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Ágrip 

Inngangur. Krabbamein í þvagvegum og þvagblöðru eru 5% allra illkynja æxla. Þvagfæra-

þekjukrabbamein eru algengust þeirra, um 90%. Meðal áhættuþátta eru reykingar og starfsumhverfi 

með arómatískum efnum, auk þess er munur á tíðni hjá körlum og konum (3-4:1). Helsta 

greiningaraðferð fyrir þvagfæraþekjukrabbamein er blöðruspeglun. Auk þess eru tekin vefjasýni til 

vefjagreiningar. Þvagfæraþekjukrabbameinum má skipta í forstigsæxli, totótt (lággráðu eða hágráðu) 

eða flöt, og ífarandi æxli. Auk vefjaútlits geta mótefnalitanir nýst til að staðfesta gerð og uppruna 

æxlisvaxtar. Sértækt mótefni fyrir þvagfæraþekju, Uroplakin (UP) III, hefur verið prófað á 

meinafræðideild Landspítala (LSH) en ekki þótt nægilega næmt. Rannsóknir hafa sýnt að mótefni 

gegn GATA bindipróteini (GATA) 3 og UPII geti verið næmari fyrir þvagfæraþekjukrabbameinum og að 

gráðu þeirra megi meta með Ki67 mótefni. Markmið þessa verkefnis var að meta næmi og sértækni 

mótefnanna GATA3, UPII og UPIII fyrir þvagfæraþekjukrabbameinum með tilliti til gráðu (lággráðu og 

hágráðu) og íferðar, í samanburði við blöðruhálskirtilskrabbamein, flöguþekjukrabbamein í leghálsi og 

tærfrumukrabbamein í nýrum. Einnig að meta hvort munur væri á fjölda Ki67 jákvæðra fruma (Ki67 LI) 

eftir gráðu og íferð þvagfæraþekjukrabbameina.  

Efni og aðferðir. Vefjasýni úr lífsýnasafni LSH voru notuð í rannsóknina. Tissue micro array (TMA) 

kubbar voru útbúnir úr 150 þvagfæraþekjukrabbameinum og 75 samanburðaræxlum. Prófaðar voru 

aðferðir fyrir GATA3 og UPII mótefni. Sneiðar úr TMA kubbum voru litaðar með hematoxylin og eosin 

(HE) litun og mótefnalitaðar með fjórum mótefnum (GATA3, UPII, UPIII og Ki67) með staðlaðri tveggja 

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

æxlisfrumum (GATA3, UPII og UPIII) og Ki67 LI (Ki67). 

Niðurstöður. Prófun á mótefnunum GATA3 og UPII sýndi að þynningarnar 1:200 og 1:50 gáfu 

bestar niðurstöður. Þvagfæraþekjuæxli af lágri gráðu hentar vel sem viðmiðunarsýni fyrir bæði 

mótefnin. GATA3 mótefnið er jákvætt í 97,3% þvagfæraþekjuæxla og sértækni þess er 66,2%. Flest 

þvagfæraþekjuæxli (80%) litast sterkt með mótefninu. Nokkur blöðruhálskirtilskrabbamein (24%) og 

mörg leghálskrabbamein (79%) voru veikt jákvæð en engin tærfrumukrabbamein úr nýrum. UPII og 

UPIII mótefnin eru næm fyrir 72,8% og 69,6% þvagfæraþekjuæxla og sértækni beggja reiknaðist 

100% því öll samanburðaræxli voru neikvæð. Marktækur munur er á næmi GATA3 samanborið við 

UPII (p<0,0001) og UPIII (p<0,0001) en ekki á næmi UPII samanborið við UPIII (p=0,4725). Meðaltals 

Ki67 LI hjá lággráðu æxlum er 12,6% og 24,6% hjá hágráðuæxlum og 41,1% hjá ífarandi æxlum 

(p<0,0001) en dreifing er mikil innan allra flokka. 

Ályktanir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mótefni gegn GATA3 og UPII geti hentað vel til að 

greina þvagfæraþekjuuppruna æxla vegna hás næmis þess fyrrnefnda og mikillar sértækni þess 

síðarnefnda. Sterk litun með GATA3 mótefninu gefur sterka vísbendingu um þvagfæraþekjuæxli. 

Vegna ósértækrar kjarnalitunar með UPIII mótefni hentar UPII betur þó næmi þeirra og sértækni sé 

það sama. Þrátt fyrir að marktækur munur sé á fjölda Ki67 jákvæðra fruma eftir gráðu og íferð 

þvagfæraþekjuæxla þá gerir mikil dreifing innan allra æxlisgerða það að verkum að mótefnið nýtist 

ekki eitt og sér til að flokka æxlin en gæti gefið vísbendingu í vafatilfellum. 
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Abstract 

Introduction. About 5% of all cancers occur in the urinary tract. Urothelial carcinoma is the most 

common, 90%. Tobacco smoking and occupational exposure of aromatic chemicals are the biggest 

risk factors for these types of cancers. Also, men are over thrice as likely as women of getting 

urothelial carcinoma (3-4:1). Diagnosis is made by cytoscopy and histological examination of biopsies. 

Urothelial carcinomas are classified into non invasive carcinomas, papillary (low grade and high 

grade) or non-papillary, and invasive carcinomas. Immunohistochemical stainings can be useful to 

confirm the type of tumors. An urothelial specific antibody, Uroplakin (UP) III, has been tested in the 

pathology department of Landspítali (LSH) but the sensitivity is rather low. Two new antibodies, GATA 

binding protein (GATA) 3 and UPII have been tested by others and seem to have better sensitivity. It 

is also thought that the Ki67 antibody may be useful to determine the grade of urothelial carcinomas 

as a marker of proliferation. The aims of this study was to find out the sensitivity and specifity for 

GATA3, UPII and UPIII antibodies in low grade, high grade and invasive tumors, in comparsion to 

prostate cancer, squamous cell carcinoma of cervix and clear cell renal cell carcinoma. Also to see if 

there is difference in the ratio of Ki67 positive cells (Ki67 LI) with respect to grade and invasiveness. 

Materials and methods. Tumor samples from the LSHs archives were used in this study. Tissue 

micro array (TMA) blocks were made from 150 urothelial carcinoma (50 samples form each group) 

and 75 comparative tumors (25 samples from each group). Methods for immunohistochemical staining 

with GATA3 and UPII antibodies were tested. Sections from TMA-blocks were stained with 

heamaoxylin and eosin (HE) and immunohistochemicaly stained for GATA3, UPII, UPIII and Ki67 with 

a two step polymer visualisation system. Sections were evaluated using light microscopy and graded 

according to intensity and proportion of positive cells.  

Resaults. Method testing for GATA3 and UPII showed that dilutions 1:200 and 1:50 respectively 

gave best resaults. Low grade urothelial cancer is a proper control for both antibodies. GATA3 

antibody has sensitivity of 97,3% for urothelial cancer and specifity of 66,2%. Few prostatic cancers 

(24%) and many cervical cancers (79%) positive but none clear cell renal cell carcinomas. The 

staining in the control group was week opposite to the urothelial tumors (80%). UPII and UPIII have 

sensitivity of 72,8% and 69,6% for urothelial cancer and specifity for both is 100% since all 

comparative samples are negative. There is significant different between sensitivity of GATA3 

compared to UPII (p<0,0001) and UPIII (p<0,0001) but not between UPII and UPIII (p=0,4725) Mean 

Ki67 LI for low grade cancers is 12,6%, 24,6% for high grade cancers and 41,1% for invasive cancers 

(p<0,0001) but distribution within groups is wide. 

Conclusions. Immunohistochemical stainings show that GATA3 and UPII can be useful antibodies 

to confirm urothelial origin of cancers due to GATA3’s sensitivity and UPII’s specifity. Strong staining 

with GATA3 antibody is a strong indicator for urothelial carcinoma. Because of unspecifc nuclear 

stainings with UPIII antibody, UPII is a better choice. Although there is significant difference between 

the average number of Ki67 positive cells when comparing urothelial tumors of different grades and 

invasiveness the distribution of Ki67 LI within each group is wide. Therefore Ki67 LI is not reliable 

indicator of grade or invasiceness. 
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1 Inngangur 

Þvagfæraþekjukrabbamein eru algengust þeirra krabbameina sem koma fyrir í þvagblöðru og 

þvagvegum. Staðbundin æxli af lágri gráðu eru algengust en endurkoma er algeng og því mikilvægt 

að hafa sem bestar greiningaraðferðir svo hægt sé að greina meinin snemma og bæta þannig horfur 

sjúklinga.  

Á meinafræðideild Landspítala (LSH) fara fram rannsóknir á vefjasýnum, þar með töldum 

krabbameinsæxlum. Mikilvægt er að æxli séu greind á sem nákvæmastan hátt vegna þess að meðferð 

og eftirfylgni í kjölfar greiningar er mismunandi eftir æxlisgerð, stigi og gráðu. Mótefnalitanir geta verið 

hjálplegar við að ákvarða upprunastað og gerð æxla. Á deildinni hefur mótefni gegn Uroplakin (UP) III 

(1) verið reynt fyrir greiningar þvagfæraþekjukrabbameina en næmi þess er lítið og einkum takmarkað 

við vel þroskuð æxli. Því er áhugi á að prófa önnur mótefni og hafa rannsóknir gefið til kynna að 

mótefni gegn UPII (2) og GATA bindi próteini (GATA) 3 (3) geti reynst betur en UPIII mótefnið, 

sérstaklega hvað varðar næmi. Önnur mótefnalitun sem getur verið hjálpleg er litun gegn Ki67 en hún 

aðstoðar við mat á vaxtarhraða. 

1.1 Þvagblaðra 

Þvagblaðra samanstendur af sléttvöðvalagi með óreglulega skipan og slímhúð með breytiþekju (e. 

transitional epithelium) sem einnig er kölluð þvagfæraþekja (e. urothelium) (4). Hlutverk þvagblöðru er 

geymsla úrgangsefna á formi þvags og losun þess út úr líkamanum. Samsetningu þvags er stjórnað í 

nýrum. Það inniheldur hátt hlutfall ammóníaks, þvagefnis (e. urea) og annarra eiturefna og sýrustig 

þess er breytilegt (pH 4,5-10). Innsta lag þvagblöðrunnar þarf að þola vel þá ertingu sem þvagið veldur 

(4, 5).  

1.1.1 Þvagfæraþekja 

Þvagfæraþekja er teningslaga þekja sem þekur innra yfirborð neðri þvagvega þ.e. nýrnaskjóðu, 

þvagleiðara, þvagblöðru og þvagrás. Eiginleikar hennar eru ekki nákvæmlega þeir sömu á öllum 

svæðum vegna ólíkra aðstæðna. Til dæmis þarf þekja þvagblöðru að þola töluvert álag vegna 

útþenslu og ertingar sem efni í þvagi geta valdið. Minna áreiti er á þekju þvagleiðara og þvagrás þar 

sem þvagið stoppar styttra við og útþensla er lítil. Þvagfæraþekja er, undir eðlilegum kringumstæðum, 

þéttur tálmi milli þvags og blóðs (6, 7). Lengi var talið að eina hlutverk þvagfæraþekjunnar væri að 

vera óvirkur tálmi og hindra flæði efna milli þvags í þvagblöðru og nærliggjandi vefja. Komið hefur í ljós 

að hlutverk þekjunnar eru mun fleiri. Hún tekur þátt í að breyta jóna- og próteinsamsetningu þvags, 

bregst við margskonar utanaðkomandi áreiti og leikur stórt hlutverk í hæfileika blöðrunnar til að breyta 

rúmmáli sínu (7).  

Þvagfæraþekja er samsett úr þremur frumugerðum: grunnfrumum, millifrumum og yfirborðsfrumum. 

Grunnfrumur (K5-BC, e. keratin-5 basal cell) eru einkjarna frumur 10-20μm í þvermál. Þær liggja við 

grunnhimnu. Tvær gerðir grunnfruma eru taldar vera í grunnfrumulaginu, a og b frumur. Báðar gerðir 

tjá keratín (CK) 5 og p63, a frumur tjá auk þess CK14 en b frumur ekki og hvorug tjáir UP prótein. 

Þessar frumur eru taldar vera stofnfrumur í þvagfæraþekju (7).  
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Millifrumulag samanstendur af 2-4 lögum fruma sem eru 10-15μm í þvermál. Þær skera sig frá 

grunnfrumum að því leiti að þær tjá ekki CK5. Talið er að þær séu forverafrumur yfirborðsfruma (5, 7, 

8). 

Yfirborðslag þvagfæraþekju er myndað úr einföldu lagi teningslaga fruma sem eru 25-250μm í 

þvermál. Stærð frumanna fer eftir þenslu þvagblöðrunnar en hver yfirborðsfruma getur hulið allt að 50 

undirliggjandi millifrumur þegar þvagblaðran er útþanin. Þess vegna eru þær kallaðar regnhlífarfrumur 

eða umbrella frumur. Þegar blaðran þenst út teygist á frumunum og þekjan líkist flöguþekju og hefur 

þess vegna einnig verið kölluð breytiþekja. Umbrella frumurnar raðast mjög reglulega upp og á milli 

þeirra eru þétttengi (e. tight junction) en tálmavirkni þekjunnar byggir meðal annars á þessum 

frumutengjum. Yfir þvagfæraþekjunni liggur fjölsykrupróteinhjúpur (e. sulfated poly saccharide 

glycosaminoglycan) sem talið er að hindri viðloðun og sé verndandi gegn sýkingum (4, 6, 7, 9). 

UP eru himnuprótein sem aðeins eru tjáð í frumum þvagfæraþekju. UP prótein hafa ekki fundist í 

neinum öðrum vefjagerðum. Fimm gerðir eru þekktar: UPIa, UPIb, UPII, UPIIIa og UPIIIb. UP próteinin 

eru tjáð í umbrella frumum í allri þvagfæraþekjunni, allt frá nýrnaskjóðu og niður þvagrás. UPII er eitt 

mest tjáða prótein þvagfæraþekjunnar en tjáningin er takmörkuð við umbrella frumur líkt og flest UP 

prótein. Eitt þeirra, UPIb, er þó tjáð niður í gegnum alla þekjuna. UP mynda pör, UPIa/II og UPIb/III, 

sem raðast upp í einkennandi sexhyrndar plötur á yfirborði þvagfæraþekjunnar. Þær taka þátt í að 

viðhalda stöðugleika í þekjunni við þenslu og samdrátt blöðrunnar og taka þátt í tálmavirkni þekjunnar 

(7, 8, 10, 11). 

Annað sérkenni umbrella fruma eru disk- eða snældulaga blöðrur (DFV, e. discoidal or fusiform-

shaped vesicle) sem staðsettar eru grunnt í frumunum. Þær innihalda meðal annars mikið magn UP 

próteina. Þegar þvagblaðran fyllist renna DFV saman við frumuhimnuna og losa mikið magn UP og 

annara próteina út á yfirborð umbrella frumanna. Þetta eykur yfirborð frumanna og gerir þekjunni kleyft 

að teygjast þegar þvagblaðran fyllist. Þegar hún tæmist við þvaglát renna DFV aftur inn í frumurnar og 

yfirborð frumanna minnkar aftur (7).  

1.2 Krabbamein í þvagblöðru 

Krabbamein í þvagvegum og þvagblöðru er þriðja algengasta krabbameinið hjá íslenskum körlum. Þó 

þessi mein séu þrefalt algengari hjá körlum en konum þá verða þau oftar alvarlegri hjá konum. Stór 

hluti æxla sem greinast eru af lágri gráðu en mörg eru þó alvarlegri og hafa verri horfur. Því er 

mikilvægt að greina þau eins snemma og eins nákvæmlega og hægt er (7, 12). 

1.2.1 Faraldsfræði 

Krabbamein í þvagvegum og þvagblöðru eru alls 5% allra illkynja æxla sem greind eru hérlendis. Á 

árunum 2008-2012 var meðalfjöldi tilfella á ári 62 hjá körlum en 18 hjá konum eða um 8,3% allra 

meina hjá körlum og 2,6% hjá konum. Langflestir sem greinast eru yfir fimmtugt en meðalaldur við 

greiningu er í kringum 70 ár. Í heiminum öllum eru krabbamein í þvagblöðru sjöundu algengustu 

krabbameinin eða um 3,2% (13). 

Krabbamein í þvagblöðru eru algengust í vestur Evrópu, norður Ameríku og í Ástralíu en þau eru 

talin vera sexfalt algengari í þróuðum ríkjum en í þróunarríkjum (13, 14). Nýgengi hefur haldist nokkuð 
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stöðugt undanfarna þrjá áratugi sem og dánartíðni. Þetta á við bæði á Íslandi, eins og sjá má á mynd 

1, og í heiminum öllum (13, 15). 

 

Mynd 1. Aldursstaðlað nýgengi krabbameina í þvagvegum á hverja 100.000 íbúa á Íslandi á 
árunum 1955-2012 (blátt: karlar, rautt: konur) (13).  

1.2.2 Orsakir og áhættuþættir 

Reykingar eru stærsti áhættuþáttur fyrir þvagblöðrukrabbamein og eru þær taldar vera orsök helmings 

allra tilfella (16). Sígarettureykur inniheldur arómatísk efni sem seytt er í nýrum og fara því um 

þvagblöðru á leið út úr líkamanum. Áhættan sem reykingar valda fer eftir því hve lengi og mikið hefur 

verið reykt. Ef reykingum er hætt geta líkur á þvagblöðrukrabbameini dregist saman, jafnvel um 60% á 

25 árum. Þrátt fyrir að tíðni reykinga í heiminum hafi lækkað umtalsvert hefur tíðni krabbameina í 

þvagblöðru staðið í stað á undanförnum áratugum (15). 

Starfsumhverfi þar sem meðal annars er unnið með arómatísk efni og bleikiefni er annar algengur 

áhættuþáttur fyrir þvagblöðrukrabbamein. Talið er að starfsumhverfi af þessu tagi orsaki 10% tilfella. 

Þetta eru helst störf í iðnaði svo sem við vinnslu málningar, málma og jarðolíu (16). 

Langvinn sýking af völdum frumdýrsins Schistosoma haematobium veldur langvinnri ertingu í þekju 

þvagblöðrunnar og getur það valdið krabbameini. Þessi æxli eru langoftast flöguþekjukrabbamein. 

Mein af þessum völdum voru algeng á ákveðnum svæðum í Afríku en tíðni þeirra hefur farið lækkandi 

með bættum lífsskilyrðum á þessum svæðum (14).  

Mikill munur er á tíðni þvagblöðrukrabbameina milli karla og kvenna. Á sumum svæðum er 

munurinn allt að fjórfaldur. Hann er meðal annars talinn stafa af mun á reykingum og starfsumhverfi 

kynjanna. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ólíkur hormónabúskapur geti átt hlut að máli. Sýnt hefur 

verið fram á að konur hafi verri batahorfur við greiningu, endurkomur séu algengari og framrás meina 

meiri og dánartíðni af völdum sjúkdómsins þar af leiðandi hærri hjá konum en körlum (15, 17). 

Tengsl milli erfða og blöðrukrabbameins hafa verið rannsökuð og er þekking á þeim sífellt að 

aukast. Líkur á að einstaklingur fái þvagfæraþekjukrabbamein eru auknar ef foreldrar, systkini eða 

barn hans hefur fengið slíkt. Rannsóknir hafa leitt í ljós breytileika í tveimur genum, N-

acetyltransferasa 2 (NAT2) og glutaþíónín S-transferasa mu1 (GSTM1), sem tengjast aukinni hættu á 

blöðrukrabbameini vegna hægrar asetýleringar (15, 17).  
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1.2.3 Einkenni 

Blóð í þvagi er algengasta einkenni krabbameins í þvagblöðru og kemur fram hjá um 85% sjúklinga 

(12). Blóðið getur verið mismikið en hjá flestum sést blóð í það minnsta við smásjárskoðun þvags. 

Verkir koma sjaldan ef æxli eru lítil og af lágri gráðu. Ef æxli eru stór geta þvaglát orðið tíð vegna 

minnkaðs rúmmáls í þvagblöðru. Ef æxli eru staðsett við blöðruháls eða hylja stóran part blöðrunnar 

geta þau valdið ertandi einkennum, þvagteppu eða bráðum og tíðum þvaglátum. Engin þessara 

einkenna eru sértæk fyrir krabbamein og eru einnig algeng einkenni þvagfærasýkinga og annarra 

sjúkdóma (13-16).  

1.2.4 Greining 

Krabbamein í þvagblöðru eru greind með myndgreiningum (ómskoðun, röntgenrannsókn, 

sneiðmyndatöku) eða blöðruspeglun. Blöðruspelgun er besta nálgunin fyrir greiningu þessara meina. Í 

blöðruspeglun er blaðran skoðuð innan frá og vefjasýni tekin frá óeðlilegum svæðum eða 

handahófskennt frá svæðum sem líta eðlilega út. TURB (e. transurethral resection of bladder tumor) er 

aðferð sem notuð er til að fjarlægja æxli úr þvagblöðrunni en minni sýni fást með sýnatöng (e. biopsy). 

Til að hafa möguleika á nákvæmri greiningu er mikilvægt að sýni séu tekin niður í vöðvalag blöðrunnar 

því annars er hvorki hægt að staðfesta né útiloka ífarandi vöxt í vöðva sem er mikilvægt fyrir stigun 

(15, 16). Einnig er hægt að gera frumurannsókn á þvagi eða með því að sprauta vökva í blöðruna og 

fá frumublandaðan vökva (13). Frumurannsókn getur verið hjálpleg sérstaklega í hágráðu æxlum og 

flötum forstigsæxlum (CIS, e. carcinoma in situ) en fá lággráðu æxli gefa jákvæða frumurannsókn. 

Neikvæð frumurannsókn útilokar því ekki æxli (15, 16). Blöðruspeglun er dýr rannsókn og þar sem 

endurkomur þvagblöðrukrabbameina eru algengar getur kostnaður við hvern sjúkling orðið mikill. 

Unnið er að því að finna markefni sem hægt er að greina í þvagi eða blóði og draga þannig úr 

óþægindum sjúklings og kostnaði við greiningar og eftirlit. Ekkert markefni hefur þó sýnt nægilega gott 

næmi og sértækni svo hægt sé að skipta því út fyrir blöðruspeglun, vefja- og frumurannsóknir (18).  

1.2.5 Stigun 

Stig blöðrukrabbameina er ákvarðað með TNM (æxli, eitlar, meinvörp; e. tumor, node, metastases) 

kerfinu. Það byggir á því hvar æxlið er vaxið í blöðrunni eða nálægum vefjum og hvort meinvörp séu til 

staðar í eitlum eða fjarlægum líffærum (12). 

T stigun krabbameina felst í að skilgreina vöxt frumæxlis. Æxli sem aðeins vaxa í þekju eru svo 

kölluð forstigskrabbamein og eru flokkuð í Ta eða Tis. Æxli sem vaxa niður í vöðva og önnur vefjalög 

umhverfis þvagblöðruna, kallast ífarandi krabbamein (T1-T4). Æxli sem vex allt að skilum 

slímhúðarbeðs og vöðva eru flokkuð sem T1. Ífarandi vöxtur í vöðvavegg, staðbundinn í blöðrunni, er 

T2 æxli og hafa slík æxli betri horfur en T3 æxli sem vaxa gegnum vöðvavegginn og út í aðlæga 

fituvefi (e. perivesical fat). Æxli sem vaxa ífarandi frá þvagblöðru til nálægra líffæra eru flokkuð í T4 

flokk. Þau geta reynst flókin í greiningu, sérstaklega þau sem eru illa þroskuð. N flokkun fjallar um vöxt 

í svæðiseitlum en þar er greint milli þess hvort og hve mikill vöxtur er í eitlum við upprunastað æxlisins. 

M stigun skilgreinir fjarmeinvörp en meinvörp frá krabbameinum í þvagblöðru eru algengust í lungum, 
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beinum og lifur (12). TNM flokkun þvagblöðrukrabbameina er dregin saman í töflu 1 og á mynd 2 má 

sjá hvernig vöxtur æxla er í vefjum þvagblöðrunnar eftir stigi. 

Tafla 1. TNM stigun krabbameina í þvagblöðru (14). 

T - Frumæxli Lýsing N - Svæðiseitlar Lýsing 

Tx Ekki hægt að meta frumæxli  Nx Ekki hægt að meta svæðiseitla 

T0 Engin merki um frumæxli N0 Engin meinvörp í svæðiseitlum 

Ta Ekki ífarandi totumyndandi krabbamein* N1 Meinvörp í einum eitli í grindarholi 

Tis Setkrabbamein, flatt. (CIS) N2 Meinvörp í mörgum eitlum í 
grindarholi 

T1 Æxli vex í millivef/bandvef undir þekju* N3 Meinvörp í náraeitli/um 

T2 Æxli vex inn í vöðva* M - Fjarmeinvörp  

T2a Grunnt í vöðva, innri helming M0 Engin fjarmeinvörp 

T2b Djúpt í vöðva, ytri helming M1 Fjarmeinvörp til staðar 

T3 Æxli vex í vef umhverfis þvagblöðru* 

T3a Smásætt 

T3b Stórsætt 

T4 Æxli vex í eitt eða fleiri eftirfarandi:* 

T4a Blöðruhálskirtil, sáðrás, þvagpípu, 
leggöng 

T4b Grindarbotn, kviðvegg 
 

CIS: setæxli, flatt (e. carcinoma in situ). 
* Þær æxlisgerðir sem fjallað verður um í þessari rannsókn.  

 

 

Mynd 2. TNM stig æxlis er ákvarðað af vexti þess í þekjunni, slímhúð og dýpri lögum (12).  
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1.2.6 Flokkun krabbameina í þvagblöðru 

Krabbamein eru flokkuð eftir vefjafræðilegu útliti og byggist greining á gerð fruma, útliti þeirra og 

uppröðun í vef. Yfir 90% krabbameina í þvagblöðru eru þvagfæraþekjukrabbamein. 

Flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma) eru um 1-3% krabbameina í þvagblöðru en geta 

verið allt að 5% á svæðum í Afríku þar sem tíðni sýkinga af völdum Schistosoma haematobium er há. 

Aðrir flokkar svo sem kirtilkrabbamein, taugainnkirtlaæxli (e. neuroendocrine tumors) og fleiri eru 

sjaldgæfari (14). Æxli af öðrum gerðum en þvagfæraþekjugerð eru oft mun ágengari, af hærri gráðu og 

sjúklingar hafa verri lífslíkur. Þau þarfnast ólíkrar meðferðar og því er rétt vefjagreining mikilvæg (12). 

1.2.6.1 Þvagfæraþekjukrabbamein 

Þvagfæraþekja með æxlisvexti getur verið allt frá því að vera nánast óaðgreinanleg frá eðlilegri þekju 

og yfir í að vera algjörlega óþekkjanleg. Æxli geta vaxið upp úr þekjunni og myndað totur og/eða vaxið 

niður í þekjuna, gegnum þekjuna og til dýpri vefjalaga. Árið 2004 tók Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) í notkun nýtt gráðunarkerfi fyrir þvagfæraþekjukrabbamein. Áður voru þau flokkuð í góðkynja 

totumyndandi æxli (e. papilloma) og krabbamein af gráðum 1, 2 og 3 en nú eru krabbamein flokkuð 

eftir totumyndun (flöt eða totótt), gráðu (lággráðu eða hágráðu) og íferð (CIS eða ífarandi) (14).  

Forstig þvagfæraþekjuæxla eru flokkuð í totumyndandi (e. papillary) og flöt (e. non-papillary, CIS) 

krabbamein. Totumyndandi krabbamein eru flokkuð í lággráðu og hágráðu æxli (e. papillary, non-invasive 

low grade og high grade). Æxli sem vaxa niður úr þvagfæraþekjunni og til annarra vefjalaga kallast ífarandi 

æxli. Þau geta bæði vaxið út frá totumyndandi forstigsæxlum og CIS. Í töflu 2 eru skilgreindir flokkar 

þvagfæraþekjuæxla og þeir tengdir við TNM stig. Sjá einnig töflu 1 og mynd 2 (12, 14). 

Í nýja gráðunarkerfinu var tekinn í notkun nýr flokkur; PUNLMP (totumyndandi æxli með litlum 

líkum á breytingum í illkynja æxli, e. papillary urothelial neoplasm of low malignant potential). Undir 

þennan flokk falla sýni þar sem sjást óeðlilega mörg þvagfæraþekjulög samanborið við góðkynja 

totumyndandi æxli, en án óeðlilegs frumuvaxtar. Totumyndandi æxli af gráðu 1 í eldra kerfi eru nú 

flokkuð í PUNLMP eða lággráðu æxli. Gráðu 2 æxli í eldra kerfi eru nú lággráðu eða hágráðu æxli og 

gráðu 3 æxli eru hágráðu æxli (14). 

Hágráðu æxli eru líklegri en lággráðu til að verða ífararandi og endurkoma er algengari. Breytingar 

í erfðaefni hágráðu æxla eru líkar þeim sem finnast í flestum ífarandi æxlum. Lággráðu æxli geta 

einnig orðið ífarandi en það er mun sjaldgæfara. CIS hafa mesta tilhneigingu forstigsæxla til ífarandi 

vaxtar (14).  

1.2.6.1.1 Útlit þvagfæraþekjukrabbameina 

Við blöðruspeglun eru tekin sýni frá óeðlilegum svæðum og/eða tilviljanakennt frá eðlilega útlítandi 

svæðum í blöðrunni. Óeðlileg svæði geta verið fjólublá, rauðleit eða bólgin. Stundum er hægt að sjá 

hvort æxli eru totumyndandi eða flöt. Auðvelt getur verið að sjá totumyndandi æxlin en þau flötu getur 

verið erfiðara að finna og því eru oft tekin handahófs sýni frá eðlilega útlítandi svæðum (19). 

Útlit þvagfæraþekjukrabbameina er misjafnt eftir gerð þeirra og gráðu. Lággráðu æxli eru í 70% 

tilfella á aftur- eða hliðarvegg blöðrunnar. Flestir sjúklingar (78%) hafa stök æxli en 22% hafa tvö æxli 

eða fleiri. Í speglun sjást þau sem u.þ.b. 1-2cm regluleg æxli sem standa upp úr þekjunni. Þau mynda 
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burknalíkan reglulegan vöxt með fínlega greinóttum totum. Uppröðun fruma er óregluleg og 

frumuvöxtur óeðlilegur. Kjarnar eru nokkuð stórir en útlínur og lögun svo til eðlileg. Litni getur verið 

breytilegt innan og milli fruma og kjarnakorn sést stundum. Mítósur eru sjaldgæfar en sjást frekar í 

neðri helmingi þekjunnar en efri. Umbrella frumur eru yfirleitt enn til staðar (14, 20). 

Í speglun sjást hágráðu æxli sem totótt eða hnöttótt og þétt æxli, ýmist stök eða mörg. Við 

smásjárskoðun sýna þau burknalíkar totur sem oft renna saman. Þekjan er misþykk og óregluleg. 

Uppröðun fruma er óregluleg og frumur mis óeðlilegar. Kjarnar eru margbreytilegir að lögun, stórir og 

með áberandi kjarnakorni. Mítósur eru algengar í gegnum alla þekjuna (14, 20).  

Útlit ífarandi æxla stórsætt og í blöðruspeglun er mjög mismunandi. Þau geta myndað totur og 

sepa eða verið hnöttótt og þétt í sér, líkst sári og vaxið gegnum allan blöðruvegginn (e. transmural). 

Önnur svæði blöðrunnar sýnast oft eðlileg en stundum er roði umhverfis æxlið og þar finnst oft CIS 

(14). Algengt er að vöxtur í eiginþynnu (e. lamina propria) sé á formi hreiðra, klasa eða stakra fruma 

og oft er áberandi inndráttur við svæðið þar sem æxlisfrumur dreifast niður úr þekjunni. Frumurnar 

geta haft rauðleitt umfrymi. Sjaldgæft er að æxli vaxi inn í æðakerfi (14, 20).  

Tafla 2. Flokkun þvagfæraþekjuæxla og T stig (20). 

Vöxtur Flokkun Einkenni T 

Totumyndandi 
forstigsæxli 

Góðkynja æxli 
(e. papilloma) 

Útbungun með sléttu yfirborði og eðlilegri þvagfæraþekju. 
Þekjufrumur liggja neðar en eðilega en ekki inn í vöðva.  

Ta 

PUNLMP 
Útbungandi vöxtur með auknum fjölda laga í þvagfæraþekju 
samanborið við góðkynja vöxt en án óeðlilegs frumuvaxtar. 
Fáar óeðlilegar frumur. 

Ta 

Lággráðu krabbamein* 
Totumyndun með reglulegum vexti en augljósum frumu- og 
byggingarlegum breytingum.  

Ta 

Hágráðu krabbamein* 
Þekja mjög óeðlileg, totur svipa til burknablaða. Óreglulegur 
vöxtur, meðal-mikill óeðlileiki í byggingu og frumubreytingar til 
staðar.  

Ta 

Flöt 
forstigsæxli 

Vægar breytingar  
(e. hyperplasia, atypia) 

Ofvöxtur, fjölgun laga í þekju eða vægar frumubreytingar.  

Óeðlilegur vöxtur  
(e. dysplasia) 

Vöxtur í þvagfæraþekju með frumu- og byggingarlegum 
afbrigðileika, aðallega í grunn- og millifrumum.  

 

Setkrabbamein (CIS) 
Hágráðu æxli staðbundið í þvagfæraþekju. Oft fjölhreiðra (e. 
multifocal). Yfirborð þekjunnar hefur óeðlilegar frumur.  

Tis 

Ífarandi 
krabbamein* 

Krabbameinsvöxtur (hreiður, klasar eða stakar frumur) í bandvef og/eða vöðva neðan 
þvagfæraþekju. Getur verið ýmist út frá totumyndandi forstigsæxlum af lágri eða hárri gráðu 
eða CIS.  

T1-4 

 

CIS: setkrabbamein, flatt (e. carcinoma in situ). 
T: T stig í TNM flokkun  
* Þær æxlisgerðir sem fjallað verður um í þessari rannsókn. 

1.2.7 Meinvörp 

Meinvörp frá ífarandi þvagblöðrukrabbameinum eru nokkuð algeng en allt að 70% sjúklinga með 

ífarandi krabbamein fá einnig meinvörp. Algengast er að þau komi fyrir í nálægum eitlum. 

Fjarmeinvörp eru algeng í lifur, lungum og beinum en geta einnig komið meðal annars í lífhimnu, þind, 

nýrum, nýrnahettum og þörmum (21, 22). 

Myndgreiningarrannsóknir eru notaðar til að greina meinvörp. Besta leiðin til að greina meinvörp í 

lungum og lifur er með CT eða MRI. Meinvörp í beinum og heila eru sjaldgæf við frumgreiningu 

blöðrukrabbameins og því ekki gert beinaskann eða heilamyndataka nema einkenni gefi ástæðu til 
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(15). Meinvörp í eitlum má finna með MRI og CT (19). Um helmingur sjúklinga með ífarandi 

blöðrukrabbamein fá endurkomu og meinvörp eru algengari en staðbundin endurkoma. Athugað er 

hvort meinvörp hafi myndast hjá öllum sjúklingum með krabbamein af stigi T1 eða hærra. Um 10-15% 

þeirra hafa meinvörp við greiningu upphafsmeins í þvagblöðru (15). 

Aðkomin æxli í þvagblöðru, frá æxlum upprunum í öðrum líffærum, setjast helst að í blöðruhálsi 

eða þríhyrnu (e. trigone). Flest þeirra eða 21% eru æxli frá ristli, 19% frá blöðruhálskirtli, 12% frá 

endaþarmi og 11% frá leghálsi. Sjaldgæfara er að æxli frá maga, húð, brjóstum og lungum meinverpist 

til þvagblöðru (2,5-4%). Meinvörpin setjast oftast að í slímhúð blöðrunnar og geta líkst 

þvagfæraþekjukrabbameinum. Mörg meinvörp má greina út frá vefjaútliti með hefðbundinni 

hematoxylin og eosin (HE) litun en stundum þarf mótefnalitanir til að leiða líkur að upprunastað þeirra 

því sum hafa svipað útlit og æxli upprunnin í þvagblöðru (14).  

1.2.8 Meðferð 

Þvagfæraþekjuæxli sem eru nægilega lítil má fjarlægja með TURB. Ef TURB heppnast vel eru horfur 

sjúklinga oftast góðar, sérstaklega hjá þeim sem hafa forstigsæxli. Ef engin endurkoma verður þarf 

ekki frekari meðferð. (16, 23). Ef æxli eru stór þarf að fjarlægja þau með skurðaðgerð og þá þarf 

yfirleitt að fjarlægja alla þvagblöðruna. Um 25-33% sjúklinga með ífarandi þvagfæraþekjukrabbamein 

fá endurtekin æxli og 20% þeirra sjúklinga sem upphaflega eru greindir með T1 æxli greinast með æxli 

af hærri stigum síðar (23).  

Lyfjameðferðir sem helst eru notaðar fyrir blöðrukrabbamein eru mitomycin C (MMC) og epirubicin 

(23). Ónæmismeðferð sem mælt er með kallast bacillus Calmette-Guérin (BCG) sem er lyf sem 

sprautð er upp í þvagblöðru. BCG var þróað sem bóluefni gegn berklum í byrjun 20. aldar en síðar 

sást að tíðni krabbameina var lægri hjá fólki með berkla. Því hefur lyfið verið notað sem meðferð við 

krabbameinum í 40 ár (24). BCG er áhrifaríkara en önnur lyf en hefur fleiri aukaverkanir og er því ekki 

fyrsti kostur í meðferðarvali. BCG meðferð er þó sú eina sem sýnt hefur verið að minnki eða seinki 

hættu á endurkomu og það um allt að 37%. Stór hópur sjúklinga, allt að 30%, svara þó ekki BCG 

meðferð (23, 24).  

1.2.9 Horfur og lifun 

Horfur sjúklinga með þvagblöðrukrabbamein eru mismunandi eftir því hverrar gerðar æxli eru en hjá 

flestum eru þær góðar. Yfir 70% sjúklinga eru enn á lífi fimm árum eftir greiningu. Sjúklingar með 

lággráðu æxli hafa nokkuð góðar horfur en fimm ára lifun er 82-96%. Endurkoma lággráðu forstigs 

æxla verður hjá 48-71% sjúklinga. Um 7% lággráðu æxla þróast yfir í hágráðu æxli og um 2-12% 

verða að ífarandi æxlum. Fimm ára lifun sjúklinga með hágráðu æxli er 74-90%. Allt að 55-58% fá 

síðar endurtekið krabbamein og 15-40% eru ífarandi (20). 

Horfur og lifun sjúklinga með ífarandi æxli eru breytilegar og ráðast m.a. af vexti og íferð æxlisins 

og hvort meinvörp séu til staðar. Fimm ára lifun sjúklinga með blöðrukrabbamein jókst jafnt og þétt 

fram til ársins 1976 en hefur haldist nokkuð svipuð upp frá því. Með bættum greiningaraðferðum og 

sértækari meðferð er vonast til að horfur sjúklinga fari batnandi á komandi árum (13, 20). 
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1.3 Mótefnalitanir 

Langflestar greiningar á vefjasýnum má gera á grundvelli HE litunar. Í sumum tilfellum geta sérlitanir 

hjálpað til við greiningu og á undanförnum árum hefur hlutverk mótefnalitana stækkað til muna og 

tekið mikið til yfir aðrar sérlitanir. Mótefnalitanir eru í sumum tilvikum mikilvægar og hjálplegar 

meinafræðingum við ákvörðun á flokkun og uppruna æxla og við mat á horfum sjúklinga. Einnig geta 

þær verið hjálplegar við val á meðferð. 

Með mótefnalitunum er hægt að leita mjög sértækt að ákveðnum efnum í eða á frumum. Það er 

gert með því að tengja mótefni á mótefnavaka (e. antigen) í vefnum (ath. þetta eru ekki eiginlegir 

mótefnavakar ónæmiskerfisins). Mótefnavakarnir eru í flestum tilfellum prótein. Þegar þessi tenging er 

gerð sýnileg í vef með ákveðnum aðferðum kallast það mótefnalitun (e. immunohistochemistry). 

Mótefni gegn próteininu sem leitað er að (e. primary antibody) er sett á vefjasýni. Því næst er 

tengimótefni gegn sértæka mótefninu (e. secondary antibody) sett á. Ef tenging hefur orðið milli 

próteins og sértæka mótefnisins þá festist tengimótefnið við það fyrra. Á tengimótefninu eru efni til að 

gera það sýnilegt t.d. ensím sem hvata útfellingu litarefna. Þannig verður viðkomandi prótein, sem 

leitað er eftir, sýnilegt í vefnum (sjá nánar á mynd 4) (25). 

1.3.1 Mótefni 

Þó þvagfæraþekjukrabbamein megi yfirleitt greina á HE litun þá getur sú greining verið erfið og því er 

mikilvægt að hafa mótefni til að staðfesta slíkan uppruna. Nokkur mótefni eru ýmist sértæk eða næm 

fyrir þvagfæraþekjukrabbameinum. Þetta eru t.d. GATA3 og S-100P (e. S100 calcium-binding protein 

P) sem eru nokkuð næm fyrir þvagfæraþekjukrabbameinum en ekki sértæk (26). Sértæk mótefni eru 

helst mótefni gegn UP próteinum t.d. UPII og UPIII. Einnig hefur verið notast við hóp nokkurra mótefna  

(CK20, CK7, CK5/6, p63 og HMCK (e. high molecular weight cytokeratin)) sem getur gefið 

vísbendingar um uppruna æxlis, en hefur ekki sértæka svörun fyrir þvagfæraþekjukrabbamein (27, 

28).  

Á meinafræðideild LSH hefur UPIII (1) verið prófað en næmi þess virðist lítið og einkum takmarkað 

við vel þroskuð æxli sem er í samræmi við reynslu annarra (9, 28). GATA3 (3) og UPII (2) hafa ekki 

verið reynd á deildinni. Því er spennandi að skoða hvort þessi mótefni séu hjálplegri við að staðfesta 

þvagfæraþekjuuppruna en UPIII (27, 28). Mótefnalitun með Ki67 (29) getur nýst til að meta vöxt 

margra æxlisgerða og er áhugavert að athuga hvort það geti einnig nýst við mat á 

þvagfæraþekjuæxlum en hingað til hefur Ki67 mótefnið t.d. verið notað við mat á 

brjóstakrabbameinum á meinafræðideild LSH. 

1.3.1.1 GATA3 

GATA3 tilheyrir fjölskyldu GATA umritunarþátta. Fjölskyldan kallast þessu nafni vegna þess að allir 

fjölskyldumeðlimir bindast röðunum (A/T)GATA(A/G) í DNA kjarnsýruröð. GATA umritunarþættir 

samanstanda af einu eða tveimur zink fingurs hneppum sem innihalda þetta ákveðna DNA 

bindihneppi sem gerir þeim kleift að bindast DNA röðinni. GATA fjölskyldan leikur fjölda hlutverka í 

þroskun og frumusérhæfingu. GATA3 er nauðsynlegur fyrir þroskun T-hjálparfruma og tekur einnig 

þátt í þroskun brjósta, nýrna, kalkkirtla, húðar, þvagfæraþekju og fituvefja (30-32). 
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Í heilbrigðum vef er GATA3 tjáð í þekju húðar og fitukirtla, en svitakirtlar hafa staðbundna tjáningu 

og mikill breytileiki er á tjáningu í flöguþekju legs. Í brjóstum er sterk tjáning bæði í þekju bleðla og 

ganga. Tjáning er einnig mikil í þvagfæraþekju. Í nýrum eru safnpíplur (e. collecting ducts), fjarlægar 

píplur (e. distal tubules) og mesengial frumur jákvæðar (31, 32).  

Litun með GATA3 mótefni er kjarnalitun (3). Rannsóknir sýna að GATA3 er tjáð í flestum 

þvagfæraþekjuæxlum (70-90%) (27). GATA3 er oft minna tjáð í hágráðu æxlum (80%) en í lággráðu 

æxlum (90-100%) (32, 33). Meinvörp þvagfæraþekjukrabbameina tjá einnig GATA3 (92%) (34). 

GATA3 er ekki tjáð í flöguþekjukrabbameinum í þvagblöðru (35). Þekjukrabbamein í brjóstum eru 

jákvæð fyrir GATA3, bæði bleðla- (100%) og gangaæxli (92%). Kímfrumuæxli (e. germ cell tumor) eru 

jákvæð (100%) og flöguþekjukrabbamein í húð (81%). Flöguþekjukrabbamein í leghálsi tjá sum 

GATA3 (33%) sem og chromophobe æxli í nýrum (51%) (32). Næmi GATA3 mótefnis fyrir 

þvagfæraþekjukrabbameini er því ágætt en það dugir þó ekki til staðfestingar á 

þvagfæraþekjuuppruna æxla vegna lítillar sértækni (31). 

1.3.1.2 Ki67 

Ki67 er kjarnaprótein sem tekur þátt í frumuvexti og -skiptingu. Það er tjáð í frumum í virkri skiptingu 

og hentar því vel við að meta frumufjölgun bæði í eðlilegum vefjum og í æxlum. Ki67 stuðull (LI, e. 

labeling index) er notaður til að meta hlutfall fruma í skiptingu. Ki67 LI er reiknaður með því að deila 

fjölda jákvæðra æxlisfruma með heildarfjölda æxlisfruma á ákveðnu svæði. Jákvæðar æxlisfrumur eru 

þær sem sýna sterka jákvæða litun (36). 

Litun með Ki67 mótefni er kjarnalitun nema í frumum í mítósu þar sem bæði litningar og umfrymi 

litast. Heilbrigðir vefir sem litast eru t.d. germinal centers, þekjufrumur og slímhimna (e. mucosal cells) 

í smáþörmum og ristli en vöðvafrumur þar eru neikvæðar. Einnig eru nýru, lifur, bris og heili alltaf 

neikvæð (29). 

Mótefni gegn Ki67 hefur verið notað til mats á frumuvexti í ýmsum gerðum æxla t.d. brjósta- og 

eitlakrabbameinum (36). Rannsóknir hafa sýnt að það geti nýst á sambærilegan hátt við mat á 

þvagfæraþekjukrabbameinum. Þær hafa sýnt að Ki67 LI sé í samræmi við mat á framgangi æxla og 

líkum á endurkomu. Þetta á sérstaklega við Ta og T1 æxlum (37-39). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

mun á Ki67 LI eftir gráðu og íferð. Meðaltal Ki67 LI í lággráðu æxlum var 4,6% og 17,2% í 

hágráðuæxlum í einni rannsókn (37). Í annari var meðaltal Ki67 LI í gráðu 1 og 2 æxlum 15,0% og 

27,3% í gráðu 3 æxlum (38). Ki67 LI virðist því geta aðstoðað við mat á gráðu þvagfæraþekjuæxla. 

Enn hafa þó ekki verið gefin út sérstök viðmið eða aðferðir fyrir túlkun Ki67 LI í 

þvagfæraþekjukrabbameinum (27). 

1.3.1.3 UPII 

UPII er eitt af UP próteinunum sem aðeins finnast í þvagfæraþekju. Það er tjáð í umbrella frumum, 

efsta frumulagi þekjunnar (sjá 1.1.1 Þvagfæraþekja). Mótefni gegn UPII hefur sýnt mikla sértækni fyrir 

þvagfæraþekju (28). Eins virðist UPII ekki vera tjáð í neinum æxlisgerðum nema 

þvagfæraþekjukrabbameinum. Í einni rannsókn var eitt tilfelli kirtilkrabbameins í blöðruhálskirtli jákvætt 

og þrjú æxli í nýrum en í raun var um að ræða meinvarp annars vegar og ranggreind æxli hins vegar 

sem í raun voru þvagfæraþekjukrabbamein (28).  
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Jákvæð mótefnalitun með UPII kemur fram í umfrymi og frumuhimnu (2). Rannsóknir hafa sýnt að 

UPII er tjáð í 65-83% þvagfæraþekjukrabbameina (9, 28, 40). Munur milli rannsókna felst að einhverju 

leiti í mismunandi skilgreiningu á jákvæðni sem og sýnavali (frummein af mismunandi gerðum og/eða 

meinvörp). Lággráðu æxli tjá UPII í 84-97% tilfella, tjáningin er aðeins minni í hágráðu æxlum (75-

90%) og enn minni í ífarandi æxlum (53-66%) (40). Önnur rannsókn sýndi að gráðu 1 æxli (nú 

PUNLMP eða lággráðu) tjá UPII í 88% tilfella, 82% gráðu 2 (nú lággráðu eða hágráðu) æxla en aðeins 

55% gráðu 3 (nú hágráðu) æxla tjái það (28). Flöguþekjukrabbamein í þvagblöðru tjá ekki UPII (35).  

Mótefni gegn UPII virðist því nokkuð gott til greiningar þvagfæraþekjukrabbameina, sérstaklega 

æxli af lágri gráðu. Ef um er að ræða hágráðu eða ífarandi æxli minnkar næmi mótefnisins töluvert. 

Þar sem sértækni mótefnisins er mikil þá gefur jákvæð svörun með mótefninu nokkuð afgerandi 

niðurstöður um uppruna æxlis. 

1.3.1.4 UPIII  

UPIII er einnig eitt UP próteinanna sem aðeins finnast í þvagfæraþekjunni. UPIII er aðeins tjáð í efsta 

frumulagi þekjunnar (sjá 1.1.1 Þvagfæraþekja). UPIII mótefni er líkt og UPII mjög sértækt fyrir 

þvagfæraþekju og þvagfæraþekjukrabbameinum en næmi mótefnisins er lítið. Aðeins 50-60% allra 

þvagfæraþekjuæxla eru jákvæð. Um 53% gráðu 1 æxli eru jákvæð, 54-59% gráðu 2 æxli og 43-60% 

gráðu 3 æxli (28). Meinvörp frá þvagfæraþekjukrabbameinum eru jákvæð í um 50% tilfella. Í 

jákvæðum sýnum virðist litun vera misdreifð um æxlisvefinn og því geta lítil sýni gefið falskt neikvæðar 

niðurstöður (28, 41). Sumar rannsóknir sýna mjög litla tjáningu UPIII í meinvörpum og jafnvel enga 

(34). 

Mótefni gegn UPIII hefur því ekki gefið nægilega góða raun þó sértækni þess sé mjög góð. Því er 

ekki hægt að útiloka að um þvagfæraþekjuæxli sé að ræða þó UPIII mótefnalitun sé neikvæð.  

1.4 Samanburðaræxli 

Erfitt getur verið að greina illa þroskuð æxli vegna þess að þá hafa frumur í æxlinu og uppröðun þeirra 

fjarlægst mjög upprunalegt útlit sitt. Þegar metin eru illa þroskuð æxli í grindarholi þarf sérstaklega að 

taka til álita hágráðu þvagfæraþekjukrabbamein, hágráðu blöðruhálskirtilskrabbamein og legháls-

krabbamein sem og meinvörp af öðrum uppruna. Í öllum þessum tilfellum geta mótefnalitanir reynst 

mjög hjálplegar og því afar gott að hafa mótefni sem eru sértæk fyrir hverja og eina æxlisgerð (40).  

Í þessari rannsókn verða notuð æxli frá blöðruhálskirtli, leghálsi og nýrum og niðurstöður 

mótefnalitana í þeim bornar saman við litanir úr þvagfæraþekjukrabbameinum. Þessar æxlisgerðir eru 

valdar vegna staðsetningar og vefjaútlits. Þvagfæraþekjukrabbamein geta komið fyrir í nýrnaskjóðu og 

vaxið inn í nýra og því komið til álita við mismunagreiningu nýrnakrabbameina. Æxli í leghálsi og 

blöðruhálskirtli geta vaxið inn í þvagblöðru og öfugt. Flöguþekjukrabbamein í leghálsi og 

tærfrumukrabbamein í nýrum geta haft svipað vefjaútlit og þvagfæraþekjukrabbamein.  

 



  

20 

1.4.1 Blöðruhálskirtilskrabbamein 

Krabbamein í blöðruhálskirtli er algengasta krabbameinið meðal íslenskra karla og eru þau um 

þriðjungur allra greindra krabbameina hjá þeim. Greining fer oft fram með mælingu á sértæku markefni 

í blóði PSA (e. prostate specific antigen) en hækkun á því gefur vísbendingu um að æxli sé til staðar. 

Einnig er hægt að þreifa kirtilinn gegnum endaþarm eða gera ómskoðun og taka nálarsýni til 

vefjarannsóknar (13, 14). 

Langflest krabbamein í blöðruhálskirtli eru kirtilkrabbamein. Illa þroskuð blöðruhálskirtilskrabbamein 

geta verið flókin í greiningu, sérstaklega ef æxli er vaxið út fyrir kirtilinn. Til að mynda getur verið erfitt 

að greina milli illa þroskaðra blöðruhálskirtilskrabbameina og þvagfæraþekjukrabbameina, en nokkuð 

algengt er að blöðruhálskirtilskrabbamein vaxi inn í þvagblöðru og öfugt (13, 14). 

Tvö mótefni, PSA og PSAP (e. prostate specific acid phosphatase), eru notuð við greiningu 

blöðruhálskirtilskrabbameina og er næmi þeirra nokkuð gott (85% og 95%). Öll 

þvagfæraþekjukrabbamein eru neikvæð fyrir þessum efnum. Mótefni gegn CK7 og CK20 geta einnig 

aðstoðað en blöðruhálskirtilskrabbamein eru mun oftar jákvæð (87% og 67%) heldur en 

þvagfæraþekjukrabbamein (28% og 10%). Mótefnalitun gegn GATA3 er neikvæð í nánast öllum 

kirtilkrabbameinum í blöðruhálskirtli (2% jákvæð) og UPII og UPIII mótefnalitanir alltaf neikvæðar (32).  

1.4.2 Flöguþekjukrabbamein í leghálsi 

Krabbamein í leghálsi eru rúm 2% krabbameina hjá íslenskum konum en um 10% á heimsvísu. 

Flöguþekjukrabbamein er algengasta gerð krabbameina í leghálsi. Nýgengi hefur farið lækkandi í 

þróuðum ríkjum síðustu áratugi með tilkomu skipulagðra skimana. Með stroki úr leghálsi má greina 

forstig krabbameina og með viðeigandi meðferð koma í veg fyrir að þau verði að krabbameinum (13, 

42).  

Flöguþekjukrabbamein í leghálsi vaxa út frá flöguþekjufrumum á breytisvæði (TZ svæði, e. 

transformation zone) í leghálsinum. Þau geta verið hornmyndandi (e. keratinizing), vaxið neðarlega í 

þekjunni, verið totumyndandi eða vaxið upp eins og varta eða líkst vörtu sem vex niður á við. Flest 

mynda rásir sem ná inn í stoðvef og mynda óreglulegar eyjar. Oft sjást forstigsbreytingar (CIN, e. 

cervical intraepithelial neoplasia) við brúnir æxla (42). 

Í þvagblöðru geta fundist krabbamein með flöguþekjuþroskun. Oftast eru þau upprunin frá 

þvagfæraþekju en geta einnig verið vöxtur eða meinvörp frá flöguþekjukrabbameinum í leghálsi, 

endaþarmi eða lungum. Hágráðu þvagfæraþekjukrabbamein geta haft flöguþekjulíkt útlit og því 

skarast útlit þeirra við útlit flöguþekjukrabbameina af öðrum uppruna (33). GATA3 mótefnalitun er 

jákvæð í 33% flöguþekjukrabbameina í leghálsi og því er GATA3 ekki álitið heppilegt mótefni til að 

greina þau frá æxlum af þvagfæraþekjuuppruna (32). Bæði UPII og UPIII eru aftur á móti neikvæð í 

flöguþekjukrabbameinum frá leghálsi (28). 

1.4.3 Tærfrumukrabbamein í nýrum 

Krabbamein í nýrum telja um 2-3% allra illkynja æxla. Algengasta vefjagerð nýrnakrabbameina eru 

nýrnafrumukrabbamein af tærfrumugerð (e. clear cell renal cell carcinoma) en þau eru um 70% allra 
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æxla í nýrum. Tærfrumukrabbamein myndast í píplukerfi nýrans og byggjast upp af frumum með tæru 

eða rauðleitu umfrymi með fíngerðu æðaneti (14).  

Greining tærfrumukrabbameina fer fram með myndgreiningum og vefjarannsóknum þar sem 

greining fæst oftast á grundvelli HE litunar. Einnig má nota mótefni til aðstoðar og eru það þá helst 

mótefnin renal cell carcinoma marker (RCCma), sem er mjög sértækt en ekki sérlega næmt og paired 

box prótein (PAX) 8, CD10 og vimentin en næmi þessara þriggja mótefna er nokkuð mikið en 

sértæknin minni en RCCma. Mótefnin fjögur nýtast vel til að greina meinvörp sem upprunin eru frá 

tærfrumukrabbameinum nýrna (43). Tærfrumukrabbamein í nýrum eru mjög sjaldan jákvæð fyrir 

GATA3 (<2%) en chromophobe nýrnaæxli eru jákvæð í um helmingi tilfella og oncocytoma æxli í 17% 

tilfella (32). Mótefnalitanir með UPII og UPIII eru neikvæðar í nýrnakrabbameinum (28). 

1.5 TMA 

Tissue microarray (TMA) eru eins konar vefjaörflögur. TMA kubbar eru búnir til með því að taka valin 

svæði (TMA-kjarna) úr paraffíninnsteyptum vefjasýnum (gjafakubbum, e. donor tissue block) og koma 

þeim fyrir í tómum paraffínkubbi (þegakubbi, e. recipient tissue block). Á þennan hátt má koma allt að 

þúsund sýnum fyrir í einum þegakubbi og úr hverjum slíkum má fá allt að 2-300 vefjasneiðar. Fjöldi 

sýna í hverjum þegakubbi veltur á þvermáli TMA-kjarnanna sem teknir eru úr gjafakubbi. Algengast er 

að TMA-kjarnar séu 0,6-2mm í þvermál (44). Við rannsóknir á nýjum og sértækum mótefnum sem 

markefni í ákveðnum vefjum eða sjúkdómum t.d. krabbameinum, þarf stór úrtök til að ná yfir mikinn 

breytileika. TMA aðferðin hefur verið þróuð með það fyrir augum að auka afköst og gefa möguleika á 

að stækka úrtök í slíkum rannsóknum til muna (45). 

 Þegar útbúa á TMA kubb þarf fyrst að yfirfara HE litaðar sneiðar úr gjafakubbunum og velja hvaða 

svæði eiga að fara í TMA kubbinn. Gjafakubbur verður að vera amk. 1mm þykkur, helst 3-4mm. Sjá 

mynd 3. Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar til að útbúa TMA kubba. Eldri aðferðir eru handvirkar og 

krefjast mikillar nákvæmni við gerð kubba og skráningu sýna. Það eru þó einföld tæki og ódýr og 

henta vel fyrir minni rannsóknir. Ný tæki eru tölvustýrð og hægt er að hanna kubba í tölvu, velja svæði 

af skönnuðum HE lituðum sneiðum og tölvan finnur rétt svæði í samsvarandi gjafakubbi, tekur upp 

TMA-kjarna og kemur fyrir í þegakubbi. Með slíkum tækjum tekur mun styttri tíma að útbúa TMA 

kubbana (44). Mikilvægt er að skrá nákvæmlega uppsetningu sýna í TMA kubb t.d. í hnitakerfi eða 

töflur því flókið getur reynst að rekja uppruna TMA-kjarna eftir á (46). 

Kostir þessarar aðferðar felast í því hve mörg sýni komast fyrir á litlu svæði og einfaldar það 

meðhöndlun og mat sýna. Með notkun TMA kubba verða allt að þúsund sýni sem eitt og verða þau því 

öll meðhöndluð á sama hátt. Með hefðbundnum aðferðum getur orðið munur milli sneiða, jafnvel í 

sömu keyrslu við litanir, en líkur á slíkum skekkjum minnka mikið séu sýnin öll á sama smásjárgleri. 

Með þessari aðferð eru jafnstór svæði frá öllum sýnum tekin til álita sem getur skipt máli þegar litanir 

eru metnar huglægt eins og gert er í flestum tilfellum. Auk þess sparast mikill kostnaður við 

efnanotkun, sem og tími og vinna bæði við litun sýna og við mat á niðurstöðum. Mun fljótlegra er að 

meta lítil afmörkuð svæði heldur en heila vefjasneið. Notkun TMA eykur því gæði og dregur úr 

kostnaði við rannsóknir (45). 
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 Helsta álitamál varðandi TMA aðferðina er hvort lítill TMA-kjarni geti gefið nægilega góðar 

upplýsingar um stórt vefjasýni. Þetta á sérstaklega við í krabbameinum þar sem mikill breytileiki getur 

verið innan sama æxlis. Þar sem þessi aðferð er aðeins notuð í rannsóknarlegum tilgangi má því 

réttlæta að láta lítið svæði vera fulltrúa heils æxlis. Aðferðin hentar ekki fyrir rannsóknir sjúklingasýna. 

Gerðar hafa verið rannsóknir þar sem bornar voru saman mótefnalitanir á sneiðum úr TMA kubbum og 

hefðbundnum heilum vefjasneiðum. Þær hafa sýnt að yfir 95% samræmi sé milli mótefnalitana á 

sneiðum úr TMA kubbum og heilum vefjasneiðum. Mögulegt er að taka stærri TMA-kjarna (2-4mm) en 

það bætir ekki miklum upplýsingum við umfram það sem greina má í minni kjörnum (0,6-1,5mm) sé 

miðað við þær sem fást við mat á hefðbundnum sneiðum. Aftur á móti hefur gefið góða raun að taka 

nokkra TMA-kjarna úr sama sýni, jafnvel úr mismunandi kubbum úr sama sýni, og auka þannig líkur á 

að greina breytileika innan æxla. Algengt er að nota 2-4 TMA-kjarna úr hverju sýni. Í þessu ljósi skiptir 

gríðarlega miklu máli að vanda vel val á svæðum sem nota á sem fulltrúa fyrir heil æxli (44).  

TMA aðferðin hefur mest verið notuð í krabbameinsrannsóknum. Þá er hún sérstaklega mikið 

notuð við mat á nýjum mótefnum. Með þessu er hægt að meta í stóru úrtaki í hvaða vefjum og æxlum 

efni eru tjáð, meta hvort munur sé milli æxlisgerða o.s.frv. Þó TMA henti ekki við greiningu 

sjúklingasýna gæti hún hentað við skimanir á stórum hópum. TMA getur einnig hentað í annarskonar 

vefjarannsóknum. Til að mynda við innra og ytra gæðaeftirlit á rannsóknarstofum og til að útbúa 

viðmiðunarsýni til notkunar með mótefnalitunum. Allt þetta einfaldar rannsóknir og dregur úr kostnaði 

(44, 45, 47).  

 

Mynd 3. Skýringarmynd af gerð TMA kubba.  

Svæði sem valið er á HE litaðri vefjasneið er tekið úr paraffín kubbi með holri nál (Aa) og komið fyrir í 
TMA kubbi (Ab) sem er sneiddur (Ac) og sneiðum komið fyrir á smásjárglerjum (Ad) og þær litaðar eftir 
þörfum (B-E) (48). 



  

23 

2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis er fjórþætt: 

1.  Að þróa aðferðir fyrir GATA3 og UPII mótefni á meinafræðideild LSH.  

2.  Að athuga næmi mótefnanna GATA3, UPII og UPIII í þvagfæraþekjukrabbameinum og 
hvort munur sé á næmi mótefnanna eftir gráðu (lággráðu og hágráðu) og íferð meinanna.  

3.  Að athuga sértækni mótefnanna GATA3, UPII og UPIII fyrir þvagfæraþekjukrabbameinum 
borið saman við blöðruhálskirtilskrabbamein, flöguþekjukrabbamein í leghálsi og 
tærfrumukrabbamein í nýrum. 

4.  Að meta hvort munur sé á fjölda Ki67 jákvæðra æxlisfruma eftir gráðu (lággráðu og 
hágráðu) og íferð þvagfæraþekjukrabbameina. 

Vonast er til að þessi rannsókn geti bætt greiningar þvagfæraþekjukrabbameina og 

mismunagreiningar þeim tengdum á meinafræðideild LSH.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Úrtak og undirbúningur rannsóknar 

Í rannsókninni voru notuð sýni úr lífsýnasafni LSH. Sýni voru á formi formalín festra vefjabita, innsteypt 

í paraffínkubba, og HE litaðra vefjasneiða á smásjárglerjum. SNOMED greining var notuð til að finna 

æxlin. 

Notuð voru þvagfæraþekjukrabbameinssýni af þremur gerðum: lággráðu og hágráðu totumyndandi 

krabbamein og ífarandi krabbamein. Einnig samanburðaræxli af þremur gerðum: 

blöðruhálskirtilskrabbamein, flöguþekjukrabbamein frá leghálsi og tærfrumukrabbamein frá nýrum. 

Þau voru valin óháð gráðu eða stigi. Fundin voru til HE lituð gler og þau metin af nema ásamt 

meinafræðingi. Valin voru 150 tilfelli þvagfæraþekjuæxla, 50 í hverjum flokki, og 25 samanburðaræxli 

úr hverjum flokki, alls 225 sýni frá árunum 2009-2013. 

Valin voru sýni sem endurspegla hvert æxli fyrir sig á sem bestan hátt. Athugað var hvort æxli væri 

af þeirri gerð sem leitað var að og að vefur væri í nægu magni og vel varðveittur til að hægt væri að 

heimta TMA-kjarna úr sýnunum. Samhliða sýnavali voru merkt svæði á hverri vefjasneið til að nota í 

TMA-kjarna. Fundin voru samsvarandi paraffín innsteypt vefjasýni og útbúnir TMA kubbar úr þeim. 

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

Persónuverndar eða annarra siðanefnda. 

3.2 Uppbygging TMA kubba 

TMA kubbar voru útbúnir í MTA-II (Beecher) sem er handvirkt tæki með tölvuhnitakerfi. Úr hverju sýni 

voru teknir þrír 1,0mm TMA-kjarnar. Í hverjum TMA kubbi sem er 36x24mm eru TMA-kjarnar úr 25 

sýnum, auk tveggja staðsetningarkjarna; nýra fremst og lifur aftast. Í fylgiskjali 3 má sjá uppröðun 

sýna í TMA kubba. 

3.3 Skurður og undirbúningur litana 

Vefjasýni voru skorin í 3-4μm þykkar sneiðar í Leica RM2255 skurðarsleða (Leica) og sett á StarFrost 

gler. Sneiðar þurrkaðar við stofuhita. Fyrir litun fóru sneiðar í hitaskáp við 60°C í 18 mín (HE litun) eða 

1 klst (mótefnalitanir). Frekari aðferðalýsingar má sjá í fylgiskjölum 1 og 2. Öll vefjasýni voru skorin af 

reyndum lífeindafræðingum. 

3.4 Þróun aðferða fyrir mótefnalitanir 

Með þróun aðferðar fyrir mótefni er átt við að finna rétta þynningu fyrir mótefnin og heppileg 

viðmiðunarsýni til notkunar með sýnum. Þetta þarf að gera í hvert sinn sem prófuð eru og/eða tekin 

eru í notkun ný mótefni. Notast var við vefjasýni úr lífsýnasafni LSH og valið eitt úr fyrrnefndum listum 

og það mótefnalitað með mótefnunum GATA3 (3) og UPII (2) með mismunandi aðferðum. 

3.4.1 GATA3 

Samkvæmt fylgiseðli og NordiQC var mótefnið prófað á lággráðu þvagfæraþekjukrabbameinssýni og 

þynningar 1:100 og 1:200 prófaðar (3, 49). Einnig voru prófaðar mismunandi Target Retrieval Solution 



  

26 

buffer (TRS) Low pH (DM829, Dako) og High pH (DM828, Dako) og mismunandi tími í hitabaði. Sjá 

nánari aðferðalýsingu í kaflanum 3.5.2 Mótefnalitanir. Upplýsingar um þær aðferðir sem prófaðar voru 

má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Aðferðir sem prófaðar voru fyrir GATA3 mótefni. 

Prófun: Þynning: TRS pH [pH]: Target retrieval [mín]: 

a 1:100 Low, 6 40 

b 1:200 Low, 6 40 

c 1:200 High 9 25 

d 1:200 High 9 40 
 

3.4.2 UPII 

Samkvæmt fylgiseðli var mótefnið prófað á lággráðu þvagfæraþekjukrabbameinssýni og þynningar 

1:20, 1:50 og 1:100 prófaðar (2). Einnig voru prófaðar mismunandi TRS og mismunandi tími í hitabaði. 

Sjá nánari aðferðalýsingu í kaflanum 3.5.2 Mótefnalitanir. Upplýsingar um þær aðferðir sem prófaðar 

voru má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Aðferðir sem prófaðar voru fyrir UPII mótefni. 

Prófun: Þynning: TRS pH [pH]: Target retrieval [mín]: 

a 1:100 Low, 6 40 

b 1:50 Low, 6 40 

c 1:20 Low, 6 40 

d 1:20 High 9 40 

e 1:20 High 9 25 

f 1:50 High 9 25 
 

3.5 Litun vefjasýna 

3.5.1 HE litun 

Ein sneið úr hverjum TMA kubbi var lituð með HE litun. Það er hefðbundin kjarna- og umfrymislitun þar 

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

aðferð sem notuð er á meinafræðideild LSH (25). Frekari aðferðarlýsingu má finna í fylgiskjali 1. 

3.5.2 Mótefnalitanir 

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

aðferð sem notast er við á meinafræðideild LSH (sjá mynd 4) (50). Notuð voru mótefnin GATA-3 (3), 

Uroplakin II (2), Uropkain III (1) og Anti-Human Ki-67 (29). Þvagfæraþekjuæxli voru lituð með öllum 

fjórum mótefnum en samanburðaræxli með GATA3, UPII og UPIII. Viðeigandi viðmiðunarsýni voru 

lituð samhliða. Mótefni voru þynnt með EnVision Flex Antibody Diluent (DM830, Dako). 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). Hreinsun milli skrefa var gerð með EnVision Flex Wash Buffer 

(DM831, Dako). Í töflu 5 má sjá upplýsingar um mótefni, framleiðendur þeirra og vinnuupplýsingar. 

Mótefnalitanir eru gerðar í fjórum meginskrefum:  
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1. Endogenous peroxidasi í vefnum (aðallega í rauðum blóðkornum) óvirkjaður með EnVision 

Flex Peroxidase-blocking reagent (SM801, Dako). 

2. 1° mótefni (sjá texta að framan og töflu 5). 

3. 2° merkt tengimótefni (e. 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. 

 

 

Mynd 4. Tveggja þrepa fjölliðu aðferð fyrir mótefnalitanir. 

1° mótefni tengjast mótefnavaka í vef með Fab-enda. Næst bindast 2° mótefni (anti-mús/kanína) með 
Fab-enda sinn við Fc-enda 1° mótefnis. 2° mótefni hangir á Fc-enda sínum á 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 Dako (50). 

Tafla 5. Efni og aðferðir fyrir mótefni. 

Mótefni: Framl.: Klónn: Stofn/teg.: Þynning: 
TRS. 

[pH]: 

Tími TRS. 

[mín]: 
Viðmiðunarsýni: 

GATA3* Biocare L50-

823 

Einst./mús 1:200* High, 9* 40* Þvagfæraþekjukrabbamein* 

Ki67 Dako MIB-1 Einst./mús 1:200 High, 9 25 Magi, botnlangi, lifur, eitill 

UPII* Biocare BC21 Einst./mús 1:50* High, 9* 25* Þvagfæraþekjukrabbamein* 

UPIII Thermo 

Scientific 

SP73 Einst./kanína 1:100 High, 9 25 Þvagblaðra 

 

*Upplýsingar eru byggðar á niðurstöðum prófana sjá kafla 3.4 Þróun aðferða fyrir mótefnalitanir og 4.1 Þróun aðferða fyrir 
mótefnalitanir. 

3.6 Mat á vefjalitunum 

Öll sýni voru skoðuð í ljóssmásjá og metin af nema með aðstoð meinafræðinga. HE litun var ekki 

metin sérstaklega heldur aðeins notuð til viðmiðunar við mat á gæðum sýna og mótefnalitunum. Hver 

TMA-kjarni var metinn stakur en niðurstöður allra metinna TMA-kjarna úr hverju sýni teknar saman og 

gefin einkunn fyrir sýnið í heild. Ef TMA-kjarnar voru ómatshæfir voru þeir merktir með x.  
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Mótefnalitun með GATA3 var metin eftir styrk og dreifingu litunar í kjörnum æxlisfruma á eftirfarandi 

hátt: 

- : neikvætt, engar æxlisfrumur litast 

+ : fáar æxlisfrumur jákvæðar, veik litun 

++ : flestar æxlisfrumur jákvæðar, veik litun 

+++ : flestar æxlisfrumur jákvæðar, sterk litun 

 

Mótefnalitanir með UPII og UPIII voru metnar á sama hátt í umfrymi og frumuhimnu æxlisfruma. Í 

litun með UPIII mótefni er algengt að kjarnar litist ósértækt. Þessi ósértæka litun var ekki metin. Metin 

var dreifing litunar annars vegar og styrkur hennar hins vegar á eftirfarandi hátt:  

Dreifing:      Styrkur: 

- : neikvætt, engar æxlisfrumur litast   - : neikvætt, engar æxlisfrumur litast  

+ : staðbundin litun í efsta frumulagi (e. focal) + : veik litun 

++ : misdreifð litun (e. multifocal)   ++ : breytileg litun 

+++ : jafndreifð litun (e. diffuse)   +++ : sterk litun 

 

Mótefnalitun með Ki67 var metin eftir fjölda Ki67 jákvæðra æxlisfruma á móti heildarfjölda 

æxlisfruma (Ki67 LI). Ki67 LI var reiknaður með aðstoð hugbúnaðarins ImmunoRatio (University of 

Tampere) sem telur jákvæða og neikvæða kjarna af ákveðinni stærð á smásjármynd. 

3.7 Úrvinnsla 

Niðurstöður voru skráðar í töflureikninn Microsoft Excel (Microsoft). Næmi og sértækni GATA3, UPII 

og UPIII var reiknað með 2x2 töflu, sjá töflu 6. Samanburður á næmi mótefnis eftir gráðu og íferð 

þvagfæraþekjukrabbameina var gerður með Pearson Chi-Square prófi (SAS). Samanburður á næmi 

mótefna fyrir þvagfæraþekjukrabbameinum var gerður með McNemar prófum (GraphPad). 

Samanburður á Ki67 LI fyrir gráðu og íferð var gerður með Kruskal Wallis prófi (GraphPad). 

Marktektarmörk voru sett við p<0,05. Smásjármyndir voru teknar með Leica DFC295 

smásjármyndavél (Leica). 

Tafla 6. 2x2 tafla og jöfnur fyrir útreikning á næmi og sértækni.  

Sú æxlisgerð sem við á hverju sinni, greind með smásjárskoðun HE litaðrar sneiðar. 

 Æxlisgerð Ekki æxlisgerð 

Jákvæð litun A B Næmi = A/(A+C) 

Sértækni = D/(B+D) Neikvæð litun C D 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þróun aðferða fyrir mótefnalitanir 

4.1.1 GATA3 

Í töflu 7 má sjá niðurstöður prófana á GATA3 mótefni. Framkvæmdar voru fjórar mismunandi prófanir. 

Sú aðferð sem kom best út fyrir GATA3 mótefnið var aðferð d: mótefni þynnt 1:200 og notaður TRS 

með pH 9 í 40 mín. Sú litun gaf mjög sterka og skýra litun í þvagfæraþekjunni en enga bakgrunnslitun. 

Á mynd 5 má sjá myndir af niðurstöðum allra prófana.  

Tafla 7. Niðurstöður prófana á GATA3 mótefni. 

Prófun*: Þynning: Niðurstaða**: Lýsing: 

a 1:100 +++ Mjög sterk en óskýr litun í þvagfæraþekju. Enginn bakgrunnur. 

b 1:200 ++ Sterk en óskýr litun í þvagfæraþekju. Enginn bakgrunnur. 

c 1:200 ++ Sterk skýr litun í þvagfæraþekju. Enginn bakgrunnur. 

d 1:200 +++ Mjög sterk skýr litun í þvagfæraþekju. Enginn bakgrunnur. 
 

*a.-d. sbr. töflu 3. 

**Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

a.

 

b.

 

c.

 

d.

 

Mynd 5. Smásjármyndir af prófunum á GATA3 mótefni (a.-d. sbr. töflur 3 og 7).  

4.1.2 UPII  

Í töflu 8 má sjá niðurstöður prófana á UPII mótefni. Framkvæmdar voru sex mismunandi prófanir. Sú 

aðferð sem kom best út fyrir UPII mótefni er aðferð f: mótefni þynnt 1:50 og notaður TRS með pH 9 í 

25 mín. Sú litun gaf sterka og afmarkaða litun án bakgrunns. Á mynd 6 má sjá myndir af niðurstöðum 

allra prófana. 

Tafla 8. Niðurstöður prófana á UPII mótefni. 

Prófun*: Þynning: Niðurstaða**: Lýsing: 

a 1:100 +/+ Veik litun, efstu frumulög þvagfæraþekju litast. Enginn bakgrunnur. 

b 1:50 +/++ Veik litun, efstu frumulög þvagfæraþekju litast. Enginn bakgrunnur. 

c 1:20 ++/++ Sterk litun en óskýr (blörruð). Efstu frumulög þvagfæraþekju litast. Enginn 

bakgrunnur. 

d 1:20 ++/+++ Mjög sterk og skýr litun. Töluverður bakgrunnur. Efstu frumulög 

þvagfæraþekju litast. 

e 1:20 ++/+++ Mjög sterk og skýr litun. Töluverður bakgrunnur. Efstu frumulög 

þvagfæraþekju litast. 

f 1:50 ++/+++ Sterk og skýr litun án bakgrunns. Efstu frumulög þvagfæraþekju litast. 
 

*a.-f. sbr. töflu 4. 

**Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 
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a.

 

b.

 

c.

 

d.

 

e.

 

f.

 

Mynd 6. Smásjármyndir af prófunum á UPII mótefni (a.-f. sbr. töflur 4 og 8).  

4.2 Mótefnalitanir 

Heildarniðurstöður mótefnalitana má sjá í fylgiskjali 3 og upplýsingar fyrir tölfræðiútreikninga í 

fylgiskjali 4. Langflest sýni höfðu amk. einn matshæfan TMA-kjarna í hverri litun. Nokkrir TMA-kjarnar 

losnuðu frá við skurð eða litun eða innihéldu ekki æxlisvef í nægilegu magni til að vera matshæfir. 

4.2.1 GATA3 

Í töflu 9 og á mynd 7 má sjá niðurstöður litunar með GATA3 mótefni. Eitt lággráðu þvagfæraþekjuæxli 

og eitt leghálskrabbamein voru ómatshæf. Öll forstigsæxli og 92% ífarandi æxla voru jákvæð. Flest 

forstigsæxli, 92% lággráðu og 90% hágráðu, og rúmlega helmingur (58%) ífarandi æxla litast sterkt í 

öllum æxlisfrumum, alls 80%. Marktækur munur (p=0,0341) er á næmi GATA3 eftir íferð. Í 

samanburðaræxlum voru 24% blöðruhálskirtilskrabbameina og 75% leghálskrabbameina með 

jákvæða en mjög veika litun. Mörg þeirra voru á mörkum þess að teljast jákvæð. Aðeins eitt sýni úr 

leghálskrabbameini hafði sterka litun í öllum æxlisfrumum (4%). Öll tærfrumukrabbamein voru 

neikvæð. Á mynd 8 má sjá dæmi um litun með GATA3 mótefni í öllum æxlisgerðum. 

Tafla 9. Niðurstöður GATA3 mótefnalitunar. 

Æxlisgerð: n [fjöldi]: 
Niðurstöður [fjöldi (%)]*: 

 

- + ++ +++  

Lággráðu 49 0 (0) 1 (2) 3 (6) 45 (92) 

p=0,0341** Hágráðu 50 0 (0) 1 (2) 4 (8) 45 (90) 

Ífarandi 50 4 (8) 9 (18) 8 (16) 29 (58) 

Blöðruhálskr. 25 19 (76) 6 (24) 0 (0) 0 (0)  

Leghálskr. 24 5 (21) 18 (75) 0 (0) 1 (4)  

Tærfr.kr. 25 25 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  
 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

**Pearson Chi-Square próf: p=0,0341 fyrir samanburð á næmi GATA3 eftir gráðu og íferð. 
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Mynd 7. Niðurstöður GATA3 mótefnalitunar. 

Flokkaðar eftir æxlisgerð, dreifingu og styrk litunar. 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum 

 

a.

 

b.

 

c.

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

Mynd 8. Dæmi um litun á öllum æxlisgerðum með GATA3 mótefni.  

a. Lággráðu +++; b. Hágráðu +++; c. Ífarandi +++; d. Leghálskr. +; e. Tærfr.kr. -; f. Blöðruhálskr. +.* 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

4.2.2 UPII 

Í töflu 10 og á mynd 9 má sjá niðurstöður litunar með UPII mótefni. Eitt lággráðu og tvö hágráðu 

þvagfræaþekjuæxli og eitt leghálskrabbamein voru ómatshæf. Alls voru 86% lággráðu æxla jákvæð og 

83% hágráðu æxla. Algengast er að forstigsæxli hafi breytilega og misdreifða litun (33%) en einnig er 

nokkuð algengt að þau hafi staðbundna sterka litun í yfirborðslagi (18% lággráðu og 8% hágráðu). 

0

20

40

60

80

100

Lággráðu Hágráðu Ífarandi Öll þvagbl. kr. Blöðruhálskr. Leghálskr. Tærfrumukr.

H
lu

tf
a

ll
 [

%
] 

Niðurstaða* 

-

+

++

+++



  

32 

Engin lággráðu æxli hafa jafndreifða litun en 8% hágráðu æxla hafa jafndreifða litun, ýmist breytilega 

(4%) eða sterka (4%). Aðeins 50% ífarandi æxla eru jákvæð. Flest ífarandi æxli hafa breytilega og 

misdreifða litun (24%). Alls 12% ífarandi æxla hafa jafnt dreifða litun, ýmist breytilega (6%) eða sterka 

(6%). Marktækur munur (p<0,0001) er á næmi UPII eftir gráðu og íferð þvagfæraþekjukrabbameina. 

Öll samanburðaræxli eru neikvæð. Á mynd 10 má sjá dæmi um mismunandi litun með UPII í 

þvagfæraþekjuæxlum. 

Tafla 10. Niðurstöður UPII mótefnalitunar. 

Dreifing 

[fjöldi(%)]*: 

Styrkur [fjöldi (%)]*: 

Lággráðu (n=49) Hágráðu (n=48) Ífarandi (n=50) 

- + ++ +++ - + ++ +++ - + ++ +++ 

- 7 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (17) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

+ 0 (0) 1 (2) 6 (12) 9 (18) 0 (0) 3 (6) 4 (8) 4 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

++ 0 (0) 4 (8) 16 (33) 6 (12) 0 (0) 9 (19) 16 (33) 0 (0) 0 (0) 7 (14) 12 (24) 0 (0) 

+++ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 3 (6) 

 p<0,0001** 

 Blöðruhálskr. (n=25) Leghálskr. (n=24) Tærfrumukr. í nýrum (n=25) 

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

- 25 (100) 0 (0) 24 (100) 0 (0) 25 (100) 0 (0) 

+/++/+++ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

**Pearson Chi-Square próf: p<0,0001 fyrir samanburð á næmi eftir gráðu og íferð þvagfæraþekjukrabbameina. 

  

  

Mynd 9. Niðurstöður UPII mótefnalitunar í þvagfæraþekjuæxlum.  

Dreifing litunar (lárétt) flokkuð eftir styrk (lóðrétt)*. 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 
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a.

 

b. 

 

c.

 

Mynd 10. Dæmi um litun á þvagfæraþekjukrabbameinum með UPII mótefni.  

a. Lággráðu +/+++; b. Hágráðu ++/++; c. Ífarandi +++/++.* 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

4.2.3 UPIII 

Í töflu 11 og á mynd 11 má sjá niðurstöður litunar með UPIII mótefni. Eitt lággráðu og eitt ífarandi 

þvagfæraþekjuæxli og eitt leghálskrabbamein voru ómatshæf. Alls litast 76% lággráðu æxli og 78% 

hágráðu æxli jákvæð. Algengast er að forstigsæxli hafi breytilega og misdreifða litun (31% og 44%). 

Alls 6% hágráðu æxla hafa jafndreifða litun, ýmist breytilega (2%) eða sterka (4%). Alls lituðust 55% 

ífarandi æxla jákvæð. Flest þeirra hafa breytilega og misdreifða litun (24%) en 12% hafa sterka og 

jafndreifða litun. Marktækur munur (p=0,0257) er á næmi UPIII eftir gráðu og íferð 

þvagfæraþekjukrabbameina. Öll samanburðaræxli eru neikvæð. Á mynd 12 má sjá dæmi um 

mismunandi litun með UPIII mótefni í öllum æxlisgerðum. Í flestum sýnum, bæði þvagfæraþekjuæxlum 

og samanburðaræxlum, kemur fram ósértæk kjarnalitun. Langflestir kjarnar í æxlisfrumum bæði 

þvagfæraþekjuæxla og samanburðaræxla litast en yfirleitt veikt. Þessi ósértæka litun var ekki metin 

eða skráð en dæmi um slíkar má sjá á mynd 12. 

Tafla 11. Niðurstöður UPIII mótefnalitunar. 

Dreifing 

[fjöldi(%)]*: 

Styrkur [fjöldi (%)]*: 

Lággráðu (n=49) Hágráðu (n=50) Ífarandi (n=49) 

- + ++ +++ - + ++ +++ - + ++ +++ 

- 12 (24) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 22 (45) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

+ 0 (0) 0 (0) 5 (10) 7 (14) 0 (0) 1 (2) 6 (12) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 

++ 0 (0) 5 (10) 15 (31) 4 (8) 0 (0) 4 (8) 22 (44) 2 (4) 0 (0) 5 (10) 12 (24) 2 (4) 

+++ 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (12) 

 p=0,0257** 

 Blöðruhálskr. (n=25) Leghálskr. (n=24) Tærfrumukr. í nýrum (n=25) 

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

- 25 (100) 0 (0) 24 (100) 0 (0) 25 (100) 0 (0) 

+/++/+++ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

**Pearson Chi-Square próf: p=0,0257 fyrir samanburð á næmi eftir gráðu og íferð þvagfæraþekjukrabbameina. 
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Mynd 11. Niðurstöður UPIII mótefnalitunar í þvagfæraþekjuæxlum.  

Dreifing litunar (lárétt) flokkuð eftir styrk (lóðrétt)*. 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

a. 

 

b. 

 

c.

 

d. 

 

e.

 

f. 

 

Mynd 12. Dæmi um litun á öllum æxlisgerðum með UPIII mótefni.  

a. Lággráðu ++/++; b. Hágráðu +/++; c. Ífarandi +++/+++; d. Leghálskr. með ósértækri kjarnalitun -; e. 
Tærfr.kr. með ósértækri kjarnalitun -; f. Blöðruhálskr. með ósértækri kjarnalitun -.* 

*Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat á vefjalitunum. 

4.2.4 Samanburður GATA3, UPII og UPIII 

Í töflu 12 og á mynd 13 má sjá næmi og sértækni mótefnanna þriggja fyrir þvagfæraþekjuæxlum. 

Næmi GATA3 er hátt í öllum æxlisgerðum (92-100%) en næmi UPII og UPIII er svipað í forstigsæxlum 
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(75,5-85,7%) og lækkar umtalsvert í ífarandi æxlum (50,0 og 55,1%). Marktækur munur er á næmi 

GATA3 og UPII (p<0,0001) annars vegar og á GATA3 og UPIII (p<0,0001) hinsvegar. Ekki er 

marktækur munur á næmi UPII og UPIII (p=0,4725) (sjá fylgiskjali 4). Sértækni UPII og UPIII er sú 

sama, 100% en sértækni GATA3 66,2%. Ef reiknuð er sértækni einungis sterkrar GATA3 litunar fyrir 

þvagfæraþekjukrabbameinum í samanburði við samanburðaræxlin þá er sértæknin 98,7%. 

Tafla 12. Næmi og sértækni GATA3, UPII og UPIII mótefna fyrir þvagfæraþekjuæxlum borið 
saman við samanburðaræxli. 

Æxlisgerð: 

GATA3 UPII UPIII 

Næmi [%] Sértækni [%] Næmi [%] Sértækni [%] Næmi [%] Sértækni [%] 

Öll þvagf.þ.kr. 97,3 66,2 72,8 100 69,6 100 

Lággráðu 100  85,7  75,5  

Hágráðu 100  83,3  78,0  

Ífarandi 92,0  50,0  55,1  
 

 

 

Mynd 13. Næmi og sértækni GATA3, UPII og UPIII í þvagfæraþekjuæxlum. 

4.2.5 Ki67 

Í töflu 13 má sjá meðaltal Ki67 LI fyrir þvagfæraþekjukrabbamein ásamt 95% öryggisbili meðaltals. 

Eitt lággráðu þvagfæraþekjuæxli var ómatshæft. Í lággráðu æxlum er meðaltal fjölda Ki67 jákvæðra 

æxlisfruma (Ki67 LI) 12,6%, þær tvöfaldast þegar komið er í hágráðu æxli 24,6% og eru 41,1% hjá 

ífarandi æxlum. Marktækur munur er á meðaltali Ki67 LI milli æxlisgerða en dreifing innan hvers flokks 

er töluverð, sérstaklega hjá ífarandi æxlum þar sem Ki67 LI spannar allt frá 7,5% upp í 100%. Á mynd 

14 má sjá dreifingu Ki67 LI fyrir öll sýni. Á mynd 15 má sjá dæmi um litun með Ki67 mótefni. 

Tafla 13. Niðurstöður Ki67 mótefnalitunar í þvagfæraþekjuæxlum. 

Æxlisgerð: n [fjöldi]: Ki67 LI meðaltal (95% CI) [%]*: 

Lággráðu 49 12,6 (7,0-15,1) 

Hágráðu 50 24,6 (14,9-24,9) 

Ífarandi 50 41,1 (25,5-51,4) 
 

*Kruskal-Wallis: samanburð á Ki67 LI eftir gáðu og íferð, p<0,0001 
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Mynd 14. Dreifing Ki67 LI eftir gráðu og íferð. Dreifing og miðgildi merkt inn fyrir hverja 
æxlisgerð. 

 

a. 

 

b.

 

c. 

 

Mynd 15. Dæmi um litun á þvagfæraþekjukrabbameinum með Ki67 mótefni.  

a. Lággráðu Ki67 LI 11,8%; b. Hágráðu Ki67 LI 24,2%; c. Ífarandi Ki67 LI 47,1%. 

Lággráðu Hágráðu Ífarandi

0

20

40

60

80

100

Æxlisgerð

K
i6

7
 L

I 
[%

]



  

37 

5 Umræða 

Niðurstöður þróunar aðferða fyrir GATA3 mótefni sýndu að þynningin 1:200 ástamt því að nota TRS 

með pH 9 í 40 mín í hitabaði, gaf besta litun. Þegar mótefni var þynnt 1:100 var litun sambærileg. 

Talsverður munur var á niðurstöðum eftir því hvort buffer með háu sýrustigi eða lágu var notaður. Litun 

var mun skýrari þegar notast var við buffer með háu sýrustigi. Tími í hitabaði virðist hafa nokkur áhrif 

því litun varð töluvert sterkari ef sneiðar voru hafðar í 40 mín í hitabaði samanborið við 25 mín. Í öllum 

prófunum var litun vel afmörkuð við kjarna æxlisfruma og enginn bakgrunnslitun. Aðeins var prófað eitt 

sýni, lággráðu þvagfæraþekjuæxli, en það hentar vel sem viðmiðunarsýni vegna mikils næmis GATA3 

fyrir þessari gerð æxla. Einnig hefði mátt prófa brjóstaæxli en þar sem áætlað er að nota GATA3 

mótefni fyrir greiningu þvagfæraþekjuæxla þótti ekki ástæða til þess hér. 

Niðurstöður þróunar aðferða fyrir UPII mótefni sýndu að þynningin 1:50 ásamt því að nota TRS 

með pH 9 í 25 mín í hitabaði, gaf besta litun. Sýnið var jákvætt í öllum litunum en niðurstöður misjafnar 

eins og lýst er í niðurstöðum. Í öllum tilfellum litaðist aðeins efsta frumulag þvagfæraþekjunnar. Litanir 

með þynningunum 1:50 og 1:100 með buffer með lágu sýrustigi í 40 mín gáfu mjög daufa litun og því 

var prófuð þynning 1:20 en öðru haldið óbreyttu. Sú litun var sterkari en óskýr. Að lokum voru 

þynningarnar 1:20 og 1:50 prófaðar með buffer með háu sýrustigi. Þynningin 1:20 var mjög sterk en 

hafði þó nokkra ósértæka bakgrunnslitun í neðri frumulögum og vöðvafrumum. Engin bakgrunnslitun 

var með þynningu 1:50 og litun sterk. Aðeins var prófað eitt sýni, lággráðu þvagfæraþekjukrabbamein. 

Það hentar ágætlega sem viðmiðunarsýni fyrir UPII mótefnalitun því næmi mótefnisins fyrir þessari 

æxlisgerð er gott. Einnig væri hægt að nota sýni úr eðlilegri þvagfæraþekju sem viðmiðunarsýni. 

Mótefnalitun með GATA3 mótefni sýndi að langflest þvagfæraþekjuæxli tjá GATA3 eða 97,3%. Öll 

forstigsæxli litast og í flestum tilfellum litast flestar æxlisfrumur sterkt (80%). Nokkur ífarandi æxli eru 

neikvæð en næmi GATA3 fyrir ífarandi þvagfæraþekjuæxlum er þó 92% og yfir helmingur æxla litast 

sterkt. Nokkur blöðruhálskirtilsæxli litast (24%) en í öllum tilfellum er það mjög veik litun og oft á 

mörkum þess að teljast jákvæð. Alls 79% leghálskirtilskrabbameina voru jákvæð en þar af var aðeins 

eitt sýni (4%) með sterka litun, öll önnur voru með veika eða mjög veika litun. Samanburður við aðrar 

rannsóknir sýnir mun minni tjáningu GATA3 í þessum samanburðaræxlum, 2% í 

blöðruhálskirtilskrabbameinum og 33% í leghálskrabbameinum (32). Þessi munur á rannsóknum getur 

stafað af ólíkum aðferðum við litun eða túlkun á jákvæðni. Þrátt fyrir að mörg samanburðaræxli séu 

jákvæð þá benda niðurstöðurnar til að sterk jákvæð svörun með GATA3 mótefninu geti gefið sterka 

vísbendingu um að um þvagfæraþekjukrabbamein sé að ræða en sértækni sterkrar GATA3 litunar fyrir 

þvagfæraþekjukrabbameinum er mjög góð eða 98,7%. 

Mótefnalitun með UPII mótefni sýndi að næmi þess fyrir þvagfæraþekjuæxlum er 72,8%. Næmi fyrir 

lággráðuæxlum (85,7%) og hágráðuæxlum (83,3%) er mun hærra en næmi fyrir ífarandi æxlum 

(50,0%). Þessar niðurstöður eru nokkuð sambærilegar öðrum rannsóknum þar sem tjáning er mest í 

lággráðu æxlum en lítið lægri í hágráðu æxlum. Rannsókn þar sem notað var eldra flokkunarkerfi 

(gráða 1, 2 og 3) sýndi aðeins 55% jákvæðni hjá gráðu 3 æxlum (nú hágráðu) sem er töluvert lægri en 

í þessari rannsókn hér (28). Vegna ólíkrar flokkunar æxla eru þessar rannsóknir þó ekki fyllilega 

samanburðarhæfar. Engin samanburðaræxli litast með UPII mótefninu og sértækni þess reiknast því 
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100% en slíkum niðurstöðum þarf að taka með fyrirvara í líffræðilegu þýði. Þetta er þó í samræmi við 

aðrar rannsóknir því tjáning UPII hefur ekki fundist í neinum öðrum vefjagerðum en þvagfæraþekju og 

–æxlum (8, 28). Þar sem gagnsemi mótefnalitana er helst við mat á illa þroskuðum æxlum og 

meinvörpum þá hefur lágt næmi fyrir ífarandi æxlum nokkur áhrif á notagildi mótefnisins. Mikil sértækni 

vegur upp slakara næmi og UPII mótefnið getur því verið gagnlegt við mat 

þvagfæraþekjukrabbameina, sérstaklega ef það er notað ásamt öðrum næmari mótefnum. 

Mótefnalitun með UPIII mótefni var sýndi ekki marktækan mun samanborið við UPII mótefnalitun 

hvað varðar litun æxlisfruma, næmi og sértækni. Næmi UPIII fyrir þvagfæraþekjuæxlum er 69,6%. 

Næmi fyrir lággráðu (75,5%) og hágráðu (78,0%) æxlum er mun meira en næmi fyrir ífarandi æxlum 

(55%). Þessar niðurstöður sýna töluvert hærra næmi fyrir forstigsæxlum en aðrar rannsóknir hafa gert. 

Algengt er að næmi UPIII fyrir forstigsæxlum sé um 50-60% og sama á við um ífarandi æxli og 

meinvörp (28) og sumar rannsóknir hafa sýnt fram á enn minna næmi, allt niður í 20-40% (9). Munur 

milli rannsókna getur stafað af mismunandi mótefnum og aðferðum við litanir. Þar sem engin 

samanburðaræxli litast er sértækni UPIII mótefnisins 100% sem er í samræmi við aðrar rannsóknir (8, 

28). Ósértæk kjarnalitun kom fram í flestum þvagfæraþekjuæxlum og samanburðaræxlum. Hún getur 

truflað túlkun og því rýrt notagildi mótefnisins. Ekki er vitað hvað orsakar þessa ósértæku svörun. 

Næmi og sértækni UPII og UPIII mótefnanna er eins og styrkur og dreifing litana svipaður. Ósértæk 

kjarnalitun með UPIII mótefni rýrir þó notagildi þess og gerir það að verkum að UPII mótefnið er 

hjálplegra við mismunagreiningar tengdar þvagfæraþekjuæxlum (9). Næmi GATA3 mótefnisins er 

mjög gott og marktækt hærra en næmi UPII mótefnisins. Sértækni UPII er betri en GATA3 mótefnisins. 

Þau vega því hvort annað upp og geta nýst saman til að greina þvagfæraþekjuuppruna æxla.  

Mótefnalitun með Ki67 sýndi marktækan mun á fjölda Ki67 jákvæðra æxlisfruma (Ki67 LI) eftir 

gráðu og íferð æxla. Dreifing í öllum æxlisgerðum er mikil. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem hafa sýnt marktækan mun á Ki67 LI eftir gráðu þvagfæraþekjuæxla. Til dæmis gráðu 1 

og 2 æxlum (15,0%) annars vegar og gráðu 3 æxlum (27,3%) hinsvegar (38). Sumar rannsóknir sýna 

þó mun lægri Ki67 LI í öllum æxlisgerðum (37). Líklegt er að hér sé munur á sýnavali eða litunar- og 

matsaðferðum fyrir Ki67 LI því munurinn er mjög mikill. Í þessari rannsókn var Ki67 LI reiknaður út frá 

einni mynd fyrir hvert sýni. Valið var svæði sem samsvaraði sem best heildarlitun á öllum þremur 

TMA-kjörnum sýnis. Í sumum sýnum var litun nokkuð breytileg milli TMA-kjarna eða svæða innan 

hvers TMA-kjarna fyrir sig. Það gæti haft áhrif á niðurstöður. Í einhverjum tilfellum gat 

myndgreiningarforritið ekki reiknað Ki67 LI nægilega vel. Það var í flestum tilfellum ef kjarnar í 

æxlisfrumum voru misstórir eða óeðlilegir að lögun. Þó þessi rannsókn sýni fram á marktækan mun á 

meðaltali Ki67 LI eftir gráðu og íferð þá gerir mikil dreifing innan æxlisgerða það að verkum að það 

stendur ekki eitt og sér til að greina þvagfæraþekjukrabbamein eftir gráðu og íferð. Mótefnið getur 

verið hjálplegt í vafatilfellum þar sem greina þarf gráðu forstigsæxla en hár Ki67 LI gefur vísbendingu 

að um hágráðuæxli sé að ræða.  

Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er sá sýnafjöldi sem hægt var að koma fyrir á fáum glerjum og 

spara umtalsvert magn efna og vinnu við mótefnalitanir og mat á þeim. Einnig var einfalt að bæta við 

mótefnalitunum sem ekki var lagt upp með að gera við uppsetningu verkefnis. Enn væri hægt að bæta 

við litunum og hægt verður að nýta efnivið sem safnað var fyrir þessa rannsókn í aðrar rannsóknir. 
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Til að bæta rannsóknina hefði mátt nota fleiri samanburðarhópa t.d. brjóstakrabbamein, 

chromophobe nýrnaæxli, flöguþekjukrabbamein auk fleiri æxlisgerða frá þvagblöðru til að fá betri sýn á 

kosti og galla mótefnanna. Einnig hefði mátt bæta við meinvörpum þvagfæraþekjukrabbameina og 

bera niðurstöður þeirra saman við frummein í þvagfæraþekju þá sérstaklega í sambandi við tjáningu 

hinna sértæku UP próteina og næmi mótefnanna fyrir meinvörpum þvagfæraþekjukrabbameina.  
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6 Ályktanir 

Þróun aðferða fyrir GATA3 og UPII mótefnin leiddi í ljós að þynningarnar 1:200 fyrir GATA3 og 1:50 

fyrir UPII væru bestar og þvagfæraþekjukrabbamein af lágri gráðu henti sem viðmiðunarsýni fyrir bæði 

mótefnin.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mótefni gegn GATA3 og UPII geti verið gagnlegt til að greina 

þvagfæraþekjuuppruna æxla vegna hás næmis þess fyrr nefnda og mikillar sértækni þess 

síðarnefnda.  

Sterk litun með GATA3 mótefninu gefur sterka vísbendingu um þvagfæraþekjuæxli í þeim 

samanburðarhóp sem hér var skoðaður.  

Vegna ósértækrar kjarnalitunar með UPIII mótefni hentar UPII betur til að greina 

þvagfæraþekjuuppruna þó ekki sé marktækur munur á næmi mótefna eða sértækni þeirra. 

Þrátt fyrir að marktækur munur sé á fjölda Ki67 jákvæðra fruma eftir gráðu og íferð 

þvagfæraþekjuæxla þá gerir mikil dreifing innan hverrar æxlisgerðar það að verkum að mótefnið nýtist 

ekki eitt og sér til að flokka æxlin en Ki67 LI gæti gefið vísbendingu um hvort um sé að ræða lággráðu 

eða hágráðuæxli.  
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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% alkóhóli), nokkrar dýfur. 

8. Skolað í vatni. 

9. Blámað í ammóníaki (0,5% ammóníak í vatni), 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 alkóhóli (99,9% etanól) og xylol. Gengið frá. 
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Fylgiskjal 2: Almennar mótefnalitanir 

1. 2x xylol í 5 mín. 

2. Þurrkað í 2-3 mín. 

3. 2x alkóhól (99,9% etanól) í 5 mín. 

4. Skolað í vatni. Hér eftir mega sneiðar alls ekki þorna. 

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

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

6. Tekið úr vatnsbaði 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 ensym 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 67650515, 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 alkóhóli (99,9% etanól) og xylol. Gengið frá. 

*-* Skref 8-16 fara fram í litunarvél. 
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Fylgiskjal 3: Uppsetning sýna í TMA kubba og niðurstöður mótefnalitana allra sýna. 

Sjá viðmiðunarskala í kaflanum 3.6 Mat mótefnalitana. 

x = TMA-kjarni ekki metinn. 

TMA-71: Lággráðu þvagfæraþekjukrabbamein. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 60258-B 60258-B 60258-B 60584 60584 60584 60997-1 

2 61098-1 61098-1 61098-1 61077 61077 61077 60997-1 60997-1 

3 61109-C2 61109-C2 61109-C2 61275-1 61275-1 61275-1 61315-1 61315-1 

4 61688-1 61646-1 61646-1 61646-1 61338-1 61338-1 61338-1 61315-1 

5 61688-1 61688-1 61723 61723 61723 61739-1 61739-1 61739-1 

6 62403 62403 61947 61947 61947 61800-B 61800-B 61800-B 

7 62403 62554-2 62554-2 62554-2 62561-1 62561-1 62561-1 62932-1 

8 63421 63421 63421 63024 63024 63024 62932-1 62932-1 

9 63429 63429 63429 63543 63543 63543 63931 63931 

10       Lifur 64421 64421 64421 63931 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x x x +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

3 ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

4 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

5 +++ ++ ++ x +++ +++ +++ +++ 

6 +++ +++ x +++ +++ +++ +++ +++ 

7 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

8 x +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

9 +++  +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

10       Lifur +++ +++ +++ +++ 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x x x ++/++ ++/++ ++/+ +/+++ 

2 ++/++ ++/++ ++/+ ++/+ ++/++ +/+++ +/+++ -/- 

3 ++/++ ++/++ x +/+++ +/+++ +/+++ +/+++ +/+++ 

4 +/+++ ++/+ ++/+++ +/+++ ++/++ ++/+++ ++/++ +/+++ 

5 +/++ +/+++ ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++/++ ++/+++ ++/++ 

6 ++/+++ ++/+++ x ++/++ ++/+++ -/- ++/+ +/+ 

7 ++/+++ +/+++ +/++ +/+++ -/- -/- -/- +/+ 

8 x ++/+++ ++/+++ -/- -/- -/- ++/++ +/++ 

9 +/+++ +/++ +/+++ -/- -/- -/- -/- ++/+ 

10       Lifur -/- ++/+ ++/+ ++/+ 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x x x ++/++ ++/+++ ++/++ +/+++ 

2 ++/++ ++/+ ++/+ ++/++ ++/++ ++/++ +/+++ -/- 

3 ++/++ ++/++ x -/- -/- -/- +/+++ +/+++ 

4 +/++ ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++/+ +/++ -/- +/+++ 

5 +/++ +/++ ++/+++ ++/+++ x ++/+ ++/+ ++/+ 
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6 ++/+++ ++/+++ x -/- ++/++ -/- -/- -/- 

7 ++/+++ +/++ +/++ +/++ -/- -/- -/- +/++ 

8 x ++/+++ ++/++ -/- -/- -/- ++/++ +/++ 

9 +/+++ +/+++ +/+++ -/- -/- ++/+ -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 

Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra  x x  x   12,5 x  x  x  

2 20,0 x x x 3,7 x X 5,0 

3 x 17,4 x x 6,2 x X 5,4 

4 x x  x x 4,6 x X 

5 x 3,7 x 31,9 x 20,9 x X 

6 4,8 x x 14,3 x X 12,8 X 

7 x x x 1,9 x 17,1 x X 

8 x 16,8 x 11,0 x X x 3,7 

9 x 1,6 x x x 7,8 x X 

10    Lifur x 4,8 x 23,9 

 

TMA-72A: Lággráðu þvagfærþekjukrabbamein. 

ATH: TMA-72A kubbur brotnaði við skurð og neðstu tvær raðir (sbr. 9 og 10) glötuðust. Viðbót í TMA-72B. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 60329-3 60329-3 60329-3 60369 60369 60369 60473 

2 61237 61237 61237 60579-1 60579-1 60579-1 60473 60473 

3 61455-1 61455-1 61455-1 61776-2 61776-2 61776-2 62173-1 62173-1 

4 62468-2 62399 62399 62399 62282 62282 62282 62173-1 

5 62468-2 62468-2 62569-A 62569-A 62569-A 62700-3 62700-3 62700-3 

6 63296 63296 63160 63160 63160 62787-1 62787-1 62787-1 

7 63296 63381-1 63381-1 63381-1 63385-2 63385-2 63385-2 63428 

8 63511-2 63511-2 63511-2 63455-1 63455-1 63455-1 63428 63428 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ x 1 missterk 1 missterk 1 missterk +++ +++ 

3 +++ x +++ ++ ++ +++ +++ +++ 

4 x +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

5 ++ ++ missterk +++ +++ +++ +++ ++ +++ 

6 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

7 x +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

8 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ x 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra ++/++ ++/+ +/++ ++/+ ++/++ +/++ ++/+ 

2 x ++/++ x +/++ +/+ +/++ -/- ++/+ 

3 +/+++ +/+++ ++/++ ++/++ x +/+++ +/++ +/++ 

4 x ++/++ +/+++ +/++ -/- -/- -/- x 

5 ++/++ ++/++ +/+++ ++/+++ x +/++ -/- +/++ 

6 -/- -/- x -/- +/++ ++/+ ++/++ ++/++ 
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7 x ++/++ ++/++ ++/++ ++/+ ++/+ x -/- 

8 +/+++ +/+++ +/+++ x ++/++ ++/+ ++/+++ ++/++ 

UPIII :(dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra ++/++ ++/++ ++/++ -/- -/- +/++ -/- 

2 ++/++ ++/++ x +/+++ +/+++ +/+++ -/- -/- 

3 +/+++ x +/+++ ++/+++ ++/++ ++/++ -/- +/++ 

4 x ++/+++ ++/+++ -/- x -/- -/- x 

5 +/+ ++/++ ++/+++ ++/++ x +/++ -/- +/++ 

6 -/- -/- ++/++ +/++ ++/++ ++/+++ +++/++ +++/++ 

7 x -/- -/- -/- x -/- -/- ++/++ 

8 +/+++ +/+++ +/+++ x ++/++ ++/++ ++/++ x 

Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x 9,4 x x 7,6 x x 

2 7,0 x x x 2,7 x 48,1 X 

3 1,5 x x 1,7 x x X 18,4 

4 X x x 7,2 x x 18,4 x 

5 X 11,8 x 6,6 x x X 11,6 

6 24,4 x x 7,2 x x 19,4 X 

7 X x 15,1 x x 26,2 x 36,6 

8 3,8 x x x x 18,1 x x 

 

TMA-72B: Lággráðu þvagfæraþekjukrabbamein. ATH: Viðbót við TMA-72A. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 60678-1 60678-1 60678-1 61846-3 61846-3 61846-3 62411-C 

2     Lifur 62846-3 62846-3 62846-3 62411-C 62411-C 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

2     Lifur ++ +++ +++ x x 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra +/+++ +/+++ ++/++ ++/+ +/+++ -/- -/- 

2     Lifur -/- -/- -/- x x 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra +/+++ +/+++ +/+++ ++/++ ++/++ -/- ++/++ 

2     Lifur -/- -/- -/- x x 

Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra  x  15,5 x   x x   11,0 3,6  

2      Lifur  13,0 x  x  x  x  

 

TMA-73: Hágráðu þvagfæraþekjukrabbamein. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 60257-2 60257-2 60257-2 60361-2 60361-2 60361-2 60455-1 
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2 61152-1 61152-1 61152-1 60877-A 60877-A 60877-A 60455-1 60455-1 

3 61292-A2 61292-A2 61292-A2 62178 62178 62178 62283 62283 

4 62663-A1 62616-1 62616-1 62616-1 62319-1 62319-1 62319-1 62283 

5 62663-A1 62663-A1 63327-5 63327-5 63327-5 63768 63768 63768 

6 60529-B 60529-B 60086-2 60086-2 60086-2 64096 64096 64096 

7 60529-B 60575 60575 60575 61171 61171 61171 61422-2 

8 61717-3 61717-3 61717-3 61487 61487 61487 61422-2 61422-2 

9 61836 61836 61836 61883 61883 61883 61982-D 61982-D 

10       Lifur 62465 62465 62465 61982-D 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra +++ +++ x +++ +++ +++ 1 

2 +++ x +++ x +++ +++ 1 1 

3 ++ +++ x +++ +++ +++ +++ +++ 

4 ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

5 x +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

6 x +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

7 x +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

8 +++ +++ +++ x +++ x +++ +++ 

9 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ x 

10       Lifur +++ +++ +++ x 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra -/- -/- x ++/++ ++/++ ++/++ +++/+++ 

2 -/- x +/+ x x x +++/+++ +++/++ 

3 -/- ++/++ x ++/++ ++/++ ++/++ ++/+ ++/+ 

4 -/- -/- -/- -/- -/- x x ++/+ 

5 ++/+ x -/- -/- +/+ +/++ +/+ -/- 

6 x ++/+ ++/++ ++/++ ++/+ -/- ++/++ +/+ 

7 x +/+++ +/+++ +/+++ -/- -/- -/- -/- 

8 +++/++ +++/++ +++/++ x -/- x +/+++ +/++ 

9 +/+++ x x +/+++ +/++ -/- +++/++ x 

10       Lifur +/++ -/- -/- ++/++ 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra -/- -/- x ++/++ ++/++ ++/++ +++/+++ 

2 +/++ x ++/++ x ++/++ x +++/+++ +++/+++ 

3 ++/++ ++/++ x +++/+++ +++/+++ +++/+++ -/- -/- 

4 ++/++ -/- -/- -/- -/- x ++/++ -/- 

5 ++/++ x -/- -/- -/- ++/+ ++/+ -/- 

6 x -/- ++/+++ ++/+++ ++/++ ++/+ ++/++ ++/++ 

7 x ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ -/- 

8 -/- ++/+ -/- x ++/+++ x +/+++ +/+ 

9 +/++ -/- +/+ ++/++ -/- -/- +++/++ x 

10       Lifur ++/+ -/- -/- ++/+ 
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Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x 8,5 x x 11,9 x 20,0 

2 69,8 x x x 65,3 x x x 

3 x 25,5 x 12,7 x x x x 

4 24,2 x x 12,2 24,4 x x 48,2 

5 x x x 23,0 x 13,3 x x 

6 x 28,3 x 17,4 x 19,7 x x 

7 x 1,5 x x x x 21,3 2,0 

8 x 73,2 x x x 15,8 x x 

9 x x 15,1 x 9,1 x 11,4 x 

10      Lifur x 26,8 x x 

 

TMA-74: Hágráðu þvagfæraþekjukrabbamein. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 62496-A 62496-A 62496-A 62831-1 62831-1 62831-1 63007 

2 63485 63485 63485 63462-1 63462-1 63462-1 63007 63007 

3 64067-1 64067-1 64067-1 64098 64098 64098 60110 60110 

4 60474 60361 60361 60361 60214 60214 60214 60110 

5 60474 60474 60785-A1 60785-A1 60785-A1 60914-1 60914-1 60914-1 

6 61722-B 61722-B 61288-1 61288-1 61288-1 61275-1 61275-1 61275-1 

7 61722-B 61837-1 61837-1 61837-1 61938-1 61938-1 61938-1 62007-D 

8 62088-2 62088-2 62088-2 62052 62052 62052 62007-D 62007-D 

9 62135 62135 62135 62227-1 62227-1 62227-1 62645-3 62645-3 

10       Lifur 62930-2 62930-2 62930-2 62645-3 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

2 +++ +++ + misst. +++ +++ +++ +++ +++ 

3 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

4 ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

6 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

7 +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ 

8 +++ +++ +++ +++ x +++ +++ x 

9 +++ x +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

10       Lifur x ++ x ++ 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x ++/+ ++/+ ++/++ +/++ ++/++ ++/++ 

2 ++/+ ++/++ ++/+ ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/+ 

3 -/- -/- ++/+ +/+++ +/+++ +/+++ +/++ +/++ 

4 ++/+ -/- -/- -/- ++/++ +/+++ +/++ +/++ 

5 ++/++ ++/++ -/- -/- ++/+ ++/++ ++/++ ++/++ 

6 -/- -/- ++/++ ++/++ ++/++ -/- -/- ++/+ 

7 -/- -/- -/- -/- +++/++ +++/+++ +++/+++ ++/+ 

8 ++/++ ++/+ +/++ +/+++ x +/+++ +/+++ x 
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9 ++/++ x x ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ 

10       Lifur x x x ++/++ 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x ++/++ ++/+ ++/++ ++/+ -/- ++/++ 

2 -/- ++/++ ++/++ ++/+++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ 

3 +/++ +/+ +/++ +/+++ +/+++ +/+++ -/- -/- 

4 ++/++ -/- -/- ++/+ +/++ +/+++ +/++ +/++ 

5 ++/++ ++/++ -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- ++/++ ++/++ ++/++ -/- -/- -/- 

7 -/- -/- -/- -/- +++/++ +++/+++ +++/++ +/++ 

8 +/+ ++/++ ++/++ +/+ x -/- +/+++ -/- 

9 ++/++ x x ++/++ ++/++ ++/+ ++/++ ++/+++ 

10       Lifur x -/- x ++/++ 

Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x x 8,8 x 2,7 x x 

2 60,2 x x x x 29,0 56,3 x 

3 x 13,4 x x x 3,3 x x 

4 x x 20,5 x x x 20,0 26,5 

5 x 15,2 x 13,0 x x x 12,4 

6 73,1 x x 54,9 x x 12,6 x 

7 x x x 21,8 26,3 x x x 

8 14,9 x x 10,3 x x 47,4 x 

9 29,3 x x 44,6 x x 38,3 x 

10      Lifur x 24,9 x x 

 

TMA-75: Ífarandi þvagfæraþekjukrabbamein. 

  A B C D E F G H 

1 Lifur 60115-1 60115-1 60115-1 60157-2 60157-2 60157-2 60209-1 

2 60551-A 60551-A 60551-A 60515-1 60515-1 60515-1 60209-1 60209-1 

3 60656-A1 60656-A1 60656-A1 60739-1 60739-1 60739-1 60786-A 60786-A 

4 62062 61455-1 61455-1 61455-1 60944 60944 60944 60786-A 

5 62062 62062 62088-B1 62088-B1 62088-B1 62091-B1 62091-B1 62091-B1 

6 62727-A1 62727-A1 62612-B1 62612-B1 62612-B1 62576-1 62576-1 62576-1 

7 62727-A1 62739 62739 62739 63149-2 63149-2 63149-2 63328-1 

8 63702-1 63702-1 63702-1 63607 63607 63607 63328-1 63328-1 

9 63784-1 63784-1 63784-1 64190-1 64190-1 64190-1 64416-1 64416-1 

10       Lifur 64456-A1 64456-A1 64456-A1 64416-1 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Lifur ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ 

2 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

3 +++ +++ +++ - - - +++ +++ 

4 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

5 x x ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
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6 +++ x ++ x + x x + 

7 +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ 

8 +++ x x +++ +++ +++ +++ +++ 

9 ++ + ++ +++ +++ +++ + + 

10       Lifur + ++ x + 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Lifur -/- -/- -/- ++/++ ++/+ ++/+ ++/+ 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- ++/+ ++/+ 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- +++/++ +++/++ +++/++ ++/+ ++/+ ++/+ ++/++ 

5 x x -/- -/- -/- ++/+ ++/++ ++/++ 

6 -/- x -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 -/- ++/++ ++/++ ++/+ ++/++ ++/+ ++/++ ++/++ 

8 +++/++ x x ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ 

9 -/- -/- -/- +++/+++ +++/+++ +++/+++ -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- x -/- 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Lifur -/- -/- -/- ++/+ -/- ++/+ -/- 

2 -/- -/- -/- ++/++ ++/++ ++/+++ -/- -/- 

3 ++/+ +/++ x x x x +/++ -/- 

4 ++/+++ +++/+++ +++/+++ +++/+++ -/- +/+ -/- +/+++ 

5 ++/++ x -/- -/- -/- ++/+ ++/++ ++/++ 

6 ++/+ x -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 ++/+ ++/++ +/+ +/++ ++/++ ++/++ ++/+++ +++/+++ 

8 +++/+++ x x -/- -/- -/- +++/+++ +++/+++ 

9 -/- -/- -/- +++/+++ +++/+++ +++/+++ -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- x -/- 

Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Lifur  x 24,1 x 51,4 x x x 

2 82,4 x x x x 19,4 15,3 x 

3 X x 78,7 x 52,4 x x 42,5 

4 12,4 x 19,3 x x 7,8 x x 

5 x x x 74,3 x x 19,4 x 

6 14,1 x x 52,7 x x 60,2 x 

7 X 25,5 x x x x 25,0 25,5 

8 52,2 x x x 37,0 x x x 

9 x x 63,3 x x 53,7 x x 

10    Lifur 49,4 x x 41,0 

 

TMA-76: Ífarandi þvagfæraþekjukrabbamein. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 60149 60149 60149 60971 60971 60971 60978 

2 61654-1 61654-1 61654-1 61384-1 61384-1 61384-1 60978 60978 

3 61698 61698 61698 62146 62146 62146 62286-1 62286-1 
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4 62780-A1 62457-1 62457-1 62457-1 62405-B 62405-B 62405-B 62286-1 

5 62780-A1 62780-A1 62972-D1 62972-D1 62972-D1 63158-2 63158-2 63158-2 

6 63522-1 63522-1 63450-3 63450-3 63450-3 63271-5 63271-5 63271-5 

7 63522-1 63668-1 63668-1 63668-1 63735-1 63735-1 63735-1 64028-A2 

8 60272-3 60272-3 60272-3 64138-2 64138-2 64138-2 64028-A2 64028-A2 

9 60273-1 60273-1 60273-1 60339-G2 60339-G2 60339-G2 60538-1 60538-1 

10       Lifur 60923 60923 60923 60538-1 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x +++ +++ +++ +++ +++ - 

2 + + + +++ +++ +++ - - 

3 ++ +++ +++ + + + +++ +++ 

4 ++ - - - + + + +++ 

5 + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

6 + + + + + ++ x ++ 

7 + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

8 + + + +++ +++ +++ +++ +++ 

9 +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - 

10       Lifur +++ +++ +++ - 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra ++/+ x ++/+ +++/+++ +++/+++ ++/++ -/- 

2 -/- -/- -/- ++/++ ++/++ ++/++ -/- -/- 

3 ++/+ ++/+ -/- -/- -/- -/- ++/++ +++/++ 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- ++/++ 

5 -/- -/- ++/++ +++/++ +++/++ ++/++ ++/++ ++/++ 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 x ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/+ -/- ++/++ 

8 -/- -/- -/- ++/++ +++/+++ +++/+++ ++/++ ++/++ 

9 ++/+ ++/++ ++/+ -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur ++/++ ++/++ ++/++ -/- 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra ++/++ x ++/++ +++/++ ++/++ -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- ++/+ -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 ++/+ -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- ++/++ ++/++ ++/++ ++/++ ++/+++ ++/+++ 

6 -/- -/- -/- -/- -/- ++/++ x ++/+ 

7 -/- +++/+++ +++/+++ +++/++ ++/++ ++/+++ -/- ++/++ 

8 -/- -/- -/- -/- +++/+++ +++/+++ ++/++ ++/++ 

9 -/- ++/++ -/- -/- ++/++ -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 

Ki67 (%): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra x x 35,8 x 65,1 x x 
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2 x x 86,7 x 55,8 x x 82,4 

3 x x 100,0 x 26,7 x x 34,3 

4 71,8 x 13,8 x x 35,4 x x 

5 x x x 29,7 x x x 12,4 

6 x 47,6 49,1 x x x x 13,2 

7 x x 33,7 x x x 7,5 x 

8 x 38,7 x x x 65,0 x 47,1 

9 12,0 x x x x 17,2 x 54,4 

10     Lifur x 18,1 x x 

 

TMA-68: Blöðruhálskirtilskrabbamein. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 101-1 101-1 101-1 144-A18 144-A18 144-A18 263-A24 

2 565-12 565-12 565-12 410-A29 410-A29 410-A29 263-A24 263-A24 

3 619-3 619-3 619-3 683-12 683-12 683-12 826-14 826-14 

4 1390-22 1011-A10 1011-A10 1011-A10 990-A32 990-A32 990-A32 826-14 

5 1390-22 1390-22 1688-4 1688-4 1688-4 1824-1 1824-1 1824-1 

6 2307-A21 2307-A21 2259-A9 2259-A9 2259-A9 2229-6 2229-6 2229-6 

7 2307-A21 2459-14 2459-14 2459-14 2488-5 2488-5 2488-5 2495-A12 

8 2870-2 2870-2 2870-2 2740-A7 2740-A7 2740-A7 2495-A12 2495-A12 

9 2951-3 2951-3 2951-3 3043-14 3043-14 3043-14 3189-19 3189-19 

10       Lifur 3505-A46 3505-A46 3505-A46 3189-19 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra - - - + + + - 

2 + + + - - - - - 

3 - - + - + - + + 

4 - - - - - + + - 

5 - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - 

7 - - + + - - + - 

8 - - - - - - + - 

9 - - - + + + + - 

10       Lifur - - - - 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

9 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 
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UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

9 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 

 

TMA-69: Tærfrumukrabbamein í nýrum. 

  A B C D E F G H 

+ Nýra 365-4 365-4 365-4 477-4 477-4 477-4 663-4 

2 860-5 860-5 860-5 799-5 799-5 799-5 663-4 663-4 

3 2107-3 2107-3 2107-3 2301-4 2301-4 2301-4 2490-4 2490-4 

4 4103-4 3893-3 3893-3 3893-3 2697-3 2697-3 2697-3 2490-4 

5 4103-4 4103-4 4777-8 4777-8 4777-8 5073-6 5073-6 5073-6 

6 5404-3 5404-3 5402-3 5402-3 5402-3 5245-3 5245-3 5245-3 

7 5404-3 5606-2 5606-2 5606-2 5925-A3 5925-A3 5925-A3 6250-6 

8 7048-5 7048-5 7048-5 6602-5 6602-5 6602-5 6250-6 6250-6 

9 7057-A2 7057-A2 7057-A2 7078-2 7078-2 7078-2 7406-3 7406-3 

10       Lifur 7421-3 7421-3 7421-3 7406-3 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - 

7 - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - 

10       Lifur - - - - 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
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9 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

9 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 

 

TMA-70: Flöguþekjukrabbamein í leghálsi. 

  A B C D E F G H 

1 Nýra 2760-1 2760-1 2760-1 3235-A2 3235-A2 3235-A2 5799-A9 

2 6140-1 6140-1 6140-1 6126 6126 6126 5799-A9 5799-A9 

3 6456-A26 6456-A26 6456-A26 6588-A 6588-A 6588-A 6728 6728 

4 1561 55 55 55 6940 6940 6940 6728 

5 1561 1561 1834-1 1834-1 1834-1 2102-A26 2102-A26 2102-A26 

6 3754 3754 3058-B 3058-B 3058-B 2330 2330 2330 

7 3754 6397-B1 6397-B1 6397-B1 6661 6661 6661 6970 

8 7399-2 7399-2 7399-2 6989-A18 6989-A18 6989-A18 6970 6970 

9 7403-2 7403-2 7403-2 3566-A1 3566-A1 3566-A1 4764-4 4764-4 

10       Lifur 4811-A 4811-A 4811-A 4764-4 

GATA3 (dreifing og styrkur): 

  A B C D E F G H 

1 Nýra + - + + + + + 

2 - - x - + + x x 

3 - - - + - + + + 

4 + + - x + + x + 

5 + misst. + + + + + - - 

6 x x + + + + + + 

7 x - - - + + ++ +++ 

8 + + + - - + +++ +++ 

9 - - - + + + + + 

10       Lifur - - - + 

UPII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

+ Nýra -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
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7 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

9 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 

UPIII (dreifing/styrkur): 

  A B C D E F G H 

+ Nýra -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

2 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

3 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

5 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

9 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

10       Lifur -/- -/- -/- -/- 
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Fylgiskjal 4: Töflur fyrir útreikninga.  

Næmi og sértækni mótefna fyrir öllum þvagfæraþekjukrabbameinum (2x2 töflur): 

GATA3    UC Ekki UC 

  + 145 25 

  - 4 49 

  Næmi  97,3%   

  Sértækni 66,2%   

UPII   UC Ekki UC 

  + 107 0 

  - 40 75 

  Næmi  72,8%   

  Sértækni 100,0%   

UPIII   UC Ekki UC 

  + 103 0 

  - 45 75 

  Næmi  69,6%   

  Sértækni 100,0%   

 

Næmi mótefna eftir flokkum þvagfæraþekjukrabbameina (2x2 töflur): 

GATA3    LG UC Ekki LG UC GATA3    HG UC Ekki HG UC GATA3    ÍF UC Ekki ÍF UC 

  + 49 121   + 50 120   + 46 124 

  - 0 53   - 0 53   - 4 53 

  Næmi  100,0     Næmi  100,0     Næmi  92,0   

UPII   LG UC Ekki LG UC UPII   HG UC Ekki HG UC UPII   ÍF UC Ekki ÍF UC 

  + 42 65   + 40 67   + 25 82 

  - 7 108   - 8 107   - 25 90 

  Næmi  85,7     Næmi  83,3     Næmi  50,0   

UPIII   LG UC Ekki LG UC UPIII   HG UC Ekki HG UC UPIII   UC Ekki UC 

  + 37 66   + 39 64   + 27 76 

  - 12 108   - 11 109   - 22 98 

  Næmi  75,5     Næmi  78,0     Næmi  55,1   

 

Töflur fyrir McNemar próf fyrir samanburð á næmi mótefna fyrir þvagfæraþekjuæxlum (2x2 töflur): 

  

GATA3 

 

 

GATA3 

 

 

UPIII 

+ - + - + - 

UPII 

+ 108 0 

UPIII 

+ 103 0 

UPII 

+ 89 18 

- 36 4 - 40 3 - 13 27 

p<0,0001 p<0,0001 p=0,4725 

 

 


