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Ágrip 

GIST æxli eru sjaldgæf æxli í meltingarveginum sem myndast oftast vegna KIT eða PDGFRA 

stökkbreytinga, sem eru óháðar hvor annarri og geta ekki komið fyrir í sama æxlinu. Mótefnalitun er 

yfirleitt nauðsynleg fyrir greiningu á GIST æxlum, þar sem oft er erfitt að greina á milli GIST æxla og 

annarra æxla í meltingarveginum s.s. leiomyoma og leiomyosarcoma. C-kit er mikilvægt mótefni fyrir 

greiningu á GIST, en jákvæð mótefnalitun með c-kit mótefni er ekki til staðar í öllum GIST æxlum og 

það er ekki sértækt fyrir GIST. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort betri greining á 

meltingaræxlum fengist með notkun á mótefnunum c-kit, DOG-1 og PDGFRA í stað þess að nota 

einungis c-kit mótefnið. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að mótefnið DOG-1 er næmt og sértækt fyrir GIST 

óháð stökkbreytingum. Í GIST með PDGFRA stökkbreytingu getur næmni fyrir DOG-1 og c-kit minnkað, 

kannað verður hvort mótefnið PDGFRA geti hjálpað við greiningu á þessum GIST æxlum og einnig við 

greiningu á c-kit neikvæðum GIST æxlum. 

Í rannsókninni voru 77 sýni lituð og metin með HE litun og c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnalitunum. 

Af 77 sýnum voru 63 með GIST greiningu, 12 með leiomyoma greiningu og tvö með leiomyosarcoma 

greiningu. Með því að nota c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnin náðist góð aðgreining GIST æxla frá 

leiomyoma og leiomyosarcoma æxlum. Af 63 GIST æxlum voru 96,8% jákvæð gegn c-kit mótefninu, 

92,1% voru jákvæð gegn DOG-1 og 79,4% voru jákvæð gegn PDGFRA. Fimm GIST sýni voru með 

þekkta stökkbreytingu áður en rannsóknin hófst, fjögur þeirra voru með KIT stökkbreytingu og eitt með 

PDGFRA stökkbreytingu. Í rannsókninni voru 19 sýni með staðfesta stökkbreytingu ásamt fyrrnefndu 

sýnunum, þar af voru níu með stökkbreytingu í KIT geninu og tíu með stökkbreytingu í PDGFRA geninu. 

KIT stökkbreyttu sýnin voru yfirleitt með sterka svörun gegn c-kit og DOG-1, en PDGFRA stökkbreyttu 

sýnin voru yfirleitt með sterkari svörun gegn PDGFRA. Niðurstöður benda til þess að betri greining á 

meltingaræxlum náist með því að nota c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnin, þar sem bæði næst betri 

aðgreining milli GIST og annarra meltingaræxla og mótefnin geta hjálpað til við greiningu á GIST æxlum 

með PDGFRA stökkbreytingu og GIST æxlum sem eru neikvæð fyrir c-kit mótefninu. 
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Abstract 

GISTs are rare tumors in the digestive tract that are often characterized by the mutually exclusive 

mutations in KIT and PGDFRA. To distinguish GISTs from other tumors in the digestive tract, such as 

leiomyoma and leiomyosarcoma, the use of immunohistochemical staining is usually necessary. The c-

kit antibody is an important immunohistochemical marker for GIST, however c-kit positive 

immunoreactivity is not present in all GIST cases and it is not specific for GIST. The aim of this study 

was to evaluate the if a better diagnosis could be obtained for tumors in the digestive tract using c-kit, 

DOG-1 and PDGFRA antibodies, instead of using only the c-kit antibody. Studies have shown that the 

DOG-1 antibody is sensitive and specific for GIST, regardless of the present mutation. The sensitivity of 

c-kit and DOG-1 antibodies can reduce in GISTs with PDGFRA mutations, therefore in this study it was 

evaluated if the PDGFRA antibody can help with the diagnosis of GIST cases with a PDGFRA mutation 

that are c-kit negative. 

In this study were 77 samples that were stained and reviewed with HE and immunostaining for c-kit, 

DOG-1 and PDGFRA. 63 of 77 samples were diagnosed with GIST, 12 with leiomyoma and two with 

leiomyosarcoma. GISTs were distinguished from leiomyoma and leiomyosarcoma tumors by using the 

c-kit, DOG-1 and PGDFRA antibodies. Immunohistochemically, c-kit was positive in 96,8% of 63 GIST 

cases, DOG-1 in 92,1% and PDGFRA in 79,4%. Five GIST cases had a known mutation prior to the 

study, four had a KIT mutation and one had a PDGFRA mutation. In this study, 19 of the GIST cases 

had a verified mutation, nine had KIT mutations and ten had PDGFRA mutations, including the five 

aforementioned cases. Most of the KIT mutations exhibit a stronger positive immunoreactivity for c-kit 

and DOG-1 and the majority of PDGFRA mutations exhibit a stronger positive immunoreactivity for 

PDGFRA. These results imply that the c-kit, DOG-1 and PGDFRA antibodies can distinguish GISTs 

from other tumors in the digestive tract and that it can help with identifying PDGFRA mutations in GISTs 

and GISTs that are c-kit negative. 
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1 Inngangur 

Strómaæxli í meltingarvegi (e. gastrointestinal stromal tumors; GIST) eru sjaldgæf æxli, en þau eru 

algengasti undirhópur mesenchymal æxla (bandvefskímsæxla) í meltingarveginum (1). GIST voru áður 

flokkuð með sléttvöðvaæxlum eða taugaæxlum í kvið, svo sem góðkynja leiomyoma (sléttvöðvaæxli), 

leiomyosarcoma (sléttvöðvasarkmein), leiomyoblastoma eða schwannoma (2). Hugtakið GIST kom fyrst 

fram árið 1983 þegar rannsókn sem var gerð á æxlum sem höfðu áður verið flokkuð sem leiomyoma 

eða leiomyosacroma leiddi í ljós að meðal annars innihéldu hluti þessara æxla ekki sléttvöðvavef 

samkvæmt rafeindasmásjá (3). Erfitt getur reynst að greina GIST eingöngu vefjafræðilega og þarf því 

iðulega að grípa í mótefnalitanir (4). GIST eru almennt ónæm fyrir krabbameinslyfjameðferð og 

geislameðferð (5). Algengasta meðferðin fyrir GIST er brottnám æxlis með kviðsjártækni, en opin 

skurðaðgerð er einnig framkvæmd ef sjúklingur er óstöðugur (6). 

GIST geta komið fram hvar sem er í meltingarveginum og í mjúkvef kviðarholsins. Vefjafræðilega 

geta GIST æxli verið samsett af spólufrumum (e. spindle cells) og eða þekjulíkum (e. epithelioid) frumum 

(7). Þau eiga uppruna sinn í interstitial cells of Cajal (ICC) meltingarvegarins, en þessar frumur taka þátt 

í stjórnun á hreyfingu meltingarvegar (2). Árið 1998 birtu Hirota og félagar grein um að í GIST hefði 

fundist stökkbreyting í KIT geninu sem virkjar (e. gain of function) c-kit viðtaka prótein, sem genið skráir 

fyrir (8). Síðar kom í ljós að flest GIST tjá c-kit en hluti þeirra er með stökkbreytingu í platelet derived 

growth factor receptor alpha (PDGFRA) (9). C-kit er mikilvægt mótefni fyrir greiningu á GIST, en helstu 

takmarkanir þess eru að sumar tegundir af GIST geta skort tjáningu á c-kit og stökkbreytingu á KIT, 

einnig getur c-kit jákvæðni verið til staðar í öðrum æxlum s.s. seminoma (1, 10, 11). Svokölluð Micro-

GIST eru minni en 1,0 cm í þvermál og finnast oft af tilviljun í sýnum frá maga-vélinda mótum eða efri 

hluta maga (12). Micro-GIST sýna einnig stökkbreytingar í KIT og PDGFRA líkt og stærri GIST (9). 

1.1 Meltingarvegurinn og helstu frumur 

Meltingarvegurinn sér um meltingu, frásog, útskilnað og ýmis önnur hlutverk, sem fara fram í 

mismunandi meltingarlíffærum (Mynd 1). Í maga og smágirni fer fram melting og frásog, þessi ferli geta 

verið bæði líkamleg (t.d. endurupptaka (e. retropulsion ) í maga) og efnafræðileg (t.d. gall og ensím í 

smágirnunum). Þarmarnir koma fyrst og fremst að þurrkun (e. desiccation) og þjöppun (e. compaction) 

úrgangs og geymsla fer fram í ristli og endaþarmi fyrir útskilnað (13). Sjúkdómar í meltingarveginum, 

þ.m.t. GIST geta komið fram í vélinda, maga, smágirnum, ristli og endaþarmi (14). 

Hreyfigeta í meltingarveginum er lífsnauðsynleg og er vandlega stjórnað og samræmt ferli (15). 

Hægar bylgjur (e. slow waves) framkalla samdrætti í sléttvöðvafrumum meltingarvegarins og byrja í ICC 

gangráðsfrumunum áður en þær fara til aðliggjandi sléttvöðvafrumna (13). Tíðni boða frá ICC er 

mismunandi í maga og smáþörmum og er tíðni þeirra meiri í smáþörmum (16). ICC voru upphaflega 

greindar af Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Cajal var spænskur meinafræðingur og 

taugafræðingur sem fékk ýmsar viðurkenningar fyrir störf sín m.a. Nóbelsverðlaunin ásamt Camillo Golgi 

(1843-1926) árið 1906 fyrir vinnu þeirra á uppgötvun á byggingu taugakerfisins. 

ICC eru mesenchyme afleiddar frumur sem tilheyra fjölskyldu frumna í sléttum vöðvum, þar sem 

virkjun á KIT boðferlum er undirstaðan fyrir þroskun þeirra. Hins vegar eru ekki allar gerðir af ICC frumum 
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jákvæðar fyrir c-kit, t.d. ICC frumur sem liggja inn í djúpvöðvalagi smáþarma. Einnig eru aðrar 

frumutegundir sem tjá c-kit, eins og t.d. mastfrumur, melanocytar og taugafrumur. Þær eru hins vegar 

einnig jákvæðar fyrir mótefnum gegn CD34, Wilm´s æxlisgenprótein 1 og kalretínín (15). 

 

Mynd 1. Meltingarvegur. Skematísk mynd sem sýnir meltingarlíffærin, GIST æxli geta komið fram í 
maga, smágirni, ristli, endaþarmi, vélinda og einnig í fleiri stöðum. Myndfengin frá (17). 

1.2 Faraldsfræði 

GIST eru algengustu mesenchymal æxlin í meltingarveginum, meðalaldur greindra sjúklinga er 65 ára 

(aldursbil frá 10 til 100 ára) og kynjahlutfallið er nokkuð jafnt. GIST æxli eru algengust í maga (56% til 

60%) og smágirni (32% til 35%), en finnast einnig í ristli og endaþarmi (4% til 6%), vélinda (0,7%) og á 

fleiri stöðum (5,5%) (9, 17, 18). Í Bandaríkjunum er nýgengi GIST 0,70 á hverja 100.000 einstaklinga. Á 

Íslandi er meðalaldur GIST sjúklinga 65,8 ára (aldursbil frá 23.9 til 89.5) og er aðeins algengari hjá 

körlum (57.9%) en hjá konum (42.1%). Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að meira en helmingur GIST æxla 

eiga upptök sín í maganum (61,4%), næst flest í smágirninu (29,8%), en þau eru tiltölulega sjaldgæf í 

endaþarmi (3,5%) og vélinda (3,5%). Nýgengi GIST á Íslandi er um 1,1 á hverja 100.000 einstaklinga 

(19). 

1.3 Orsakir og stökkbreytingar 

Stökkbreytingar í GIST eru oftast stakstæðar (e. sporadic) og hafa enga þekkta (e. established) 

áhættuþætti. Um er að ræða ýmis konar stökkbreytingar s.s. punktbreytingar (e. point mutations), 

innskot (e. insertions), tvöfaldanir (e. duplication) og úrfellingar (e. deletions) á basaröðum en einnig 

stakar basabreytingar. Flestar stökkbreytingar sem hafa fundist í GIST eru í KIT (75% til 80%) geni sem 

myndar c-kit próteinið (9). Stökkbreytingar í KIT geni hafa að auki verið tengdar við ákveðnar gerðir 

sortuæxla (e. melanoma) og hvítblæðis (e. leukemia) (20). Upptök GIST æxla eiga sér stað í ICC, sjá 
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kafla 1.1, sem eru sérhæfðar mesenchymal frumur í meltingarvegi sem geta tjáð c-kit. Meirihluti c-kit 

jákvæða frumna í meltingarvegi eru líklega ICC (2, 15). GIST með stökkbreytingu í öðru geni en KIT eru 

sjaldgæfari (20% til 25%), en algengasta stökkbreytingin af þeim er í PDGFRA geninu (10%). Sum GIST 

(10% til 15%) hafa ekki stökkbreytingu í KIT eða PDGFRA genunum og geta komið fram sem hluti af 

sértækum æxla heilkennum (e. tumor syndromes). Stökkbreytingar sem eru ekki í KIT eða PDGFRA 

eru kallaðar villigerðar (e. wildtype) GIST (9). 

KIT genið myndar próteinið c-kit sem er týrósín kínasa viðtaki, sem er tjáð í flestum GIST æxlum og 

stökkbreytingar eiga sér stað oftast innan KIT juxtamembrane hneppi (hlutinn rétt innan 

frumuhimnunnar) á útröð (e. exon) 11. Stökkbreytingar í útröð 9, 13 og 17 eru sjaldgæfari (21). C-kit er 

prótein sem er mikilvægur þáttur fyrir þroskun á ICC og viðhaldi, það er einnig mikilvægt í þroskun 

blóðmyndandi fruma, mastfruma, kímfruma og melanocyta (5). C-kit í ICC stofnfrumum er yfirleitt óvirkt, 

en er virkt þegar þessar frumur fjölga sér og virkjast einnig við stökkbreytingar í KIT geninu (22). 

Einstaklingar með arfgengar stökkbreytingar í KIT útröð 8, 11, 13 eða 17 hafa meiri líkur á að þróa eitt 

eða fleiri GIST æxli í maga eða smágirni frá 18 ára aldri (23). 

PDGFRA próteinið er týrósín kínasa viðtaki og tilheyrir sömu undirfjölskyldu próteina innan 

fjölskyldunnar týrósín kínasa viðtaka og c-kit (24). Stökkbreytingar í PDGFRA hafa fundist í útröðum 12, 

14 og 18, af þeim er stökkbreyting í útröð 18 algengust (25). Sjúklingar með arfgenga PDGFRA 

stökkbreytingu í útröð 12 eru í áhættu á að fá GIST (26). Algengasta stökkbreytingin í útröð 18 er 

punktbreytingin D842V sem getur leitt til ónæmi gegn týrósín kínasa hömlum sem eru notuð í meðferð 

GIST æxla (17, 27). PDGFRA stökkbreyting sést oftast í þekjulíkum GIST æxlum í maga (25). GIST 

æxli sem innihalda stökkbreytingu í PDGFRA litast oft ekki gegn c-kit mótefninu og þess vegna getur 

verið nauðsynlegt að nota fleiri mótefnalitanir til að komast að réttri greiningu. 

Villigerðar GIST eru æxli sem innihalda hvorki KIT né PDGFRA stökkbreytingu og er mjög misleitur 

hópur, sem hægt er að skipta í að vera með eða án SDH (e. succinate dehydrogenase) virkni, sem 

orsakast vegna breytinga á einhverju af SDH genunum (SDHA, SDHB, SDHC og SDHD) (9, 28). 

Villigerðar GIST tengjast m.a. Carney-Stratakis heilkenni, Carney‘s þrennd (e. triad) og 

neurofibromatosis 1 (stökkbreytingu í NF1) (9). Í Carney-Stratakis heilkenni verður tap á tjáningu á 

undirhópi B SDH (SDHB) vegna kímlínu (e. germline) stökkbreytingu í einhverjum undirhópi af SDH geni 

(29). Carney‘s þrennd er sjaldgæft heilkenni þar sem það verður einnig tap á tjáningu á SDHB, sem 

kemur aðallega fram í ungu kvenfólki og er ekki arfgengt en orsök þess er enn óþekkt (30). Einstaklingar 

með neurofibromatosis 1 hafa 7% líkur á að fá GIST, aðallega í smágirnum, þar sem æxlin eru c-kit 

jákvæð en ekki með stökkbreytingu í KIT (31). 

C-kit og PDGFRA próteinin eru bæði týrósín kínasa viðtakar af týpu III (type III receptor tyrosine 

kinase) (24). Þegar viðtakinn binst stofnfrumuþætti (e. stem cell factor; SCF) myndar hann tvennd sem 

virkjar týrósín kínasa virkni frumunnar sem veldur því að fosfórýlering á sér stað og mismunandi 

boðferlar virkjast (32). Þessir boðferlar skipta máli fyrir frumur til að lifa af, fjölga sér og sérhæfast (33).  

C-kit og PDGFRA viðtakarnir hafa svipaða byggingu (Mynd 2) og eru samsettir úr utanfrumu hneppi, 

juxtamembrane hneppi og tveimur innanfrumu kínasa hneppum. Annar hlutinn er nauðsynlegur fyrir 

bindingu ATP (e. adenosine triphosphate) og hinn hlutinn er nauðsynlegur til að flytja fosfathóp sem 

leiðir til virkjun á kínasa. Stökkbreytingar á KIT og PDGFRA leiða til sjálfstæðrar virkjunar viðtakans í 
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fjarveru bindils (e. constitutive activation), sem veldur ósjálfráðri frumufjölgun og leiðir til stjórnlauss 

æxlisvaxtar (33). Genin sem kóða fyrir c-kit og PDGFRA viðtökunum finnast nálægt hvor öðrum á litningi 

4q12 (34, 35). Stökkbreytingar á KIT og PDGFRA í GIST æxlum eru óháðar hvor annarri, geta ekki gerst 

í sama æxli (e. mutually exclusive) (11). 

 

Mynd 2: Bygging c-kit og PDGFRA viðtaka. Skematísk mynd sem sýnir svipaða uppbyggingu c-kit 
og PDGFRA viðtaka og hvar mismunandi stökkbreytingar er að finna. Mynd fengin frá (17). 

 

Tjáning c-kit og PDGFRA próteinanna getur verið breytileg eftir stökkbreytingu. Það hafa komið fram 

tilvik þar sem c-kit jákvæð GIST lituðust ekki með PDGFRA mótefni, á meðan c-kit neikvæð GIST voru 

jákvæð fyrir PDGFRA (36). Tjáning á báðum próteinum (c-kit/PDGFRA) geta verið til staðar í KIT 

stökkbreyttum tilfellum, PDGFRA stökkbreyttum tilfellum og villigerðar GIST tilfellum (37). C-kit tjáning 

getur verið minni í PDGFRA stökkbreyttum æxlum og PDGFRA getur verið með minni tjáningu í KIT 

stökkbreyttum GIST æxlum. Í sumum tilvikum getur c-kit og PDGFRA tjáning verið sterk í PDGFRA og 

KIT stökkbreyttum GIST æxlum (38). Það er því hægt að gera ráð fyrir að tjáning beggja próteinanna 

verði til staðar, en mismikið eftir hvort genið er stökkbreytt (37). 

DOG-1 er prótein með óþekkta virkni sem er tjáð á frumuyfirborði í GIST (39). DOG-1 er tjáð í GIST 

með KIT og PDGFRA stökkbreytingar og í undirhópum GIST sem eru ekki með þær stökkbreytingar 

(40). DOG-1 jákvæðni virðist vera óháð KIT og PDGFRA stökkbreytingum, staðsetningu, stærð æxlis, 

æxlismyndunar og/eða aldurshóps (41). Próteinið er kóðað af TMEM16A (einnig þekkt sem TMEM16, 

FLJ10261, ANO1, ORAOV2 og TAOS2), sem er staðsett innan CCND1-EMS1 genasætis (e. locus) á 

litningi 11q13 (42). DOG-1 getur hjálpað við greiningu á m.a. GIST með PDGFRA stökkbreytingu, sem 

tjá stundum ekki c-kit mótefnavaka (39). DOG-1 mótefnið er mjög sértæk fyrir GIST, en getur verið tjáð 

í eðlilegri magaþekju, carcinomas, kímfrumu æxlum, sortuæxlum og stundum hjá sumum mesenchymal 

æxlum (41). 
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1.4 Einkenni 

GIST geta komið fram hvar sem er í meltingarveginum, og jafnvel utan hans (e. Extragastrointestinal 

stromal tumor) en eru þó langalgengust í maga (Mynd 1) (43). Fólk með GIST getur verið einkennalaust 

og finnast þessi æxli gjarnan af tilviljun. Algengustu einkenni eru blæðing í meltingarvegi eða kviðholi, 

blóðleysi og kviðverkir. Önnur einkenni geta verið meltingartruflanir, ógleði eða uppköst, hægðatregða 

eða niðurgangur, tíð þvaglát og þreyta (18, 44). Þegar stærri æxli myndast geta þau stíflað meltingarveg 

eða myndað sár sem blæðir frá og geta einkenni komið fram sem svartar hægðir (e. melena), blæðing 

frá endaþarmi eða sem blóðug uppköst (Mynd 3). Illkynja æxli einkennast oft af óreglulegu yfirborði og 

geta meinvarpast, algengustu meinvarpsstaðirnir eru lifur og skina (e. peritoneum) (7, 45). Sjaldgæft er 

að GIST meinvarpist út fyrir kviðarhol, t.d. í lungu eða í eitla (46).  

 

Mynd 3. GIST æxli í maga. Myndin sýnir ferskan vef úr maga með 7 cm GIST æxli, með sári á 
yfirborðinu og blæðingum inni í æxlinu. Mynd fengin frá (7). 

 

1.5 Myndgreining og vefjafræðileg greining 

Hægt er að finna og greina GIST æxli með speglun á meltingarvegi eða með tölvusneiðmynd, en einnig 

með myndhylkjarannsókn (e. capsule endoscopy) og segulómskoðun. Tölvusneiðmynd er einnig 

framkvæmd við könnun á útbreiðslu sjúkdóms og við mat á stigun (9). Myndgreining sýnir einsleitan 

þéttleika í litlum æxlum og stærri æxli hafa óregluleg samskeyti (e. lobular margin), sár í slímhúð og 

dreift drep (e. necrosis). Kölkun í vefjum getur komið fram vegna vefjadreps sem er hægt að sjá með 

tölvusneiðmynd og segulómun. Með speglun á meltingarveginum eða skurðaðgerð er hægt að taka sýni 

eða æxlið sjálft fyrir fullkomna greiningu (7). 

Greining GIST æxla byggist á mótefnalitun og vefjafræðilegu útliti. Vefjafræðilega getur GIST verið 

með þrjú mismunandi útlit, 70% þeirra eru byggð upp af spólufrumum (e. spindle cells) (Mynd 4A), 20% 
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eru byggð upp af þekjulíkum (e. epithelioid) frumum (Mynd 4B) og 10 % eru af blandaðri frumugerð. 

GIST æxli sem samanstanda af spólufrumum geta líkst öðrum spólfrumuæxlum s.s. sléttvöðvaæxlunum 

leiomyoma eða leiomyosarcoma. Hins vegar ef þau standa saman af þekjulíkum frumum geta þau líkst 

illa þroskuðu carcinoma, pecoma eða melanoma (7). Mótefnalitun getur því verið nauðsynleg við 

greiningu á GIST æxlum (47). 

 

Mynd 4. Mismunandi GIST æxli. Smásjárskoðun af tveimur GIST æxlum með ólíka vefjafræði. (A) 
GIST af spólufrumugerð í 200X stækkun. (B) GIST af þekjulíkri gerð í 200X stækkun. Mynd 
fengin frá (17). 

Mótefni sem eru notuð í mótefnalitunum á Íslandi eru c-kit, CD34, smooth muscle actin (SMA), desmin, 

S-100 og caldesmon, en DOG-1 og PDGFRA mótefnin eru notuð víða erlendis og hafa hingað til ekki 

verið notuð hér (Mynd 3). Flest GIST eru c-kit (95%), CD34 (70%) og caldesmon (80%) jákvæð, en 25% 

eru jákvæð fyrir smooth muscle actin (SMA) og minna en 5% fyrir desmin (Mynd 6), þrjú síðarnefndu 

mótefnin eru einnig jákvæð í sléttvöðvaæxlum (48). Um 88% GIST æxla litast jákvæð fyrir bæði c-kit og 

DOG-1. Í erlendri grein voru skoðuð 70 GIST tilfelli, sem sýndu 95,71% jákvæðni fyrir c-kit og 88,57% 

fyrir DOG-1. Í GIST með PDGFRA stökkbreytingu getur næmni DOG-1 og c-kit minnkað (49). 

Mótefnið c-kit greinir c-kit tjáningu í vefjum og er algengasta mótefnalitunin fyrir GIST. C-kit var tekið 

til notkunar á rannsóknarstofu í meinafræði á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) um aldamótin 2000. 

Stökkbreytingar í KIT með c-kit tjáningu koma fram í GIST, mastocytoma, seminoma og melanoma. 

Sum GIST æxli tjá ekki c-kit og getur það því verið takmarkandi við greiningu á GIST æxlum (47). KIT 

stökkbreytt GIST æxli eru yfirleitt með sterka jákvæða svörun gegn c-kit mótefninu (38). GIST með 

stökkbreytt PDGFRA geta verið neikvæð eða með veika jákvæða svörun gegn c-kit mótefninu, en í 

sumum tilvikum getur komið sterk jákvæð svörun (36, 38, 50). 

Mótefnið CD34 greinir glykóprótein á yfirborði frumna. GIST í maga geta verið CD34 jákvæð, um 

helmingur af GIST æxlum sem eru ekki í maga geta verið CD34 neikvæð. Önnur mesenchymal æxli 

geta verið með einhverja svörun gegn CD34 (47). 

Mótefnið DOG-1 greinir tjáningu DOG-1 próteinsins og er talið vera mjög næmt og sértækt fyrir GIST 

æxli. DOG-1 hefur svipað mótefnalitunarmynstur og c-kit mótefnið (51). DOG-1 sértæk tjáning er ekki 
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aðeins til staðar í GIST, heldur einnig í ýmsum öðrum æxlum, s.s. krabbameini í brjósti, brisi, og maga 

(52, 53). 

PDGFRA mótefnið greinir tilvist PDGFRA próteinsins í vef og getur verið með kjarna- og 

umfrymislitun. PDGFRA stökkbreytt GIST æxli eru yfirleitt með sterka jákvæða svörun gegn PDGFRA 

mótefninu og litast oft á sérstakan hátt, með svo kölluðu „dot-like“ eða Golgi mynstri (Mynd 5) (24, 37). 

Golgi mynstur er einnig hægt að sjá í c-kit mótefnalitun í KIT stökkbreyttum GIST æxlum (54). Mótefnið 

er samt ekki sértækt fyrir GIST æxli, þar sem það er hægt að finna PDGFRA jákvæðni í eðlilegum vef 

og öðrum sjúkdómum s.s glioma. GIST með stökkbreytt KIT geta verið neikvæð eða með veika jákvæða 

svörun gegn PDGFRA mótefninu, en í sumum tilvikum getur komið sterk jákvæð svörun (37, 55, 56). 

 

Mynd 5. GIST æxli með PDGFRA stökkbreytingu. A. HE litun á GIST æxli með þekjulíkar frumur. B. 
PDGFRA mótefnalitun sýnir Golgi mynstur (dot-like, blá ör). Mynd fengin frá (57). 

 

Við greiningu á sléttvöðva æxlum s.s. leiomyoma og leiomyosarcoma er notað caldesmon, desmin og 

SMA. Mótefnið caldesmon greinir próteinið caldesmon sem tekur þátt í samdrætti sléttvöðva og annarra 

vefja. GIST geta verið caldesmon jákvæð ásamt leimyoma og leiomyosarcoma (48). Desmin mótefnið 

greinir sérhæft vöðvaprótein og milliþræði (e. Intermediate filaments). Í eðlilegum vefjum geta 

þverrákóttar vöðvafrumur verið desmin jákvæðar ásamt sléttvöðvafrumum. GIST eru yfirleitt desmin 

neikvæð. Mótefnið SMA greinir sléttvöðvafrumur og myofibroblasta og er jákvætt fyrir nánast öll 

sléttvöðvaæxli s.s. leiomyoma og leiomyosarcoma. GIST í smágirnum geta verið jákvæð fyrir SMA (47). 

Mótefnið S-100 greinir kalk bindandi prótein fjölskylduna S100, sem eru frumur upprunnar frá 

taugafrumum (e. neural crest) s.s. Schwann frumur og litfrumur (e. melanocytes). Schwannomas og 

fleiri taugafrumuæxli eru S-100 jákvæð, en GIST og sléttvöðvaæxli eru neikvæð. (47). 



  

19 

 

 

Mynd 6. Mótefnalitun á GIST æxli. (A) HE litun sem sýnir GIST æxli af spólufrumugerð. Sama sýni 
litast jákvætt fyrir c-kit mótefni (B), DOG-1 mótefni (C) og CD34 (D) en neikvætt fyrir desmin 
(E) og S100 (F). Mynd fengin frá (47). 

1.6 Stigun og horfur 

Það getur verið erfitt að greina á milli góðkynja og illkynja hegðunar GIST. Mörg flokkunarkerfi fyrir GIST 

hafa þróast yfir árin, en ekkert er yfirburða betra en annað (7). Gjarnan er notuð flokkun National Institute 

of Health (NIH) í Bandaríkjunum, sem er fyrsta GIST flokkunarkerfið, til að spá fyrir um hversu miklar 

líkur séu á að GIST hegði sér á illkynja hátt (Tafla 1). NIH metur áhættuna á endurkomu með því að 

flokka mjög lága (e. very low), lága (e. low), meðal (e. intermediate) og mikla áhættu (e. high risk), út frá 

stærð æxlis og fjölda kjarnadeilinga við smásjárskoðun (1). Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) 

flokkun metur áhættu út frá stærð æxlis, fjölda kjarnadeilinga og staðsetningu (48). Önnur flokkunarkerfi 

eru m.a. tumor-grade-metastasis (TGM) kerfið, French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group 

(FNCLCC) og National Cancer Institute (NCI) kerfið, sem eru með stigun og gráður (e. staging and 

grading) (7). Einstaklingar með PDGFRA 18 stökkbreytingu hafa yfirleitt betri horfur en þeir sem hafa 

stökkbreytingar á KIT á útröð 9 eða eyðingu (e. deletion) í KIT á útröð 11, sem tengjast aukinni tíðni á 

endurkomu æxlis. Talið er að tíðni á lifun án endurkomu (e. recurrence-free survival) GIST sjúklinga sé 

70,5% á fimm árum og 59,9% á 15 árum, ef skurðaðgerð er eina meðferðin. Meðaltal á heildarlifun (e. 

overall survival) GIST sjúklinga er 11,7 ár með 79% heildarlifun (9). 
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Tafla 1. NIH flokkunarkerfið. Taflan sýnir hvernig NIH flokkar GIST æxli. Áhættan er metin út frá stærð 
æxlis og fjölda kjarnadeilinga í smásjá (High Power Felt; HPF). GIST skiptast þá í fjóra flokka 
frá mjög lágri áhættu til hárrar áhættu. 

NIH flokkunarkerfið 

Áhætta Stærð æxlis í cm Kjarnadeilingar af 50 HPF 

Mjög lág <2 <5/50 

Lág 2 – 5 <5/50 

Meðal <5 6 – 10/50 

5 – 10 <5/50 

Mikil >5 >5/50 

>10 Hvað fjöldi sem er 

Hvað stærð sem er >10/50 

1.7 Meðferð 

GIST æxli svara frekar illa hefðbundinni krabbameinsmeðferð og geislameðferð. Brottnám æxlis með 

skurðaðgerð var algengasta meðferðin, en með uppgötvun á stökkbreytingum í GIST æxlum hafa 

meðferðir þróast yfir í skurðaðgerð og/eða lyfjameðferð. Skurðaðgerð getur verið framkvæmd með 

kviðsjártækni eða með opinni skurðaðgerð. Mælt er með kviðsjárskurðaðgerð fyrir GIST sem eru minni 

en 5 cm og eru staðsett í maga og smáþörmum. Við kviðsjárskurðaðgerð geta sjúklingar farið fyrr á 

eðlilegt mataræði, dvalið styttra á sjúkrahúsi eftir aðgerð og dánartíðnin er minni í samburði við opnar 

skurðaðgerðir. Mikilvægt er að ná fríum skurðbrúnum, forðast rof æxlis og að viðhalda starfsemi 

líffærisins (6). 

Nákvæm greining á GIST er mikilvæg vegna þess að lyfið imatinib mesýlat hefur verið sýnt fram á 

að hamla þessi æxli verulega með því að hindra týrósín kínasa. Imatinib mesýlat er eitt helsta lyfið við 

GIST, sem er notað fyrir þá sem eru með langt gengið eða óskurðtækt GIST og sem viðbótarmeðferð 

við skurðaðgerð til að draga úr líkum á endurkomu (7). Í 20% tilfella er hægt að halda sjúkdómnum í 

skefjum og hjá allt að 90% sjúklinga með einkenni af völdum sjúkdómsins hverfa einkennin (9). Þetta lyf 

virðist virka vel í GIST æxlum með stökkbreytinguna í útröð 11 í KIT. Undirhópar GIST æxla sem hafa 

PDGFRA stökkbreytingar frekar en KIT stökkbreytingar geta notið góðs af imatinib meðferð, en þessi 

æxli geta mögulega verið undirgreind vegna skort á c-kit tjáningu (7). 

Þó að imatinib mesýlat hafi reynst vel, geta sumir einstaklingar myndað þol gagnvart því (7). Til eru 

gena stökkbreytingar sem fela í sér ónæmi gegn imatinib og algengasta þeirra er stökkbreyting í 

PDGFRA á D842V í útröð 18 (27). Auka (e. secondary) stökkbreytingar eiga sér yfirleitt stað á KIT eða 

PDGFRA kínasa hneppi í sjúklingum eftir meðferð með lyfinu imatinib sem leiðir til ónæmis gegn lyfinu 

(25, 58). Þessar stökkbreytingar geta leitt til þess að próteinafurðirnar verða ónæmar gegn lyfinu eða 

hindrun á bindingu lyfsins (59, 60). Önnur lyf sem hægt er að nota eru sunitinib, ponatinib og regorafenib. 

Sunitinib er notað gegn KIT stökkbreytingum í útröðum 9, 13, og 14. Ponatinib er notað gegn KIT 

stökkbreytingum í útröð 17. Regorafenib er notað gegn mjög þrálátum (e. refractory) æxlum. Vegna 

aukins þols virka sunitinib og regorafenib vel sem viðbótar (e. second line) týrósín kínasa hindrar (7). 
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1.8 Önnur æxli í meltingarvegi 

Áður fyrr voru mesencymal æxli í meltingarveginum flokkuð sem sléttvöðvaæxli, s.s. leiomyoma, 

leiomyosarcomas eða leiomyoblastomas, en nú er vitað að flest sarkmein sem myndast í meltingarvegi 

eru GIST (9). Sléttvöðva æxli geta yfirleitt verið flokkuð í leiomyomas og leiomyosarcoma. Fyrir tíma c-

kit mótefnalitunar voru sléttvöðvaæxli í meltingarvegi ekki aðgreind frá GIST í eldri greinum (61). 

Leiomyosarcoma eru 0,1% til 10% allra mesenchymal æxla í meltingarveginum og geta komið fram 

alls staðar í honum. Þau eru óalgengust í maganum, en algengust í ristli og endaþarmi  og mynda þau 

hátt hlutfall af sarkmeina aftan skinu (e, retroperitoneal) og grindarholi og eru ríkjandi sarkmeina í stórum 

æðum (61, 62). Leiomyosarcoma í meltingarvegi og GIST geta haft svipað útlit, en leiomyosarcoma eru 

jákvæð fyrir caldesmon, SMA og desmin, en c-kit neikvæð og yfirleitt CD34 neikvæð (61). 

Meðferðarúrræði fyrir leiomyosacroma er ekki vel þekkt og er því einstaklingsbundið (63). 

Leiomyoma í meltingarvegi er mjög sjaldgæft, en getur komið fram í vélinda og í ristli. Annars staðar 

í meltingarveginum er meirihlutinn mesenchymal æxli, sem voru áður flokkuð sem sléttvöðvaæxli, GIST. 

Leiomyoma er algengasta mesenchymal æxlið í vélinda. Algengasta staðbundna (e. primary) 

mesenchymal æxlið í ristli er Leiomyoma muscularis mucosae, sem kemur næstum eingöngu fram í 

ristli og endaþarmi (61). Leiomyoma eru desmin jákvæð og yfirleitt c-kit neikvæð æxli (1). Leiomyoma í 

meltingarvegi geta verið jákvæð fyrir c-kit mótefnið (64). Meðferð fyrir leiomyoma er aðallega brottnám 

æxlis (65). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða æxli úr meltingarvegi, aðallega GIST æxli en einnig önnur 

meltingaræxli, eins og leiomyoma og leiomyosarcoma og gera mótefnalitun með mótefnum gegn c-kit, 

DOG-1 og PDGFRA. Markmiðið var að kanna hvort betri greining á meltingaræxlum fengist með notkun 

þessara þriggja mótefna í stað þess að nota einungis c-kit mótefnið, sem vanalega er notað á 

rannsóknarstofu í meinafræði á LSH, fyrir greiningu á GIST æxlum. 

 

Sértæk markmið rannsóknarinnar: 

 

1. Er c-kit mótefnið nægilegt til aðgreiningar á æxlum í meltingarvegi eða fengist betri greining með 

notkun á þremur mótefnum: c-kit, DOG-1 og PDGFRA. 

2. Er DOG-1 mótefnið næmara fyrir GIST æxli en c-kit mótefnið. 

3. Er PDGFRA mótefnið jákvætt í GIST og öðrum æxlum í meltingarvegi og greinist munur á 

mótefnalitunum milli GIST æxla með stökkbreytingu í PDGFRA og þeirra sem ekki hafa 

stökkbreytinguna. 

4. Getur Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun bent til PDGFRA stökkbreytingar. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýni 

Leitað var í gagnabanka (sympathy) rannsóknarstofu í meinafræði á LSH eftir æxlum í meltingarvegi frá 

tímabilinu 1990-2018 sem höfðu eftirfarandi sjúkdómsgreiningu: GIST, leiomyoma og leiomyosarcoma. 

Við leitina var notað SNOMED númer (Tafla 2), til að finna tilfelli frá 1990 -2011 og frá 2012 til 2018 var 

leitað eftir æxlum í meltingarvegi sem voru lituð með c-kit mótefninu. SNOMED er númera/kóðakerfi yfir 

greiningar (M númer), staðsetningar (T númer) o.fl. GIST æxli eru frekar sjaldgæf tilfelli og því var leitað 

eftir sýnum frá 1990 til 2018. Mótefnalitanir fyrir c-kit voru teknar til notkunar á rannsóknarstofu í 

meinafræði LSH um aldamótin 2000, fram að því gat verið erfitt að greina á milli GIST æxla og annarra 

æxla í meltingarveginum. Rannsóknin var gerð með leyfi frá vísindasiðanefnd Landspítalans (leyfi nr. 

36/2019) og frá lífsýnasafni Meinafræðideildar Landspítalans (leyfi nr. L08-19). 

 

Tafla 2. SNOMED. Listi yfir SNOMED númerin sem voru notuð til að leita eftir tilfellum rannsóknarinnar 
og fyrir hvað hvert númer stendur fyrir. 

SNOMED Staðsetning/greining 

M88900 Leiomyoma, NOS 

M88911 Leiomyoma, Epithelioid 

M89361 GIST, uncertain malignant potential 

M89363 GIST, malignant 

M89366 GIST, Metastatic 

M88903 Leiomyosarcoma, NOS 

M88913 Leiomyosarcoma, epithelioid 

T62000 Vélinda 

T62350 Vélinda, cardio-esophageal juncti 

T63000 Magi, NOS 

T64000 Smágirni 

T64300 Duodenum, NOS 

T65200 Ileum, NOS 

T68000 Endaþarmur, NOS 
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Tafla 3. Sjúkdómstilfelli. Taflan yfir sýni sem notuð voru í rannsókninni. Sýnin eru frá 35 körlum (KK) 
og 42 konum (KVK) með aldursbilið 34 til 89 ára og meðalaldurinn 62,9. Einnig kemur fram 
staðsetning æxlis í meltingarvegi og þekktar KIT eða PDGFRA stökkbreytingar. 

Sýni Upphafleg greining Kyn Aldur Staðsetn. 

1 GIST KVK 67 Magi 

2 GIST KK 46 Magi 

3 GIST KVK 65 Magi 

4 GIST KVK 37 Magi 

5 GIST KK 41 Magi 

6 GIST KVK 71 Magi 

7 GIST KVK 66 Magi 

8 GIST KK 75 Magi 

9 GIST KVK 44 Magi 

10 GIST KVK 71 Magi 

11 GIST KVK 78 Magi 

12 GIST KVK 65 Magi 

13 GIST KVK 68 Magi 

14 GIST KK 70 Magi 

15 GIST KK 69 Magi 

16 GIST KVK 59 Magi 

17 GIST KK 81 Magi 

18 GIST KK 75 Magi 

19 GIST KK 34 Magi 

20 GIST KVK 73 Magi 

21 GIST KVK 46 Magi 

22 GIST KVK 84 Magi 

23 GIST KVK 74 Magi 

24 GIST KVK 84 Magi 

25 GIST KK 73 Magi 

26 GIST KK 53 Magi 

27 GIST KK 48 Magi 

28 GIST KK 87 Magi 

29 GIST KK 80 Magi 

30 GIST KK 68 Magi 

31 GIST KVK 52 Magi 

32 GIST, PDGFRA í útröð 18 KK 67 Magi 

33 GIST KVK 73 Magi 

34 GIST KVK 79 Magi 

35 GIST, KIT í útröð 11 KVK 62 Magi 

36 GIST KK 50 Smágirni 

37 GIST KVK 57 Smágirni 

38 GIST KK 51 Smágirni 

39 GIST KVK 59 Smágirni 

40 GIST, KIT á útröð 11 KK 56 Smágirni 

41 GIST KK 38 Smágirni 
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42 GIST KK 64 Smágirni 

43 GIST KVK 62 Smágirni 

44 GIST, KIT í útröð 9 KVK 77 Smágirni 

45 GIST, KIT í útröð 11 KVK 36 Smágirni 

46 GIST KVK 80 Smágirni 

47 GIST KVK 54 Smágirni 

48 GIST KVK 83 Smágirni 

49 GIST KK 61 Smágirni 

50 GIST KK 65 Endaþarmur 

51 GIST KVK 70 Endaþarmur 

52 GIST KVK 44 Vélinda 

53 Leiomyoma/Stromal æxli KK 41 Magi 

54 Leiomyoma/Stromal æxli KK 74 Magi 

55 Leiomyoma/stromal æxli KVK 65 Magi 

56 Leiomyoma KVK 80 Magi 

57 Leiomyoma KK 64 Magi 

58 Leiomyoma KK 56 Magi 

59 Leiomyoma KVK 73 Magi 

60 Leiomyoma KK 60 Magi 

61 Leiomyoma KVK 53 Magi 

62 Leiomyoma KK 47 Magi 

63 Leiomyoma KVK 63 Smágirni 

64 Leiomyoma KK 71 Smágirni 

65 Leiomyoma KK 75 Smágirni 

66 Leiomyoma KVK 60 Smágirni 

67 Leiomyoma KK 61 Vélinda 

68 Leiomyoma KVK 37 Vélinda 

69 Leiomyoma KK 44 Vélinda 

70 Leiomyoma KVK 37 Vélinda 

71 Leiomyoma KK 44 Vélinda 

72 Leiomyoma KVK 62 Vélinda 

73 Leiomyosarcoma KVK 68 Magi 

74 Leiomyosarcoma KK 73 Smágirni 

75 Leiomyosarcoma KVK 89 Smágirni 

76 Leiomyosarcoma KK 67 Smágirni 

77 Leiomyosarcoma KVK 84 Endaþarmur 

 

Valin voru 153 sýni út frá gagnabankanum, paraffín kubbar og smásjárgler frá þessum sýnum voru 

fundin á Dungal safni LSH og sýnin voru metin út frá magni efniviða og útliti æxlis. Út frá þessum tilfellum 

voru valin 77 sýni (Tafla 3), 52 sem höfðu verið greind með GIST, 17 sem höfðu verið greind með 

leiomyoma, fimm sem höfðu verið greind með leiomyosarcoma og þrjú sem voru greind með 

leiomyoma/stromal æxli (Tafla 4). Leiomyoma/stromal æxli er eldri greining sem er ekki notuð lengur. 

Sýnin 77 voru frá 35 körlum (KK) og 42 konum (KVK), aldursbilið var frá 34 til 89 ára, með meðalaldurinn 
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63,1 ára. Það voru 46 sýni frá maga (59,7%), 21 sýni voru frá smágirni (27,3%), sjö sýni voru frá vélinda 

(9,1%) og þrjú sýni voru frá endaþarmi (3,9%). 

 

Tafla 4. Samantekt yfir sýnin sem voru notuð í rannsókninni. Taflan sýnir heildarfjölda, kyn, 
aldursbil, meðalaldur og staðsetningu æxla fyrir hverja upphaflegu sjúkdómsgreiningu. 

 
GIST Leiomyoma Leiomyoma/Stromal Leiomyosarcoma 

Heildarfjöldi 52 17 3 5 

Kyn     

Karl 22 9 2 2 

Kona 30 8 1 3 

Aldur     

Aldursbil 34- 87 37-80 41-74 67-89 

Meðalaldur 63,3 58,1 60 76,2 

Staðset.     

Magi 35 7 3 1 

Smágirni 14 4 0 3 

Vélinda 1 6 0 0 

Endaþarmur 2 0 0 1 

 

3.2 Vinnsla á sýnum 

Öll sýnin voru unnin á rannsóknarstofu í meinafræði á LSH. Sýnin, sem voru fest í 10% formalíni, voru 

sett í vefjavinnsluvél yfir nótt og innsteypt inn í paraffín kubba. Notaður var einn paraffín kubbur úr hverju 

tilfelli. Kubbarnir voru kældir á kæliplötu og skornar 1,5µm þykkar sneiðar fyrir hematoxylin og eosin 

(HE) litun og 3µm þykkar sneiðar fyrir mótefnalitun í Leica RM2255 skurðarvél (Leica, Germany). 

Sneiðarnar fyrir HE-litunina voru settar á venjuleg smásjárgler og sneiðarnar fyrir mótefnalitanirnar voru 

settar á Starfrost smásjárgler. 

3.3 Hematoxylin og eosin litun 

Hematoxylin og eosin (HE) litun er grundvallarlitun í vefjameinafræðilegum greiningum og byggist á 

kjarna og umfrymislitun. Ein sneið frá hverju tilfelli var lituð með HE litun. Sneiðarnar voru settar í 

hitaskáp í 18 mínútur (mín). Eftir hitaskápinn voru þær látnar ganga niður í xylene í fimm mín, þurrkaðar 

í þrjár mín, í alkóhól í þrjár mín og skolaðar vel í vatni til að ná burtu öllu paraffíni af sneiðinni. Sneiðarnar 

voru í hematoxylini í sex mín og skolaðar aftur í vatni. Hematoxylin binst neikvætt hlöðnum hópum í 

kjarna og litar því kjarna bláa. Síðan voru þær aflitaðar í saltsýrulausn, skolaðar í vatni, blámaðar í 

ammoníakslausn og skolaðar vel í tvær mín í rennandi vatni. Eftir það voru sneiðarnar settar í eosin í 

fimm mín og skolaðar í vatni. Eosin binst jákvætt hlöðnum hópum í umfrymi og litar umfrymið bleikt. 

Sneiðarnar voru síðan látnar ganga upp í alkóhóli, xylene og gengið frá með dekkgleri. 

3.4 Mótefnalitun 

Sneiðarnar voru settar í hitaskáp í 60 mín. Eftir að sneiðarnar komu úr hitaskápnum voru þær settar í 

xylene í fimm mín, tvisvar sinnum. Síðan voru sneiðarnar þurrkaðar í þrjár mínútur og settar tvisvar 
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sinnum í alkóhól í fimm mín og skolaðar í rennandi vatni. Þegar vefjasýni eru fest í 10% formalíni 

myndast vetnistengi sem loka inni bindisetinu fyrir mótefnið. Til að opna bindisetin voru sneiðarnar settar 

í 25 mín í forhitaða lausn (5 ml Envision FLEX target retrieval solution (Dako) og 245ml eimað vatn) í 

98,2° vatnsbaði, sem er annað hvort með sýrustig (pH) 6 eða 9 (Tafla 3). Síðan voru þær látnar standa 

í lausninni úti á borði í 20 mín, skolaðar í buffer og síðan settar í hreinan buffer í fimm mín. Eftir opnun 

bindisetanna eru sneiðarnar tilbúnar fyrir mótefnalitun. Notast var við Autostainer Link 48 

mótefnalitunarvél ásamt EnvisionTM Flex/HRP K8000 mótefnalitunarsett frá Dako (Mynd 7). Notuð voru 

mótefni gegn: C-kit, DOG-1, PDGFRA, desmin, SMA, CD34 og h-caldesmon (Sjá nánari lýsingu á 

mótefnum í kafla 1.4 í inngangi og Töflu 5). Öll sýnin voru mótefnalituð með c-kit, DOG-1 og PDFRA. 

Mótefnalitun með Caldesmon, Desmin og SMA var aðeins framkvæmd á þrjú tilfelli og mótefnalitun með 

CD34, Desmin og SMA var aðeins framkvæmd á eitt tilfelli til að fá nánari greiningu. Caldesmon er eina 

mótefnið sem er tilbúið til notkunar (e. ready to use; RTU) frá framleiðanda, hin mótefnin þurfti að blanda 

í réttri þynningu (Tafla 5). 

Mótefnalitunarvélin byrjar á endogenous enzym block (H2O2) í fimm mín og skolar svo milli skrefa 

með EnvisionTM Flex þvottabuffer. Síðan fara mótefnin á sneiðarnar, mótefnin eru annað hvort 

einstofna mótefni úr mús eða fjölstofna mótefni úr kanínu (Tafla 5). Mótefnin liggja á sneiðunum í 30 

mín eða í 60 mín. Eftir það fer tengimótefnið á sneiðarnar (labelled polymer EnvisionTM FLEX/HRP) 

sem er bæði anti-kanínu og anti-músa ásamt HRP ensími (e. hydrogen peroxide enzyme), tengimótefnið 

liggur á sneiðunum í 20 mín. Að lokum fer DAB chromogen (3,3’ diaminobenzdine) á sneiðarnar í tíu 

mín, við það myndast brúnt litaútfall þar sem tengimótefnið hefur bundist við mótefnið. Sneiðarnar eru 

að lokum mótlitaðar í hematoxylini (15-20 dýfur) og síðan látnar ganga upp í alkóhóli, xylene og gengið 

frá með dekkgleri. Viðeigandi jákvæð og neikvæð kontról voru notuð. 
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Mynd 7. Mótefnalitun með EnvisionTM Flex/HRP K8000 litunarsetti. Mótefnið (1° Antibody) sem 
litað er með þekkir mótefnavakann (antigen) í vefnum og binst. Tengimótefnið (2°Antibody) 
sem er bundið við Dextran fjölliðu með HRP ensímum, binst við fyrsta mótefnið. Þessi tenging 
er gerð sýnileg með DAB chromogen, HRP ensímið á tengimótefninu hvatar þetta hvarf og við 
það myndast brúnt litarútfall. Mynd fengin frá (66). 

 

Öll mótefnin fyrir utan DOG-1 og PDGFRA eru notuð fyrir greiningar á meltingaræxlum á 

rannsóknarstofu í meinafræði á LSH og eru því til aðferðarlýsingar fyrir þau mótefni. DOG-1 og PDGFRA 

eru ný mótefni sem ekki hafa verið notuð og því var hluti af rannsókinni að búa til aðferðarlýsingu fyrir 

þau. Gerð var prófun á þynningum fyrir DOG-1 og PDGFRA mótefnunum og mismunandi aðferðum til 

að opna bindisetin beitt til að fá sértækustu litunina. Niðurstöðurnar voru metnar af reyndum 

meinafræðingi. Aðferðin sem gaf bestu litunina var notuð. Til að opna bindisetin var notað Envision 

FLEX target retrieval solution ph 6 og sneiðar litaðar í höndunum eða í mótefnalitunarvélinni. DOG-1 

mótefnið var fyrst prófað með þynningarnar 1:100 og 1:50 í 30 mín, sem gáfu frekar litla litun. Næst voru 

prófaðar þynningar 1:20 og 1:10 í 60 mín. Mótefnalitun með þynningunni 1:10 reyndist sértækasta litunin 

(Mynd 8). Fyrir DOG-1 mótefnið var notað GIST æxli sem kontról. PDGFRA mótefnið var fyrst prófað 

með þynningarnar 1:100, 1:200 og 1:600 í 30 mín, sem gáfu frekar litla litun. Næst voru prófaðar 

þynningar 1:50 og aftur 1:100 í 60 mín. Mótefnalitun með þynningunni 1:50 reyndist sértækasta litunin 

(Mynd 9). Fyrir PDGFRA mótefnið var notaður eðlilegur ristill sem kontról. 
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Tafla 5. Mótefni. Taflan sýnir upplýsingar um mótefni sem notuð voru í rannsókninni. 

Mótefni Framleiðandi Gerð Retrieval solution, pH Þynning 

c-kit Dako, A4502 Polycl. rabbit 9 1:200 

DOG-1 Novocastra, NCL-L-DOG-1 Monocl. mouse 6 1:10 

Caldesmon Dako, IS054 Monocl.l mouse 9 RTU 

Desmin Dako, M0760 Monocl.l mouse 9 1:100 

SMA Dako, M0851 Monocl.l mouse 9 1:300 

PDGFRA Cell Signaling, D1E1E Monocl. rabbit 6 1:50 

CD34 Leica, NCL-L-END Monocl. mouse 9 1:100 

 

 

Mynd 8. DOG-1 mótefnalitun. Prófun á þynningum fyrir mótefnið DOG-1 á staðfestu GIST æxli. 
Mótefnalitun með þynningunni 1:10 í 60 mín reyndist sértækasta litunin. (A) 1:100 þynning í 
30 mín. (B) 1:50 þynning í 30 mín. (C) 1:20 þynning í 60 mín. (D) 1:10 þynning í 60 mín. Myndir 
teknar í 0,36x stækkun. 

 

 

Mynd 9. PDGFRA mótefnalitun. Prófun á þynningum fyrir mótefnið PDGFRA á eðlilegum ristli. 
Mótefnalitun með þynningunni 1:50 í 60 mín reyndist sértækasta litunin. (A) 1:600 þynning í 
30 mín. (B) 1:200 þynning í 30 mín. (C) 1:100 þynning í 30 mín. (D) 1:100 þynning í 60 mín. 
(E) 1:50 þynning í 60 mín. Myndir teknar í 15x stækkun. 

3.5 Mat á mótefnalitun 

Allar HE og mótefnalitanirnar voru skoðaðar í ljóssmásjá og metnar af nemanda og meinafræðingi. 

Frumugerð æxlanna var metin út frá HE litunum þ.e. hvort um spólufrumugerð eða þekjulíkar frumur 

væri um að ræða. Mótefnalituninni var gefin einkunn eftir styrk og dreifingu litunar í æxlisvef, einnig var 

metið hvort að Golgi mynstur væri til staðar. Mótefnalitun með PDGFRA getur komið fram sem kjarna- 

og/eða umfrymislitun. PDGFRA mótefnalitun var jákvæð ef umfrymislitun var til staðar, þar sem 

kjarnalitun getur komið fram í eðlilegum vef (Mynd 9). 
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Sýni fengu eftirfarandi mat fyrir styrk litunar: 

1) Sýni var gefið 0 þegar engin mótefnalitun var í æxlisvef. 

2) Sýni var gefið 1 þegar mótefnalitunin var veik. 

3) Sýni var gefið 2 þegar mótefnalitun var með miðlungs styrk. 

4) Sýni var gefið 3 þegar mótefnalitunin var sterk. 

Sýni fengu eftirfarandi mat fyrir dreifingu litunar: 

1) Sýni var gefið 0 þegar engin mótefnalitun var í æxlisvef. 

2) Sýni var gefið 1 þegar mótefnalitunin var til staðar í minna en 50% af æxlivef. 

3) Sýni var gefið 2 þegar mótefnalitun var til staðar í meira en 50% af æxlisvef. 

3.6 Myndvinnsla sýna 

Öll lituð smásjárgler voru skönnuð inn með NanoZoomer XR (HAMAMATSU) smásjárglerjaskanna, 

ýmist með 20x eða 40x linsu. Smásjárglerjaskanninn er staðsettur á rannsóknarstofunni í meinafræði á 

LSH. Hægt var að skoða öll lituð gler í NanoZoomer XR tölvuforriti og vista myndir af glerjunum á JPG 

formi í völdum stækkunum, frá 0,36x til 20x stækkun. Allar myndaseríur voru gerðar í power point. 

3.7 Stökkbreytigreining 

Fyrir stökkbreytigreiningar var metið hlutfall æxlisfrumna í æxlisvefnum út frá HE lituðum glerjum. 

Deoxýríbókirni (e. deoxyribonucleic acid; DNA) voru einangruð úr 12µm sneið úr paraffín innsteyptum 

æxlisvef skv. aðferð sem áður hefur verið lýst. DNA styrkur var mældur með NanoDrop (Thermo Fisher 

Scientific) og styrkur allra sýna jafnaður áður en PCR (polymerase chain reaction) mögnun hófst. Í hvert 

10µl PCR hvarf voru notuð 25µg DNA. Öll sýnin voru mögnuð með PCR primerum sem hannaðir höfðu 

verið til að ná yfir útraðir 9, 11, 13 og 17 í KIT geni og útraðir 12, 14 og 18 í PDGFRA geni. PCR afurðir 

voru hreinsaðar og raðgreindar skv. staðlaðri Sanger aðferð og loks keyrðar í gegn um raðgreini af 

gerðinni ABI 3130xl Genetic Analyser (Applied Biosystems). Gögnin voru svo greind með forritinu 

GeneMapper Software 5 (Applied Biosystems) og skoðuð í forritinu Sequencher 5.4.6 (Gene Codes 

Corporation) til að leita frávika frá eðlilegri viðmiðunarröð (skv. Genome Browser Gateway). Frávikin 

voru skoðuð og skrásett, en þar var um að ræða ýmis konar stökkbreytingar s.s. innskot, tvöfaldanir og 

úrfellingar á basaröðum en einnig stakar basabreytingar (67). Niðurstöðurnar geta verið „indel“ sem 

stendur fyrir innskot eða úrfellingar, einnig getur verið punktbreyting þar sem amínósýra breytist í aðra 

tegund af amínósýru s.s. stökkbreytingin D842V í útröð 18 á PDGFRA, asparssýra (D), breytist í valine 

(V) vegna breytingu á basa 842. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Almennar niðurstöður 

Í heildina voru valin og metin 77 sýni, þau voru frá maga (59,7%), smágirni (27,3%), vélinda (9,1%) og 

endaþarmi (3,9%). Sýnin höfðu fengið fyrri greiningar, 52 voru greind með GIST, 17 voru greind með 

leiomyoma, 5 voru greind með leiomyosarcoma og 3 voru með leiomyoma/stromal greiningu (Tafla 4). 

Sýnin voru frá 35 körlum og 42 konum, aldursbilið var frá 34 til 89 ára, meðalaldurinn var 62,9 ára. Öll 

sýnin voru lituð og metin með HE litun og mótefnalitunum, PDGFRA mótefnið fékk jákvæða svörun ef 

umfrymislitun var til staðar. Í hópnum sem höfðu fengið GIST greiningu voru 22 karlar og 30 konur, 

aldursbilið var frá 34 til 87 ára, meðaldurinn var 63,3 ára. Af 17 sýnum sem voru greind með leiomyoma 

voru níu frá körlum og átta frá konum, aldursbilið var frá 37 til 80 ára, meðaldurinn var 58,8 ára. Af 

sýnunum sem höfðu verið greind með leiomyosarcoma voru tveir karlar og þrjár konur, aldursbilið var 

frá 67 til 89 ára, meðaldurinn var 76,2 ára. Þrjú sýni sem voru með greininguna leiomyoma/stromal æxli 

voru frá tveim körlum og einni konu, aldursbilið var frá 41 til 74 ára, meðaldurinn var 60 ára. Öll sýnin 

voru mótefnalituð með c-kit, DOG-1 og PDGFRA. Dreifing og styrkleiki litananna fyrir hvert tilfelli var 

metið og litanirnar þrjár voru bornar saman. 

4.2 GIST æxli 

Eftir mótefnalitun með c-kit, DOG-1 og PDGFRA fjölgaði GIST tilfellunum um 12, en eitt af upphaflegu 

GIST tilfellunum fékk leiomyoma greiningu og þar með voru 63 GIST tilfelli í rannsókninni (Tafla 6). Sex 

þessara tilfella voru upphaflega greind sem leiomyoma, þrjú sem leiomyosarcoma og þrjú sem 

leiomyoma/stromal æxli. Þessi sýni voru öll frá árunum 1990 til 2002, þ.e. 12 þeirra voru greind áður en 

c-kit mótefnið var tekið til notkunar. Meðalaldur sjúklinga með GIST æxli breyttist því úr 63,3 ár í 64,1 

ár, aldursbil frá 34 til 87 ára og sýnin voru frá 27 körlum og 36 konum. Af 63 GIST æxlum voru 43 

(68,2%) staðsett í maga, 17 (27%) í smágirni, eitt í vélinda (1,6%) og tvö í endaþarmi (3,2%) (Tafla 8). 

Fimm sýni voru með staðfesta stökkbreytingu, af þeim voru fjögur með stökkbreytingu í KIT og eitt sýni 

var með stökkbreytingu í PDGFRA (Tafla 3). 

Vefjafræðilega voru 38 (60,3%) GIST æxli af spólufrumugerð sem var meirihluti GIST tilfellanna 

(Mynd 10A), 14 tilfelli (22,2%) voru uppbyggð af þekjulíkum frumum (Mynd 10B) og 11 tilfelli (17,5%) 

voru blanda af báðum frumugerðunum (Tafla 6). C-kit mótefnið var jákvætt í 61 af 63 (96,8%) GIST 

tilfellum, DOG-1 mótefnið var jákvætt í 58 (92,1%) tilfellum og PDGFRA mótefnið var jákvætt í 50 

(79,4%) (Tafla 6 og Mynd 11-12). Af c-kit jákvæðu tilfellunum voru fjögur með veika (1) svörun (eitt 

minna en 50% (1) og þrjú meira en 50% (2)), sex með miðlungs (2) svörun (þrjú <50% og þrjú >50%) 

og 51 með sterka (3) svörun (öll >50%). Af DOG-1 jákvæðu tilfellunum voru 12 með veika svörun (fimm 

<50% og sjö >50%), níu með miðlungs svörun (öll >50%) og 37 með sterka svörun (öll >50%). Af 

PDGFRA jákvæðu tilfellunum voru 18 með veika svörun (14 <50% og fjögur >50%), tíu með miðlungs 

svörun (tvö <50% og átta >50%) og 22 með sterka svörun (eitt <50% og 21 >50%) (Tafla 7). 
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Mynd 10. Frumugerðir GIST æxla. Smásjárskoðun af tveimur GIST æxlum úr rannsókninni, með ólíkar 
frumugerðir. (A) Sýni nr. 33 er af spólufrumugerð í 20X stækkun. (B) Sýni nr. 44 er af þekjulíkri 
gerð. Myndir teknar í 20x stækkun. 

 

Golgi mynstur var til staðar í 22 c-kit jákvæðum tilfellum og í 12 PDGFRA jákvæðum tilfellum. Af þessum 

tilfellum var eitt með Golgi mynstur í bæði c-kit og PDGFRA mótefnalitunum (Mynd 13). Það komu fram 

nokkur mynstur á jákvæðri svörun GIST æxlanna. 25 tilfelli voru með sterkari (styrkur 2-3) jákvæða 

svörun gegn c-kit og DOG-1, en með veikari (styrkur 0-1) svörun gegn PDGFRA (Mynd 11A-D). 19 tilfelli 

voru með sterka eða miðlungs jákvæða svörun gegn öllum mótefnunum (Mynd 11I-L). Sjö tilfelli voru 

með sterka eða miðlungs jákvæða svörun gegn c-kit og PDGFRA, en með veika eða neikvæða svörun 

gegn DOG-1. Sex tilfelli voru með sterkari jákvæða svörun gegn PDGFRA, en með veikari svörun gegn 

c-kit og DOG-1 (tvö tilfelli voru með miðlungs svörun gegn DOG-1) (Mynd 11E-H). Sex tilfelli voru með 

sterka jákvæða svörun gegn c-kit, en með veikari svörun gegn DOG-1 og PDGFRA.  
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Tafla 6. Smásjárskoðun GIST æxla. Taflan sýnir frumugerðir GIST æxla og sýnir styrk (0-3) og hlutfall 
(0% (0), <50% (1) og >50% (2)) mótefnalitunar með c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnum í 
æxlisvefnum. Einnig kemur fram hvort að c-kit og/eða PDGFRA mótefnalitun sýndi Golgi 
mynstur (DL). Frumugerðunum var gefið S fyrir spólulagafrumur, E fyrir þekjulíkar frumur og B 
fyrir blöndu af báðum frumugerðunum. 

Sýni nr. Frumugerð c-kit DOG-1 PDGFRA 

  Styrkur Hlutfall Styrkur Hlutfall Styrkur Hlutfall 

1 B 3 2   0 0 1 2 
 

2 E 2 1   0 0 3 2 DL 

3 S 3 2   3 2 3 2   

4 S 3 2 DL 1 2 1 2   

5 S 3 2 DL 1 1 1 1   

6 S 3 2 DL 3 2 1 2   

7 S 2 1   1 1 2 1   

8 S 2 2   1 2 3 2 DL 

9 B 3 2 DL 3 2 3 2   

10 E 1 2   1 1 2 2 DL 

11 S 3 2 DL 1 2 1 2   

12 S 3 2   3 2 3 2   

13 S 3 2   1 2 0 0   

14 B 3 2 DL 3 2 3 2   

15 E 2 1   1 2 3 2 DL 

16 S 3 2   3 2 3 2   

17 S 3 2 DL 3 2 2 2   

18 E 3 2 DL 2 2 3 2   

19 E 3 2   3 2 0 0   

20 S 3 2 DL 3 2 2 2   

21 S 3 2 DL 3 2 2 2   

22 S 3 2 DL 2 2 0 0   

23 B 3 2   2 2 1 1   

24 S 3 2   2 2 2 2   

25 B 0 0   1 1 3  2 DL 

26 S 3 2 DL 3 2 2 2   

27 S 3 2   3 2 3 1 DL 

28 B 3 2   2 2 2 2   

29 E 3 2 DL 3 2 3 2 DL 

30 E 1 1   0 0 3 2 DL 

31 E 1 2   2 2 3 2  

32 B 1 2   2 2 3 2 DL 

33 S 3 2   3 2 0 0   

34 E 2 2   1 2 3 2 DL 

35 S 3 2   2 2 1 1   

36 S 3 2   3 2 0 0   

37 B 3 2   3 2 0 0   

38 S 3 2   3 2 0 0   

39 S 3 2   3 2 0 0   
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40 B 3 2 DL 3 2 0 1   

41 S 3 2   3 2 1 1   

42 S 3 2   3 2 1 1   

43 S 3 2   3 2 1 1   

44 E 3 2 DL 3 2 0 0   

45 B 3 2 DL 3 2 1 1   

46 S 3 2   3 2 1 1   

47 E 3 2   2 2 0 0   

48 S 3 2   3 2 1 1   

49 B 3 2   3 2 3 2   

51 S 3 2 DL 3 2 0 0   

52 E 3 2 DL 3 2 1 1   

53 B 3 2   3 2 3 2 DL 

54 S 3 2 DL 1 1 3 2 
 

55 S 2 2   0 0 2 2   

56 S 3 2 DL 3 2 3 2   

57 S 3 2 DL 3 2 1 1   

58 S 3 2 DL 3 2 1 1   

59 S 3 2   3 2 2 1   

63 S 3 2   1 2 1 1   

64 S 3 2   3 2 1 1   

73 E 0 2   0 0 3 2 DL 

74 S 3 2   3 2 0 0   

77 S 3 2   3 2 3 2   
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Mynd 11. C-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnalitun á GIST æxlum. A-D Myndir af æxlisvef frá sýni nr. 
40, sem er með staðfesta stökkbreytingu í KIT. (A) HE litun sem sýnir æxlisfrumur af blandaðri 
frumugerð í smágirnissýni. (B) Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða svörun fyrir c-kit mótefni 
í meirihluta af æxlisvef. (C) Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða svörun fyrir DOG-1 mótefni 
í meirihluta af æxlisvef. (D) Mótefnalitun sýnir neikvæða (0) litun fyrir PDGFRA mótefni í 
meirihluta af æxlisvef. E-H. Myndir af æxlisvef frá sýni nr. 32, með staðfesta stökkbreytingu í 
PDGFRA. (E) HE litun sem sýnir blöndu af spólulaga og þekjulíkum æxlisfrumum í magasýni. 
(F) Mótefnalitun sýnir veika (1) jákvæða litun fyrir c-kit mótefni í meirihluta af æxlisvef. (G) 
Mótefnalitun sýnir miðlungs sterka (2) jákvæða litun fyrir DOG-1 mótefni. (H) Mótefnalitun sýnir 
sterka (3) jákvæða svörun fyrir PDGFRA mótefni í meirihluta af æxlisvef. I-L. Myndir af 
æxlisvef frá sýni nr. 16. (I) HE litun sem sýnir þekjulíkar æxlisfrumur í magasýni. (J) 
Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir c-kit mótefni í meirihluta af æxlisvef. (K) 
Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir DOG-1 mótefni í meirihluta af æxlisvef. (L) 
Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir PDGFRA mótefni í meirihluta af æxlisvef. 
Myndir teknar í 20x stækkun. 

 

Tafla 7. Dreifing á styrk og hlutfalli c-kit, DOG-1 og PDGFRA. Taflan sýnir dreifingu á neikvæðum 
(0), veikum (1), miðlungs (2) og sterkum (3) mótefnalitunar styrk og 0% (0), <50% (1) og >50% 
(2) hlutfalli á c-kit, DOG-1 og PDGFRA. 

Styrkur Hlutfall c-kit DOG-1 PDGFRA 

Neikvætt (0) 0% (0) 2 5 13 

Veikt (1) <50% (1) 1 5 14 

>50% (2) 3 7 4 

Miðlungs (2) <50% (1) 3 0 2 

>50% (2) 3 9 8 

Sterkt (3) <50% (1) 0 0 1 

>50% (2) 51 37 21 
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Tafla 8. Samantekt yfir mótefnalitun á GIST æxlum. Taflan sýnir dreifingu á niðurstöðum 
mótefnalitanna út frá kyni, aldri, staðsetningu og frumugerð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Dreifing á styrk c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnalitanna í GIST æxlum. Myndin sýnir 
dreifingu á neikvæðum, veikum, miðlungs og sterkum svörunum gegn mótefnunum í GIST 
æxlum. 
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Fjöldi 
c-kit DOG-1 PDGFRA 

0 1-3 0 1-3 0 1-3 

Kyn 
 

      
Karlar 27 1 26 2 25 5 22 

Konur 36 1 35 3 33 8 28 

Aldur 
       

≤50 12 
 

12 1 11 2 10 

>50 51 2 49 4 47 11 40 

Staðset. 
       

Magi 43 2 41 5 38 4 39 

Smágirni 17 
 

17 
 

17 8 9 

Vélinda 1 
 

1 
 

1 
 

1 

Endaþarmur 2 
 

2 
 

2 1 1 

Frumugerð 
       

Spólulaga 38 
 

38 1 37 8 30 

Þekjulíkar 14 1 13 3 11 3 11 

Blandaðar 11 1 10 1 10 2 9 
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Mynd 13. Golgi mynstur. Smásjárskoðun af tveimur GIST æxlum úr rannsókninni, sem sýndu Golgi 
mynstur (blá ör). A. Sýni nr. 44 sýndi Golgi mynstur í mótefnalitun með c-kit mótefninu. B. Sýni 
nr. 73 sýndi Golgi mynstur í mótefnalitun með PDGFRA mótefninu. Myndir teknar í 20x 
stækkun. 

4.3 C-kit, DOG -1 og PDGFRA mótefnalitun í öðrum æxlum í 
meltingarveginum 

Leiomyoma tilfellin urðu 12 eftir breytingu á upphaflegu greiningunum. Meðalaldur var 53,7 ár, aldursbil 

frá 37 til 75 ára og voru frá sjö körlum og fimm konum. Þrjú (25%) leiomyoma æxlanna voru staðsett í 

maga, tvö (16,7%) í smágirni, sex í vélinda (50%) og eitt í endaþarmi (8,3%). Leiomyoma voru öll af 

spólufrumugerð og neikvæð fyrir c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnunum. 

Leiomyosarcoma tilfellin urðu tvö eftir breytingu á upphaflegu greiningunum, með aldurinn 67 og 89 

ára og voru frá einum karli og einni konu. Bæði leiomyosarcoma æxlin voru staðsett í smágirni. Annað 

æxlið var af spólufrumugerð og hitt var byggt upp af þekjulíkum frumum. Leiomyosarcoma tilfellin voru 

neikvæð fyrir c-kit og DOG-1 mótefnunum, en annað sýnið var veikt jákvætt fyrir PDGFRA mótefninu í 

minnihluta af æxlisvef. 

4.4 Aðrar mótefnalitanir 

Út frá mótefnalitunum með c-kit, DOG-1 og PDGFRA kom í ljós að upphafleg greining fyrir 13 sýni 

passaði ekki við niðurstöður mótefnalitanna (Tafla 9). Niðurstöður mótefnalitanna í þessari rannsókn 

sýndu að 12 af þessum 13 sýnum fengu mótefnasvörun sem var í samræmi við greininguna GIST og 

eitt GIST tilfelli var neikvætt gegn öllum þremur mótefnunum. Af þessum 12 sýnum sem voru með 

mótefnasvörun sem var í samræmi við GIST greiningu voru valin þrjú tilfelli af handahófi og mótefnalituð 

með caldesmon, desmin og SMA. Þessi þrjú sýni voru öll jákvæð gegn caldesmon og SMA, en neikvæð 

gegn desmin (Mynd 14A-D). Útlit æxlanna og mótefnalitanirnar skoðaðar í innbirðis samhengi eru í 

samræmi við GIST greiningu. Einnig var gert auka mótefnalitun með CD34, desmin og SMA á GIST 

tilfellið sem var neikvætt gegn mótefnunum. Sýnið var jákvætt gegn desmin og SMA, en æxlisvefurinn 

var neikvæður gegn CD34 (Mynd 14E-H), þessar niðurstöður ásamt niðurstöðunum í kafla 4.3 eru í 

samræmi við leiomyoma greiningu. 
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Mynd 14. Caldesmon, Desmin, SMA og CD34 mótefnalitun. A-D. Myndir af GIST æxlisvef frá sýni 
nr. 57. (A) HE litun sem sýnir æxlisfrumur í magasýni. (B) Mótefnalitun sýnir jákvæða litun fyrir 
Caldesmon mótefni. (C) Mótefnalitun sýnir neikvæða litun fyrir Desmin mótefni. (D) 
Mótefnalitun sýnir jákvæða litun fyrir SMA mótefni. E-H. Myndir af leiomyoma æxlisvef frá sýni 
nr. 50. (E) HE litun sem sýnir æxlisfrumur í endaþarmssýni. (F) Mótefnalitun sýnir neikvæða 
litun fyrir CD34 mótefni. (G) Mótefnalitun sýnir jákvæða litun fyrir Desmin mótefni. (H) 
Mótefnalitun sýnir jákvæða litun fyrir SMA mótefni. Myndir teknar í 10X stækkun. 

 

Tafla 9. Breyting á upphaflegri greiningu. Taflan sýnir niðurstöður og dreifingu á neikvæðum (0), 
veikum (1), miðlungs (2) og sterkum (3) mótefnalitunar styrk með c-kit, DOG-1 og PDGFRA 
mótefnum á 13 tilfellum sem fengu nýja greiningu. Einnig eru niðurstöður frá caldesmon, 
CD34, desmin og SMA mótefnalitunum, sem voru framkvæmdar á fjórum af þrettán tilfellum. 

Sýni nr. Upphafleg 
greining 

c-kit DOG-1 PDGFRA Caldesmon Desmin SMA CD34 Ný 
greining  

50 GIST 0 0 0 
 

3 3 0 LM 

53 LM/ST* 3 3 3     GIST 

54 LM/ST 3 1 3     GIST 

55 LM/ST 2 0 2     GIST 

56 LM* 3 3 3     GIST 

57 LM 3 3 1 3 0 2  GIST 

58 LM 3 3 1 3 0 2  GIST 

59 LM 3 3 2     GIST 

63 LM 3 1 1     GIST 

64 LM 3 3 1     GIST 

73 LMS* 0 0 3     GIST 

74 LMS 3 3 0 3 0 2  GIST 

77 LMS 3 3 3     GIST 
* Leiomyoma/stromal æxli (LM/ST), leiomyoma (LM) og leiomyosarcoma (LMS). 

4.5 Stökkbreytingar 

Í fimm sýnum var þegar búið að staðfesta stökkbreytingu, eitt var með stökkbreytingu í útröð 18 á 

PDGFRA, þrjú voru með stökkbreytingu í útröð 11 á KIT og eitt var með stökkbreytingu í útröð 9 á KIT 

(Tafla 3). Af þessum fimm sýnum sýndi PDGFRA stökkbreytta sýnið Golgi mynstur í PDGFRA 
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mótefnalituninni og þrjú af KIT stökkbreyttu sýnunum sýndu Golgi mynstur í c-kit mótefnalituninni (Tafla 

6). 

Golgi mynstur í c-kit og PDGFRA mótefnalitun getur gefið til kynna að samsvarandi stökkbreyting sé 

til staðar og ákveðið var að athuga hvort að Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun getur spáð fyrir um 

PDGFRA stökkbreytingu. Valið var að gera KIT og PDGFRA stökkbreytigreiningu fyrir 14 maga sýni 

(Tafla 10), af þeim voru 10 sýni sem sýndu Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun, eitt sýndi Golgi 

mynstur í bæði c-kit og PDGFRA mótefnalitun og þrjú sýni til samanburðar, sem voru ekki með Golgi 

mynstur. Þar sem stökkbreytigreiningar eru mjög dýrar voru einungis valdin þrjú sýni til samanburðar, 

sem voru ekki með Golgi mynstur, þar með var heildarfjöldi sýna kominn upp í 14 sem er sá fjöldi sem 

kemst í eina keyrslu. Mynd 15 sýnir mótefnalitun á þremur tilfellum sem voru sett í stökkbreytigreiningu. 

 

Mynd 15. GIST æxli lituð með c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnunum. A-D Myndir af æxlisvef frá 
sýni nr. 33. (A) HE litun sem sýnir æxlisfrumur af spólufrumugerð í magasýni. (B) Mótefnalitun 
sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir c-kit mótefni í meirihluta af æxlisvef. (C) Mótefnalitun sýnir 
sterka (3) jákvæða litun fyrir DOG-1 mótefni í meirihluta sýnis. (D) Mótefnalitun sýnir neikvæða 
(0) litun fyrir PDGFRA mótefni í meirihluta af æxlisvef. E-H. Myndir af æxlisvef frá sýni nr. 30. 
(E) HE litun sem sýnir þekjulíkar æxlisfrumur í magasýni. (F) Mótefnalitun sýnir veika (1) 
jákvæða litun fyrir c-kit mótefni. (G) Mótefnalitun sýnir neikvæða (0) litun fyrir DOG-1 mótefni. 
(H) Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir PDGFRA mótefni í meirihluta af æxlisvef. 
I-L. Myndir af æxlisvef frá sýni nr. 29. (I) HE litun sem sýnir þekjulíkar æxlisfrumur í magasýni. 
(J) Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir c-kit mótefni í meirihluta af æxlisvef. (K) 
Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir DOG-1 mótefni í meirihluta af æxlisvef. (L) 
Mótefnalitun sýnir sterka (3) jákvæða litun fyrir PDGFRA mótefni í meirihluta af æxlisvef. 
Myndir teknar í 20x stækkun. 

 

Af þessum 14 magasýnum voru níu þeirra með stökkbreytingu í PDGFRA geninu og fimm voru með 

stökkbreytingu í KIT geninu (Tafla 10). Fimm sýni voru með D842V punktbreytingu í útröð 18 á PDGFRA. 
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Eitt sýni var með N659Y punktbreytingu í útröð 14 á PDGFRA. Tvö sýni voru með innskot eða úrfellingu 

(„indel“) í útröð 18 á PDGFRA. Eitt sýni var með innskot eða úrfellingu í útröð 12 á PDGFRA. Eitt sýni 

var með V559D punktbreytingu í útröð 11 á KIT. Fjögur sýni voru með innskot eða úrfellingu í útröð 11 

í KIT. 

Tafla 10. Niðurstöður eftir staðfestingu á stökkbreytingu. Taflan sýnir niðurstöður á KIT og PDGFRA 
stökkbreytigreiningum, frumugerð (FG), niðurstöður mótefnalitanna fyrir hvert sýni (neikvætt 
(0), veikt (1), miðlungs (2) og sterkt (3)) og tilvist Golgi mynsturs (DL). Frumugerðunum var 
gefið S fyrir spólulagafrumur, E fyrir þekjulíkar frumur og B fyrir blöndu af báðum 
frumugerðunum. 

Sýni nr. Skimun KIT Skimun PDGFRA FG c-kit DOG-1 PDGFRA 

2  N659Y ex14 E 2 0 3 DL 

3 V559D ex11  S 3 3 3 

8  D842V ex18 S 2 1 3 DL 

10  D842V ex18 E 1 1 2 DL 

12 indel ex11  S 3 3 3 

15  D842V ex18 E 2 1 3 DL 

25  indel ex18 B 0 1 3 DL 

27 indel ex11  S 3 3 3 DL 

29 indel ex11 
 

E 3 DL 3 3 DL 

30  D842V ex18 E 1 0 3 DL 

33 indel ex11  S 3 3 0 

34  D842V ex18 E 2 1 3 DL 

53  indel ex12 B 3 3 3 DL 

73  indel ex18 E 0 0 3 DL 

 

Eftir stökkbreytigreiningarnar eru níu (14,3%) GIST tilfelli með staðfesta stökkbreytingu í KIT og tíu 

(15,9%) tilfelli með staðfesta stökkbreytingu í PDGFRA. Af tilfellunum sem voru með stökkbreytingu í 

KIT voru átta (88,9%) með stökkbreytingu í útröð 11 og eitt (11,1%) í útröð 9. Af tilfellunum sem voru 

með stökkbreytingu í PDGFRA voru átta (80%) með stökkbreytingu í útröð 18, þar af fimm með 

punktbreytinguna D842V, eitt (10%) í útröð 12 og eitt (10%) í útröð 14. Af þessum 12 sýnum sem voru 

með Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun voru tíu þeirra með stökkbreytingu í PDGFRA geninu. 
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5 Umræða 

GIST æxli eru sjaldgæf æxli í meltingarveginum sem myndast oftast vegna KIT eða PDGFRA 

stökkbreytinga og svara frekar illa hefðbundnum krabbameinsmeðferðum (1, 5, 9). GIST æxli eiga oftast 

upptök sín í maganum (61,4%), næst oftast í smágirninu (29,8%), en eru tiltölulega sjaldgæf í endaþarmi 

(3,5%) og vélinda (3,5%) (19). KIT stökkbreytingar eiga sér stað oftast á útröð 11 (21). PDGFRA 

stökkbreytingar eru algengastar í útröð 18, lang oftast vegna punktbreytingarinnar D842V sem hefur 

verið tengd við ónæmi gegn týrósín kínasa hömlum sem eru notaðir í meðferð GIST æxla, af þessum 

hömlum er imatinib helsta lyfið (17, 25, 27). 

Mótefnalitun er yfirleitt nauðsynleg fyrir greiningu á GIST æxlum, þar sem oft er erfitt að greina á milli 

GIST æxla og annarra spólfrumuæxla í meltingarveginum s.s. leiomyoma og leiomyosarcoma (7). C-kit 

er mikilvægt mótefni fyrir greiningu á GIST, en jákvæð mótefnalitun með c-kit er ekki til staðar í öllum 

GIST æxlum og mótefnið er ekki sértækt fyrir GIST (49).  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða GIST æxli m.t.t. vefjaútlits og mótefnalitunar með c-kit, DOG-

1 og PDGFRA. Til samanburðar voru skoðuð leiomyoma og leiomyosarcoma tilfelli með uppruna í 

meltingarvegi. Lögð var áhersla á að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. „Hvort c-kit mótefnið er 

nægilegt til aðgreiningar á æxlum í meltingarvegi eða fengist betri greining með notkun á þremur 

mótefnum: c-kit, DOG-1 og PDGFRA. Hvort DOG-1 mótefnið er næmara fyrir GIST æxli en c-kit mótefni. 

Hvort PDGFRA sé jákvætt í GIST og öðrum æxlum í meltingarvegi og hvort það greinist munur á 

mótefnalitunum milli GIST æxla með stökkbreytingu í PDGFRA og þeirra sem ekki hafa 

stökkbreytinguna. Að síðustu hvort að Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun geti bent til PDGFRA 

stökkbreytingar.“ 

Í rannsókninni voru 77 sýni lituð og metin með HE litun og c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnalitunum. 

Af þessum sýnum voru 46 sýni frá maga (59,7%), 21 sýni frá smágirni (27,2%), sjö sýni frá vélinda 

(9,1%) og fjögur sýni frá endaþarmi (3,9%). Eftir mótefnalitun og endurskoðun greininga voru 63 sýni 

með GIST greiningu, 12 með leiomyoma greiningu og tvö voru með leiomyosarcoma greiningu. 

5.1 Mótefnalitun 

Leiomyoma tilfellin voru 12, þau voru öll af spólufrumugerð og neikvæð gegn c-kit, DOG-1 og PDGFRA 

mótefnunum. Leiomyosarcoma tilfellin voru tvö, annað æxlið var af spólufrumugerð og hitt var með 

þekjulíkar frumur. Bæði tilfellin voru neikvæð fyrir c-kit og DOG-1 mótefnunum og annað sýnið var með 

veika jákvæða svörun gegn PDGFRA mótefninu. Ástæða fyrir veikri jákvæðri svörun gegn PDGFRA í 

leiomyosarcoma getur verið að veik PDGFRA tjáning sé ekki sértæk fyrir GIST æxli. Í rannsókn á 

spólfrumuæxlum í meltingarvegi var t.d. sýnt fram á að veikari svörun gegn PDGFRA getur komið fram 

í öðrum æxlum en GIST en sterk jákvæð svörun sjáist ekki í öðrum æxlum en GIST (24). Niðurstöður 

mótefnalitananna sýna fram á að með því að nota þessi þrjú mótefni sem voru notuð í rannsókninni 

næst betri aðgreining GIST æxla frá öðrum spólfrumuæxlum í meltingarveginum. 

GIST tilfellin voru 63, flest tilfelli voru staðsett í maga og smágirni. Meirihluti GIST tilfellanna voru 

vefjafræðilega af spólufrumumgerð (38 sýni, 60,3%), 14 tilfelli (22,2%) voru byggð upp af þekjulíkum 

frumum og 11 tilfelli (17,5%) voru blanda af báðum frumugerðunum. Niðurstöðurnar fyrir staðsetningu 
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og frumugerðir GIST æxlanna í rannsókninni eru í samræmi við bæði innlendar og erlendar rannsóknir 

(7, 17-19). 

C-kit mótefnið var næmast fyrir GIST æxlunum þar sem 61 af 63 tilfellunum (96,8%) voru með 

jákvæða svörun, þar af voru 57 með miðlungs eða sterka jákvæða svörun. Þrátt fyrir að vera mjög næmt 

var c-kit neikvætt í tveimur tilfellum sem voru með neikvæða eða veika svörun gegn DOG-1, en sterka 

jákvæða svörun gegn PDGFRA. Þessi tilfelli reyndust síðan vera með PDGFRA stökkbreytingu og hefði 

líklega verið erfiðara að greina með vissu sem ef PDGFRA mótefnið hefði ekki verið notað. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á svipaða næmni hjá c-kit og í þessari rannsókn, frá 90% til 95,71% (10, 24, 

37, 49, 54-56). 

DOG-1 mótefnið var jákvætt í 58 tilfellum (92,1%) og er því ekki næmara fyrir GIST æxli en c-kit 

mótefnið, þar að auki voru fleiri tilfelli með neikvæða og veika svörun gegn DOG-1 en gegn c-kit. DOG-

1 mótefnið var með svipað mótefnalitunarmynstur og c-kit, en var yfirleitt ekki jafnsterkt, þó að í sumum 

sýnum hafi DOG-1 verið með sterkari svörun. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að DOG-1 mótefnið er með 

næmni frá 84,1% til 94,7%, er mjög sértækt fyrir GIST og hefur svipað mótefnalitunarmynstur og c-kit 

mótefnið (10, 49, 51, 55, 56). Erfitt er að meta sértækni á DOG-1 út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, 

þar sem aðeins lítill fjöldi af öðrum æxlum voru skoðuð í rannsókninni. 

PDGFRA mótefnið var jákvætt í 50 tilfellum (79,4%), þar af voru 36 með miðlungs eða sterka 

jákvæða svörun. PDGFRA var með minnstu næmnina af þessum þremur mótefnum, en var með sterka 

jákvæða svörun í þeim tilfellum sem voru með neikvæða og veika svörun gegn c-kit. Í öðrum 

rannsóknum var næmni PDGFRA mótefnisins með frekar breitt bil, frá 53.2% til 89.7% jákvæðni (24, 

37, 54-56). 

Í rannsókninni komu fram nokkur mótefnalitunarmynstur. Algengasta mynstrið voru sýni með sterkari 

svörun gegn c-kit og DOG-1, en neikvæða eða veika svörun gegn PDGFRA. Næst algengasta 

mótefnalitunarmynstrið voru sýni með miðlungs eða sterka svörun gegn c-kit og DOG-1 og PDGFRA. 

Golgi mynstur var til staðar í 22 c-kit jákvæðum tilfellum og í 12 PDGFRA jákvæðum tilfellum. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt mismunandi niðurstöður á jákvæðri svörun c-kit, DOG-1 og PDGFRA, en þær 

skoðuðu yfirleitt c-kit á móti DOG-1 og/eða PDGFRA (10, 24, 37, 49, 54-56). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að c-kit og PDGFRA geta verið jákvæð í sama sýninu og að sterkari jákvæð svörun gegn 

PDGFRA væri einkennandi fyrir GIST æxli, en veikari svörun gæti komið fram í öðrum æxlum (37, 

54). Niðurstöður þessarar rannsóknar er í samræmi við þessar ofantöldu rannsóknir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að betri greining fæst með notkun á þessum þremur mótefnum. 

DOG-1 mótefnið er ekki næmara en c-kit mótefnið í GIST æxlum, en er hins vegar mikilvæg viðbót við 

greiningu GIST æxla þar sem það er í sumum tilfellum sterkara en c-kit og c-kit er ekki alltaf jákvætt. 

Hægt væri að kanna betur sértækni DOG-1 mótefnis ef fleiri æxli úr meltingarvegunum væru skoðuð. 

PDGFRA mótefnið var með sterkari jákvæða svörun í þeim tilfellum sem voru með neikvæða eða veika 

svörun gegn c-kit. Neikvæð mótefnalitun sást í öllum leiomyoma og leiomyosarcoma tilfellunum gegn c-

kit og DOG-1, en veik jákvæð svörun gegn PDGFRA í minnihluta á æxlisvef sást hjá öðru 

leiomyosarcoma tilfellinu. Niðurstöður mótefnalitunnar hjálpar því til við greiningu og aðgreiningu á GIST 

og líkra æxla í meltingarveginum. 
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5.2 Stökkbreytingar 

Flest GIST með PDGFRA stökkbreytingu eru talin koma upp í maga og mörg hafa svokallað Golgi 

mynstur við PDGFRA mótefnalitun (24, 37). Áður en rannsóknin hófst voru fimm sýni með staðfesta 

stökkbreytingu, fjögur þeirra voru með stökkbreytingu í KIT og eitt sýni var með stökkbreytingu í 

PDGFRA. Sterk PDGFRA kjarnalitun gat í fljótu bragði litið út eins og Golgi mynstur, passa þurfti því að 

sýnin væru rétt metin. Samtals fundust 12 sýni með Golgi mynstur við PDGFRA mótefnalitun, eitt þeirra 

var með staðfesta stökkbreytingu í PDGFRA. Ákveðið var að gera KIT og PDGFRA stökkbreytigreiningu 

á hinum 11 sýnunum ásamt þremur til viðbótar. Þessi þrjú viðbótar sýni voru tekin til samanburðar, þar 

sem þau voru ekki með Golgi mynstur og var því búist við að PDGFRA stökkbreyting væri ekki til staðar. 

Af þessum 11 sýnum sem voru með PDGFRA Golgi mynstur voru níu með stökkbreytingu í PDGFRA 

geninu og tvö með stökkbreytingu í KIT. Þessi þrjú sem voru tekin til viðbótar sem ekki voru með Golgi 

mynstur, voru einnig með stökkbreytingu í KIT. 

Eftir stökkbreytigreininguna voru í heildina 19 af 63 GIST tilfellum með staðfesta stökkbreytingu, þar 

af níu (14,3%) með staðfesta stökkbreytingu í KIT og tíu (15,9%) tilfelli með staðfesta stökkbreytingu í 

PDGFRA. Borið saman við niðurstöður annarra rannsókna mætti gera ráð fyrir að stærsti hluti þeirra 44 

sýna sem ekki fóru í stökkbreytigreiningu væru með KIT stökkbreytingu og mögulega einstaka sýni með 

hvoruga stökkbreytinguna, þ.e. villigerðar GIST (9). 

Algengasta stökkbreytingin af þeim níu tilfellum sem voru með stökkbreytingu í KIT er stökkbreyting 

í útröð 11 (átta af níu, 88,9%). Aðeins eitt sýni var með staðfesta stökkbreytingu í útröð 9 (11,1%). Af 

KIT stökkbreyttu tilfellunum voru þrjú með Golgi mynstur í c-kit mótefnalituninni, eitt var með Golgi 

mynstur í PDGFRA mótefnalituninni og eitt var með Golgi mynstur í báðum mótefnunum. Þegar 

mótefnalitunarmynstur KIT stökkbreyttra tilfellanna eru skoðuð voru þau annað hvort með sterkari c-kit 

og DOG-1 svörun og neikvæða eða veika svörun gegn PDGFRA eða með sterka jákvæða svörun gegn 

öllum mótefnunum. Þetta passar við aðrar rannsóknir, KIT stökkbreytt GIST æxli eru yfirleitt með sterka 

jákvæða svörun gegn c-kit mótefninu, en geta verið með veikari eða sterka svörun gegn PDGFRA (36, 

38, 50). Í öðrum rannsóknum sást að flestar KIT stökkbreytingar voru í útröð 11 (86,7% til 94%), færri 

stökkbreytingar sáust í útröð 9 og í öðrum útröðum (6% til 13,3%) (24, 54). Í þessari rannsókn voru fá 

GIST tilfelli með staðfesta KIT stökkbreytingu, en niðurstöðurnar gefa samt vísbendingu um að þetta 

geti samrýmst fyrri rannsóknum. 

Algengasta stökkbreytingin af þeim tíu tilfellum sem voru með stökkbreytingu í PDGFRA er 

stökkbreyting í útröð 18 (átta af tíu, 80%), þar af fimm með punktbreytinguna D842V sem hefur verið 

tengd við imatinib lyfjaónæmi. Einnig var eitt tilfelli með stökkbreytingu í útröð 12 og eitt í útröð 14. Af 

12 sýnum sem voru með Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun voru tíu þeirra með stökkbreytingu í 

PDGFRA geninu. Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun er því algengara í PDGFRA stökkbreyttum 

æxlum en kom þó einnig fram í KIT stökkbreyttum GIST æxlum. Þetta er í samræmi við erlendar 

rannsóknir, PDGFRA stökkbreytt GIST æxli eru yfirleitt með sterka jákvæða svörun gegn PDGFRA 

mótefninu og litast oft með Golgi mynstri, en geta verið með neikvæða eða með veika jákvæða svörun 

gegn c-kit mótefninu (36, 38, 50). Næmni c-kit og DOG-1 var minni í sumum PDGFRA stökkbreyttum 

tilfellum. Sýnt hefur verið fram á að í GIST með PDGFRA stökkbreytingu getur næmni c-kit og DOG-1 

minnkað (47). Erlendar rannsóknir sýna að flestar PDGFRA stökkbreytingar voru í útröð 18 (82% til 
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91,9%), færri með stökkbreytingu í útröð 12 (5,4% til 18%) og í útröð 14 (0% til 2,7%) (24, 54). Þrátt fyrir 

að það voru gerðar fáar stökkbreytigreiningar í rannsókninni, virðist þetta vera svipað hlutfall og í öðrum 

rannsóknum. 

Fylgni sást á milli Golgi mynsturs í c-kit og PDGFRA mótefnalitunum og stökkbreytinga. Golgi 

mynstur hjá c-kit eða PDGFRA er ábending um stökkbreytingu í samvarandi geni, en er samt algengara 

í PDGFRA stökkbreyttum tilfellum. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að Golgi mynstur geta komið fram 

óháð stökkbreytingu (KIT, PDGFRA stökkbreytingar og villgerðar GIST), en eru samt algengari í 

samsvarandi genastökkbreytingum (36, 37, 54). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna einnig fram á 

að Golgi mynstur í PDGFRA litun getur verið sterk ábending fyrir að gera stökkbreytigreiningu, þar sem 

sumar PDGFRA stökkbreytingar eru tengdar við lyfjaónæmi gegn imatinib. 
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6 Ályktanir 

Öllum markmiðum rannsóknarinnar var svarað útfrá niðurstöðunum. Betri greining á GIST og aðgreining 

frá öðrum spólfrumuæxlum í meltingarveginum fæst með notkun á c-kit, DOG-1 og PDGFRA mótefnum. 

DOG-1 er ekki næmara en c-kit, mjög áhugavert væri að kanna betur sértækni DOG-1 mótefnisins með 

því að lita fleiri sýni og fleiri tegundir af æxlum. Mótefnalitun með PDGFRA virðist vera mikilvæg til að 

greina á milli GIST æxla með stökkbreytingu í PDGFRA, þar sem næmni á c-kit getur minnkað þegar 

PDGFRA stökkbreyting er til staðar. Golgi mynstur í PDGFRA mótefnalitun er sterk ábending um að 

stökkbreyting í samsvarandi geni sé til staðar. Greining á stökkbreytingu getur hjálpað við ákvörðun á 

meðferð þar sem sumar PDGFRA stökkbreytingar hafa verið tengdar við lyfjaónæmi. Einnig væri 

fróðlegt að gera stökkbreytigreiningu á GIST tilfellum sem eru með Golgi mynstur í c-kit mótefnalitun. 

Stökkbreytigreiningar eru mjög dýrar, sem því miður getur haft heftandi áhrif á frekari rannsóknir, en það 

væri áhugavert í framhaldinu að skoða hversu algengar mismunandi gerðir af stökkbreytingum eru í 

GIST æxlum á Íslandi. 
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