
 

 

Mótefnalitanir á aflituðum berkjustrokum 

Notagildi mótefnalitana við flokkun lungnakrabbameina kannað  

Andrea Katrín Ólafsdóttir 

Ritgerð til diplómaprófs 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 
Námsbraut í lífeindafræði 

Heilbrigðisvísindasvið 

 



  

 

 

Mótefnalitanir á aflituðum berkjustrokum 
Notagildi mótefnalitana við flokkun lungnakrabbameina kannað 

Andrea Katrín Ólafsdóttir 

Ritgerð til diplómaprófs á meistarastigi í Lífeindafræði 

Umsjónarkennari: Martha Á. Hjálmarsdóttir  

Leiðbeinendur: Helga Sigrún Gunnarsdóttir, Ingibjörg Guðmundsdóttir og Jurate Ásmundsson 
 

 

Læknadeild 

Námsbraut í lífeindafræði 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2017 



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er til diplómaprófs á meistarastigi í lífeindafræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Andrea Katrín Ólafsdóttir 2017 

 

Prentun: Svansprent 

Reykjavík, Ísland 2017  



  

3 

Ágrip 

Inngangur: Lungnakrabbamein eru um 11% allra krabbameina á Íslandi og eru þau mein sem valda 

flestum dauðsföllum, bæði hjá konum og körlum. Mikilvægt er að greina þessi mein í undirflokka svo 

hægt sé að veita sértæka meðferð. Á síðustu árum hafa orðið miklar framfarir við meðferð á 

lungnakrabbameinum, áður fyrr var greining aðallega byggð á hematoxylin og eosin (HE) lituðum 

vefjasýnum og í sumum tilfellum slímlitunum. Í dag er mælt með því að mótefnalitanir séu gerðar á sem 

flestum sýnum til að meta uppruna, gerð, horfur og meðferð æxla. Mótefnalitanir á vefjasýnum eru 

algengar aðferðir á meinafræðideild Landspítala (LSH) en hafa ekki verið notaðar á útstrokin frumusýni 

áður. Burstasýni úr berkjum til frumugreiningar hafa verið mikið notuð síðastliðin ár. Það að geta aflitað 

æxli á gleri og beitt mótefnalitunum á það getur tryggt nákvæma greiningu æxlisins og verið nægjanlegt 

þó vefjasýni liggi ekki fyrir.  

Efni og aðferðir: Í rannsóknina var notast við frumu- og vefjasýni úr lungum úr lífsýnasafni LSH. 

Frumusýni voru á formi PAP litaðra berkjustroka, á öllum þeim glerjum sem valin voru sáust illkynja 

frumur en mismikið. Prófuð var aðferð frá Karólínska sjúkrahúsinu (Svíþjóð) til að aflita PAP lituð 

frumusýni og mótefnalita þau. Vefjasýni voru á formi HE litaðra sneiða og paraffíninnsteyptra vefjasýna 

sem voru skorin og mótefnalituð. Mótefnalitanir voru gerðar með p40, CD56, synaptophysin og TTF-1. 

Að lokum var gerður samanburður á niðurstöðum vefja- og frumusýna.  

Niðurstöður: Niðurstöður úr prófunum sýndu fram á að til þess að fá góða litun þarf að setja frumusýnin 

í hitabað áður en mótefnalitun fer fram. Niðurstöður fyrir kirtilkrabbamein sýndu að 100% vefjasýnanna 

og 80% frumusýnanna eru jákvæð fyrir TTF-1. Með p40 sést að 100% vefjasýna og 90% frumusýna eru 

neikvæð. Vefjasýnin eru öll neikvæð fyrir synaptophysin en aðeins 60% frumusýnanna. Fyrir CD56 eru 

öll vefjasýni neikvæð en 80% frumusýna. Niðurstöður fyrir flöguþekjukrabbamein leiddu í ljós að 100% 

frumsýna og 100% vefjasýna eru neikvæð fyrir bæði synaptophysin og CD56. Vefjasýnin eru öll neikvæð 

fyrir TTF-1 og 90% frumusýnanna. Með p40 sést að 100% vefjasýnanna eru jákvæð en aðeins 60% 

frumusýnanna. Niðurstöður fyrir smáfrumukrabbamein sýna að öll vefjasýnin eru jákvæð fyrir CD56 og 

TTF-1, frumusýnin voru jákvæð í 80% tilvika fyrir hvort mótefni. Frumusýnin reyndust neikvæð fyrir p40 

í 90% tilvika sem og öll vefjasýnin. Synaptophysin er jákvætt á 100% vefjasýnanna en einungis 60% 

frumusýnanna. 

Umræður: Aðferðin sem var prófuð og aðlöguð fyrir rannsóknina virkar vel og gerir greiningu í 

undirflokka lungnakrabbameina mögulega þegar erfitt er að ná miklu magni sýnis. Niðurstöður 

rannsóknarinnar í heild sinni gefa til kynna nokkuð góðan samanburð milli aflitaðra frumusýna og 

vefjasýna eftir mótefnalitun. Kjarnalitirnir p40 og TTF-1 komu betur út en umfrymislitirnir CD56 og 

synaptophysin. 
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Þakkir 

Þetta verkefni til diplómaprófs á meistarastigi í lífeindafræði var unnið á meinafræðideild Landspítala og 

færi ég starfsfólki deildarinnar mínar bestu þakkir fyrir einstaklega gott viðmót og samstarf. Sérstakar 

þakkir vil ég færa leiðbeinendum mínum þeim Helgu Sigrúnu Gunnarsdóttur, Ingibjörgu 

Guðmundsdóttur og Jurate Ásmundsson fyrir ómetanlega góð ráð og tilsögn við vinnu verkefnisins. 

Einnig vil ég þakka þeim Sigurrós Jónasdóttur og Kristrúnu Ólafsdóttur fyrir undirbúning vefjasýna og 

sömuleiðis vil ég þakka Sigurrós fyrir alla aðstoðina við mótefnalitanirnar og góðar ráðleggingar.  
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Listi yfir skammstafanir 

 

AML Bráða hvítblæði í mergfrumum 

GPI Glycosylphosphatidylinositol 

HE Hematoxylin og eosin 

LSH Landspítali háskólasjúkrahús 

NK frumur Náttúrulegar drápsfrumur 

NOS Ekki nánari undirflokkun (e. not otherwise specified) 

NSCC Lungnakrabbamein önnur en smáfrumukrabbamein 

PAP Papanicolaou litun 

RTU Tilbúið til notkunar (e. ready to use) 

TNM Æxli, eitlar, meinvörp (e. tumor, node, metastasis) 

TTF-1 Thyroid transcription factor 1 

USC University of Southern California 
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1 Inngangur 
Lungnakrabbamein eru um 11% allra krabbameina á Íslandi og eru þau mein sem valda flestum 

dauðsföllum, bæði hjá konum og körlum (2). Í gegnum tíðina hafa meinafræðingar einbeitt sér að því að 

greina smáfrumukrabbamein frá öðrum lungnakrabbameinum. Lungnakrabbamein önnur en 

smáfrumukrabbamein (e. non small cell lung cancer (NSCC)) eru um 80% allra lungnakrabbameina. 

Algengustu undirflokkar þeirra eru kirtilkrabbamein (e. adenocarcinoma) og flöguþekjukrabbamein (e. 

squamous cell carcinoma), mikilvægt er að greina þessi mein í undirflokka svo hægt sé að veita sértæka 

meðferð. Lungnakrabbamein eru oft greind með vefjasýnum og í nokkrum tilfellum er hægt að greina 

undirflokk með hematoxylin og eosin (HE) litun, einnig er hægt að notast við frumugreiningu en þá er 

frumusýni tekið með bursta og síðan litað með Papanicolaou (PAP) lit. Í sumum tilfellum getur greining 

verið erfið, þar að baki geta legið margar ástæður. Illa þroskuð æxli geta verið sérstaklega erfið og þá 

geta mótefnalitanir komið að góðum notum. Í frumufræði er erfiðast að greina illa þroskað 

kirtilkrabbamein frá illa þroskuðu flöguþekjukrabbameini. Um 2% flöguþekjukrabbameina líkjast 

smáfrumukrabbameinum, í þeim tilfellum er ómögulegt að greina þar á milli nema með mótefnalitunum. 

Einnig er erfitt að greina vel þroskuð (e. lepidic) kirtilkrabbamein vegna þess hversu smáar frumurnar 

eru (3, 4).  

Síðustu ár hafa verið gerðar auknar kröfur á nákvæmari flokkun NSCC vegna nýjunga í 

lyfjameðferðum. Mótefnalitanir á vefjasýnum eru algengar aðferðir á meinafræðideild Landspítala (LSH) 

en hafa ekki verið notaðar á útstrokin frumusýni áður. Burstasýni úr berkjum til frumugreiningar hafa 

verið mikið notuð síðastliðin ár. Það að geta aflitað æxli á gleri og beitt mótefnalitunum á það getur tryggt 

nákvæma greiningu æxlisins og verið nægjanlegt þó vefjasýni liggi ekki fyrir.  

1.1 Berkjur 
Þar sem barkinn kvíslast við miðmætið er upphaf 

meginberkja, þ.e. hægri og vinstri berkju. Þær 

liggja utan lungnanna og bringubeinskjölurinn 

liggur milli þeirra þar sem þær greinast í sundur. 

Hægri meginberkjan liggur niður í hægra lungað 

og sú vinstri í vinstra lungað, hægri meginberkjan 

er stærri að þvermáli og gengur brattar niður að 

lungum en sú vinstri. Hver meginberkja liggur eftir 

porti á miðlægu yfirborði lungnanna áður en þær 

greinast frekar, þetta port (e. hilum) veitir 

aðgang fyrir æðar og taugar, allt er þetta vel 

skorðað í þéttum bandvef og kallast rót 

lungnanna (5).  

Meginberkjurnar og greinar þeirra mynda berkjutréð sem sjá má á mynd 1. Þegar meginberkjurnar 

ná inn í lungun skiptist hvor meginberkja í annars stigs berkjur (e. secondary bronchi) eða blaðaberkjur 

sem aftur skiptast í þriðja stigs berkjur eða geiraberkjur. Það eru tíu geiraberkjur í hægra lunga, við 

Mynd 1. Uppbygging berkjutrésins.  
Myndin er aðlöguð frá USC (1) 
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þroskun vinstra lungans eru geiraberkjurnar tíu en samruni leiðir yfirleitt til þess að þær verða átta eða 

níu. Hverju lungnablaði er hægt að skipta í minni einingar og hver hluti tengist einni geiraberkju. Hver 

geiraberkja skiptist svo í berkjunga þannig að þegar á heildina er litið eru um 6500 berkjungar í lungunum 

sem hafa þvermál upp á 0,3–0,5 mm (5). 

1.2 Lungnakrabbamein 
Lungnakrabbamein er eitt algengasta og banvænasta krabbamein heims en árlega má rekja meira en 

1,1 milljón dauðsfalla á heimsvísu til lungnakrabbameina. Í körlum má rekja 85–90% tilvika til reykinga. 

Í sumum vestrænum löndum hafa tóbaksvarnir dregið úr dánartíðni en í öðrum nýiðnvæddum löndum, 

sérstaklega í Asíu, er tíðni reykinga að aukast og í Evrópu veldur aukin tíðni reykinga meðal ungra 

kvenna áhyggjum. Horfur þeirra sem hafa lungnakrabbamein eru enn slæmar með u.þ.b. 10% fimm ára 

lifun í flestum löndum. Lungnakrabbamein er hlutfallslega algengara í þróuðum löndum þar sem 22% 

krabbameinstengdra dauðsfalla má rekja til þeirra en 14,6% í þróunarlöndum (6).  

Á Íslandi greindust að meðaltali 83 karlar og 93 konur með lungnakrabbamein á ári árin 2011–2015. 

Meðalfjöldi látinna á ári var 64 karlar og 69 konur, meðalaldur við greiningu er nokkuð hár eða 71 ár hjá 

körlum og 69 ár hjá konum (7). Árin þar á undan, þ.e. 2006–2010, greindust árlega að meðaltali 77 

karlar og 80 konur. Hérlendis er greindum tilfellum því að fjölga auk þess sem fleiri konur en karlar 

greinast sem er öfugt við heiminn í heild. Ástæða þess gæti verið að íslenskar konur byrjuðu að reykja 

fyrr en konur annars staðar í heiminum (2). 

Illkynja lungnakrabbameinum má skipta í nokkra vefjafræðilega flokka, þ.á.m. kirtilkrabbamein og 

flöguþekjukrabbamein. Almennt finnast kirtilkrabbamein oftar í útjaðri lungnanna á meðan 

flöguþekjukrabbamein finnast frekar miðlægt í lungum. Flöguþekjukrabbamein vaxa venjulega hægar 

og eru seinni til að mynda meinvörp en kirtilkrabbamein sem hafa verri horfur á öllum stigum. Annar 

meginflokkur er síðan smáfrumukrabbamein sem er jafnframt illvígasta tegundin, sjúkdómurinn er oftar 

útbreiddur við greiningu og þeir sjúklingar sem greinast með smáfrumukrabbamein hafa almennt verstar 

horfur (2, 8, 9).  

1.2.1 Einkenni 
Sjúklingar með lungnakrabbamein greinast oft seint vegna þess hversu almenn einkennin geta verið. 

Þau eru t.d. andþyngsli, hósti, brjóstverkur, hæsi, raddleysi, blóðugur hósti og lungnabólga (10). 

Algengasta fyrsta einkenni lungnakrabbameina er hósti, mæði kemur snemma fram hjá allt að 60% 

sjúklinga og er venjulega í tengslum við aukinn hósta og uppgang (hráka). Ef æxli lokar fyrir megin 

loftveg getur það valdið andþyngslum og einhliða mási. Um 60% sjúklinga finna fyrir brjóstverk við 

greiningu. Staðbundinn verkur getur einnig verið einkenni þegar æxli þrýsta á taugar, rifbein eða hrygg. 

Hjákenni (e. paraneoplastic syndromes) koma fram hjá 10–20% sjúklinga með lungnakrabbamein, það 

eru einkenni sem eru ótengd staðsetningu æxlis en má rekja til meinanna, þar á meðal má nefna 

þyngdartap, ýmis hormónatengd einkenni, háþrýsting, blóðsykurlækkun og sjóntap (11).  
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1.2.2 Orsakir 
Lungnakrabbamein eru afleiðing flókinna erfða- og utangenabreytinga sem einkennast af uppsöfnun 

illkynja krabbameinsfruma, þetta ferli kallast fjölþrepa krabbameinsmyndun (e. multistep 

carcinogenesis). Upphafið er þegar samansafn breytinga verður í genum sem hafa áhrif á frumufjölgun. 

Margir krabbameinsvaldar sem eru til staðar í tóbaksreyk og mengun frá iðnaði geta verið það 

upphafsefni sem veldur breytingum á þekjuvefsfrumum berkja (e. bronchial epithelial cells). Þessir 

krabbameinsvaldar hafa oft áhrif á allt berkjutréð og geta þannig valdið fjölda skemmda (12). 

Reykingar valda á milli átta og níu af hverjum tíu lungnakrabbameins tilfellum og eru þar með ríkjandi 

orsök þessara meina. Í tóbaksreyk er mikið af efnum sem valda skemmdum, bæði á erfðaefni fruma og 

bifhárum öndunarþekjunnar sem eykur skaðsemi eiturefnanna enn frekar því hreinsunarkerfi lungnanna 

hefur minnkaða virkni (2). Í þróuðum löndum samsvarar dreifing krabbameinanna vel við dreifingu 

tóbaksreykinga. Hlutfall kynjanna (karlar:konur) er 2,7. Hjá körlum er tíðnin hæst í Evrópu, aðallega í 

Austur–Evrópu, Norður–Ameríku, Ástralíu, Nýja Sjálandi og Suður–Ameríku. Landfræðileg dreifing 

lungnakrabbameina meðal kvenna ræðst einnig að miklu leiti af sögu tóbaksreykinga, tíðnin er hæst í 

Norður–Ameríku og svo Norðvestur–Evrópu, það er á Bretlandi, Íslandi og Danmörku (6). 

1.2.3 Greining 
Á síðustu árum hafa orðið miklar framfarir við meðferð á lungnakrabbameinum, áður var greining 

aðallega byggð á HE litun og í sumum tilfellum slímlitunum. Í dag er mælt með því að mótefnalitanir séu 

gerðar á sem flestum sýnum. Æxli sem hafa greinileg mynstur kirtilkrabbameina eða 

flöguþekjukrabbameina má greina sem slík án þess að mótefnalitanir séu gerðar, illa þroskuð æxli ætti 

þó að skoða mótefnalituð. Í flestum tilfellum er hægt að gera greiningu með einu mótefni (e. marker) t.d. 

thyroid transcription factor 1 (TTF-1) fyrir kirtilkrabbamein og p40 fyrir flöguþekjukrabbamein. Með því 

að nota þessi mótefni saman er hægt að auka nákvæmni greininga í undirflokka og minnka notkun á 

greiningunni krabbamein önnur en smáfrumukrabbamein, ekki nánari undirflokkun (e. NSCC, not 

otherwise specified (NOS)) (13). 

Í 70% tilfella eru lungnakrabbamein óskurðtæk og aðal aðferðirnar við greiningu eru vefja- og/eða 

frumugreining. Meðferð við lungnakrabbameini er sértæk og byggir m.a. á vefjagreiningu (14). Þeir 

sjúklingar sem hafa greinst með illkynja skurðtæka hnúða hafa allt að 80% fimm ára lifun á meðan þeir 

sjúklingar sem greinast með langt gengið lungnakrabbamein hafa minna en 5% fimm ára lifun. Við 

greiningu á lungnakrabbameinum í berkjum er mest notast við myndrannsóknir, hrákasýni (e. sputum 

cytology), berkjuspeglanir, nálarsýni og skurðsýni, sömuleiðis hefur jáeindaskönnun verið að ryðja sér 

til rúms sem viðbótargreiningartæki (15, 16). Frumufræðileg greining byggir á útliti einstakra fruma og 

einkennum frumuþyrpinga. Frumusýni eru PAP lituð, það er lituð með hematoxylin kjarnalit og síðan 

mótlituð með blöndu af orange G, eosin Y og fast green FCF þannig að kjarni og þættir umfrymis litast 

á einkennandi hátt. Kjarninn litast blár en umfrymið litast á breytilegan hátt blátt, appelsínugult, bleikt 

eða rautt (17).  

Á LSH hefur kerfisbundið greiningarferli verið til staðar fyrir sjúklinga sem taldir eru hafa 

lungnakrabbamein frá árinu 2008. Það byggir á því að greiningarrannsóknir eru skipulagðar á u.þ.b. 24 

klst. Fyrir hvert og eitt tilfelli þarf að meta hvaða rannsóknir á að notast við. Hlutfall sjúklinga sem greinast 
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í þessu ferli hefur aukist með árunum. Hærra hlutfall þessara sjúklinga hefur sjúkdóm á lægri stigum og 

koma þeir því frekar til greina í læknandi skurðmeðferð. Þeir sjúklingar sem greinast í ferlinu hafa 

jafnframt hærri lifun en þeir sem greinast utan ferlisins (18).  

1.2.4 Stigun 
Stigun lungnakrabbameina annara en smáfrumukrabbameina er byggð á TNM (æxli, eitlar, meinvörp 

(e. tumor, node, metastasis)) kerfinu. Í TNM kerfinu stendur T fyrir stærð æxlis, N fyrir útbreiðslu í eitla 

og M fyrir meinvörp, leiðbeiningar fyrir stigun er að finna í töflum 1 og 2. Stigunin er mikilvæg fyrir horfur 

og meðferð. Rannsóknir sem helst er stuðst við við stigun lungnakrabbameina eru tölvusneiðmyndir af 

brjóstholi, tölvusneiðmyndir af höfði og kvið og ísótópaskanni af beinum, þegar þörf er á frekari 

rannsóknum eru sjúklingar sendir í jáeindaskanna. Einnig er mikilvægt að meta almennt ástand 

sjúklings. Aðalmarkmiðið með stigun er að finna þá sjúklinga sem eru hæfir í skurðaðgerð, þá sem hafa 

staðbundinn sjúkdóm og þá sem hafa meinvörp. Smáfrumukrabbamein er ýmist útbreitt (e. extensive) 

eða takmarkað (e. limited). Þegar talað er um takmarkaðan sjúkdóm er hann takmarkaður við annan 

helming brjóstholsins og eitla sem eru við port (e. hilus), miðmæti og viðbein. Takmarkaður sjúkdómur 

jafngildir stigum I-III á TNM skalanum. Sjúklingar sem hafa mein utan áður upptalinna staða hafa 

útbreiddan sjúkdóm sem þá jafnast á við stig IV í TNM kerfinu (10, 18, 19). 

Tafla 1. Leiðbeiningar fyrir stigun lungnakrabbameina skv. TNM kerfinu (19). 

T (stærð æxlis) 

TX Frummein er óaðgengilegt eða æxli greinist með illkynja frumum í berkjuskoli en finnst 
hvorki með myndrannsóknum né berkjuspeglun  

T0 Engin merki um frummein 
Tis Staðbundið æxli (e. carcinoma in situ) 

T1 

Æxli ≤3 cm að mesta þvermáli. Umvafið lungum eða fleiðru og finnst ekki í meginberkjum 
T1mi = Lítið ífarandi kirtilkrabbamein 
T1a = Æxli ≤1 cm í mesta þvermál 
T1b = Æxli 1–2 cm í mesta þvermál 
T1c = Æxli 2–3 cm í mesta þvermál 

T2 

Æxli >3 cm og <5 cm eða hefur eitthvað af eftirtöldu: 
Liggur í meginberkju / Ífarandi í fleiðru / Tengt við vanþenslu lungna eða 
lungnabólgu sem nær að porti (e. hilus) en ekki yfir allt lungað  

T2a = Æxli 3–4 cm í mesta þvermál 
T2b = Æxli 4–5 cm í mesta þvermál 

T3 Æxli >5 cm og <7 cm í mesta þvermál / Ífarandi í fleiðru, brjóstvegg, þindartaug, gollurhús / 
Margir hnúðar í sama lungnablaði 

T4 Æxli >7 cm / Ífarandi í þind, miðmæti, hjarta, meginæðar, barka, barkakýlistaug, vélinda, 
hryggsúlu eða bringubeinskjöl / Aðskildir hnúðar í samhliðar lungnablöðum 

N (útbreiðsla í eitla) 
NX Ekki er hægt að meta eitla 
N0 Engin meinvörp í eitlum 
N1 Mein í eitlum berkja sem eru sömu megin 
N2 Mein í eitlum berkja eða miðmætis sem eru sömu megin 
N3 Mein í eitlum hinu megin 
M (meinvörp) 
M0 Engin fjarliggjandi meinvörp 

M1  

Fjarliggjandi meinvörp 
M1a = Aðskildir æxlishnúðar í samhliða blöðum / Æxli með hnúðum í fleiðru eða 
gollurhúseitlum / Illkynja fleiðru eða gollurhús útflæði 
M1b = Stakt meinvarp í einu líffæri utan brjósthols 
M1c = Mörg meinvörp í einu eða fleiri líffærum utan brjósthols 
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Tafla 2. TNM stigun lungnakrabbameina, byggir á leiðbeiningum í töflu 1 (19). 

1.2.5 Flöguþekjukrabbamein 
Flöguþekjukrabbamein er illkynja þekjuvefsæxli þar sem sést hornmyndun, perlumyndun og/eða 

millifrumubrýr (e. intercellular bridges) sem koma frá þekjuvef berkjanna. Þessir þættir ráðast þó af 

þroskun og eru meira áberandi í vel þroskuðum æxlum. Yfir 90% flöguþekjukrabbameina greinast í 

reykingamönnum, annar stór áhættuþáttur er arsenik. Meginhluti flöguþekjukrabbameina eru upprunnin 

miðlægt í meginberkjum, blaðberkjum eða geiraberkjum (14, 20).  

Frumufræðileg birtingarmynd flöguþekjukrabbameina ræðst af gráðun og tegund sýnis. Þar sem drep 

(e. necrosis) og frumuleifar eru í bakgrunni, sýna stórar æxlisfrumur miðlægan, óreglulegan, yfirlitaðan 

(e. hyperchromatic) kjarna með a.m.k. eitt lítið kjarnakorn og ríkulegt umfrymi. Æxlisfrumurnar eru yfirleitt 

einangraðar og með óreglulega lögun, einnig geta þær birst í þyrpingum, venjulega í flötum lögum með 

lengda kjarna. Í vel þroskuðum (e. differentiated) tilfellum sést hornmyndun í umfrymi sem birtist 

Stig Æxli (T) Eitlar (N) Meinvörp (M) 
Dulið mein TX N0 M0 
Stig 0 Tis N0 M0 
Stig IA T1 N0 M0 

Stig IA 1 
T1mi 
T1a 

N0 
N0 

M0 
M0 

Stig IA 2 T1b N0 M0 
Stig IA 3 T1c N0 M0 
Stig IB T2a N0 M0 
Stig IIA T2b N0 M0 

Stig IIB T1a-c, T2a,b 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

Stig IIIA 
T1a-c, T2a,b 

T3 
T4 

N2 
N1 

N0, N1 

M0 
M0 
M0 

Stig IIIB T1a-c, T2a,b 
T3, T4 

N3 
N2 

M0 
M0 

Stig IIIC T3, T4 N3 M0 
Stig IV Hvaða T sem er Hvaða N sem er M1 
Stig IVA Hvaða T sem er Hvaða N sem er M1a, M1b 
Stig IVB Hvaða T sem er Hvaða N sem er M1c 

Mynd 2. Flöguþekjukrabbamein.  
a) Giemsa litun á flöguþekjukrabbameini (x20) b) HE litun á flöguþekjukrabbameini (x7) 

a b 
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appelsínugul eða gul í PAP litun (14, 20). Á mynd 2 má sjá dæmi um það hvernig flöguþekjukrabbamein 

líta út við smásjárskoðun. 

Almennt eru flöguþekjukrabbamein ágeng staðbundið, það er í nálæg líffæri en meinvörp til fjarlægra 

líffæra eru sjaldgæfari í þessari tegund lungnakrabbameina. Lifun sjúklinga með flöguþekjukrabbamein 

er mun betri en lifun fyrir kirtilkrabbamein eftir stigum, þó er talið að þeir sjúklingar sem greinast með 

æxli með drepi hafi verri horfur en þeir sem hafa æxli án dreps (14, 20).  

1.2.6 Kirtilkrabbamein 
Kirtilkrabbamein er illkynja þekjuvefsæxli með kirtilmyndun eða slímmyndun (e. mucin) og sýnir þrúgu- 

(e. acinar), totu- (e. papillary), örtotu- (e. micropapillary), berkjublöðru- (e. lepidic) eða þétt 

slímvaxtarmynstur eða þá blöndu þessara mynstra. Kirtilkrabbamein er algengasti undirflokkur 

lungnakrabbameina í mörgum löndum. Flest tilfelli sjást í reykingarmönnum en þessi mein þróast samt 

sem áður oftar en önnur lungnakrabbamein í einstaklingum, sérstaklega konum, sem hafa aldrei reykt. 

Frumurnar geta verið stakar eða raðað sér upp í þrívíðar hrúgur (e. morulae), þrúgur, gervitotur, totur 

með trefja- og æðakjörnum og frumulög (e. sheets of cells). Mörk frumuþyrpinga eru venjulega skörp, 

umfrymið er mismikið en venjulega fremur ríkulegt og sækið í blágrænan lit (e. cyanophilic) og meira 

gagnsætt en í flöguþekjukrabbameinum. Í flestum frumum er umfrymið einkennandi misleitt eða kornótt 

en í öðrum frumum er það froðukennt vegna margra smárra ógreinilegra safabóla. Stök, stór slímfyllt 

safabóla getur verið áberandi og í sumum tilfellum þenur hún út umfrymið og þrýstir kjarnanum að einni 

brúninni og myndar þar með signet-ring frumu. Kjarnarnir eru yfirleitt, hliðlægir og hring- eða egglaga 

með sléttar útlínur. Litnið (e. chromatin) hefur tilhneigingu til að vera fínkornótt og jafndreift í betur 

þroskuðum æxlum en gróft og óreglulega dreift eða yfirlitgleypið (e. hyperchromatic) í illa þroskuðum 

æxlum. Í flestum tilfellum eru kjarnakorn áberandi, þau eru yfirleitt stök stórkjarnakorn (e. macronucleoli) 

sem eru ýmist slétt og hringlaga eða óregluleg (14, 21). Á mynd 3 má sjá dæmi um það hvernig 

kirtilkrabbamein birtast á annars vegar frumusýni og hinsvegar vefjasýni.  

Kirtilkrabbamein eru yfirleitt við jaðar lungna. Meinin eru vefjafræðilega misleit og lítill hluti þeirra 

hefur eitt ákveðið vefjamynstur. Lifun ræðst að einhverju leiti af undirtegund og þroskun. Almennt hafa 

sjúklingar með illa þroskuð kirtilkrabbamein, fleiri staðbundin æxli og meinvörp í eitlum en sjúklingar með 

vel eða meðal þroskuð æxli. Eins virðast verstu horfurnar fylgja totumynstrinu. Um það bil einn af 

Mynd 3. Kirtilkrabbamein.  
a) Giemsa litun á kirtilkrabbameini (x10) b) HE litun á kirtilkrabbameini (x12) 

 

a b 
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hverjum fimm sjúklingum sem greinist með kirtilkrabbamein hefur meinvörp. Meinvörp í heila, beinum 

og nýrnahettum eru algengust (9, 21). 

1.2.7 Smáfrumukrabbamein 
Smáfrumukrabbamein er illkynja þekjuvefsæxli sem samanstendur af litlum frumum með rýrt umfrymi, 

illa skilgreind frumumörk, fínkornótt (salt og pipar) litni og engin eða lítið áberandi kjarnakorn. 

Vefjagreining getur sýnt ýmis mynstur eins og t.d. földun (e. nesting), bjálka (e. trabeculae) og 

frumukrans (e. rosette), einnig er algengt að sjá blaðlíkan vöxt án þessara mynsturgerða. Frumumörk 

sjást sjaldan en formun (e. moulding) kjarna er algeng. Dæmigerðar frumur í smáfrumukrabbameini eru 

hringlaga, egglaga eða spólulaga og kjarnalögun er áberandi. Venjulega er mikið drep og mítósa. Í 

frumugreiningu sjást lausar og óreglulegar eða fjölfrumu þyrpingar sem og stakar æxlisfrumur sem 

raðast oft línulega. Innan þyrpinga má sjá kjarnalögun. Hver æxlisfruma hefur hátt kjarna/umfrymi hlutfall 

með egglaga eða óreglulega kjarna. Vel varðveittar frumur hafa fínkornótt eða jafndreift litni en illa 

varðveittar frumur hafa byggingarlaust litni. Óeðlileg kjarnakorn eru sjaldgæf en litnisrákir (e. chromatin 

streaks) sjást stundum í strokum vegna þess hve brothættir illkynja kjarnar eru. Einnig má oft sjá 

sjálfdrepnar frumur og kornóttan drephroða (e. necrotic debris). Dæmigert æxli er umhverfis portið, hefur 

mikið drep og nær til eitla (22). Á mynd 4 má sjá smáfrumukrabbamein í Giemsa og HE litun.  

Smáfrumukrabbamein eru um 15% berkjukrabbameina og svara lyfja- og geislameðferð betur en 

önnur mein. Hinsvegar eru smáfrumukrabbamein oft útbreidd við greiningu sem gerir lækningu erfiða. 

Við greiningu smáfrumukrabbameina finnast meinvörp í heila í hluta sjúklinga en þau hafa hneigð fyrir 

því að myndast eftir því sem sjúkdómurinn þróast. Ómeðhöndlanlegt smáfrumukrabbamein er 

ágengasta gerð lungnakrabbameina (22, 23).  

1.3 Mótefnalitanir 
Í vefjameinafræði eru mótefnalitanir notaðar til að meta uppruna, gerð, horfur og meðferð æxla. Til þess 

að finna mótefnisvaka í vef er hægt að nota nokkrar aðferðir. Mótefnalitanir byggja á notkun einstofna 

og fjölstofna mótefna til að finna þessa sérstöku mótefnisvaka og sömuleiðis er hægt að meta dreifingu 

þeirra í vef (24, 25). 

a b 

Mynd 4. Smáfrumukrabbamein. 
 a) Giemsa litun á smáfrumukrabbameini (x20) b) HE litun á smáfrumukrabbameini (x40)  
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1.3.1 p40 
p40 er mótefni sem þekkir ΔNp63. p63 genið er staðsett á litningi 3q27-29 og táknar N-terminal 

transactivation hneppi, DNA bindi hneppi og carboxy-oligomerization hneppi. Æxlispróteinið TP63 hefur 

tvo stýrla sem mynda tvo mótvirkandi próteinflokka með valvirkri splæsingu, annar flokkurinn hefur 

transactivation hneppi (TAp63) en hinn skortir það (ΔNp63). Sýnt hefur verið fram á yfirtjáningu p63 í 

mörgum æxlum, sérstaklega í flöguþekjukrabbameini í lungum, þar er yfirtjáning á ΔNp63 en tap á 

TAp63. Í heilbrigðu lunga er p63 tjáð í grunnlagi þekjuvefsins og kjarnar frá berkjum tjá p63 á meðan 

bifhærðar frumur, þekjufrumur lungnablaðra og ekki-þekjuvefsfrumur tjá ekki p63. 

Flöguþekjukrabbamein tjá p63 en kirtilkrabbamein og smáfrumukrabbamein eru nánast öll neikvæð fyrir 

p63 (26). p40 er því næmt og sértækt mótefni til þess að greina flöguþekjukrabbamein í lungum. Greint 

hefur verið frá næmi upp á 100% og sértækni upp á 97%. Mótefnið er kjarnalitur þannig að ósértæk 

binding er ólíklegri til þess að eiga sér stað en ef um umfrymislit væri að ræða (27). 

1.3.2 Synaptophysin 
Synaptophysin er súrt himnuglýkóprótein sem er til staðar í öllum taugaendum og ýmsum 

taugakirtilfrumum (28). Synaptophysin er eitt algengasta og best varðveitta taugamótapróteinið en ekki 

er vitað um virkni þess. Í sambandi við önnur slík prótein í taugavef bindur það kalsíum og gæti gengt 

mikilvægu hlutverki í Ca2+ háðri losun taugaboðefna (29, 30). Sýnt hefur verið fram á tjáningu 

synaptophysin í taugum, nýrnahettumerg, eyjafrumum briss og taugakirtilæxlum (29, 31). Mótefnið er 

hægt að nota til greiningar á breiðum flokki taugakirtilæxla og æxlum með taugakirtil þroskun. Litun með 

synaptophysin er umfrymislitun og getur t.d. verið gagnleg við greiningu smáfrumukrabbameina í 

lungum (32).  

1.3.3 TTF-1 
TTF-1 er DNA bindi prótein sem geymir homeodomain, það finnst í eggbúsþekjufrumum í skjaldkirtli og 

stýrir skjaldkirtils sérhæfðum genum eins og t.d. þeim sem mynda thyroglobulin, thyroperoxidasa og 

thyrotropin viðtakann. TTF-1 er kjarnalitun sem finnst líka í þekjuvefsfrumum öndunarvegarins og í heila. 

Í lungum fullorðinna er TTF-1 tjáð í týpu II lungnablöðrufrumum (e. pneumocytes), Clara frumum og 

grunnfrumum berkja og ber ábyrgð á virkjun umritunar á surfactant próteinum A, B og C auk Clara frumu 

seytipróteinunum með því að bindast stýrlum þessara sameinda. Æxli af lungnauppruna tjá TTF-1 en 

það er misjafnt eftir undirtegundum hvernig þau taka við mótefninu. TTF-1 finnst til að mynda í 75–80% 

kirtilkrabbameina en sjaldan eða aldrei í flöguþekjukrabbameinum. TTF-1 er talið besta staka mótefnið 

fyrir greiningu á kirtilkrabbameini. Greint hefur verið frá sértækni upp á 100% og næmi upp á 88% (33). 

Í smáfrumukrabbameinum sést jákvæð tjáning TTF-1 í 70–90% tilfella (34). TTF-1 kemur einnig að 

góðum notum við að staðfesta að um meinvarp sé að ræða þegar vafi leikur á hvort um meinvarp eða 

frummein er að ræða þegar um er að ræða æxli staðsett utan lungna (33, 35-38).  

1.3.4 CD56 
CD56 er frumuviðloðunarsameind sem tilheyrir immúnóglóbulín ofurfjölskyldunni. Breytileg splæsing 

leiðir af sér þrjú ísóform, það fyrsta er 120 kDa og tengist frumuhimnunni með 

glycosylphosphatidylinositol (GPI) og er aðallega tjáð í eðlilegum og vel þroskuðum vef. Annað ísóformið 
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er 140 kDa og það þriðja er 180 kDa, bæði finnast þau aðallega í verr þroskuðum eða illkynja 

frumutýpum. Próteinið hefur mörg líffræðileg hlutverk, t.d. virðist það örva þroskun taugafruma og 

teygjanleika taugamóta auk þess sem það getur hindrað frumufjölgun (39). CD56 er notað til greiningar 

á náttúrulegum drápsfrumum (NK frumum), NK líkum T frumum, tauga- og taugakirtilvef og æxlum frá 

þeim eins og t.d. smáfrumukrabbamein í lungum. Mótefnalitun með CD56 er himnulitun (32). Tjáning 

CD56 finnst í smáfrumukrabbameini í lungum, taugakímsæxlum, rákvöðvaæxlum, heilaæxlum, 

mergæxlum og bráðahvítblæði í mergfrumum (AML) (40). Greint hefur verið frá næmi upp á 99% þegar 

CD56 er notað til greiningar á smáfrumukrabbameinum og sértækni upp á 94%. Mótefnið er því talið 

sérstaklega gott til þess að greina smáfrumukrabbamein frá öðrum meinum (41).  
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2 Markmið 
Markmið þessa verkefnis er þríþætt:  

1. Prófun aðferðar til aflitunar á PAP lituðum frumusýnum. 

2. Prófun mótefnalitunar á aflituðum frumusýnum. 

3. Samanburður á mótefnalituðum vefjasýnum og frumusýnum.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Úrtak 
Í rannsóknina var notast við frumu- og vefjasýni úr lungum úr lífsýnasafni LSH frá árunum 2015–2016. 

Við leit að tilfellum voru sett inn leitarskilyrði í SNOMED kerfið þar sem frumufræði greining var 

flöguþekjukrabbamein, smáfrumukrabbamein eða kirtilkrabbamein, með þessum skilyrðum var ekki unnt 

að finna nægilega mörg tilfelli af kirtilkrabbameinum og því var einnig gerð leit þar sem skilyrðin voru 

frumugreining: lungnakrabbamein, ekki nánar tiltekið (e. cancer NOS) eða frábrygði, ekki nánar tiltekið 

(e. atypia NOS). Út úr leitinni kom nokkur fjöldi tilfella og valin voru 31 pöruð tilfelli þ.e. eitt frumusýni og 

eitt vefjasýni frá sama einstaklingi. Þau tilfelli sem uppfylltu ekki ákveðin skilyrði voru útilokuð. Skilyrði 

fyrir vali voru eftirfarandi: 

1. Að minnsta kosti fjögur gler með útstroknu frumusýni til fyrir hvert tilfelli.  

2. Samsvarandi vefjasýni til.  

3. Æxli til staðar í bæði frumusýni og vefjasýni.  

Fundin voru tíu tilvik af kirtilkrabbameinum, tíu tilvik af flöguþekjukrabbameinum og 11 tilvik af 

smáfrumukrabbameinum. Sýnin voru skoðuð í smásjá af nema og reyndum frumumeinafræðing til að 

ganga úr skugga um að æxlisfrumur væru til staðar. Frumusýni voru á formi PAP litaðra berkjustroka, 

þar sem til voru fleiri en fjögur gler var reynt að finna bestu glerin. Á öllum þeim glerjum sem valin voru 

sáust illkynja frumur en mismikið. Vefjasýni voru á formi HE litaðra sneiða og paraffíninnsteyptra 

vefjasýna. Við lok rannsóknar kom í ljós að tvö tilvik af smáfrumukrabbameini voru frá sama einstakling 

og var annað sýnið því útilokað. Heildarfjöldi tilvika var því 30.  

3.2 Prófun aðferðar við aflitun og mótefnalitun frumusýna 
Frumusýni voru látin liggja í xylene í átta daga fyrir fyrstu prófun, tilgangur þess var að losa af dekkgler 

og lím þannig að hægt væri að prófa aflitunaraðferð. Við prófun aðferðarinnar þurfti í fyrsta lagi að kanna 

hvernig aflitun á PAP lituðum frumusýnum gengi og í öðru lagi hvernig mótefnalitun á þeim tækist. Valið 

var eitt sýnagler af handahófi og það aflitað samkvæmt aðferð frá Karólínska sjúkrahúsinu (Svíþjóð). 

Aðferðina þurfti að prófa og aðlaga, t.d. styrk og tíma í lausnum og hvort hitabað þurfi til að opna fyrir 

bindisæti. Alls voru gerðar fimm prófanir á aðferðinni, upplýsingar má sjá í töflu 3 og fylgiskjali 1.  

Tafla 3. Upplýsingar fyrir prófanir á aðferð til aflitunar og mótefnalitunar á frumusýnum. 

Prófun Tími í saltsýru (mín) Styrkur saltsýru (%) Mótefni Hitabað 
A 65 1 TTF-1 Nei 
B 80 1 Synaptophysin Nei 
C 100 1 TTF-1 Já 
D 100 1 Synaptophysin Já 
E 90 1 Synaptophysin Já 
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3.3 Undirbúningur sýna 

3.3.1 Undirbúningur vefjasýna 
Paraffín innsteypt vefjasýni voru fundin í lífsýnasafni LSH, frá hverju sýni voru skornar fimm sneiðar. 

Skorin var ein 2 μm sneið á venjulegt smásjárgler fyrir HE litun og fjórar 3 μm sneiðar á Starfrost gler 

fyrir mótefnalitun. Skurður var framkvæmdur af lífeindafræðingum á meinafræðideild LSH á Leica 

RM2255 skurðarsleða (Leica). Gler fyrir mótefnalitun voru sett í hitaskáp við 60°C í 60 mín. Gler fyrir HE 

litun voru sett í hitaskáp við 60°C í 18 mín. Viðeigandi viðmiðunarsýni voru valin með.  

3.3.2 Undirbúningur frumusýna 
Sýnin voru látin liggja í xylene þar til aflitun hófst (8–44 dagar). Aflitun sýnanna fór fram skv. niðurstöðum 

prófunar aðferðar, sjá kafla 4.1 Niðurstöður úr prófun aðferðar og fylgiskjali 1.  

3.4 HE litun 
Sýni voru HE lituð samkvæmt staðlaðri aðferð með HE í Linearstein TM II (Tissue-Tek), sjá fylgiskjal 2. 

HE litun er almenn litun á meinafræðideildinni sem gefur gott yfirlit yfir byggingu vefs og aðgreinir 

mismunandi vefjaþætti. Kjarnar litast bláir til svartir með hematoxylin lausn og jákvætt hlaðnir hópar í 

umfrymi og millifrumuefni litast bleikt eða rautt með eosin Y (Sigma).  

3.5 Mótefnalitun 
Að lokinni aflitun frumusýna og niðurgöngu í xylene og alkóhól (vefjasýni og viðmiðunarsýni) þurfti að 

opna fyrir bindisæti með því að setja sýnin í hitabað, sýnin voru síðan kæld og skoluð í EnVision Flex 

Wash Buffer (DM831, Dako). Því næst voru öll sýni lituð í Autostainer Link 48 mótefnalitunarvél (Dako) 

skv. staðlaðri aðferð sem notuð er á LSH. Upplýsingar um mótefni er að finna í töflu 4. Litað var eitt gler 

frá hverju tilfelli með hverju mótefni, alls 248 sýni (124 frumusýni og 124 vefjasýni) að auki var viðeigandi 

viðmiðunarsýni litað. Nánari aðferðalýsingu má sjá í fylgiskjali 3. 

Tafla 4. Upplýsingar um mótefni notuð í rannsókninni. 

Mótefni Klónn Stofn Framleiðandi Þynning Tími í lit 
(mín) 

Viðmiðunar- 
sýni 

Anti–p40 BC28 Einstofna 
músa Ventana RTU* 60 1** 

Anti–
synaptophysin MRQ-40 Einstofna 

kanínu Ventana RTU* 30 1** 

Anti–TTF-1 SP141 Einstofna 
kanínu Ventana RTU* 30 Skjaldkirtill 

Anti–CD56 123C3 Einstofna 
músa Dako 1:80 30 1** 

* Tilbúið til notkunar (e. ready to use). 
**Viðmiðunarsýni 1: Bris, eitill, botnlangi og lifur. 
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3.6 Mat á sýnum 
Mat á sýnum fór þannig fram að tveir meinafræðingar skoðuðu sýnin sitt í hvoru lagi og mátu skv. 

viðmiðunarkvarða, sjá töflu 5. Meinafræðingarnir báru síðan saman niðurstöður sínar og komust að 

sameiginlegri niðurstöðu fyrir hvert sýni.  

Tafla 5. Kvarði fyrir mat á mótefnalitunum.  

Niðurstaða Útskýring 
+ Jákvætt Krabbameinsfrumur litast jákvæðar með mótefninu 
- Neikvætt Krabbameinsfrumur litast ekki eða veikt með mótefninu 
? Óvíst Ekki er hægt að segja til um hvort litun er jákvæð eða neikvæð 

 

3.7 Úrvinnsla 
Úrvinnsla gagna fór fram í Excel töflureikninum (Microsoft). Notuð var lýsandi tölfræði og niðurstöður 

settar fram í töflum og súluritum.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður úr prófun aðferðar 
Í töflu 6 má sjá niðurstöður úr prófun aðferðar fyrir aflitun frumusýna og mótefnalitun á þeim. Þegar 

prófanir A og C eru bornar saman má sjá að það að setja í hitabað eykur gæði litunarinnar. Þegar 

prófanir B, D og E eru bornar saman má sjá að í prófun B var litunin ekki nægilega skýr. Í prófunum D 

og E var mikill bakgrunnur en mótefnalitunin á æxlisfrumunum var betri vegna hitabaðsins. Á mynd 5 

má sjá dæmi um frumusýni þar sem mikill bakgrunnur kemur fram sem gerir mat erfitt. 

Tafla 6. Niðurstöður úr prófunum á aðferð til aflitunar og mótefnalitunar á frumusýnum.  

Prófun Niðurstöður Athugasemdir 
A - Litun ekki nægilega skýr, mikill bakgrunnur og lítil sértækni 
B - Litun ekki nægilega skýr, mikill bakgrunnur og lítil sértækni 
C + Æxlisfrumur litast með TTF-1 
D ? Erfitt að meta, mikill bakgrunnur 
E + Mikill bakgrunnur 

 

 

 

4.2 Niðurstöður mótefnalitana 
Heildarfjöldi glerja sem voru mótefnalituð, var 124 frumusýni og 124 vefjasýni. Alls voru því 248 gler 

lituð, niðurstöður og athugasemdir fyrir hvert tilfelli má sjá í fylgiskjali 4.  

4.2.1 p40 
Í öllum tilfellum sem lituð voru með p40 var hægt að greina milli jákvæðra og neikvæðra sýna. 

Niðurstöður mótefnalitunar með p40 á vefjasýnum með flöguþekjukrabbameini voru í 100% tilfella 

jákvæð en aðeins 60% frumusýnanna voru jákvæð og 40% neikvæð. Smáfrumukrabbameins vefjasýni 

voru neikvæð í 100% tilfella og 90% frumusýnanna en eitt (10%) frumusýni var jákvætt. Kirtilkrabbamein 

voru öll neikvæð á vefjasýnum og 90% frumusýnanna en 10% frumusýna reyndust jákvæð. 

Niðurstöðurnar er að finna á myndum 6 og 7 og í töflu 7. Á mynd 8 má síðan sjá hvernig litun með p40 

kemur út á flöguþekjukrabbameini.  

Mynd 5. Frumusýni með bakgrunni. 
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Mynd 6. Niðurstöður mótefnalitana með p40 fyrir frumusýni. 

 

Mynd 7. Niðurstöður mótefnalitana með p40 fyrir vefjasýni. 
Tafla 7. Niðurstöður mótefnalitana með p40. 
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 Frumusýni Vefjasýni 

Tegund n + (%) - (%) ? (%) + (%) - (%) ? (%) 
Flöguþekjukrabbamein 10 60 40 0 100 0 0 
Smáfrumukrabbamein 10 10 90 0 0 100 0 
Kirtilkrabbamein 10 10 90 0 0 100 0 
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4.2.2 Synaptophysin 
Með synaptophysin litun á frumusýnum var í 10% tilfella ekki hægt að segja til um hvort litun var jákvæð 

eða neikvæð, hægt var að greina á milli allra vefjasýnanna. Niðurstöður má sjá á myndum 9 og 10 og í 

töflu 8. Vefjasýni smáfrumukrabbameina voru í 100% tilfella jákvæð en aðeins 60% frumusýnanna voru 

jákvæð, 20% neikvæð og óvissa var með 20%. Á mynd 11 má sjá litunina á smáfrumukrabbameini. 

Kirtilkrabbamein lituðust í 100% tilfella neikvæð á vefjasýnum en 60% frumusýna, óvissa var með eitt 

(10%) frumusýni og 30% voru jákvæð. Öll flöguþekjukrabbamein voru neikvæð, bæði frumusýni og 

vefjasýni.  

 

Mynd 9. Niðurstöður mótefnalitana með synaptophysin fyrir frumusýni. 
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Mynd 8. Litun með p40 á flöguþekjukrabbamein. 
 a) Frumusýni (x5)   b) Vefjasýni (x7) 
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Mynd 10. Niðurstöður mótefnalitana með synaptophysin fyrir vefjasýni. 
Tafla 8. Niðurstöður mótefnalitana með synaptophysin. 

 Frumusýni Vefjasýni 
Tegund n + (%) - (%) ? (%) + (%) - (%) ? (%) 
Flöguþekjukrabbamein 10 0 100 0 0 100 0 
Smáfrumukrabbamein 10 60 20 20 100 0 0 
Kirtilkrabbamein 10 30 60 10 0 100 0 

 

4.2.3 TTF- 1 
Í öllum tilvikum var hægt að greina á milli jákvæðrar og neikvæðrar litunar. Flöguþekjukrabbamein 

lituðust neikvæð á 100% vefjasýnanna og 90% frumusýnanna, 10% frumusýnanna voru jákvæð. 

Smáfrumukrabbamein voru í 100% tilvika jákvæð á vefjasýnum og 80% frumusýna, 20% reyndust 

neikvæð. Kirtilkrabbamein lituðust öll jákvæð á vefjasýnum og 80% á frumusýnum en 20% frumusýna 

voru neikvæð. Niðurstöðurnar er að finna á myndum 12 og 13 og í töflu 9. Á mynd 14 má síðan sjá 

hvernig litunin kemur út á smáfrumu- og kirtilkrabbameinum.  
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Mynd 11. Litun með synaptophysin á smáfrumukrabbamein. 
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Mynd 12. Niðurstöður mótefnalitana með TTF-1 fyrir frumusýni. 

 

Mynd 13. Niðurstöður mótefnalitana með TTF-1 fyrir vefjasýni. 
Tafla 9. Niðurstöður mótefnalitana með TTF-1. 

 Frumusýni Vefjasýni 
Tegund n + (%) - (%) ? (%) + (%) - (%) ? (%) 
Flöguþekjukrabbamein 10 10 90 0 0 100 0 
Smáfrumukrabbamein 10 80 20 0 100 0 0 
Kirtilkrabbamein 10 80 20 0 100 0 0 
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4.2.4 CD56 
Í 10% tilvika var ekki hægt að greina á milli jákvæðra og neikvæðra frumusýna, öll vefjasýni var hægt 

að greina í sundur. Flöguþekjukrabbamein voru öll neikvæð, bæði á frumusýnum og vefjasýnum. 

Smáfrumukrabbamein voru jákvæð á öllum (100%) vefjasýnum og 80% frumusýna, 10% voru neikvæð 

og í einu tilviki var erfitt að meta sýnið. Vefjasýni með kirtilkrabbamein voru 100% neikvæð, frumusýni 

voru 80% neikvæð og 20% var ekki hægt að meta. Frekari niðurstöður má sjá á myndum 15 og 16 og í 

töflu 10. Á mynd 17 má sjá litun með CD56 á smáfrumukrabbamein.  

Tafla 10. Niðurstöður mótefnalitana með CD56. 

 Frumusýni Vefjasýni 
Tegund n + (%) - (%) ? (%) + (%) - (%) ? (%) 
Flöguþekjukrabbamein 10 0 100 0 0 100 0 
Smáfrumukrabbamein 10 80 10 10 100 0 0 
Kirtilkrabbamein 10 0 80 20 0 100 0 

a b 

c d 

Mynd 14. Litun með TTF-1 á kirtil- og smáfrumukrabbamein. 
 a) Kirtilkrabbamein (x11) á frumusýni   b) Kirtilkrabbamein (x12) á vefjasýni 

 c) Smáfrumukrabbamein (x10) á frumusýni   d) Smáfrumukrabbamein (x5) á vefjasýni 
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Mynd 15. Niðurstöður mótefnalitana með CD56 fyrir frumusýni. 

 

Mynd 16. Niðurstöður mótefnalitana með CD56 fyrir vefjasýni. 
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Mynd 17. Litun með CD56 á smáfrumukrabbamein. 
 a) Frumusýni (x10)   b) Vefjasýni (x6) 
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4.2.5 Samantekt 
Niðurstöður fyrir flöguþekjukrabbamein má sjá á mynd 18 og töflu 11. Eins og sjá má er gott samræmi 

milli vefja- og frumusýna fyrir CD56 og synaptophysin. TTF-1 kemur vel út en þar er eitt frumusýni sem 

sker sig frá og er jákvætt. Hjá p40 má sjá að öll vefjasýnin eru jákvæð en aðeins 60% frumusýnanna. 

Einnig má sjá að það eru engin vafatilfelli.  

 

Mynd 18. Niðurstöður mótefnalitana á flöguþekjukrabbameinum. 
Tafla 11. Niðurstöður mótefnalitana á flöguþekjukrabbameinum.  

  TTF-1 p40 Synapto CD56 
Flöguþekjukrabbamein + - ? + - ? + - ? + - ? 
Frumusýni 10 90 0 60 40 0 0 100 0 0 100 0 
Vefjasýni 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 

 

Niðurstöður fyrir smáfrumukrabbamein má sjá á mynd 19 og í töflu 12. Besta samræmið má sjá fyrir 

p40 en þar eru öll sýni neikvæð fyrir utan eitt frumusýni sem er jákvætt. TTF-1 kemur einnig nokkuð vel 

út, þar eru öll vefjasýni jákvæð og 80% frumusýnanna, en 20% þeirra eru neikvæð. CD56 kemur nánast 

eins út og TTF-1 nema þar var óvissa með eitt frumusýni (10%) og eitt frumusýni var neikvætt. Hin sýnin 

voru öll jákvæð. Öll vefjasýni voru jákvæð fyrir synaptophysin en 60% frumusýnanna, 20% voru neikvæð 

og 20% var óvissa með.  

Tafla 12. Niðurstöður mótefnalitana á smáfrumukrabbameinum. 

  TTF-1 p40 Synapto CD56 
Smáfrumukrabbamein + - ? + - ? + - ? + - ? 
Frumusýni 80 20 0 10 90 0 60 20 20 80 10 10 
Vefjasýni 100 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 
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Mynd 19. Niðurstöður mótefnalitana á smáfrumukrabbameinum. 
Niðurstöður fyrir kirtilkrabbamein má sjá á mynd 20 og í töflu 13. Besta samræmið milli frumu- og 

vefjasýna má sjá fyrir p40, þar eru öll vefjasýni neikvæð sem og 90% frumusýnanna. TTF-1 sýndi líka 

fram á góða samsvörun, öll vefjasýnin voru jákvæð og 80% frumusýnanna. Með CD56 var erfitt að skera 

úr um niðurstöður tveggja frumusýna en þar fyrir utan var góð samsvörun. Synaptophysin var neikvætt 

á öllum vefjasýnum en 60% frumusýnanna, óvissa var með eitt (10%) frumsýni og 30% voru jákvæð.  

 

Mynd 20. Niðurstöður mótefnalitana á kirtilkrabbameinum. 
Tafla 13. Niðurstöður mótefnalitana á kirtilkrabbameinum. 

  TTF-1 p40 Synapto CD56 
Kirtilkrabbamein + - ? + - ? + - ? + - ? 
Frumusýni 80 20 0 10 90 0 30 60 10 0 80 20 
Vefjasýni 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 
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5 Umræða 
Niðurstöður úr prófun aðferðar gáfu til kynna að til þess að fá ásættanlega mótefnalitun á aflituðum 

frumusýnum þarf að setja sýnin í hitabað til þess að opna fyrir bindisæti í vefnum. Þegar sýni voru ekki 

sett í hitabað var litunin föl og ógreinileg. Einnig kom í ljós mikill bakgrunnur á sýnunum sem lituð voru 

með synaptophysin sem gerir mat erfiðara. Þessi mikli bakgrunnur sást ekki á sýnunum sem voru lituð 

með TTF-1, þar gæti verið að munurinn á eðli mótefnanna ráði úrslitum þar sem TTF-1 er kjarnalitur en 

synaptophysin umfrymislitur. Samkvæmt Lin og Chen er kjarnlitun almennt séð betri en umfrymislitun, 

sérstaklega á smáum vefjasýnum og frumukubbum (e. cell block) (42). 

Við mótefnalitun með p40 kom í ljós að öll vefjasýni með flöguþekjukrabbameini voru jákvæð en 

aðeins 60% frumusýnanna, 40% frumusýnanna voru því neikvæð. Þau fjögur sýni sem voru neikvæð 

höfðu mikinn bakgrunn, sýnin voru mjög blóðug og hornmyndun sást. Það gæti því verið að ekki hafi 

verið nægilegt magn af lifandi vef til staðar í sýnunum. Einnig má nefna að þegar flöguþekjukrabbamein 

eru greind á PAP lituðum frumusýnum er greining í einhverjum tilfellum byggð á því að svartir litlir kjarnar 

sjást inn um rautt umfrymi. Þegar sýnin hafa verið aflituð er það einkenni horfið og getur verið erfitt að 

finna illkynja frumurnar á mótefnalituðu sýnunum. Niðurstöðurnar fyrir smáfrumukrabbamein og 

kirtilkrabbamein voru eins, öll vefjasýnin voru neikvæð sem og 90% frumusýnanna úr hvorum flokki en 

eitt kirtilkrabbamein var jákvætt sem og eitt smáfrumukrabbamein. 

Mótefnalitun með synaptophysin sýndi 100% samsvörun milli frumu- og vefjasýna fyrir 

flöguþekjukrabbamein en þau voru neikvæð í öllum tilfellum. Smáfrumukrabbamein voru öll jákvæð á 

vefjasýnum en aðeins 60% frumusýnanna voru jákvæð, 20% voru neikvæð og 20% var ekki hægt að 

meta. Illkynja smáfrumukrabbameinsfrumurnar eru margar mjög litlar og erfitt getur verið að greina þær, 

einnig gætu verið gervungar (e. artefacts) í sýnunum sem valda því að sýnin voru metin neikvæð. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að það er mögulegt að nota synaptophysin til þess að greina á milli 2% 

flöguþekjukrabbameina sem líkjast smáfrumukrabbameinum þar sem flöguþekjukrabbamein eru 

almennt neikvæð en smáfrumukrabbamein jákvæð fyrir synaptophysin. Kirtilkrabbamein voru neikvæð 

í 60% tilfella, 30% kirtilkrabbameina voru jákvæð og 10% óljós á frumusýnum en öll vefjasýnin voru 

neikvæð. Synaptophysin lituninni fylgdi mikill bakgrunnur sem gæti útskýrt þessar falskt jákvæðu 

niðurstöður á frumusýnunum. 

Niðurstöður mótefnalitunar með TTF-1 gefa til kynna góðan samanburð milli frumu- og vefjasýna 

með flöguþekjukrabbamein. 90% frumusýnanna og 100% vefjasýnanna voru neikvæð. Eitt (10%) 

frumusýni var jákvætt en við nánari athugun kom í ljós að samsvarandi vefjasýnið við þetta frumusýni 

er vægt jákvætt  og því er í raun 100% samsvörun milli sýnategundanna sé það ekki talið með. 

Sjúklingurinn sem þessi jákvæðu sýni tilheyra hefur meinvörp í heila og gæti verið að meinið sé blanda 

kirtil- og flöguþekjukrabbameins (e. adenosquamous carcinoma) sem er meðhöndlað sem 

flöguþekjukrabbamein. Smáfrumukrabbamein voru í 20% tilfella neikvæð á frumusýnum en öll 

vefjasýnin voru jákvæð. En það gæti aftur orsakast af því hversu smáar frumurnar eru eða af gervungum 

í sýnunum. Sömu sögu er að segja um kirtilkrabbameinin, þar voru tvö (20%) frumusýni metin neikvæð 

en öll vefjasýni voru jákvæð. Annað neikvæðu frumusýnanna hefur frumugreininguna atypia, NOS og 

getur verið að illkynja frumurnar séu mjög litlar eða í rauninni góðkynja. Í hinu neikvæða tilvikinu var 
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mjög lítið af illkynja frumum. Það má því segja að í báðum þessum tilfellum hafi verið of lítið af sýni til 

staðar til þess að hægt hafi verið að fá afgerandi niðurstöðu.  

Litun með CD56 leiddi í ljós 100% samsvörun milli sýnategunda þar sem flöguþekjukrabbamein var 

til staðar. Eitt frumusýni með smáfrumukrabbameini var neikvætt og eitt var erfitt að meta með tilliti til 

litunnar. 80% frumusýnanna voru jákvæð sem og öll vefjasýnin. Niðurstöður fyrir kirtilkrabbamein komu 

ágætlega út, þar reyndist þó erfitt að meta 20% frumusýnanna, vefjasýnin voru öll neikvæð og 80% 

frumusýnanna.  

Þegar vefjasýnin eru skoðuð sérstaklega kemur í ljós að það er mjög gott samræmi milli 

krabbameinstegundar og niðurstöðum mótefnalitana. Eins og áður hefur komið fram er umfrymislitun 

ekki jafn góð og kjarnalitun, sérstaklega ekki þegar um er að ræða minni sýni. Þetta endurspeglast að 

einhverju leiti í niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem einu óljósu niðurstöðurnar voru þar sem 

frumusýni voru lituð með umfrymislitunum CD56 og synaptophysin. CD56 kom heilt yfir betur út en 

synaptophysin sem er í samræmi við rannsóknir Hiroshima og félaga en þeir greindu frá því að 96% 

smáfrumukrabbameina sem voru skoðuð voru jákvæð fyrir CD56 en einungis 57% voru jákvæð fyrir 

synaptophysin (43). Í rannsókn William D Travis var greint frá jákvæðri litun á smáfrumukrabbameinum 

með CD56 í 90-100% tilfella en þar kom einnig fram að allt að 67% geta verið neikvæð fyrir 

synaptophysin (34).  

Dæmigerða niðurstöðu fyrir hverja þá undirtegund lungnakrabbameins sem skoðuð var í þessari 

rannsókn má sjá í töflu 14. Eins og sjá má er hægt að greina á milli undirtegunda með því að nota þessi 

mótefni saman. Hafa verður í huga að heilt yfir er betra samræmi meðal frumusýna en vefjasýna. 

Flöguþekjukrabbamein eru þau einu sem eru jákvæð fyrir p40 og jafnframt neikvæð fyrir TTF-1. 

Smáfrumukrabbamein og kirtilkrabbamein eru jákvæð fyrir TTF-1 en aðeins smáfrumukrabbamein eru 

jákvæð fyrir synaptophysin og CD56.  

Tafla 14. Dæmigerð niðurstaða fyrir hverja undirtegund. 

Tegund TTF-1 p40 Synaptophysin CD56 
Flöguþekjukrabbamein - + - - 
Smáfrumukrabbamein + - + + 
Kirtilkrabbamein + - - - 

 

Við greiningu lungnakrabbameina í vefjasýnum (sem notuð voru í þessa rannsókn) var 

mótefnalitunum ávallt beitt við greiningu kirtilkrabbameina en í 70% tilfella af smáfrumu- og 

flöguþekjukrabbameinum. Greining smáfrumukrabbameina og flöguþekjukrabbameina byggist því í 

einhverjum tilfellum á formfræði (e. morphology) meinanna. Meðferðarúrræði gætu haft eitthvað með 

það að segja að ekki eru gerðar mótefnalitanir á öll tilfelli, sem dæmi má nefna að lyfið Pemetrexed sem 

hægt er að nota gegn NSCC virkar á kirtilkrabbamein en ekki á flöguþekjukrabbamein (13).  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa góð fyrirheit um að hægt sé að greina lungnakrabbamein í 

undirflokka þegar erfitt er að nálgast sýni og þegar greining sem byggist á útliti fruma og vefs er 

illmöguleg vegna einhverra útlitseiginleika eða annara þátta. Þó eru margir þættir sem hafa þarf í huga 

varðandi niðurstöður þessarar rannsóknar. Í aflitunarferlinu má t.d. nefna tíma í saltsýru, sýni voru 

mislengi í lausninni eða allt frá 65 mín upp í u.þ.b. 20 klst. Sýnin virtust halda misvel í PAP litinn þannig 
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að á meðan sum sýnin urðu litlaus á nokkrum mínútum þá þurfti nokkrar klst. til þess að ná litnum úr 

öðrum sýnum. Þegar sýnaglerin voru skoðuð með beraugnaskoðun við aflitunina virtust sýnin sem var 

erfitt að ná litnum úr vera þykkari og slímugri en þau sem aflituðust hratt. Það gæti verið áhugavert að 

skoða hvort gæði mótefnalitunarinnar ráðist að einhverju leiti af aflitunartímanum, eins má þá nefna 

hvort það þurfi að skola sýnin því lengur eftir því sem þau eru lengur í sýrunni. Annar þáttur sem hefur 

mikil áhrif en er erfitt að breyta inni á rannsóknarstofunni er gæði sýnanna. Sýnin koma útstrokin á 

rannsóknarstofuna, strokin eru misþykk og sömuleiðis er mismikið blóð og slím í sýnunum. Á þykkum 

sýnum sést meiri bakgrunnur sem gerir mat á mótefnalitunum erfiðara. Almennt er erfitt að greina 

krabbameinsfrumur frá eðlilegum frumum í þykkari sýnum. Eins hefur blóð og slím truflandi áhrif. Við 

skoðun sýnanna komu upp getgátur um það hvort blóð valdi bakgrunni en slím myndi einhversskonar 

himnu sem hindrar bindingu mótefnanna og orsaki þannig falskt neikvæða niðurstöðu. Tímann sem 

sýnin voru í geymslulausninni (EnVision Flex Wash Buffer (DM831, Dako)), mætti einnig skoða, t.a.m. 

var hluti sýnanna geymdur yfir nótt en önnur í örfáar mínútur en það réðist af því hversu langan tíma 

aflitun tók og hve fljótt var hægt að mótefnalita í kjölfarið. 

ThinPrep (44) er aðferð sem hægt er að nota til þess að staðla þykkt frumusýnanna sem gæti bætt 

gæði mótefnalitananna og auðveldað mat á sýnunum. Mismunandi þynningar gætu skilað betri 

niðurstöðum. Á Karólínska sjúkrahúsinu (Svíþjóð) er t.d. notast við mismunandi þynningar á 

synaptophysin, þegar notast er við mótefnalitunarvél er notuð þynningin 1:50 en þegar handvirkar litanir 

eru gerðar er þynningin 1:100 notuð.  Einnig gæti verið að það þurfi mismunandi þynningar fyrir 

frumusýni annars vegar og vefjasýni hinsvegar, Fowler og Lachar komust t.d. að því að í einhverjum 

tilfellum er of sterk þynning mótefna notuð (45). Of hár styrkur mótefna getur orsakað of mikinn bakgrunn 

sem getur leitt af sér falskt jákvæða niðurstöðu. Það gæti því verið áhugavert að prófa mismunandi 

þynningar á mótefnunum.  

Í nýlegri rannsókn sem fjallaði um samanburð mótefnalitana á vefjasýnum, aflitaðra frumusýna og 

PAP litaðra frumusýna kom fram að rannsóknir hafa sýnt  fram á betra samræmi milli mótefnalitunar á 

PAP lituðum frumusýnum og vefjasýnum heldur en aflituðum frumusýnum. Aðrar rannsóknir hafa svo 

sýnt fram á gott samræmi milli aflitaðra frumusýna og vefjasýna. Þar kemur einnig fram að val á festi 

getur haft áhrif á niðurstöður sem og það hvort sýni eru sett í hitabað eða örbylgjuofn til þessa að opna 

fyrir bindisæti. Ein tilgáta er sú að við aflitunarferlið tapist eitthvað af viðtökunum sem bindast 

mótefnunum sem gerir það að verkum að betri niðurstöður fáist með því að sleppa aflitunarferlinu (46, 

47). Önnur spurning er hvort það er mögulegt að aflita með mildari sýru og þá hvaða áhrif það hefur á 

gæði mótefnalitananna. Í yfirlitsgrein Schmitt og Barroca kemur fram að með því að nota frumukubb eða 

eins laga strok eins og í ThinPrep fáist betri mótefnalitanir og þau minnast sömuleiðis á mikilvægi þess 

að finna rétta þynningu (48).  

Hver og ein rannsóknarstofa verður að finna hvaða aðferð á að nota við mótefnalitanir á frumusýnum, 

aðferðin sem notuð var í þessari rannsókn er fremur tímafrek en lofar góðu. Það þyrfti samt sem áður 

að prófa hana á stærra úrtaki og fá betri reynslu á hana áður en hún yrði tekin inn sem almenn rannsókn.  
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6 Ályktanir 
Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að sú aðferð sem notuð var til aflitunar virkar vel. Einnig 

kom í ljós að það er mögulegt að taka aflituð PAP frumusýni og mótefnalita þau. Samanburður milli 

sýnategunda sýndi fram á töluverða samsvörun milli frumusýna og vefjasýna þannig að aðferðina er 

hægt að nota til þess að greina milli undirtegunda lungnakrabbameina. 
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Fylgiskjal 1 

PAP aflitun  

1. Glerin sett í xylene. Dekkgler fjarlægð þegar þau losna (getur tekið nokkra daga) 

2. Glerin látin standa í xylene þar til allt lím er leyst upp, a.m.k 12 klst 

3. Skipt í hreint xylene og látið standa í a.m.k 5 mín 

4. 99,5% etanól 5 mín 

5. 95% etanól 5 mín 

6. 70% etanól 5 mín 

7. 1% saltsýra í 70% etanól þar til liturinn hverfur (Ath! Það er  mikilvægt að skola burt allt saltsúra 

etanólið fyrir endurlitun, annars verður nýja litunin ekki góð).  

• Sett í 3% ef aflitun gengur hægt 

8. Þvottalausn (EnVision Flex Wash Buffer) í a.m.k 15 mín 

9. Formalin 15 mín (í mesta lagi 20 mín) 

10. Þvottalausn 15 mín 

11. Metanól 4 mín 

12. Aceton 1 mín 

13. Geymslulausn 

14. Nú er hægt að mótefnalita glerin 
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Fylgiskjal 2 

Hematoxylin og Eosin fyrir litunarvél 

Sýni notuð í þessa litun eru 2 μm formalín fixeraðar og paraffin innsteyptar sneiðar. 

Framkvæmd: 

1. Xylene í 5 mín 

2. Þurrkað á borði í 2 mín 

3. Sett í 99,5% alkóhól í 6:45 mín 

4. Rennandi vatn í 5 mín 

5. Hematoxylin 9 mín 

6. Rennandi vatn 2:15 mín 

7. Sýra (0,12% saltsýra í 70% alkóhóli) 2:15 mín 

8. Rennandi vatn 5 mín 

9. Eosin (1% Eosin) 2:15 mín 

10. Alkóhól 11:15 mín 

11. Gler þurrkuð og dekkgler límd yfir 
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Fylgiskjal 3 

Immunoperoxidasi 

Almennar mótefnalitanir 

1. 2x xylene í 5mín. 

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), 3-4 

dýfur. 

19. Skolað í vatni 

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

21. Skolað í vatni. 

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

 

*-* Skref 8-16 fara fram í litunarvél. 
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Fylgiskjal 4 

Flöguþekjukrabbamein 

Frumusýni TTF-1 p40 Synapto CD56 Vefjasýni TTF-1 p40 Synapto CD56 Frumugreining 

156-15 + - - - 60424-15 - + - - Flöguþekju carcinoma 

340-15 - + - - 60808-15 - + - - Flöguþekju carcinoma 

742-15 - + - - 61686-15 - + - - Flöguþekju carcinoma 

780-15 - + - - 61804-15 - + - - Flöguþekju carcinoma 

1324-15 - - - - 62803-15 - + - - Flöguþekju carcinoma 

1452-15 - + - - 63077-15 - + - - Flöguþekju carcinoma 

1134-16 - + - - 62532-16 - + - - Flöguþekju carcinoma 

1321-16 - - - - 63112-16 - + - - Flöguþekju carcinoma 

1965-16 - + - - 64434-16 - + - - Flöguþekju carcinoma 

716-16 - - - - 61660-16 - + - - NSCLC í berkjustroki 

Smáfrumukrabbamein 

Frumusýni TTF-1 p40 Synapto CD56 Vefjasýni TTF-1 p40 Synapto CD56 Frumugreining 

649-15 - - - + 61480-15 + - + + SCC 

1312-15 + - + + 62779-15 + - + + SCC 

1407-15 + - + + 62971-15 + - + + SCC 

1533-15 + - + + 63242-15 + - + + SCC 

1699-15 + - + - 63591-15 + - + + SCC 

1971-15 + - ? + 64233-15 + - + + SCC 

7-16 + - ? + 60027-16 + - + + SCC 

979-16 - + - + 62226-16 + - + + Samrýmist best SCC 

1061-16 + - + ? 62403-16 + - + + SCC 

1898-16 + - + + 64291-16 + - + + SCC 

Kirtilkrabbamein 

Frumusýni TTF-1 p40 Synapto CD56 Vefjasýni TTF-1 p40 Synapto CD56 Frumugreining 

20-15 + - - - 60021-15 + - - - Adenocarcinoma 

102-15 + - - - 60312-15 + - - - Adenocarcinoma 

704-15 + - + - 61574-15 + - - - Adenocarcinoma 

945-15 + - + - 61983-15 + - - - Adenocarcinoma 

474-15 - - - - 61458-15 + - - - Atypia NOS, acinar 

1889-15 + - + ? 64039-15 + - - - Adenocarcinoma 

1187-16 - + - - 62764-16 + - - - NSCLC í berkjustroki 

1750-16 + - ? ? 63930-16 + - - - Sennilegt illa diff adeno 

589-16 + - - - 61406-16 + - - - NSCLC 

352-16 + - - - 60786-16 + - - - Adenocarcinoma 

 

 

 

 


