 

Margar aðferðir eru notaðar við mótefnalitanir og felst munurinn á þeim í því hvernig vefur er 

meðhöndlaður og hvernig mótefnavaki í vef er gerður sýnilegur. Hvaða aðferð verður fyrir valinu hverju 

sinni fer eftir aðstæðum og hverju leitað er eftir en mikilvægt er að ávallt sé notast við viðmiðunarsýni 

(control). Það eru vefir sem vitað er að innihalda eða innihalda ekki það efni sem rannsaka á í vefnum. 

Notkun þeirra gefur til kynna hvernig tekist hefur til við litunina og hvort útkoma hennar í sýninu sjálfu 

sé marktæk eða ekki (9). 

Mótefnalitanir eru gerðar á sýnum frá æxlum og meinvörpum til að ákvarða gerðir og/eða uppruna 

þeirra og, í sumum tilfellum, að meta meðferðarúrræði. Ýmis markefni eru þekkt og notuð við 
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greiningar á nýrnakrabbameinum og eru stöðugar framfarir í þeim fræðum. Flestar undirgerðir 

nýrnakrabbameina hafa ákveðin þekkt mynstur í mótefnalitunum og þannig er hægt að nota nokkur 

mismunandi mótefni og ákvarða gerð krabbameins út frá því hvaða mótefni gefa jákvæða eða 

neikvæða svörun í æxlisfrumunum. Tærfrumukrabbamein í nýrum hafa sýnt jákvæða svörun við 

mótefnum gegn léttum cytokeratinum (CK) svo sem AE1, Cam 5.2 en þung CK svo sem CK14 og 

34βE12 eru yfirleitt neikvæð. Tærfumukrabbamein geta einnig verið jákvæð fyrir RCCma, CD10, 

vimentin o.fl. (6). Fjöldi nýrra mótefna hefur komið fram á undanförnum árum sem sýna ákveðið 

mynstur í nýrnakrabbameinum og þar á meðal er mótefni gegn umritunarþættinum PAX8 sem hefur 

sýnt jákvæða svörun í tærfrumukrabbameinum (13, 14).  

 

1.3.1 CD10 

CD10, sem einnig er kallaður CALLA eða neprillysin, er 100kD zinkháður metalloendopeptíðasi á 

yfirborði frumna. Hlutverk hans er að óvirkja peptíð með því að kljúfa þau og hefur hann meðal annars 

áhrif á glúkagon og oxytósín (15). CD10 er tjáður á yfirborði fjölda frumna, bæði heilbrigðum og 

æxlisfrumum. Upphaflega var talið að CD10 væri sérhæft æxlismarkefni fyrir bráðahvítblæði í 

eitilfrumum (16) en síðan hefur komið í ljós að CD10 er einnig tjáður í öðrum vefjum. Hann hefur 

meðal annars fundist í eðlilegum eitilfrumuforverum, óþroskuðum B frumum í beinmerg og virkjuðum B 

frumum í eitilvef. CD10 finnst einnig í fjölda annarra vefja en blóðmyndandi vef, svo sem í gallgöngum 

(bile canaliculi) lifrar, fíbróblöstum og í svita- og munnvatnskirtlum og sérstaklega mikil tjáning er í 

þekjufrumum nýrnapípla og meltingarvegar (15, 17, 18).  

Tjáning CD10 í æxlum er einnig fjölbreytileg en hann er tjáður í flestum tilfellum eitlakrabbameins af 

B frumugerð, í Burkitt eitlakrabbameini og fleiri krabbameinum í blóðmyndandi vefjum. Aðrar 

æxlisgerðir sem tjá CD10 eru meðal annars nýrnafrumukrabbamein, krabbamein í þvagfæraþekju, 

blöðruhálskirtilskrabbamein, sumar gerðir lifrarkrabbameina og flest tilfelli sarkmeins í legslímu. Í 

mörgum brjóstakrabbameinum tjá bandvefsfrumur umhverfis æxlið CD10 og er slíkt talið vera merki 

um verri horfur. Æxli í mjólkurgöngum og bleðlum brjósta eru sjaldan jákvæð fyrir CD10 en meinvörp 

frá brjóstakrabbameinum eru hins vegar oft jákvæð. CD10 nýtist á marga vegu við flokkun og 

mismunagreiningar krabbameina og meinvarpa þeirra. Hann er til dæmis notaður til að flokka 

eitlakrabbamein og við upprunagreiningar meinvarpa, til dæmis frá brjóstum, og við mat á horfum í 

brjóstakrabbameinum (18). 

Í nýrum er CD10 tjáður í nærliggjandi píplum og þekju æðahnoðra. Hann er tjáður í miklu magni í 

tærfrumukrabbameinum og totumyndandi nýrnafrumukrabbameinum en er ekki tjáður í chromophobe 

nýrnakrabbameinum. CD10 hefur því verið hjálplegt mótefni í mismunagreiningum á 

nýrnafrumukrabbameinum. Í rannsókn þar sem tjáning CD10 var borin saman í mismunandi 

nýrnakrabbameinum voru 94% tilfella tærfrumukrabbameina jákvæð fyrir CD10 og hjá meirihluta þeirra 

litaðist yfir helmingur krabbameinsfrumna jákvæður. Til samanburðar voru öll tilfelli chromophobe 

nýrnafrumukrabbameina neikvæð (15, 19, 20). 
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1.3.2 PAX8 

PAX genafjölskyldan samanstendur af níu genum sem skrifa fyrir umritunarþáttunum PAX1-9. Þeir 

taka þátt í fósturþroskun með því að stýra líffæramyndun og viðhalda fjölhæfni (pluripotency) 

stofnfruma við þroskun. PAX8 er umritunarþáttur sem meðal annars er nauðsynlegur fyrir þroskun 

nýrna, heila, augna, skjaldkirtils og Müllerian kerfisins. PAX8 er einnig tjáður í fjölda mismunandi æxla 

svo sem í nýrna-, skjaldkirtils-, eggjastokka- , leg- og Wilms æxlum. Skjaldkirtilskrabbamein eru yfirleitt 

alltaf jákvæð fyrir PAX8 sem og flest tilfelli eggjastokkaæxla, legslímu og tærfrumukrabbameina. 

Krabbamein í hóstarkirtli og brisi eru oft jákvæð en krabbamein í lungum, blöðruhálskirtli, brjóstum, 

lifur og ristli eru yfirleitt neikvæð (13, 21-24).  

PAX8 hefur verið lýst sem markefni fyrir tærfrumukrabbamein í nýrum og hefur sýnt allt að 88-97% 

jákvæðni í æxlisfrumum tærfrumukrabbameina, bæði í frumæxlum og í meinvörpum þeirra. Í eðlilegu 

nýra á tjáning að vera mest í kjörnum fjærliggjandi pípla og safnpíplum og hefur mótefnalitun á 

tærfrumukrabbameinsfrumum sýnt sterka tjáningu í kjörnum æxlisfrumna (23, 25). PAX8 nýtist einnig 

til aðgreiningar nýrnafrumukrabbameins frá öðru algengu krabbameini í þvagfærum, krabbameini í 

þvagfæraþekju (urothelial carcinoma). Ekki hefur verið sýnt fram á marktækan mun á tjáningu PAX8 

eftir stigi eða gráðu æxlis (26). Í rannsókn þar sem frumæxli og meinvörp þeirra voru borin saman voru 

90% meinvarpa jákvæð fyrir PAX8 og litunin í þeim var í mörgum tilfellum sterkari samanborið við 

frummeinið (21, 26). PAX8 virðist því vera nokkuð næmt markefni fyrir nýrnafrumukrabbamein en þar 

sem PAX8 finnst í ýmsum öðrum vefjagerðum og æxlum er sértæknin ekki nægjanleg til að hægt sé 

að nota það eitt og sér til greiningar nýrnakrumukrabbameina (23, 24). 

 

1.3.3 RCCma 

RCCma er mótefni sem tengist yfirborðsglýkópróteini í þekjufrumum nærliggjandi pípla og Bowman’s 

hylki. Í öðrum eðlilegum vef er tjáning próteinsins einangruð við þekju í holrúmum bleðla og 

mjólkurganga brjósta og eistnalyppuganga (27).  

Tjáning próteinsins er töluverð í flestum nýrnafrumukrabbameinum og meinvörpum þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt að 80-93% nýrnafrumukrabbameina gefa jákvæða svörun við mótefninu en 

aðeins um 67-84% meinvarpa þeirra. Tjáning er mikil í tærfrumukrabbameinum (84-92% jákvæðni) og 

totumyndandi nýrnafrumukrabbameinum (93-100% jákvæðni), sérstaklega í æxlum af lágri gráðu. 

Tjáning er sjaldgæf í chromophobe nýrnafrumukrabbameinum (0-45% jákvæðni) og enn sjaldgæfari í 

oncocytoma æxlum (0-14% jákvæðni) (21, 27). Tjáning próteinsins hefur fundist í fáum æxlum af 

öðrum uppruna en þar á meðal eru krabbamein í mjólkurgöngum brjósta þar sem 45-88% eru jákvæð 

og kímfrumum eistna þar sem 8% eru jákvæð (21). 

Undanfarið hefur RCCma verið eitt mest notaða mótefnið til greiningar tærfrumukrabbameina í 

nýrum ásamt öðrum nýrnakrabbameinum og hefur gefið ágæta raun í staðbundnum krabbameinum í 

nýrum en áreiðanleiki þess er minni í meinvörpum. RCCma finnst ekki í mörgum öðrum æxlisgerðum 

en næmi í nýrnafrumukrabbameinum, og þá sérstaklega í meinvörpum þeirra, er þó ekki nægilega gott 

(25).  
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1.3.4 Vimentin 

Vimentin er 55kDa intermediate filament prótein í flokki III og myndar hluta frymisgrindar í frumum 

hryggdýra. Það er tjáð í umfrymi frumna af fósturbandvefs (mesenchymal) uppruna þar sem það 

viðheldur byggingu frumna og vefja. Vimentin er meðal annars tjáð í fíbróblöstum og æðaþelsfrumum, 

Bowman’s hylki nýrna, legslímu og eggjastokkum (28). Vimentin vinnur með fjölda annara próteina og 

tekur þátt í ýmissi frumustarfsemi. Það er tjáð í fjölda eðlilegra vefja og í æxlisvexti sem gerir það ekki 

sérlega sértækt við mismunagreiningar krabbameina (29, 30). Mikil tjáning vimentins í meinvörpum 

bendir til þess að það hafi hlutverk við myndun þeirra (30). 

Vimentin er tjáð í mörgum mismunandi æxlum en aðallega í þeim sem upprunin eru frá 

fósturbandvef. Það eru til dæmis bandvefsæxli (fibrosarcoma), æðaæxli (angiosarcoma), 

eitlakrabbamein, illkynja sortuæxli og taugaslíðursæxli (schwannoma). Krabbamein upprunin í vef frá 

miðkímlagi (mesoderm) svo sem nýrnafrumukrabbamein og kirtilkrabbamein í legslímu og 

eggjastokkum tjá yfirleitt vimentin (28). Í nýrum er vimentin tjáð í fjærliggjandi píplum, 

mesangialfrumum og æðaþeli gaukuls (29). Það er tjáð í mörgum gerðum nýrnafrumukrabbameina, til 

dæmis í allt að 87-100% tærfrumukrabbameina en chromophobe nýrnafrumukrabbamein og 

oncocytoma æxli eru yfirleitt neikvæð (29, 30). Vimentin getur því nýst við mismunagreiningar í 

nýrnafrumukrabbameinum en ekki eitt og sér. Því getur verið heppilegt að nota það ástamt öðrum 

mótefninum, til dæmis RCCma og CD10 við greiningar tærfrumukrabbameins í nýrum (19).  
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að þróa aðferð fyrir notkun PAX8 mótefnis á meinafræðideilda LSH. 

Einnig að athuga næmi þess í tærfrumukrabbameinum nýrna og bera það saman við næmi 

mótefnanna CD10, RCCma og vimentin, sem hingað til hafa verið notuð. Næmi var skoðað bæði í 

frummeinum og meinvörpum og munur milli mótefnanna fjögurra metinn. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Úrtak og undirbúningur rannsóknar 

Í rannsókninni var notast við sýni úr lífsýnasafni LSH. Þar eru geymd formalín fest vefjasýni, innsteypt í 

paraffínkubba, og smásjárgler sem lituð hafa verið þegar sýnin voru rannsökuð. Notast var við 

SNOMED kerfi rannsóknarstofunnar til að fá lista yfir tilfelli tærfrumukrabbameina í nýrum annars 

vegar og meinvarpa upprunin frá tærfrumukrabbameinum í nýrum hinsvegar. Tilfellin voru frá 

tímabilinu 2010-2014, alls 100 tilfelli.  

Fundin voru HE (hematoxylin og eosin) lituð gler frá tilfellunum 100 og þau metin af nema ásamt 

reyndum meinafræðingi. Valin voru 40 tilfelli fyrir rannsóknina (20 frummein í nýrum og 20 meinvörp 

frá nýrum) og eitt heppilegt gler, sem skyldi vera fulltrúi hvers tilfellis fyrir sig, valið. Valin voru gler þar 

sem æxlisvefur var vel varðveittur, nægjanlegt magn var af æxli í vefnum og æxli var réttilega 

tærfrumukrabbamein. Byrjað var á elstu tilfellunum á listanum og unnið niður listann þar til réttum 

fjölda tilfella var náð. Sýni, á formi paraffin innsteyptra vefjabita, voru fundin til og notuð í rannsóknina. 

Sýnin sem unnið var með ná yfir tímabilið 2010-2013.  

Verkefnið var liður í gæðastjórnun innan meinafræðideildar LSH og þurfti því ekki sérstök leyfi 

Persónuverndar eða annarra siðanefnda. 

 

3.2 Skurður og undirbúningur vefjasýna 

Vefjasýni voru skorin í Leica RM2255 skurðarsleða (Leica) á hefðbundinn hátt. Skornar voru sex 

sneiðar af öllum vefjasýnunum. Venjuleg smásjárgler voru notuð fyrir 2 μm sneiðar í HE litun (ein fyrir 

hvert sýni) en Starfrost gler fyrir 3 μm sneiðar í mótefnalitanir (fimm fyrir hvert sýni, þar af ein til vara). 

Gler voru sett í hitaskáp, gler fyrir HE litun í 18 mín. og gler fyrir mótefnalitanir í 1 klst., og látin ganga 

niður samkvæmt stöðluðum aðferðum sem notaðar eru á meinafræðideild LSH, sjá fylgiskjölum 1 og 

2. Öll sýni voru skorin af reyndum lífeindafræðingi. 

 

3.3 Þróun aðferðar fyrir PAX8 mótefni  

Með þróun aðferðar fyrir PAX8 mótefni er átt við að finna rétta þynningu fyrir mótefnið og heppilegt 

viðmiðunarsýni til notkunar með sýnum. Framleiðandi mælir með þynningunni 1:100-1:200 fyrir 

mótefnið (22). Á grundvelli prófunar sem áður hafði verið gerð á deildinni þar sem prófaðar voru 

þynningar samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda auk annarra og þær metnar af meinafræðingi var 

ákveðið að í þessari rannsókn yrðu endurmetnar þynningarnar 1:20 og 1:50. Tvö vefjasýni voru notuð 

til að velja viðmiðunarsýni til notkunar með mótefninu; heilbrigt nýra og nýra með tærfrumukrabbameini 

af Fuhrmangráðu 1 (22).  

Skornar voru tvær sneiðar af hvoru sýni á Starfrost gler og þær undirbúnar á sama hátt og lýst er í 

kaflanum Skurður og undirbúningur vefjasýna. Tvær þynningar af mótefninu anti-PAX8 (abcam) (22) 
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voru útbúnar, 1:20 og 1:50, og hvort sýni litað með báðum þynningum mótefnisins með mótefnalitun. 

Frekari aðferðarlýsing fyrir mótefnalitanir er í kaflanum Mótefnalitanir og í fylgiskjali 2. 

 

3.4 Litun vefjasýna 

3.4.1 HE litun 

Ein sneið úr hverju sýni var lituð með HE litun en það er hefðbundin kjarna- og umfrymislitun þar sem 

kjarni litast blár með hematoxylini og umfrymi rautt með eosini. Farið var eftir staðlaðri aðferð sem 

notuð er á meinafræðideild LSH (9). Frekari aðferðarlýsingu má finna í fylgiskjali 1. 

 

3.4.2 Mótefnalitanir 

Mótefnalitanir voru gerðar í AutostainerLink 48 (Dako) litunarvél og notuð stöðluð tveggja þrepa fjölliðu 

aðferð sem notast er við á meinafræðideild LSH (sjá mynd 3) (31). Notuð voru mótefnin anti-human-

CD10 (klónn 56C6) (17), anti-PAX8 (klónn BC12) (22), anti-human RCCma (klónn SPM314) (27) og 

anti-vimentin (klónn Vim3B4) (29) sem allt eru einstofna mótefni framleidd í músum. Mótefni voru 

þynnt með EnVision Flex Antibody Diluent (DM830, Dako). Allar sneiðar fóru í hitabað, til að opna fyrir 

bindiset í vefnum, í EnVision Flex Target Retrieval Solution Low pH (DM829, Dako) eða High pH 

(DM828, Dako). Öll hreinsun milli skrefa var gerð með með EnVision Flex Wash Buffer (DM831, 

Dako). Í töflu 2 má sjá upplýsingar um mótefni, framleiðendur þeirra og vinnuupplýsingar. 

 

Mynd 3. Tveggja þrepa fjölliðu aðferð. 

1° mótefni tengjast mótefnavaka í vef. Næst bindast 2° mótefni (anti-mús/kanína) við enda 1° 

mótefnis. 2° mótefni er hluti fjölliðu sem á hanga einnig HRP ensím. Framköllun með DAB veldur því 

að brúnt útfall myndast þar sem HRP ensímið er til staðar. Ef mótefnavaki er ekki til staðar í vef verður 

engin binding og ekkert litaútfall myndast. Aðlöguð mynd frá (31). 
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Tafla 2. Efni og aðferðir fyrir mismunandi mótefni. 

Mótefni: Klónn: Framl.: Þynning: Þynningarvökvi: Target ret. sol. pH: Viðm.sýni: 

CD10 56C6 Leica 1:50 
EnVision Flex 

Antibody Diluent 
High, 9 1** 

PAX8 BC12 abcam 1:20 
EnVision Flex 

Antibody Diluent 
High, 9 Nýra 

RCCma SPM314 Dako Ready to use* Ready to use* Low, 6 Nýra 

Vimentin Vim3B4 Dako 1:500 
EnVision Flex 

Antibody Diluent 
High, 9 1** 

* Kemur í tilbúinni blöndu frá framleiðanda, þarf ekki að þynna.  

** Viðmiðunarsýni 1: botnlangi, bris, eitill og lifur. 

 

Í litunarvélinni eru mótefnalitanir gerðar í fjórum meginskrefum:  

1. Endogenous peroxídasi í vefnum (aðallega í rauðum blóðkornum) óvirkjaður með EnVision 

Flex Peroxidase-blocking reagent (SM801, Dako). 

2. 1° mótefni (sjá texta að framan og töflu 2). 

3. 2° merkt tengimótefni (labelled polymer), EnVision FLEX/HRP (SM802, Dako). 

4. Framköllun litaútfalls með EnVision Flex DAB+ Chromogen (DM827, Dako) sem blandað 

er í EnVision Flex Substrate Buffer (SM803, Dako). 

 

Eftir mótefnalitun voru sýni lituð í hematoxylin. Frekari aðferðarlýsingu má sjá í fylgiskjali 2. 

 

3.5 Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna 

Öll gler voru metin með smásjárskoðun í ljóssmásjá af nema ásamt reyndum meinafræðingi. HE litun 

var ekki metin sérstaklega en höfð til hliðsjónar við mat á mótefnalitunum svo betra væri að greina 

æxlisvef frá eðlilegum. Við þróun aðferðar með PAX8 var metinn munur á þynningunum tveimur í 

báðum vefjagerðum með tilliti til styrks og dreifingar litunar. Þannig var valið heppilegt viðmiðunarsýni 

og þynning á mótefninu til notkunar við mótefnalitun sýna með mótefninu. Við mat á öllum 

mótefnalituðum glerjum var metinn styrkur og dreifing litunar í æxlisvef hverrar litunar fyrir sig á 

eftirfarandi hátt: 

- : Allar æxlisfrumur neikvæðar.  

+ : Fáar æxlisfrumur litast jákvæðar, litun er veik og/eða lítið dreifð um æxlið. 

++ : Flestar æxlisfrumur litast jákvæðar, litun er sterk en misdreifð um æxlið. 

+++ : Allar æxlisfrumur litast jákvæðar, litun er sterk og jafnt dreifð um æxlið. 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Microsoft Excel. Notuð var lýsandi tölfræði við 

úrvinnslu gagna og allir útreikningar og gerð taflna og skýringarmynda fyrir niðurstöður voru unnar í 
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forritinu. Reiknað var næmi hvers mótefnis fyrir sig. Sértækni mótefna var ekki metin í rannsókninni, en 

stuðst við aðrar rannsóknir við skoðun á sértækni.  

Ef niðurstöður litana gáfu ástæðu til var tilfellum flett upp í SNOMED kerfi rannsóknarstofunnar til 

að fá frekari upplýsingar um tilfellin.  

Smásjármyndir voru teknar í Leica DM1000 smásjá (Leica) með Leica DFC295 smásjármyndavél 

(Leica). Allar myndir voru teknar í 100x stækkun en raunveruleg stærð svæðis á myndum er 

2048,0x1638,4 μm. 
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4 Niðurstöður  

4.1 Þróun aðferðar með PAX8 mótefni 

Í töflu 3 má sjá niðurstöður smásjárskoðunar. Báðar vefjagerðir sýndu góða og jafna litun í 

þynningunni 1:20 en litun var veikari í þynningunni 1:50. Á mynd 4a og 4b sést að tjáning PAX8 er í 

kjörnum í píplum og litunin er sterk í báðum þynningum en mun minna dreifð í þynningunni 1:50. Á 

mynd 4c og 4d sést tjáning PAX8 í æxlisfrumum, þar er litun er sterk og jafnt dreifð um allt æxlið í 

þynningunni 1:20 en mjög veik í þynningunni 1:50. Bakgrunnur litast í hvorugri þynningunni. 

 

  

  

Mynd 4. Þróun aðferðar með PAX8 mótefni, smásjármyndir.  

a. Eðlilegt nýra, þynning 1:20. 

b. Eðlilegt nýra, þynning 1:50. 

c. Tærfrumukrabbamein Fuhrmangr. 1, þynning 1:20.  

d. Tærfrumukrabbamein Fuhrmangr. 1, þynning 1:50.  

 

 

 

a 

d 

b 

c 
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Tafla 3. Þróun aðferðar með PAX8 mótefni, niðurstöður smásjárskoðunar. 

Vefur: Þynning: Niðurstaða*: Athugasemdir: 

Eðlilegt nýra: 1:20 +++ Sterk og jafnt dreifð litun. 

 1:50 ++ Sterk litun en misdreifð um sýnið. 

Tærfrumukabbamein Fuhrmangr. 1: 1:20 +++ Sterk og jafnt dreifð litun í æxlisvef. 

 1:50 + Veik litun í æxlisvef. 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

4.2 Mótefnalitanir 

Samtals voru lituð með mótefnalitunum 160 gler, eitt gler fyrir hvert sýni með hverju af fjórum 

mótefnunum sem tekin voru fyrir. Með hverri litun var litað eitt viðmiðunarsýni. Þegar niðurstöður 

viðmiðunarsýna voru metnar leit út fyrir að allar litanir hafi tekist vel. Öll sýndu viðmiðunarsýnin sterka 

og góða svörun á viðeigandi svæðum svo ætla má að niðurstöður litana á sýnum séu marktækar. Í 

fylgiskjali 3 má finna niðurstöður hvers sýnis fyrir sig, mat á hverri einstakri litun og athugasemdir 

varðandi sýni og litun. 

 

4.2.1 CD10  

Í töflu 4 má sjá niðurstöður mótefnalitunar með CD10 mótefni. Niðurstöðurnar eru teknar saman á 

mynd 5. Tjáning CD10 er í flestum tilfellum sterk en þó heldur veikari í meinvörpum en í frummeinum. 

Alls eru 90% sýna jákvæð og er hlutfallið jafnt milli frummeina og meinvarpa. Tjáning er nokkuð sterk í 

frummeinum, þar er aðeins eitt sýni (5%) sem hefur veika litun (+). Í meinvörpum er skipting milli 

mismunandi styrkleika og dreifingar í sýnum meiri. Á mynd 6 má sjá smásjármyndir af eðlilegum 

nýrnavef og æxlisvef eftir litun með CD10 mótefni. 

 

Tafla 4: Niðurstöður CD10 mótefnalitunar. 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

Staðsetning æxla: Niðurstaða [fjöldi (%)]*: 

 - + ++ +++ 

Frummein (n=20) 2 (10) 1 (5) 9 (45) 8 (40) 

Meinvörp (n=20) 2 (10) 5 (25) 7 (35) 6 (30) 

Heild (n=40) 4 (10) 6 (15) 16 (40) 14 (35) 
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Mynd 5. Niðurstöður CD10 mótefnalitunar. 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

  

Mynd 6. Dæmi um CD10 mótefnalitun í a. eðlilegum nýrnavef og b. æxlisvef.  

a. Í eðlilegum nýrnavef er tjáning mjög sterk í umfrymi þekjufrumna píplukerfis, gaukuls og 

æðahnoðra.  

b. Í æxlisvef er tjáning í umfrymi æxlisfrumna, þessi æxlisvefur sýnir sterka og jafnt dreifða litun (+++).  

 

4.2.2 PAX8 

Í töflu 5 má sjá niðurstöður mótefnalitunar með PAX8 mótefni. Niðurstöðurnar eru teknar saman á 

mynd 7. Tjáning í frummeinum er aðeins í einu tilfelli (5%) neikvæð en aðeins tvö sýni (10%) hafa 

sterka og vel dreifða litun (+++). Stærra hlutfall meinvarpa en frummeina tjáir ekki PAX8 eða fimm sýni 

(20%). Tjáning í meinvörpum er sterk (15% ++ og 65% +++) þegar hún er til staðar og engin meinvörp 

hafa veika tjáningu á PAX8. Á mynd 8 má sjá smásjármyndir af eðlilegum nýrnavef og æxlisvef eftir 

litun með PAX8 mótefni. 
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Tafla 5. Niðurstöður PAX8 mótefnalitunar. 

Staðsetning æxla: Niðurstaða [fjöldi (%)]*: 

 - + ++ +++ 

Frummein (n=20) 1 (5) 6 (30) 11 (55) 2 (10) 

Meinvörp (n=20) 4 (20) 0 (0) 3 (15) 13 (65) 

Heild (n=40) 5 (12,5) 6 (15) 14 (35) 15 (37,5) 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

 

Mynd 7. Niðurstöður PAX8 mótefnalitunar. 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

  

Mynd 8. Dæmi um PAX8 mótefnalitun í a. eðlilegum nýrnavef og b. æxlisvef.  

a. Í eðlilegum nýrnavef er tjáning PAX8 nokkuð sterk og jafnt dreifð í kjörnum frumna píplukerfisins.  

b. Í æxlisvef er tjáning í kjörnum æxlisfrumna, hér er litun sterk og jafnt dreifð um æxlisvefinn (+++).  
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4.2.3 RCCma 

Í töflu 6 má sjá niðurstöður mótefnalitunar með RCCma mótefni. Niðurstöðurnar eru teknar saman á 

mynd 9. Í heild er tjáning á RCCma mjög breytileg. Alls eru 15 sýni (37,5%) neikvæð og þau sem eru 

jákvæð hafa töluvert mismunandi tjáningu. Fleiri meinvörp eru neikvæð (45%) heldur en frummein 

(30%). Frummein hafa frekar sterkari tjáningu (35% ++ og 25% +++) en meinvörp þar sem 30% hafa 

veika tjáningu (+) og aðeins 10% sterka og jafnt dreifða tjáningu (+++). Á mynd 10 má sjá 

smásjármyndir af eðlilegum nýrnavef og æxlisvef eftir litun með RCCma mótefni. 

 

Tafla 6. Niðurstöður RCCma mótefnalitunar. 

Staðsetning æxla: Niðurstaða [fjöldi (%)]*: 

 - + ++ +++ 

Frummein (n=20) 6 (30) 2 (10) 7 (35) 5 (25) 

Meinvörp (n=20) 9 (45) 6 (30) 3 (15) 2 (10) 

Heild (n=40) 15 (37,5) 8 (20) 10 (25) 7 (17,5) 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

 

Mynd 9. Niðurstöður RCCma mótefnalitunar. 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 
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Mynd 10. Dæmi um RCCma mótefnalitun í a. eðlilegum nýrnavef og b. æxlisvef.  

a. Í eðlilegum nýrnavef er litun RCCma í kjörnum þekjufrumna pípla.  

b. Í æxlisvef er tjáning sterk og jafnt dreifð um allan æxlisvefinn (+++), litun kemur fram í umfrymi 

æxlisfrumna.  

 

4.2.4 Vimentin 

Í töflu 7 má sjá niðurstöður mótefnalitunar með vimentin mótefni. Niðurstöðurnar eru teknar saman á 

mynd 11. Alls eru 7 sýni (17,5%) neikvæð en þar sem tjáning er, er hún langoftast mjög sterk en yfir 

helmingur allra sýna hefur sterka og jafnt dreifða litun (55% +++). Stór hluti frummeina eru neikvæð 

(35%) en öll meinvörp tjá vimentin og þar af er aðeins eitt sýni (5%) með veika eða staðbundna litun 

(+). Á mynd 12 má sjá smásjármyndir af eðlilegum nýrnavef og æxlisvef eftir litun með vimentin 

mótefni. 

 

Tafla 7. Niðurstöður vimentin mótefnalitunar 

Staðsetning æxla: Niðurstaða [fjöldi (%)]*: 

 - + ++ +++ 

Frummein (n=20) 7 (35) 1 (5) 2 (10) 10 (50) 

Meinvörp (n=20) 0 (0) 1 (5) 7 (35) 12 (60) 

Heild (n=40) 7 (17,5) 2 (5) 9 (22,5) 22 (55) 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

b a 
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Mynd 11. Niðurstöður vimentin mótefnalitunar. 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

  

Mynd 12. Dæmi um vimentin mótefnalitun í a. eðlilegum nýrnavef og b. æxlisvef.  

a. Í eðlilegum nýrnavef er tjáning vimentins sterk í Bowman’s hylki og þekjufrumum æða.  

b. Þar sem vimentin er tjáð í æxlisvef er tjáningin í umfrymi æxlisfrumna, hér er tjáningin sterk og jafnt 

dreifð um æxlið (+++). Í öllum æxlum er tjáning einnig í frumum æða (mikilvægt er að aðgreina það frá 

tjáningu í sjáfum æxlisfrumum).  

 

4.2.5 Samantekt allra mótefnalitana 

Í töflu 8 má sjá niðurstöður allra mótefnalitana. Niðurstöðurnar eru teknar saman á mynd 13a-d. Á 

mynd 13a og 13b sést að samanlögð jákvæðni (+/++/+++) er mest hjá CD10 (90%), örlítið hærri en 

hjá PAX8 (87,5%) og vimentin (82,5%). RCCma hefur langflest neikvæð sýni (37,5%) og nokkuð 

mismunandi litun er í þeim sýnum sem eru jákvæð. Mótefnalitanir með vimentin eru áberandi sterkar 

miðað við önnur mótefni. Á mynd 13c sést að mest jákvæðni í frummeinum er í PAX8 (95%) en 
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minnst í vimentin (65%) og RCCma (70%). Á mynd 13d sést að vimentin er jákvætt í öllum 

meinvörpum (100%) og minnst jákvæðni er í RCCma þar sem aðeins rúmlega helmingur sýna er 

jákvæður (55%). CD10 og PAX8 sýna bæði töluverða jákvæðni (90% og 80%). 

 

Tafla 8. Niðurstöður allra mótefnalitana. 

Mótefnalitun (n=40): Niðurstaða [fjöldi (%)]*: 

 - + ++ +++ +/++/+++ 

CD10 4 (10) 6 (15) 16 (40) 14 (35) 36 (90) 

PAX8 5 (12,5) 6 (15) 14 (35) 15 (37,5) 35 (87,5) 

RCCma 15 (37,5) 8 (20) 10 (25) 7 (17,5) 25 (62,5) 

Vimentin 7 (17,5) 2 (5) 9 (22,5) 22 (55) 33 (82,5) 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 

 

 
 

  

Mynd 13. Niðurstöður allra mótefnalitana. 

a. Niðurstöður mótefnalitana á öllum sýnum, sundurliðað eftir viðmiðunarskala*.  

b. Niðurstöður mótefnalitana á öllum sýnum, neikvæð sýni (-) borin saman við jákvæð (+/++/+++).  

c. Niðurstöður mótefnalitana á frummeinum, neikvæð sýni (-) borin saman við jákvæð (+/++/+++).  

d. Niðurstöður mótefnalitana á meinvörpum, neikvæð sýni (-) borin saman við jákvæð (+/++/+++). 

*Sjá viðmið í kaflanum Mat niðurstaðna og úrvinnsla gagna. 
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5 Umræða 

Niðurstöður þróunar aðferðar með PAX8 mótefnið sýna að best sé að nota þynninguna 1:20 fyrir 

mótefnið. Þynningin 1:50 gaf ekki nægilega góða raun vegna þess að litun var mjög veik í æxlisvef 

þrátt fyrir að vera nokkuð sterk í eðlilegum nýrnavef (sjá töflu 3 og mynd 4). Heppilegra er að nota 

eðlilegan nýrnavef, frekar en æxlisvef, sem viðmiðunarsýni vegna þess að litun kemur vel út í eðlilegu 

nýra. Auðveldara er að nálgast eðlilegan nýrnavef en æxli og einnig geta æxli verið margbreytileg og 

eru því ekki eins áreiðanleg sem viðmiðunarsýni. 

Þynningarnar sem prófaðar voru í rannsókninni (og valdar voru á grundvelli fyrri prófana) eru mun 

minni þynningar en framleiðandi gefur upp á fylgiseðli. Þetta er hugsanlega vegna þess að 

þynningarvökvi sem notaður var er annar en sá sem framleiðandi mælir með (22). Gerð 

þynningarvökva á þó ekki að hafa áhrif á niðurstöður litunar. Einnig getur verið að framleiðandi noti 

aðrar aðferðir við vinnslu vefja eða annars konar litunaraðferð. Hugsanlega gæti gefist vel að nota 

þann þynningarvökva sem framleiðandi mælir með og ef til vill spara þannig notkun og kostnað við 

mótefnið sjálft. 

Niðurstöður CD10 mótefnalitunar gefa til kynna að flest tærfrumukrabbamein í nýrum tjái CD10 eða 

um 90%. Frummein gefa mun sterkari og jafnt dreifðari litun en meinvörp en í heildina er tjáning sterk í 

yfir helmingi sýna (sjá töflu 4). Þetta er í nokkru samræmi við aðrar rannsóknir þar sem sýnt hefur 

verið fram á að 94-100% tærfrumukrabbameina í nýrum tjái próteinið og að litun sé sterk í yfir helmingi 

æxlisfrumna í flestum sýnum (19). Miðað við þessar niðurstöður er CD10 heppilegt mótefni til aðstoðar 

við greiningu tærfrumukrabbameina í nýrum en eins og fram kemur í kaflanum CD10 sýna aðrar 

rannsóknir að CD10 er ekki sértækt fyrir þessa gerð æxla og því ekki hægt að nota það eitt og sér við 

greiningu þeirra. 

Niðurstöður PAX8 mótefnalitunar sýna að tjáning PAX8 er nokkuð misjöfn milli frummeina og 

meinvarpa (sjá mynd 7). Tjáning er meiri í frummeinum þar sem 95% æxla tjá próteinið en 80% 

meinvarpa gera það. Hins vegar er tjáning mjög breytileg í frummeinum þar sem 30% hafa veika eða 

staðbundna tjáningu og aðeins 10% æxla hafa tjáningu þar sem allar æxlisfrumur litast samanborið við 

65% í meinvörpum. Engin meinvörp hafa veika tjáningu á PAX8. Þessar niðurstöður eru nokkuð 

sambærilegar öðrum rannsóknum þar sem sýnt hefur verið fram á að 88-97% tærfrumukrabbameina 

nýrna séu jákvæð fyrir PAX8 og að meinvörp sýni sterkari tjáningu en frummein sín (25). 

Niðurstöðurnar gefa því til kynna að PAX8 mótefnið hafi mikið næmi fyrir tærfrumukrabbameinum í 

nýrum. Eins og fram kemur í kaflanum PAX8 er mótefnið, samkvæmt öðrum rannsóknum, ekki sértækt 

fyrir tærfrumukrabbameinum nýrna. Það hentar því ekki vel eitt og sér til greiningar á þessum meinum, 

sérstaklega ekki meinvörpum. 

Niðurstöður RCCma mótefnalitunar sýna að aðeins 62,5% sýna eru jákvæð. Rúmlega helmingur 

meinvarpa, 55%, eru jákvæð og 30% hafa veika eða staðbundna tjáningu. Tjáning er sterkari í 

frummeinum en 70% þeirra eru jákvæð og litun sterk í 60% tilfella (sjá töflu 6). Þessar niðurstöður 

sýna mun minni tjáningu RCCma í tærfrumukrabbameinum nýrna en sýnt hefur verið í öðrum 

rannsóknum. Þar hefur verið sýnt fram á 84-92% jákvæðni í tærfrumukrabbameinum nýrna og 67-84% 

jákvæðni í meinvörpum nýrnafrumukrabbameina (27). Þessi munur gæti verið vegna mismunandi 
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aðferða sem notaðar eru við vinnslu og litun sýna eða að annað mótefni (klónn), sem gefi betri 

niðurstöður, hafi verið notað. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að næmi RCCma fyrir 

tærfrumukrabbameinum nýrna er minnst af þeim mótefnum sem skoðuð voru. Sértækni þess er þó 

nokkuð mikil samkvæmt öðrum rannsóknum, eins og fram kemur í kaflanum RCCma.  

Vimentin mótefnalitun er töluvert ólík milli frummeina og meinvarpa (sjá mynd 11). Alls eru 82,5% 

æxla jákvæð og flest þeirra hafa mjög sterka tjáningu. Aðeins 65% frummeina tjá vimentin. Þau hafa 

flest sterka og vel dreifða litun í öllu æxlinu. Öll meinvörp tjá vimentin og 60% þeirra hafa sterka og vel 

dreifða litun í öllum æxlisvefnum. Þar sem bæði stoðvefur og æðar í kringum æxlisfrumur í nýranu 

litast jákvæð fyrir vimentini getur verið erfitt að meta hvort æxlisfrumur litist, það gæti hafa haft áhrif á 

mat og skekkt niðurstöður. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að 87-100% tærfrumukrabbameina í nýrum tjái 

vimentin (29). Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu bent til þess, eins og aðrar rannsóknir hafa gefið 

til kynna, að vimentin aðstoði við myndun meinvarpa. Tjáning þess í frummeinum geti verið merki um 

æxli af hærri gráðu og þau hafi því aukna tilhneigingu til að meinverpast eða hafi þegar gert það (30). 

Niðurstöðurnar sýna að næmi vimentins fyrir tærfrumurkabbameinum nýrna er töluvert, sérstaklega í 

meinvörpum. Eins og kemur fram í kaflanum Vimentin hafa aðrar rannsóknir sýnt að mótefnið er ekki 

sértækt fyrir æxlin og nýtist því aðeins til stuðnings en ekki greiningar eitt og sér. 

Þegar niðurstöður allra mótefnalitana eru bornar saman (sjá töflu 8 og mynd 13) er ljóst að 

töluverður munur er á tjáningu efnanna fjögurra í tærfrumukrabbameinum nýrna og að munur er á 

tjáningu þeirra frummeinum og meinvörpum. PAX8, CD10 og vimentin greinast jákvæð í mun fleiri 

tilfellum en RCCma gera. Næmi þeirra fyrir tærfrumukrabbameinum nýrna er því mun meira en næmi 

RCCma. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að sértækni fyrir tærfrumukrabbameinum nýrna sé mest hjá 

RCCma af þessum fjórum mótefnum, þar á eftir komi PAX8 og sértæknin sé lítil hjá CD10 og vimentin. 

Alls eru fimm sýni neikvæð fyrir PAX8 en 15 neikvæð fyrir RCCma. Öll sýni sem eru neikvæð í PAX8 

eru einnig neikvæð í RCCma en öll þessi sýni tjá CD10 og vimentin (sjá fylgiskjal 3).  

Í meinvörpum er næmi vimentins mest og þar á eftir koma CD10 og PAX8 en næmi er minnst hjá 

RCCma. Meinvörp sýna því ólíka tjáningu í þessum fjórum efnum samanborið við frummein, bæði 

hvað varðar jákvæðni og styrk og dreifingu litunar. Ástæða þess getur verið að við myndun meinvarpa 

breytist tjáning efna í æxlisfrumunum sem gerir þeim frekar kleift að meinverpast. Meinvörp eru 

flóknari í greiningu en frummein því greina þarf upprunastað þeirra. Taka þarf tillit til þess hver 

staðsetning meinvarpsins er, auk vefjaútlits, þegar mótefnalitanir eru valdar og metnar. Því er 

mikilvægt að þekkja tjáningarmynstur mótefnanna með tilliti til sértækni þeirra. Þrátt fyrir að næmi 

RCCma sé lítið í meinvörpum tærfrumukrabbameina nýrna ber að hafa í huga að sértækni þess er 

mikil og því hentar það vel til staðfestingar á uppruna þessara meina. Þar sem næmi RCCma er ekki 

meira en raun ber vitni er nauðsynlegt að auka næmi greininga meinanna með öðrum mótefnum. 

Jákvæðni í RCCma útilokar uppruna frá flestum líffærunum nema nýrum og brjóstum og útilokar einnig 

chromophobe nýrnafrumukrabbamein og oncocytoma æxli. Sértækni CD10, PAX8 og vimentin 

mótefnanna dugir þó ekki ein og sér. Þau staðfesta ekki uppruna frá tærfrumukrabbameinum nýrna 

eins vel og RCCma gerir en auka þó næmi greiningarinnar til muna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

því að til að fá sem besta greiningu tærfrumukrabbameina í nýrum og meinvarpa þeirra gefi líklega 

góða raun að nota öll þessi fjögur mótefni saman. Mótefnin vega hvert annað upp þegar kemur að 
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næmi og sértækni hvers og eins (ath. sértæknin var ekki metin í þessari rannsókn, aðeins stuðst við 

niðurstöður annarra rannsókna).   

Flest meinanna sem eru neikvæð bæði í PAX8 og RCCma eru af Furhrmangráðu 4 og þar með illa 

þroskuð æxli. Það að meinin séu illa þroskuð gæti hugsanlega verið skýring á því að tjáning 

próteinanna PAX8 og RCCma sé farin að brenglast þannig að þau gefa ekki jákvæða svörun lengur. 

Rannsókn Barr og félaga sýndi þó ekki fram á mun á tjáningu PAX8 eftir gráðu æxlis (26) en Shen og 

félagar segja að tjáning RCCma geti minnkað með hærri gráðu æxlis (21).  

Tvö sýni sem tekin voru fyrir í rannsókninni reyndust vera úr sama sjúklingi, annað frummein (sýni 

5404) og hitt meinvarp (sýni 3091). Bæði æxlin reyndust vera af Fuhrmangráðu 4 og voru niðurstöður 

mótefnalitananna sambærilegar í báðum sýnunum (sjá fylgiskjal 3). Þessar niðurstöður eru því eins og 

búast má við þegar frummein og meinvörp þeirra eru borin saman, það er að meinvarp hafi 

sambærilegt útlit og eiginleika og frummeinið. Önnur þrjú sýni sem tekin voru fyrir reyndust öll vera 

meinvörp úr sama sjúklingi (sýni 2417, 5432 og 874). Frummeinið hafði verið greint tíu árum áður en 

fyrsta meinvarpið fannst og í kjölfar þess greindust fjögur meinvörp á fimm árum, öll með útlit sem 

samræmist upphaflegu tærfrumukrabbameini í nýra. Það sem er áhugavert við þessi sýni er að 

niðurstöður mótefnalitana á sýnunum sem gerðar voru í rannsókninni sýna ólíkar niðurstöður milli 

sýna, þrátt fyrir að meinvörpin séu öll upprunin frá sama æxlinu. Tvö meinanna (sýni 2417 og 5432) 

reynast neikvæð í PAX8 og RCCma en jákvæð í CD10 og vimentini en eitt þeirra (sýni 874) er jákvætt 

í öllum mótefnunum fjórum (sjá fylgiskjali 3). Ekki er ljóst hvers vegna æxli sem eru af sama uppruna 

hafa ólíka tjáningu, meinvörpin gætu verið frá ólíkum stofnfrumum sem hafa í frummeininu sýnt ólíka 

eiginleika eða sýnin fengið ólíka meðhöndlun svo sem við festingu. 

Galli við rannsóknina er fæð sýna en fleiri sýni gæfu breiðari sýn á efnið og niðurstöður yrðu 

áreiðanlegri. Einnig hefði verið gagnlegt að rannsaka, auk næmis, sértækni mótefnanna til að fá 

heildstæðari mynd á kosti og galla hvers mótefnis. Kostir þessarar rannsóknar eru að öll sýni koma frá 

sömu rannsóknarstofu þar sem þau eiga að hafa verið meðhöndluð og geymd á sambærilegan hátt. 

Eins var öll vinna við rannsóknina unnin af aðeins tveimur einstaklingum, lífeindafræðingi (sem sá um 

skurð sýna) og nema (sem sá um alla aðra meðhöndlun sýna, litanir og frágang), og því varð ekki 

skekkja vegna ólíkra handbragða. Allar niðurstöður voru metnar sameiginlega af aðeins einum 

meinafræðingi ásamt nema, í sömu smásjá og á skömmum tíma og því ætti mat að vera sambærilegt 

á öllum sýnum.  

Fleiri þættir en útkoma þessarar rannsóknar koma að þeirri ákvörðun hvort meinafræðideild LSH 

muni taka hið nýja PAX8 mótefni í notkun. PAX8 mótefnið er kostnaðarsamt samanborið við önnur 

mótefni sem notuð eru við greiningu meinanna (sjá fylgiskjal 4). Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar eru engin tilfelli neikvæð í PAX8 og jákvæð í RCCma. Því væri hægt að nota RCCma fyrst 

en í þeim tilfellum sem grunur leikur á tærfrumukrabbameini og RCCma er neikvætt, mætti í framhaldi 

lita með PAX8 til að nálgast greiningu. Til þess að þetta sé mögulegt þarf að meta endingartíma 

mótefnisins með tilliti til þess hve mörg sýni væru lituð með því á þeim tíma. Einnig mætti athuga hvort 

hægt væri að fá PAX8 mótefnið á hagstæðari kjörum og taka það í notkun alfarið meðfram notkun á 

RCCma, CD10 og vimentin. Ef PAX8 mótefnið kæmi frá öðrum framleiðanda þyrfti þó endurtaka þróun 

aðferðar með mótefnið. 
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Fleiri sambærilegar rannsóknir mætti gera til að bæta enn greiningar nýrnakrabbameina og 

mismunagreiningar þeim tengdum, sem og fleiri gerðum krabbameina. Áhugavert væri að kanna 

einnig sértækni mótefnanna og einnig aðrar gerðir nýrnafrumukrabbameina til að fá enn betri sýn á 

hvaða mótefni henta best til greiningar á meinunum og þá sérstaklega meinvörpum. Slíkar rannsóknir 

gætu leitt til framfara innan deildarinnar hvað varðar notkun mótefna og auðveldað meinafræðingum 

val á rannsóknum. 
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6 Ályktanir 

Þróun aðferðar með PAX8 mótefninu leiddi í ljós að best sé að nota það í þynningunni 1:20 og að 

eðlilegt nýra sé gott viðmiðunarsýni til notkunar með mótefninu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

til að fá sem besta greiningu þessara æxla gefi líklega góða raun að nota öll fjögur mótefnin saman því 

þau vega hvert annað upp þegar kemur að næmi og sértækni hvers og eins. Í kjölfar rannsóknarinnar 

þarf að meta hvort taka skuli upp PAX8 mótefnið á deildinni en við það mat þarf auk niðurstaðna 

rannsóknarinnar að taka tillit til aukins kostnaðar sem það ber með sér. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Hematoxylin og eosin litun 

1. Xylol í 5 mín. 

2. Þurrkað í 2-3 mín. 

3. Alkóhól (99,9% etanól) í 5 mín. 

4. Skolað í vatni. 

5. Hematoxylin (Shandon Instant Hematoxylin 6765015, Thermo Scientific) í 6 mín. 

6. Skolað í vatni. 

7. Aflitað í saltsýru (0,5% saltsýra í 70% etanóli), nokkrar dýfur. 

8. Skolað í vatni. 

9. Blámað í ammóníaki (0,5% ammóníak í vatn), nokkrar dýfur. 

10. Skolað í vatni í 2 mín. 

11. 1% eosin (Eosin Y disodium salt E6003-250G, Sigma-Aldrich) í 5 mín. 

12. Skolað í vatni. 

13. Látið ganga upp í alkóhól (99,9% etanól) og xylol. Gengið frá. 
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Fylgiskjal 2: Almennar mótefnalitanir 

1. 2x xylol í 5mín. (setja 1-2 hrein box í rekka). 

2. Þurrkað í 2-3 mín. 

3. 2x alkóhól (99,9% etanól) í 5 mín. (setja 1-2 hrein box í rekka). 

4. Skolað í vatni. Eftir þetta mega sneiðar alls ekki þorna. 

5. Target retrieval lausn: sneiðar settar í 25 mín. í forhitaða lausn í 98-99°C vatnsbaði (5 ml 

Envision FLEX Target Retrieval Solutin, High/low ph + 245 ml eimað vatn). 

6. Tekið úr vatnsbaðinu og látið standa í lausninni við stofuhita í 20 mín. 

7. Skolað í hreinsibuffer (EnVision Flex Wash Buffer) og sett í hreinan hreinsibuffer í 5 mín. 

*  

8. Endogenous ensím block (EnVision Flex Peroxidase-blocking reagent) í 5 mín. 

9. Skolað í hreinsibuffer í 3 mín. 

10. Mótefni í 30 mín. 

11. Skolað í hreinsibuffer í 3 mín. 

12. Labelled polymer (EnVision FLEX/HRP) í 20 mín. 

13. Skolað í hreinsibuffer 2x í 5 mín. 

14. Substrat chromogen (DAB) í 10 mín. 

15. Skolað í hreinsibuffer. 

16. Skolað í vatni. 

** 

17. Þurrkað. 

18. Bakgrunnslitað í hematoxylin (Shandon Instant Hematoxylin 6765015, Thermo Scientific), 10-

12 dýfur.  

19. Skolað í vatni 

20. Blámað í ammóníaki (0,5% ammóníak í vatn), nokkrar dýfur.  

21. Skolað í vatni 

22. Þurrkað og látið ganga upp í alkóhól (99,9% etanól) og xylol. Gengið frá. 

 

*-** Skref 8-16 fara fram í litunarvél. 
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Fylgiskjal 3: Heildartafla yfir niðurstöður 

Frummein: 

Nr. CD10 PAX8 RCCma Vimentin Athugasemdir: 

365 +++ + ++ -  

477 ++ ++ + +++  

663 ++ ++ ++ +++ CD10 og RCCma missterkt.  

799 +++ ++ +++ - Vimentin: háræðar sem litast. CD10 missterkt. 

820 - ++ - +++ Lélegt æxli, mikill bjúgur. PAX8 misdreift. CD10 og RCCma: mikið artifact. 

860 + ++ - +++ CD10 og PAX8: misdreift. 

2107 ++ + - - CD10: misdreift. PAX8: slæða í umfrymi.  

2301 ++ + +++ - PAX8: mjög misdreift. 

2490 +++ ++ ++ - RCCma og PAX8: missterkt. 

2697 - ++ + ++ PAX8 og vimentin: misdreift. RCCma: staðbundið jákvætt. 

3893 +++ + ++ - RCCma: misdreift. 

4103 ++ +++ ++ +++ PAX8: mjög sterkt. RCCma og CD10: misdreift. 

4777 +++ ++ +++ ++ 

 5073 ++ + - +++ 

 5245 ++ ++ +++ + PAX8: frekar dauft en vel dreift. 

5402 +++ +++ +++ +++ Allt mjög sterkt. 

5404 +++ - - +++ Illa þroskað æxli. 

5606 ++ ++ ++ +++ RCCma: staðbundið. 

5925 +++ + ++ - 

 6250 ++ ++ - +++ 

  

Meinvörp: 

Nr. CD10 PAX8 RCCma Vimentin  Athugasemdir: 

1363 ++ +++ + ++ Lunga. 

2417 + - - +++ Frá hálsi. 

2918 + +++ ++ +++ Eitill af hálsi. Mikil bólga, lymphocytar. 

5164 +++ +++ + +++ Subcutis handlegg. 

5432 ++ - - +++ Lunga. Hágráðuæxli. 

6338 ++ +++ - +++ Húð af hálsi. 

3 +++ +++ +++ +++ Bein. 

874 +++ +++ ++ +++ Gluteus med. 

2613 + +++ ++ ++ Manubrium sterni. CD10: staðbundið jákvætt. 

3838 - +++ - +++ Heili. Mikið drep. 

4853 - +++ - + Heili. 
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Nr. CD10 PAX8 RCCma Vimentin  Athugasemdir: 

5258 + +++ + +++ Svæðiseitill. CD10: staðbundið jákvætt. 

5916 ++ +++ - ++ Húð. 

6602 ++ ++ - ++ Nýrnahetta. 

40 +++ ++ + ++ Lunga. 

1056 +++ +++ +++ ++ Nýrnahetta. 

1219 ++ ++ + +++ Af hálsi. PAX8: frekar veikt. 

3091 +++ - - +++ Pleura parietalis. Illa þroskað æxli. 

3392 + - - +++ Garnahengi (mesenterium). CD10: staðbundið jákvætt. 

3822 ++ +++ + ++ Heili. 
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Fylgiskjal 4: Kostnaðaráætlun verkefnis 

Verðskrá: 

Vörur: Verð (stk/pakki): 

Antibody diluent (120 ml) 20.278 

Envision FLEX high pH (Link) kit (120 ml) 722.048 

Mouse anti human CD10 (1ml) 95.700 

Mouse anti PAX8 antibody (100 μl) 119.000 

Mouse anti human RCCma (12 ml) 106.973 

Mouse anti vimentin (1 ml) 75.300 

Starfrost gler (50 stk) 1.255 

Venjuleg gler (50 stk) 626 

Dekkgler (100 stk) 638 

 

Kostnaðaráætlun: 

Vara: Magn sem notað er í rannsókninni: Verð: 

Starfrost gler 200 stk 5.020 

Venjuleg gler 40 stk 501 

Dekkgler 240 stk 1.532 

Hnífar fyrir skurð 1 pakki 26.139 

Mótefni: 40 gler x 250 μl = 10.000 μl fyrir hvert mótefni (nema RCCma)   

Antibody diluent 3 x 10 ml = 30 ml 5.070 

CD10 1:50 = 200:10.000 μl 19.140 

PAX8 1:20 = 500:10.000 μl 595.000 

RCCma 10.000 μl 89.145 

Vimentin 1:500 = 20:10.000 μl 1.506 

EnVision kit:   

Envision 160 gler x 0,250 ml = 40 ml 

240.683 H2O2 160 gler x 0,250 ml = 40 ml 

DAB 160 gler x 0,250 ml = 40 ml 

 Samtals: 983.736 

 

 

 


