
 

 

Könnun á gæðum lífsýna í lífsýnasafni LLSV 

 

Hafdís Guðmundardóttir 

Ritgerð til diplómaprófs 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Námsbraut í lífeindafræði 

Heilbrigðisvísindasvið 



  

 

Könnun á gæðum lífsýna í lífsýnasafni LLSV 
 

Hafdís Guðmundardóttir 

Ritgerð til diplómaprófs á meistarastigi í lífeindafræði 

Leiðbeinendur:  

Gunnlaug Hjaltadóttir, 

Þórunn Drífa Deaton, Halla Hauksdóttir,  

Ísleifur Ólafsson og Arthúr Löve 

 

 

Læknadeild 

Námsbraut í Lífeindafræði 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2011 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Hafdís Guðmundardóttir 2011 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland, 2011  



  

5 

Ágrip 

Lífsýnasöfn þjónustusýna eru fyrst og fremst sett upp til að varðveita lífsýni til að gefa möguleika á 

frekari rannsóknum síðar til þjónustu við sjúklinga. Einnig eru starfrækt lífsýnasöfn sem eingöngu voru 

sett upp til að safna og varðveita lífsýni til vísindarannsókna. 

Lífsýnasöfn eru mikilvæg til að þjónusta sjúklinga og til að nýta í vísindarannsóknir. Upplýsingar um 

gæði lífsýnanna eru mikilvægar fyrir sjúklinga og ekki síður mikilvægar fyrir túlkun niðurstaðna þeirra 

rannsókna sem unnar eru út frá lífsýnum úr lífsýnasöfnum.  

Gerðar hafa verið faraldsfræðilegar (e. prospective) rannsóknir á mæðraverndarsýnum úr 

lífsýnasafni LLSV. Ekki hefur áður verið gerð athugun á gæðum þeirra lífsýna sem er að finna í 

safninu. Þar sem langtímageymsla getur minnkað gæði lífsýna er mikilvægt að kanna stöðugleika 

lífefna í lífsýnunum til að hægt verði auka áreiðanleika í túlkun á niðurstöðum þeirra rannsókna sem 

eru unnin út frá lífsýnum safnsins.  

Í þessari rannsókn voru könnuð gæði lífsýna sem geymd eru í lífsýnasafni LLSV til að meta hvort 

safnið er hæft til frekari vísindarannsókna.   

Í rannsókninni voru 400 mæðraverndarsýni valin í úrtak. Sýnin voru frá 4 mismunandi tímabilum, 

100 frá hverju: 25 ára (frá febrúar 1985 - febrúar 1986), 5 ára (frá febrúar 2005 – febrúar 2006), 2 ára 

(frá febrúar 2008 – febrúar 2009) og 2 mánaða (frá nóvember 2010). Í hverju sýni voru mæld 11 lífefni 

sem hvert um sig var valið til að gefa sem besta mynd af meðhöndlun sýna fyrir geymslu og gæði 

geymslunnar. 

Niðurstöður úr mælingum 11 lífefnarannsókna sýndu tölfræðilega marktækan mun (p<0,05) á milli 

geymslutímabila á mældum gildum lífefnanna ALAT, ASAT, Tbil, kreatínin, LDH, Na
+
, IgA og 

þvagsýru. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á milli geymslutímabila á mældum gildum á K
+
, IgG 

og IgM. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að meðhöndlun lífsýna áður en þeim er komið fyrir í 

geymslu safnsins er ábótavant en hefur þó lagast töluvert. K
+
 niðurstöður gáfu til kynna að of langur 

tími hafi liðið frá sýnatöku þar til sýni voru niðurskilin. Niðurstöður úr mælingum Na
+
 gáfu til kynna að 

uppgufun hafi átt sér stað úr lífsýnum þar sem aukinn styrkur mælist í eldri sýnum .  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að elstu lífsýni safnsins séu ekki nothæf til 

vísindarannsókna nema þegar skoða á mótefni (ónæmisglóbúlín) þar sem stöðugleiki þeirra reyndist 

góður við langtímageymslu. 
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Þakkir 

Diplómaverkefnið var unnið á veirufræðideild Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) í Ármúla og á 

klínískri lífefnafræðideild (KL) Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) við Hringbraut. Leiðbeinendur 

mínir voru Arthur Löve, Gunnlaug Hjaltadóttir, Halla Hauksdóttir, Ísleifur Ólafsson og Þórunn Drífa 

Deaton. Vil ég þakka þeim ómetanlega aðstoð.  

Ég þakka öllum kærlega fyrir sem aðstoðuðu mig við diplómaverkefnið. Starfsfólk veirufræðideildar 

og klínískrar lífefnafræðideildar fær bestu þakkir fyrir aðstoð, áhuga og vinsemd. Ernu Jónasdóttur og 

Erlu Björk Gunnarsdóttur þakka ég sérstaklega fyrir aðstoð við upplýsingaöflun.  

Guðrúnu Þórunni Ingimundardóttur þakka ég fyrir aðstoð við innsetningu rannsóknarkóða í tölvu- 

og upplýsingakerfi KL (Flexlab). Gunnar Stefánsson fær bestu þakkir fyrir aðstoð við uppsetningu á 

tölfræðilegum gögnum. Anna Margrét Kristinsdóttir fær mínar bestu þakkir fyrir aðstoð við yfirlestur.  
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Listi yfir skammstafanir 

ALAT – Alanine aminotransferase 

ANOVA – Fervikagreining  

ASAT – Aspartate aminotransferase  

Bc – mono- og di-glucuronide tengt bilirúbín 

Bu – ótengt bilirúbín 

CI - confidence interval, öryggismörk 

CV% – coefficient of variation, fráviksstuðull 

DELB – delta bilirúbín 

DNA – deoxyribonucleic acid, deoxýríbósakjarnsýra 

e. – enska 

exp - exponential function, veldisvísisfall  

Ig – Immunoglobulin 

IgA – Immunoglobulin A 

IgD – Immunoglobulin D 

IgE – Immunoglobulin E 

IgG – Immunoglobulin G 

IgM – Immunoglobulin M 

K – Kalíum  

KL – klínísk lífefnafræðideild 

Krea – Kreatínin 

LDH – Lactate dehydrogenase  

LLR – lífsýnasafn á blóðmeinafræði-, erfða- og sameindalæknisfræði-, klínískri lífefnafræði- og 

ónæmisfræðideildum 

LLSV – lífsýnasafn sýkla- og veirufræðideildar 

Log – lógaritmi 

LSH – Landspítali Háskólasjúkrahús 

Na – Natríum 

NBSBCCC – Nordic Biological Specimen Banks working group on Cancer Causes & Control  

NCCLS – The National Committee for Clinical Laboratory Standards 

PEG – polyethylene glycol 

pH – sýrustig 

RNA – ribonucleic acid, ríbósakjarnsýra 

rpm – round per minute, hringir á mínútu. 

Tbil – heildarmagn bilirúbíns 

Tg – triglyceride  

VLDL – very low density lipoprotein 

Þvs – þvagsýra 

 

http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=525765&FirstResult=0
http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=361980&mainlanguage=IS
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1 Inngangur  

Lífsýnasöfn er að finna um allan heim og hafa verið starfrækt til þjónustu við sjúklinga eða í tengslum 

við vísindarannsóknir (1-3). Lífsýnasöfn á Íslandi hafa verið nýtt til ýmissa vísindarannsókna, meðal 

annars hafa lífsýni úr þeim verið nýtt í stórum rannsóknum á vegum NBSBCCC (Nordic Biological 

Specimen Banks working group on Cancer Causes & Control) ásamt lífsýnum úr öðrum lífsýnasöfnum 

á Norðurlöndum (4-6). Einnig hafa verið gerðar faraldsfræðilegar (e. prospective) rannsóknir á 

mæðraverndarsýnum úr lífsýnasafni LLSV í samstarfi við lífsýnasöfn í Svíþjóð og Finnlandi þar sem 

skoðað var forspárgildi þess að börn fái ýmsar tegundir krabbameina ef mæður þeirra höfðu fengið 

ákveðnar tegundir bakteríu- eða veirusýkinga á meðgöngu (5, 7, 8).  

Lífefnarannsóknir eru mikilvægar til að auka skilning á sjúkdómum sem herja á manninn. Hægt er 

að skoða hvernig sjúkdómar hafa þróast með því að framkvæma vísindalegar rannsóknir á lífsýnum í 

lífsýnasöfnum. Aukinn skilningur á sjúkdómum eykur líkur á að hægt verði að þróa betri meðferðir við 

þeim. Lífsýni í lífsýnasöfnum geta því nýst við vinnslu vísindarannsókna til að kanna framþróun 

sjúkdóma s.s. krabbameinum og fleiri kvillum og jafnvel til þróunar á bættum greiningaraðferðum og 

meðferðum við sjúkdómum (2, 9, 10). 

Gæði lífsýna geta minnkað við langtíma geymslu og því er mikilvægt að kanna gæði þeirra lífsýna 

sem geymd eru í lífsýnasöfnum. Upplýsingar um gæði lífsýnanna geta verið mikilvægar fyrir sjúklinga 

en ekki síður mikilvægar fyrir túlkun á niðurstöðum þeirra rannsókna sem unnar eru út frá lífsýnum úr 

lífsýnasöfnum (11). Víða hafa verið gerðar rannsóknir á gæðum lífsýna í lífsýnasöfnum t.d. í Kóreu þar 

sem kannaður var stöðugleiki erfðaefnis (DNA og RNA) í vefjasýnum (1) og í Noregi þar sem 

stöðugleiki ýmissa lífefna í sermissýnum var kannaður (2, 12). Sýnataka og meðhöndlun lífsýna fyrir 

geymslu eru ekki síður mikilvæg en geymslan, þar sem röng meðhöndlun lífsýna fyrir geymslu í 

lífsýnasafni getur skipt miklu máli varðandi gæði lífsýnanna (13-16).  

Ekki hefur áður verið gerð athugun á gæðum þeirra lífsýna sem er að finna í lífsýnasafni LLSV. Þar 

sem langtímageymsla getur minnkað gæði lífsýna er mikilvægt að kanna stöðugleika lífefna í 

lífsýnunum svo hægt verði að auka áreiðanleika í túlkun á niðurstöðum þeirra rannsókna sem eru 

unnar út frá lífsýnum safnsins (2). Til að kanna gæði lífsýna í lífsýnasafni LLSV voru mæld 11 lífefni og 

upplýsingar fengnar frá starfsfólki sýkla- og veirufræðideildar um meðhöndlun lífsýna fyrir geymslu í 

safninu. Lífefnin 11 voru valin með það í huga að gefa sem mestar upplýsingar um sýnatöku og 

meðhöndlun, ásamt því að gefa upplýsingar um gæði geymslunnar.  

1.1 Lífsýnasöfn  

Lífsýnasöfn þjónustusýna eru fyrst og fremst sett upp til að varðveita lífsýni til að gefa möguleika á 

frekari rannsóknum síðar til þjónustu við sjúklinga. Í samræmi við lög um lífsýnasöfn er mögulegt að 

nýta sýnin til vísindarannsókna með tilskildum leyfum, en lífsýnasöfn sem ná yfir langan tíma eru 

verðmætur efniviður til faraldsfræðilegra rannsókna. Einnig eru starfrækt lífsýnasöfn sem eingöngu 

voru sett upp til að safna og varðveita lífsýni til vísindarannsókna (17). Í lífsýnasöfnum er hægt að 
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finna allar gerðir lífsýna, t.d. vefjasýni frá krabbameinssjúklingum (1), sermissýni frá mæðrum tekin á 

meðgöngu (11) og semissýni frá blóðgjöfum (2). 

Í Noregi hefur verið starfrækt lífsýnasafn frá 1973 sem heitir Janus Serum Bank. Það var stofnað 

með það fyrir augum að frysta sermissýni frá heilbrigðum einstaklingum og fylgjast með hverjir af þeim 

fengu krabbamein. Um 90% af sýnum safnsins hafa komið frá um 40 ára gömlum einstaklingum sem 

hafa gengist undir heilbrigðisrannsókn vegna áhættu á kransæðasjúkdómum. Hin sýnin eru frá 

blóðgjöfum sem hafa gefið allt að 12 sinnum blóð (2, 12).  

Rannsóknarþýði í Janus Serum Bank er reglulega tengt við krabbameinsskráningu til að uppfæra 

ný tilfelli krabbameins og inniheldur gagnabanki lífsýnasafnsins nú meira en 41.000 tilfelli af ífarandi 

krabbameinum. Um 59 vísindagreinar hafa verið birtar í virtum tímaritum sem byggðar eru á efnivið úr 

lífsýnasafninu s.s. mismunandi líffræðileg merkigen og ýmsar tegundir krabbameina (2, 12). 

1.1.1 Lífsýnasöfn LSH  

Hlutverk rannsóknardeilda Landspítalans er að sinna þjónusturannsóknum fyrir deildir stofnunarinnar 

og aðra aðila sem þangað leita. Lífsýni sem tekin eru vegna þjónusturannsókna geta verið vistuð til 

lengri tíma telji sérfræðingar rannsóknardeilda það þjóna hagsmunum sýnagjafa og hefur því smám 

saman safnast upp fjöldi geymslusýna innan rannsóknardeilda Landspítala.   

Árið 2000 voru sett lög er varða lífsýnasöfn á Íslandi (18) og í framhaldi af því var sett í gang vinna 

við að fá starfsleyfi fyrir slík söfn innan Landspítala Háskólasjúkrahúss. Þrjú slík söfn eru nú starfrækt 

innan spítalans og deila rannsóknardeildirnar með sér lífsýnasöfnum. Skipting þeirra er eftirfarandi; 

lífsýnasafn LLR (lífsýnasafn á blóðmeinafræði-, erfða- og sameindalæknisfræði-, klínískri lífefnafræði- 

og ónæmisfræðideildum), lífsýnasafn sýkla- og veirufræðideildar (LLSV) sem bæði hlutu starfsleyfi árið 

2007 (19, 20) og lífsýnasafn rannsóknarstofu í meinafræði sem hlaut starfsleyfi árið 2002 (Halla 

Hauksdóttir munnl. uppl., 2011).   

1.1.2 Lífsýnasafn LLSV 

Í lífsýnasafni sýkla- og veirufræðideildar (LLSV) er að finna lífsýni allt frá seinni hluta árs 1978. Í dag 

telja lífsýni safnsins yfir 220.000 og er aðaluppistaða þess sermissýni en einnig er að finna önnur 

lífsýni s.s. mænuvökva. Þjónustusýni í lífsýnasafni eru flokkuð í almenn sýni, áhættusýni og 

mæðraverndarsýni. Mæðraverndarsýni eru sermissýni sem tekin eru hjá mæðrum á fyrsta hluta 

meðgöngu og eru send til mælinga á sýkla- og veirufræðideild Landspítala. Einnig er að finna ýmis 

merk sýni sem tengjast rannsóknum ásamt stóru safni svokallaðra K-sýna en það eru sermissýni sem 

tekin voru frá árinu 1979 til 2000 hjá öllum 12 ára stúlkum í mótefnaleit fyrir rauðum hundum (e. 

rubella). Stefna LLSV lífsýnasafns á veirufræðideild er að geyma flest sýni sem berast (Halla 

Hauksdóttir munnl. uppl., 2011).  

1.2  Lífsýni 

Lífsýni er samheiti yfir öll þau sýni sem tekin eru úr líkama mannsins (lifandi eða látnum) sem veitt 

geta líffræðilegar upplýsingar (18). Lífsýni getur t.d. verið mænuvökvi, blóð eða blóðhlutar, líffæri eða 
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vefjasýni (16). Söfnun og meðhöndlun lífsýna skipta miklu máli fyrir greiningu þeirra, þar sem röng 

meðhöndlun og sýnataka getur valdið röngum niðurstöðum (16). Í þessari rannsókn var unnið með 

sermissýni og verður því áhersla lögð á slík lífsýni.  

1.2.1 Sýnataka lífsýna 

Sýnataka lífsýna þarf að fara fram við réttar aðstæður með réttum aðferðum (21). Til eru staðlaðar 

reglur sem gefnar hafa verið út af NCCLS (The National Committee for Clinical Laboratory Standards) 

um hvernig skuli bera sig að við söfnun lífsýna, t.d. blóðsýna, sermissýna, plasmasýna, þvagsýna og 

mænuvökva (16).  

Ýmsir þættir varðandi blóðsýnatöku geta haft áhrif á styrk lífefna í lífsýni t.d. ef einstaklingur er 

undir álagi vegna blóðsýnatöku getur það haft áhrif á mælingar lífefna (16, 22). Ef sjúklingur er með 

vökva í æð skal varast að taka blóðsýni úr þeim handlegg þar sem það þynnir blóðsýnið og skekkir 

niðurstöður (22). Þá skiptir einnig miklu máli að stasa ekki of lengi við blóðsýnatöku (14, 21). Varast 

skal að sjúklingur kreppi hnefann á meðan stasinn er á við blóðsýnatöku þar sem við það orsakar 

samdrátt í framhandleggsvöðva sem veldur því að K
+
 lekur út úr vöðvafrumum (21, 23).  

1.2.2 Meðhöndlun lífsýna 

Meðhöndlun lífsýna eftir blóðsýnatöku skiptir máli til að koma í veg fyrir truflandi þætti (21). Gæta þarf 

að taka blóðsýni í rétt blóðsýnaglös þar sem sum blóðsýnaglasanna innihalda efni t.d. innihalda 

blóðhagsglös EDTA sem geta haft áhrif á lífefni sýnisins. Einnig skiptir máli þegar taka þarf blóðsýni í 

nokkur blóðsýnaglös að taka þau í réttri röð þar sem innihaldsefni geta smitast á milli við blóðsýnatöku 

(14).  

Breytingar hafa orðið á meðhöndlun lífsýna síðustu ár á sýkla- og veirufræðideild eins og sjá má í 

viðauka 1. Einnig hafa orðið breytingar á blóðsýnaglösum þar sem áður fyrr voru lífsýni tekin í glerglös 

en í dag er tekið í plastglös ýmist með eða án gels (Erna Jónasdóttir munnl. uppl., 2011).  

1.2.3 Truflandi þættir  

Það eru ýmsir truflandi þættir sem þarf að gæta að við blóðsýnatöku og meðhöndlun, t.d. 

rauðkornarof, tími frá sýnatöku til niðurskiljunar, lípemía, uppgufun, birta/ljós, magn blóðsýnis í 

blóðsýnaglasi, hitastig fyrir og í frystingu/geymslu og hitastig í langtíma geymslu (2).  

Rauðkornarof (e. hemolysis) verður oftast vegna slæmrar blóðsýnatöku eða meðhöndlunar fyrir 

mælingu og getur því gefið vísbendingu um gæði blóðsýnatöku og meðhöndlunar (24). Rauðkornarof 

verður þegar himnur rauðra blóðkorna rofna og út losnar hemóglóbín. Skilgreining á rauðkornarofi er 

þegar styrkur hemóglóbíns er kominn yfir 200 mg/L (16). Sjáanlegt rauðkornarof er þó þegar 

hemóglóbín styrkur í sermi hefur náð 60 mg/L og getur þá strax valdið breytingum á mælingum lífefna 

(25). Hemóglóbín sem losnar við rauðkornarof getur truflað mælingu ýmissa efna vegna mikillar sækni 

heme í ljós, t.d. þegar litrófsgreining (e. spectrophotometric assay) er notuð við mælingu lífefna (21, 

22). Rauðkornarof er því varasamt og þarf að taka niðurstöðum slíkra sýna með gát þar sem ekki er 
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hægt að meta hvort rauðkornarofið hafi bein áhrif eða hvort um er að ræða aðra þætti sem valda 

hækkunum eða lækkunum lífefna í sýni (16).  

Sá tími sem líður frá blóðsýnatöku þar til sýni er skilið niður skiptir máli því ef tíminn sem 

blóðvökvar eru í snertingu við frumur er of langur getur það valdið falskri hækkun ýmissa lífefna t.d. K
+
 

(2, 13, 14, 22).   

Lípemía verður þegar mikið er af fituögnum (e. lipid) í sermi, aðallega VLDL. Lípemía veldur því að 

blóðsýni verður skýjað eða gruggugt. Þetta getur haft truflandi áhrif á gruggmælingar (e. turbidimetric 

assay) þar sem fituagnirnar tvístra ljósi líkt og grugg sem myndað er í sermissýni við slíka mælingu og 

veldur það falskri hækkun t.d. á ónæmisglóbúlínum (26).   

Uppgufun getur orðið ef lok sýnaglass er óþétt. Umhverfisþættir sem stjórna hraða uppgufunar eru 

t.d. hitastig, raki og hreyfing á lofti (22).  

Ljós brýtur niður bilirúbín og ætti því að halda sýni utan ljóss þar sem styrkur bilirúbíns minnkar 

verulega (12, 27).  

Hitastig fyrir og í geymslu skiptir máli þar sem t.d. geymsla á heilblóði í kæli (við 4°C) veldur því að 

Na
+
/K

+
 dælan virkar ekki svo K

+
 lekur út og styrkur þess mælist falskt hækkaður (21). Ef sýni er geymt 

við 37°C áður en það er niðurskilið veldur það glýkólýsu en við það flyst K
+
 inn í frumuna og getur það 

valdið falskri lækkun á styrk þess (23).  

1.3 Breytingar á styrk lífefna á meðgöngu 

Á meðgöngu verða ýmsar lífefnafræðilegar breytingar í líkama móður allt frá breytingum á styrk 

elektrólýta til flóknari efnaskiptabreytinga. Þessar breytingar þarf að hafa í huga við mat á niðurstöðum 

úr lífefnamælingum. Á meðgöngu lækkar styrkur á Na
+
 vegna aukins vökvarúmmáls í sermi (28). 

Aukning verður á styrk þríglýseríða (TG), kólesteróls, fosfórlípíða og frírra fitusýra um allt að 40% í 

sermi vegna aukinnar virkni á lifrarlípasa (e. hepatic lipase) (29, 30). En styrkur á þvagsýru og 

kreatínin í sermi lækkar vegna aukins gaukulsíunarhraða (21, 28, 30).  

Á meðgöngu er ýmislegt sem getur komið upp á, til dæmis getur orðið skerðing á lifrarstarfsemi 

vegna aukins rúmmáls utanfrumuvökva og við það lækkar styrkur á ALAT, ASAT og heildarmagni 

bilirúbíns í sermi (28). Meðgönguógleði getur valdið ofþornun og vannæringu og sjást þá breytingar á 

ýmsum lífefnamælingum þá sérstaklega elektrólýtum þar sem vökvabúskapur fer úr jafnvægi (30). 

1.4 Stöðugleiki lífefna í lífsýnum 

Stöðugleiki lífefna í lífsýnum fer aðallega eftir eiginleikum þeirra en einnig fer stöðugleiki eftir sýnatöku 

og meðhöndlun lífsýna og getur það komið fram í mældum styrk lífefnanna. Styrkur lífefna í lífsýnum 

er breytilegur eftir aldri, kyni og líkamsástandi, þar sem til dæmis meðganga veldur breytingum á styrk 

lífefna (21).  

Til að meta stöðugleika lífefna í blóði, sermi, plasma og þvagi framkvæmdu Ricos C. et al rannsókn 

þar sem fundinn var líffræðilegur fráviksstuðull (CV%) lífefna innan sömu einstaklinga og á milli 

einstaklinga ásamt líffræðilegum breytileika (bias) fyrir ýmis lífefni (31). Hér á eftir verður aðeins fjallað 
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um þau 11 lífefni sem mæld voru í þessari rannsókn, stöðugleika þeirra við ýmis skilyrði ásamt 

líffræðilegum breytileika þeirra. 

1.4.1 ALAT og ASAT 

Alanine aminotransferase (ALAT eða ALT) og aspartate aminotransferase (ASAT eða AST) eru 

transamínasar og kallast lifrarensím vegna þess að lifrarsjúkdómar eru algengasta orsökin fyrir 

auknum styrk þeirra í sermi. ALAT er eingöngu að finna í umfrymi frumna og þá aðallega í lifur og 

nýrum en finnst einnig í minna magni í hjarta og beinagrindavöðvum (e. skeletal muscle). ASAT er að 

finna í hvatberum og umfrymi frumna, aðallega í hjarta, lifur, beinagrindarvöðvum og nýrum. ALAT og 

ASAT eru ensím sem hvata umbreytingu á amínósýrum í 2-oxo-sýrur með því að flytja til amínóhópa 

(32). 

Líffræðilegur breytileiki (bias) samkvæmt rannsókn Ricos C. et al á ALAT er 12%, líffræðilegur 

fráviksstuðull (CV%) hjá einstaklingi 24,3% og milli einstaklinga 41,6% (31). Líffræðilegur breytileiki 

(bias) á ASAT er 5,4%, líffræðilegur fráviksstuðull (CV%) hjá einstaklingi 11,9% og milli einstaklinga 

17,9% (31). Stöðugleiki ASAT er því mun betri en á ALAT.  

Stöðugleika ASAT í sermi er ekki viðhaldið þegar stasað er of lengi við blóðsýnatöku þar sem það 

getur valdið leka ensíma úr umfrymi frumna líkt og rauðkornarof sem veldur falskri hækkun í mælingu. 

Rauðkornarof hefur einnig áhrif á falska hækkun á ALAT (16, 21). Í rannsókn Zhang DJ. et al frá 1998 

þar sem áhrif tímans sem líður frá blóðsýnatöku þar til sýni er niðurskilið á stöðugleika 63 lífefna var 

kannaður kom í ljós að stöðugleiki ASAT og ALAT er góður í allt að 24 klst áður en sýni er skilið niður 

(33). Gislefoss RE. et al hafa kannað stöðugleika á ALAT og ASAT eftir langtímageymslu við -20°C og 

komust að því að stöðugleiki á ALAT er ekki eins góður og á ASAT við langtímageymslu (12).    

Styrkur á ALAT í sermi er mismunandi eftir kyni og eru viðmiðunarmörk hjá konum <45 U/L og hjá 

körlum <70 U/L. Styrkur á ASAT í sermi er mismunandi eftir aldri og kyni. Viðmiðunarmörk fullorðinna 

kvenna eru <35 U/L og fullorðinna karla <45 U/L (34).  

1.4.2 Ónæmisglóbúlín  

Ónæmisglóbúlín (e. immunoglobulin (Ig)) eru mótefni sem mynduð eru af plasmafrumum en til eru 

fimm gerðir af þeim, IgG, IgA, IgM, IgD og IgE. Ónæmisglóbúlín af gerð D og E eru í mjög litlu magni 

og verður ekki farið nánar í þau hér.  

Immunoglobulin G (IgG) er aðal mótefni líkamans og eru um 70-75% af ónæmisglóbúlínum í 

líkamanum. Um 65% af IgG er að finna utan æða (e. extravascular) og afgangurinn finnst í 

millifrumuvökva. Hlutverk IgG er að verja okkur gegn bakteríum og veirum en það hefur auk þess 

hæfileika til að binda og eyða virkni eiturefna (e. toxins) sem sumar bakteríur framleiða (35). 

Immunoglobulin A (IgA) er um 10-15% af ónæmisglóbúlínum í sermi. Það er myndað af 

plasmafrumum í slímhimnum í görnum og lungnapípu (e. bronchi) og í mjólkurgöngum brjósta. 

Hlutverk þess er að binda eitur (e. toxins) og í samstarfi við leysiensím þróar það virkni gegn 

bakteríum og veirum. IgA er seytt út á yfirborð húðar og slímhúðar með tárum, munnvatni, svita, mjólk 

og broddmjólk. Með seytingu út á yfirborð varnar IgA gegn staðbundnum sýkingum (35). 
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Immunoglobulin M (IgM) er um 5-10% af ónæmisglóbúlínum sem finnast í sermi fullorðinna. Það er 

stærst þeirra og minnst sérhæft. Vegna stærðar er það aðeins að finna í sermi þar sem það kemst ekki 

út úr æðum. Það er fyrsta ónæmisglóbúlínið sem nýburar mynda. IgM verndar gegn sníkjudýrum og er 

fyrst á staðinn þegar upp kemur bakteríu- eða veirusýking. Hægt er að nota eiginleika IgM og IgG til 

að greina hvort um nýja eða langvinna sýkingu er að ræða, þar sem styrkur á IgM er mikill í nýrri 

sýkingu en minnkar eftir því sem líður á, en styrkur IgG er lítill í nýrri sýkingu en hærri þegar líður á 

(35). 

Líffræðilegur breytileiki (bias) samkvæmt rannsókn Ricos C. et al á IgG er 4,3%, á IgA er 9,1% og á 

IgM er 11,9%. Líffræðilegur fráviksstuðull (CV%) hjá einstaklingi á IgG er 4,5%, á IgA 5,4% og á IgM 

5,9% og á milli einstaklinga á IgG 16,5%, IgA 35,9% og IgM 47,3%. Stöðugleiki er því góður í hverju 

sýni en getur sveiflast mikið á milli einstaklinga (31).  

Samkvæmt rannsókn Gislefoss RE. et al er stöðugleiki IgG góður óháð geymslutíma (12). 

Samkvæmt rannsókn Zhang DJ. et al hefur sá tími sem líður frá sýnatöku þar til sýni er niðurskilið ekki 

áhrif á stöðugleika ónæmisglóbúlína (33). 

Styrkur ónæmisglóbúlína er breytilegur eftir aldri, nýburar fá fyrst um sinn mótefni frá móður og fara 

svo smátt og smátt að mynda þau sjálf. Styrkur á IgG í sermi er lægstur frá 3-6 mánaða en þá hefur 

styrkur mótefna frá móður minnkað og nýburar ekki farnir að mynda sjálfir fyrr en við 6 mánaða aldur. 

Viðmiðunarmörk á styrk IgG í sermi fullorðinna er 6,1-15,7 g/L. Styrkur á IgA í sermi er minnstur strax 

eftir fæðingu og eykst svo hægt og eru viðmiðunarmörk hjá fullorðnum 0,7-3,7 g/L. Styrkur IgM í sermi 

fer fljótt að hækka hjá nýburum og er nær kominn í fullorðins styrk við 6 mánaða aldur, 

viðmiðunarmörk hjá fullorðnum eru 0,4-2,3 g/L (34).  

1.4.3 Natríum og Kalíum 

Natríum (Na
+
) og Kalíum (K

+
) eru hvoru tveggja elektrólýtar og sjá um ásamt öðrum elektrólýtum að 

viðhalda jafnvægi á vatnsbúskap og osmótískum þrýstingi í vefjum. Einnig spila þeir stórt hlutverk í 

viðhaldi á sýrustigi (pH). Þeir eru mikilvægir fyrir starfsemi hjarta og vöðva sem og við oxunar og 

afoxunarhvörf og sem hjálparþættir ensíma (23). 

Na
+
 er aðal katjónin (e. cation) í utanfrumuvökva og K

+
 er aðal katjónin í innanfrumuvökva. Það er 

ákveðið jafnvægi þar á milli sem Na
+
/K

+
 dælan sér um að viðhalda með réttum jónastyrk innan og utan 

frumu. Na
+
/K

+
 dælan er mikilvæg fyrir taugaboðflutning og samdrátt hjarta- og vöðvafrumna. Styrkur K

+
 

er mestur í frumum vefja og næstmestur í rauðum blóðkornum. Bæði Na
+
 og K

+
 magni í líkamanum er 

viðhaldið með upptöku úr fæðu og sjá nýrun um að viðhalda réttum styrk í blóði með því að skola út 

umfram magni (23). 

Líffræðilegur breytileiki (bias) samkvæmt Ricos C. et al á Na
+
 er 0,3% og á K

+
 1,8%. Líffræðilegur 

fráviksstuðull (CV%) hjá sama einstaklingi fyrir Na
+
 er 0,7% og fyrir K

+
 4,8%, á milli einstaklinga er 

líffræðilegur fráviksstuðull á Na
+
 1,0% og á K

+
 5,6%. Þetta gefur að stöðugleiki lífefnanna tveggja er 

mjög góður (31). 

Styrkur K
+ 

var mældur í rannsókn Gislefoss RE. et al þar sem stöðugleiki nokkurra lífefna í lífsýnum 

í Janus lífsýnasafni var kannaður. Reyndist stöðugleiki K
+
 vera góður við langtímageymslu en ýmsir 

þættir í blóðsýnatöku og meðhöndlun fyrir geymslu hafa áhrif á aukinn styrk. Rauðkornarof veldur leka 
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á K
+
 út úr rauðum blóðfrumum, ef hnefi er krepptur meðan stasi er á við blóðsýnatöku getur það valdið 

því að K
+
 lekur úr vöðvafrumum og ef blóðsýni hefur verið látið standa of lengi áður en það er skilið 

niður veldur það einnig leka á K
+
 úr frumum út í sermi (2, 13, 14, 21-23). Styrkur á Na

+
 var einnig 

mældur í sömu rannsókn þar sem það er stöðugt í líkamanum og við geymslu. Við meðhöndlun og 

blóðsýnatöku skal tryggja að tappi blóðsýnaglass sé þéttur þar sem uppgufun hefur áhrif á mældan 

styrk (verður falskt hækkaður) ásamt því að rauðkornarof getur valdið lækkun á styrk Na
+
 (2, 25).   

Viðmiðunarmörk fyrir styrk Na
+
 í sermi eru 137-145 mmól/L og viðmiðunarmörk fyrir styrk K

+
 í sermi 

eru 3,6-4,6 mmól/L (36).  

1.4.4 Kreatínin 

Kreatín er myndað í nýrum, lifur og brisi og er þaðan flutt með blóði til annarra líffæra eins og vöðva og 

heila sem mynda fosfókreatín sem er háorku efnasamband. Við vöðvasamdrátt eru þessi 

efnasambönd nýtt og hluti af fríu kreatíni í vöðvum breytt í kreatínin sem er úrgangsefni af kreatín. Á 

hverjum degi er ákveðið magn framleitt af kreatínin og helst sú framleiðsla í nokkuð góðu jafnvægi í 

líkamanum og er magn þess bundið við vöðvamassa einstaklinga. Einnig helst jafnvægi kreatínin í 

blóði nokkuð stöðugt en það er þó aðeins bundið sveiflum á mataræði (þá aðallega tengt kjötneyslu). 

Kreatínin er að finna í öllum líkamsvökvum og skolast út um nýrun (37, 38). Hækkun á styrk kreatínin 

er að finna í sermi þegar nýrnaskemmd er af völdum eða sem veldur of háum blóðþrýstingi (39). 

Líffræðilegur breytileiki (bias) samkvæmt Ricos C. et al á kreatínin er 3,8%, líffræðilegur 

fráviksstuðull (CV%) hjá einstaklingum á kreatínin er 5,3% og 14,2% milli einstaklinga (31).  

Rannsókn Gislefoss RE. et al frá 2008 sýndi fram á að stöðugleiki kreatínin í sermi er góður til 

langs tíma (2). Við blóðsýnatöku eða meðhöndlun getur rauðkornarof valdið falskri hækkun á styrk 

kreatínin (25).   

Styrkur á kreatínin í sermi fer eftir vöðvamassa einstaklinga og því fer hann eftir aldri og kyni þar 

sem styrkur er oftast hærri hjá körlum en konum (21) og taka viðmiðunarmörk mið af því þar sem 

styrkur hjá körlum er 60-100 μmól/L og hjá konum 50-90 μmól/L (36). 

1.4.5 LDH 

Lactate dehydrogenase (LD eða LDH) er ensím og finnst það í umfrymi allra frumna líkamans. Til eru 

fimm mismunandi ísóform/ísóensím af LDH (LD-1, LD-2, LD-3, LD-4 og LD-5) og hvata öll ísóform 

LDH til oxunar/afoxunar á lactate í pyruvate og á pyruvate í lactate (40). Ensím virkni LDH er u.þ.b. 

500 sinnum meiri í vefjum en í sermi og því þarf ekki nema lítinn leka úr vef til að auka magn þess 

talsvert í sermi. Mismunandi ísóform/ísóensím er að finna í mismunandi vefjum. T.d. er LD-1 og LD-2 

sem ferðast hraðar og eru að finna í ríkjandi mæli í hjartavöðva, nýrum og rauðum blóðkornum en LD-

4 og LD-5 eru meira ríkjandi í beinagrindarvöðvum og lifur (32, 40). Aukning á styrk LDH í sermi getur 

verið að mörgum orsökum vegna staðsetningar þess í öllum vefjum líkamans. T.d. eru illkynja 

sjúkdómar valdir að hækkun LDH í sermi og eru því mælingar á LDH notaðar t.d. til að fylgjast með 

framgangi krabbameina (32). 
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Líffræðilegur breytileiki (bias) samkvæmt rannsókn Ricos C. et al á LDH er 4,3% og líffræðilegur 

fráviksstuðull (CV%) hjá sama einstaklingi er 8,6% en á milli einstaklinga 14,7% (31). 

Mismunandi ísóform LDH bregðast misvel við kulda og eru LD-4 og LD-5 einstaklega óstöðug og 

tapast virkni þeirra hratt ef sýni eru geymd við -20°C. Röng meðhöndlun sem leiðir til rauðkornarofs 

t.d. ef blóðsýnaglas er ekki fyllt nægilega getur orðið til þess að sýni er ónothæft til mælinga á LDH 

(32). Tíminn sem líður frá sýnatöku og þar til sýni er niðurskilið getur haft áhrif á styrk LDH í sermi þar 

sem lengri tími sem blóðfrumur eru í snertingu við sermi eykur líkur á að ensím eins og LDH nái að 

leka út úr frumunum (33). 

Styrkur í sermi er mestur undir 6 mánaða aldri (1200 U/L) en fer svo hratt minnkandi og eru 

viðmiðunarmörk hjá fullorðnum 105-205 U/L (34). 

1.4.6 Heildarmagn Bilirúbíns 

Bilirúbín verður til við niðurbrot á hemóglóbíni sem fer að mestu fram í netþekjufrumum (e. 

reticuloendothelial cells) (41). Eftir að bilirúbín hefur myndast er það bundið við albúmín í blóði sem 

sér um að flytja það til lifrar. Lifrin sér svo um að vinna úr bilirúbíninu þannig að það er að mestu 

hreinsað út með galli en að hluta með þvagi eða saur. Heildarmagn bilirúbíns (Tbil) er summa þeirra 

forma sem finnast í sermi eða plasma af ótengdu bilirúbín (Bu), mono- og di-glucuronide tengdu 

bilirúbín (Bc) og delta bilirúbín (DELB). Styrkur heildarmagns bilirúbíns í sermi gefur upplýsingar um 

lifrarstarfsemi (27, 41).  

Líffræðilegur breytileiki (bias) samkvæmt rannsókn Ricos C. et al á heildarmagni bilirúbíns er 

11,4% og líffræðilegur fráviksstuðull (CV%) hjá sama einstaklingi er 23,8% og á milli einstaklinga 39% 

(31). 

Langvarandi fasta getur valdið aukinni úthreinsun á bilirúbín og því mælist heildarmagn bilirúbín 

lækkað (21). Meðhöndlun eftir blóðsýnatöku skiptir máli þar sem bilirúbín er brotið niður af ljósi og því 

mikilvægt að halda sýni frá ljósi fram að mælingu (2, 12, 27). Í rannsókn Gislefoss RE. et al frá 2008 

kom fram mikill munur á styrk bilirúbíns í yngstu og elstu sýnunum sem rakið var til þess að sýni hafi 

ekki verið í fullkomnu myrkri allan geymslutímann. Það hefur ekki áhrif á stöðugleika bilirúbíns þó að 

24 klst líði frá blóðsýnatöku þar til blóðsýni er niðurskilið og bilirúbín virðist vera stöðugt í frysti við -

20°C í allt að 28 daga (2).  

Styrkur bilirúbíns í sermi er hærri hjá nýburum og 4-5 dögum eftir fæðingu getur hann verið allt að 

200 μmól/L en viðmiðunarmörk hjá fullorðnum eru 5-25 μmól/L (36).   

1.4.7 Þvagsýra 

Þvagsýra (e. uric acid) er niðurbrotsefni púrína sem er að finna í erfðaefni (DNA og RNA) í frumum 

líkamans og í fæðu. Þvagsýra verður til við niðurbrot á erfðaefni í blóði og við niðurbrot í meltingarvegi 

þaðan sem hún er flutt til nýrna sem sér um að skola henni út með þvagi (37, 42). Dagleg myndun á 

þvagsýru er ca. 400 mg út frá niðurbroti á púrínum í líkamanum og um 300 mg frá fæðu (37). Hækkun 

á styrk þvagsýru í sermi verður vegna sjúkdóma í nýrum (38). 
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Líffræðilegur breytileiki (bias) á þvagsýru samkvæmt rannsókn Ricos C. et al er 4,9% og 

líffræðilegur fráviksstuðull (CV%) hjá sama einstaklingi er 9% og á milli einstaklinga 17,6% (31). 

Stöðugleiki þvagsýru í sermi við langtímageymslu er ekki góður samkvæmt rannsókn Gislefoss RE. 

et al frá árinu 2009 þar sem kemur fram tölfræðilega marktækur munur á þeim sýnum sem geymd 

voru í 25 ár samanborið við þau sýni sem geymd voru í styttri tíma. Rannsóknir hafa sýnt að 

stöðugleiki þvagsýru við geymslu í styttri tíma (4 mánuðir) við -20°C er góður. Það virðist því vera sem 

niðurbrot á þvagsýru eigi sér stað við langtímageymslu (12). Það hefur ekki áhrif á stöðugleika 

þvagsýru þó blóðsýni bíði í allt að 24 klst áður en það er niðurskilið samkvæmt rannsókn Zhang DJ. et 

al frá 1998 (33). 

Styrkur þvagsýru í sermi er breytilegur eftir kyni og aldri. Viðmiðunarmörk fyrir styrk í sermi karla er 

230-480 μmól/L, hjá konum yngri en 50 ára 155-350 μmól/L og konum eldri en 50 ára 155-400 μmól/L 

(36).    
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2 Markmið 

Markmið diplómaverkefnisins var að rannsaka gæði lífsýna í lífsýnasafni LLSV. Rannsókn á gæðum 

lífsýna var framkvæmd með því að kanna annars vegar meðhöndlun sýnanna fyrir geymslu í LLSV og 

hins vegar áhrif geymslu á stöðugleika ýmissa lífefna í lífsýnum safnsins.  
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3 Efniviður og aðferðir 

3.1 Úrtak rannsóknarþýðis 

Við vinnslu rannsóknarinnar var notast við mæðraverndarsýni úr lífsýnasafni LLSV. Úrtakið var alls 

400 sýni frá fjórum tímabilum, 100 frá hverju tímabili; sýni geymd í 25 ár (tekin febrúar 1985 – febrúar 

1986), sýni geymd í 5 ár (tekin febrúar 2005 – febrúar 2006), sýni geymd í 2 ár (tekin febrúar 2008 – 

febrúar 2009) og 2ja mánaða sýni (tekin í nóvember 2010). Sýni voru valin af handahófi en þó með 

það til hliðsjónar að sýnamagn væri nægilegt (43). Til að komast að því hvernig blóðsýni voru 

meðhöndluð á hverjum tíma fyrir sig var leitað til starfsmanna sýkla- og veirufræðideildar (sjá viðauka 

1). Fengið var leyfi fyrir rannsókninni hjá Siðanefnd LSH og tilkynning send á Persónuvernd.  

3.2 Meðhöndlun lífsýna við vinnslu rannsóknar 

Þegar úrtak sýna fyrir rannsóknina var fundið til var reynt eftir fremsta megni að hindra að sýnin næðu 

að þiðna. Það var gert með því að sýnakassar sem sóttir voru í frysti voru látnir standa á ís ásamt 

þeim kassa sem sýnum var safnað í.  

Tekin voru úr frysti 10 lífsýni frá hverju tímabili, alls 40 sýni, og þau látin þiðna í 40 – 60 mínútur, á 

meðan voru mæliglös undirbúin og merkt. Sýni voru hrist á hristara og því næst voru tekin 350 μL úr 

hverju þeirra og sett í þar til gerð sýnaglös. Lífsýnum var skilað jafnóðum í frysti aftur eftir að tekið 

hafði verið úr þeim fyrir rannsóknina til að hafa tímann sem þau voru ekki í frysti sem stystan.   

3.3 Mælingar lífefnarannsókna 

Eftir þiðnun og blöndun sýna liðu u.þ.b. 2 klst þar til byrjað var að mæla þau. Alls voru 11 lífefni mæld í 

hverju lífsýni fyrir sig og fóru mælingar fram á Klínískri lífefnafræðideild LSH við Hringbraut. Mælingar 

á ónæmisglóbúlínum voru framkvæmdar á sjálfvirku efnagreiningartæki, Hitachi 912 (Roche 

Diagnostics, USA). Eftir það voru sýni flutt í mælibolla áður en aðrar lífefnamælingar fóru fram á 

VITROS® 5,1 FS (Ortho Clinical Diagnostics, USA) efnagreini. Að lokum var afgangur af lífsýnum 

settur aftur í glösin og þau sett í kæli (ef grípa þyrfti til þeirra aftur).  

3.3.1 Hitachi 912 

Mælingar á ónæmisglóbúlínum, IgA, IgG og IgM, voru gerðar á Hitachi 912 (Roche Diagnostics, USA) 

sem byggir á mótefnagruggmælingu (e. immunoturbidimetric assay) til að mæla magn lífefna í 

sermissýni.  

Mælingin fer þannig fram að byrjað er á að þynna sýni með TRIS buffer og svo er bætt út í anti-Ig 

(G, A eða M) mótefni sem er látinn bindast mótefni í sýni. Við þetta verður til mótefnaflóki (e. 

antigen/antibody complex) sem dregur í sig ljós og mælir aðferðin (turbidimetry) það ljós sem kemst í 

gegnum lausnina og er það í öfugu hlutfalli við styrk lífefnis í sýni.  

Þegar ljósi er beint að lausninni (sýni) þá eru hlutar þess sem tvístrast, hlutar þess gleyptir af sýni 

og hluti fer í gegnum sýnið og er það ljós mælt með ljósnema eins og sést á mynd 1 (44). Hvarfið er 
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látið ganga hratt að endapunkti með aðstoð PEG (polyethylene glycol) en það eykur næmni og 

minnkar líkur á að sýni innihaldi auka mótefnavaka sem kalla fram falska neikvæða niðurstöðu (45). 

 

 

Mynd 1. Einföld mynd af gruggmælingu, ljósi er beint að sýni sem dregur í sig hluta þess, hluti 
ljóss dreifist og hluti kemst beint í gegn og er sá hluti mældur með ljósnema (44). 

3.3.1.1 Gæðaeftirlit og stýrisýni 

Daglega eru mæld stýrisýni (e. control) sem er hluti af innra gæðaeftirliti á mælingum ónæmisglóbúlína 

á klínískri lífefnafræðideild LSH við Hringbraut. Mæld eru há og eðlileg (e. normal) stýrisýni og út frá 

þeim mælingum er reiknaður fráviksstuðull (CV), sem er hlutfall af staðalfráviki og meðaltali og sett 

fram sem prósentutala. Niðurstöður fyrir útreiknaðan fráviksstuðul á tímabilinu 5.12.10 – 20.01.11 fyrir 

há og eðlileg stýrisýni á IgG, IgA og IgM má sjá í töflu I ásamt hæsta og lægsta mælda gildi stýrisýna. 

Einnig er ytra gæðaeftirlit á rannsóknarstofunni þar sem mæld eru stýrisýni á 3ja mánaða fresti sem 

koma frá Labquality í Finnlandi.  

Tafla I. CV% stýrisýna, ásamt meðaltali mælinga, lægsta og hæsta mælda gildi.  

  

 
lífefni 

Eðlileg stýrisýni:  

CV%, meðaltal
*
 (lægsta og hæsta 

gildi)* n** = 34 

Há stýrisýni:  

CV%, meðaltal* (lægsta og hæsta 
gildi)* n** = 34 

IgA 2,65        1,22        (1,16-1,28) 2,77        3,74        (3,53-3,96) 

IgG 2,45        6,67        (6,42-6,95)     1,45        18,9        (18,36-19,41) 

IgM 4,64        0,85        (0,77-0,95)              2,14        2,48        (2,38-2,61) 

     *g/L, ** n = fjöldi mældra stýrisýna. 

3.3.2 VITROS® 5,1 FS  

Mælingar á lífefnunum ASAT, ALAT, LDH, Na
+
, K

+
, Krea, þvagsýru og heildarmagni bilirúbíns voru 

gerðar á VITROS® 5,1 FS. Vitros byggir á þurrkemíutækni þar sem notaðar eru sérstakar 

hvarfefnaskífur (e. slides) til mælinga fyrir hvert lífefni. Aðferðin sem tækið notar byggir á 

litrófsmælingu þar sem litarefni er bundið við myndefni og á endurkastsljósmælingu þar sem mælt er 

endurkast frá hvítum fleti (Ihvítur) og endurkast frá svörtum fleti (Isvartur) sem eru þekktir. Endurkast frá 

hvarfefnafleti er svo borið saman við endurkastið frá þeim svörtu og hvítu. Jafnan sem notuð er til að 

finna út styrk efnis (R) út frá þessum breytum er R = (IR – Isvart )/ Ihvítur (44).  

Aðferðin til að mæla ASAT, ALAT, LDH og þvagsýru heitir endurkastslitrófsmæling (e. reflectance 

spectrophotometry) og byggir á því að ljósi er beint að hvarfefnaskífunni og er hlutfall ljóss sem 

endurkastast af litnum frá efnahvarfinu í réttu hlutfalli við styrk lífefnis sem er til staðar í sýni (44).  
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Við mælingu á kreatínin er notuð aðferð sem heitir tveggja punkta mæling (e. two point rate) og 

byggir á því að eftir að sýni er látið á hvarfefnaskífu er endurkast mælt, sýni látið bíða (inkúbera) áður 

en endurkast er mælt aftur og er munur á þéttleika endurkastsins í hlutfalli við styrk kreatínin í sýni 

(37). 

Aðferðin sem notuð er við mælingu á Tbil heitir litmæling (e. colorimetry) og byggir á því að styrkur 

á heildarmagni bilirúbíns er metin út frá mælingum við tvær bylgjulengdir þar sem önnur útilokar 

truflandi þætti (46).  

Aðferðin sem notuð er við mælingar á Na
+
 og K

+
 heitir spennumæling (e. potentiometric) og byggir 

á því að mæld er spenna sem myndast milli tveggja rafskauta. Þar sem sýni er látið á annað rafskautið 

og viðmiðunarlausn á hitt og á milli þeirra myndast spenna sem er svo mæld (46, 47). 

3.3.2.1 Hvarfefnaskífur 

Hvarfefnaskífur eru byggðar upp af þremur til sjö lögum allt eftir því hvaða lífefni skal mælt (48). Efsta 

og neðsta lag hvarfefnaskífu eru ytri umgjörð hennar en þar á milli er að finna þrjú lög, dreifilag (e. 

spreading layer) sem sér um að dreifa sýni jafnt á næsta lag og einnig að draga úr truflandi þáttum. 

Eitt eða fleiri hvarfefnalög (e. reagent layer) þar sem efnahvörf fara fram og á þeim eru mismunandi 

efni að finna eftir því fyrir hvaða mælingu hvarfefnaskífa er gerð, ásamt því að litvísar eru bundnir við 

myndefnið sem verður til við efnahvarfið. Neðst er svo að finna stuðningslag (e. support layer) sjá 

mynd 2. 

 

Mynd 2. Hvarfefnaskífa notuð við litmælingar, tveggja punkta mælingar og endurkasts-
litrófsmælingar, samsett úr dreifilagi, þremur hvarfefnalögum og stuðningslagi (49). 

Sérstök hvarfefnaskífa er notuð við mælingar á elektrólýtum (sjá mynd 3) þar sem notuð eru jónavals 

(e. ion-selective) rafskaut. Sýni og viðmiðunarlausn (e. reference solution) eru notuð og saman breyta 

þau rafskauti í rafefna hálf-rafhlöðu (e. electrochemical half-cell). Efsta lag hvarfefnaskífu hefur 

pappírsbrú þar sem sýni og viðmiðunarlausn er bætt á, næsta lag hefur jónaleiðandi efni, sérhæft fyrir 

hvern elektrólýta. Næst er viðmiðunarlag (e. reference layer), silfur, silfur klóríð lag (e. silver, silver 

cloride layer) og að lokum er stuðnings lag (e. support layer) (48, 50, 51). 

 

Mynd 3. Hvarfefnaskífa til spennumælinga hefur pappírsbrú með jónavals rafskautum, silfur, 
silfur klóríð lag og stuðningslag (49). 
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3.3.2.2 Gæðaeftirlit og stýrisýni 

Daglega eru mæld stýrisýni (e. control) sem hluti af innra gæðaeftirliti á lífefnamælingum 

framkvæmdum á VITROS® 5,1 FS á Klínískri lífefnafræðideild LSH við Hringbraut. Há og eðlileg (e. 

normal) stýrisýni eru mæld og út frá þeim mælingum er reiknaður fráviksstuðull (CV), sem er hlutfall af 

staðalfráviki og meðaltali og sett fram sem prósentutala. Fráviksstuðull mælinga á stýrisýnum fyrir 

ALAT, Tbil, K
+
, Krea, LDH, Na

+
 og þvs er reiknaður frá tímabilinu 5.12.10 – 20.01.11 og fyrir ASAT frá 

tímabilinu 3.01.11 – 20.01.11, niðurstöður má sjá í töflu II. Ytra gæðaeftirlit á rannsóknarstofunni fer 

fram 1 sinni í mánuði þegar mæld eru stýrisýni frá Labquality í Finnlandi.  

Tafla II. CV% stýrisýna, ásamt meðaltali mælinga, lægsta og hæsta mælda gildi. 

  
 

lífefni 

Eðlileg stýrisýni:  

CV%, meðaltal mælinga (lægsta 
og hæsta gildi) n

d
 = 47 

Há stýrisýni: 

 CV%, meðaltal mælinga (lægsta 
og hæsta gildi) n

d
 = 47 

ALAT 4,68         43,6
a
        (39-48)

a
 1,29          189,4

a
       (183-195)

a
 

ASAT 6,52         35,8
a
        (34-41)

a 
4,8            200,1

a
       (189-221)

a
 

Tbil 5,01         16,8
b
        (16-19)

b 
2,04          235,6

b
       (229-250)

b 

K
+
 1,62         3,1

c
          (3,0-3,2)

c 
1,14          5,6

c
           (5,4-5,7)

c
 

Krea 1,28         86,9
b
        (85-90)

b 
1,43          497,1

b
       (483-507)

b 

LDH  2,85        168,4
a
      (160-178)

a
 1,96          516,8

a
       (488-539)

a
 

Na
+ 

0,74         120,3
c
      (119-122)

c
 0,78          143,9

c
       (142-146)

c
 

Þvs 1,12         245,0
b
      (237,8-249,9)

b 
1,02          638,8

b
       (627,1-653,1)

b 

                        a U/L, b μmól/L, c mmól/L, dn = fjöldi mældra stýrisýna. 

3.4 Tölfræði – úrvinnsla gagna 

Tölfræðiforritið R 2.12.2 (útgefið 25. febrúar 2011, The R foundation for statistical Computing) var 

notað í rannsóknarverkefninu til útreikninga á tölfræðiprófum og við athugun á dreifingu gagna. Einnig 

var töflureiknirinn Microsoft Office Excel 2007 notaður við uppsetningu á töflum. Samanburður á 

meðaltölum úr niðurstöðum frá mælingum lífefnarannsókna milli geymslutímabila var gerður með 

ANOVA og Tukey prófi í R tölfræðiforriti. Við túlkun á niðurstöðum gildir, ef p-gildi ≤ 0,05 eru meira en 

95% líkur á að tölfræðilega marktækur munur sé á milli geymslutímabila. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Meðhöndlun mæðraverndasýna í LLSV  

Breytingar hafa orðið á því ferli sem lífsýni fara í gegnum áður en þeim er komið fyrir í geymslu 

lífsýnasafns LLSV. Mæðraverndarsýni berast alla daga á sýkla- og veirufræðideild frá 

heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og utan að landi, kvennadeild LSH og 

Heilsuverndarstöðinni. Langflest lífsýni sem berast eru heilblóð en þó var/er eitthvað um að sermissýni 

berist.  

Fyrir 25 árum (árið 1985) bárust lífsýni fyrst til sýklafræðideildar og voru aðeins niðurskilin í 

skilvindu tvisvar í viku við 3000 rpm í 10 mínútur, á mánudögum og miðvikudögum og sett í 2 mL Nunc 

polypropylene plastglös (sjá mynd 4 í viðauka 1) og gátu sýni því beðið óniðurskilin frá fimmtudegi 

fram á mánudag. Fyrir 5 árum (árið 2005) var farið að niðurskilja öll lífsýni um leið og þau bárust á 

sýklafræðideild og sermi aðskilið öðrum blóðhlutum og sett í 1,8 mL Sarstedt Polypropylene plastglös 

(sjá mynd 4 í viðauka 1). Bærust blóðsýni seint á föstudegi voru þau sett í kæli fram á mánudag áður 

en þau voru niðurskilin. Blóðsýnin voru flutt frá sýklafræðideild yfir á veirufræðideild á þriðjudögum og 

fimmtudögum. Að vinnslu lokinni á veirufræðideild voru sýni fryst við -20°C en fyrir u.þ.b. ári síðan voru 

sýni frá 2005 færð í -40°C frystiklefa. Skal það haft í huga við túlkun á niðurstöðum.  

Fyrir 2 árum (árið 2008) hafði móttöku blóðsýna verið breytt þannig að nú berast þau beint til 

veirufræðideildar. Heilblóð er niðurskilið jafnóðum við 3000 rpm í 8 mínútur í 5810R skilvindu 

(Eppendorf AG, Þýskaland) og sett í 2 mL Nalgene Polypropylene geymsluglös (sjá mynd 4 í viðauka 

1). Blóðsýni sem berast seinnipart á föstudegi eða um helgi geta þurft því að bíða í kæli þar til á 

mánudegi þegar þau eru niðurskilin. Þegar blóðsýni hafa verið niðurskilin er hluti settur í geymsluglas 

og það sett beint í frysti og hluti er færður í vinnsluglas sem geymt er í kæli þar til það fer í vinnuferli.  

4.2 Meðaltal, staðalfrávik og öryggismörk af mældum gildum lífefna 

Tafla III sýnir reiknuð meðaltöl, staðalfrávik fyrir mælingar lífefna hvert geymslutímabil fyrir sig ásamt 

95% öryggismörkum og líffræðilegum frávikastuðli (CVB) milli viðfangsefna. Til að reikna út rétt 95% 

öryggismörk (95% CI) var gert t-próf og af þeim gögnum sem ekki voru normaldreifð var tekinn log af 

gögnunum og þeim svo varpað til baka með exp til að fá út rétt CI. 

 

Tafla III. Meðaltal, staðalfrávik og 95% öryggismörk mælinga ásamt líffræðilegum fráviksstuðli. 

  meðaltal [95% öryggismörk] 

Líffræðilegur 
fráviksstuðull

*
  

  (staðalfrávik) 

  Geymslutímabil 

Lífefni 2 mánuðir 2 ár 5 ár 25 ár (CVB) 

ALAT 
22,0 [19,9-22,3] 20,8 [18,8-21,0] 21,5 [19,8-21,9] 18,1 [16,4-18,4] 

41,6 
(7,3)  (7,1)  (5,9)  (5,1)  

ASAT 
21,2 [19,6-21,6] 20,9 [19,1-21,2] 17,0 [15,6-17,3] 13,5 [12,0-13,7] 

17,9 
(5,4)  (6,6)  (4,8)  (4,7)  

Tbil 
3,0 [2,3-2,8] 2,6 [2,2-2,5] 2,2 [2,0-2,2] 2,0 [2,0-2,2] 

39 
(2,3)  (1,7)  (0,8)  (0,0)  
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Tafla III, framhald         

  meðaltal [95% öryggismörk] 

Líffræðilegur 
fráviksstuðull

*
  

  (staðalfrávik) 

  Geymslutímabil 

Lífefni 2 mánuðir 2 ár 5 ár 25 ár (CVB) 

K
+ 6,7 [5,8-6,7] 6,4 [5,6-6,4] 6,8 [6,0-6,9] 7,7 [6,2-7,6] 

5,6 
(2,8)  (2,7)  (2,7)  (3,9)  

Krea 
54,7 [53,0-55,6] 61,3 [59,5-62,3] 64,2 [62,3-65,3] 58,2 [56,5-59,1] 

14,2 
(6,6)  (7,3)  (7,7)  (6,6)  

LDH 
154,8 [143,2-157,3] 144,4 [132,1-146,7] 99,0 [90,5-100,6] 68,5 [63,9-69,8] 

14,7 
(47,0)  (43,6)  (29,6)  (16,0)  

Na
+ 138,1 [137,5-138,7] 141,1 [140,0-142,2] 140,7 [139,8-141,5] 142,4 [141,5-143,2] 

1 
(3,2)  (5,4)  (4,4)  (4,2)  

Þvs 
202,2 [193,2-211,2] 192,8 [183,5-202,1] 186,1 [174,5-197,6] 176,9 [168,8-184,9] 

17,6  
(45,2)  (46,6)  (57,9)  (39,7)  

IgA 
1,65 [1,51-1,80] 1,83 [1,68-1,98] 1,75 [1,61-1,88] 1,42 [1,32-1,51] 

35,9 
(0,7)  (0,8)  (0,7)  (0,5)  

IgG 
9,53 [9,13-9,93] 9,93 [9,57-10,29] 9,73 [9,36-10,10] 9,30 [8,96-9,64] 

16,5 
(2,0)  (1,8)  (1,9)  (1,7)  

IgM 
1,17 [0,95-1,14] 1,23 [1,01-1,22] 1,14 [0,93-1,13] 1,18 [1,03-1,20] 

47,3 
(0,6)  (0,5)  (0,6)  (0,4)  

*líffræðilegur fráviksstuðull milli einstaklinga (31). 

4.3 Prósentumunur á meðaltalsniðurstöðum lífefnamælinga 

Í töflu IV má sjá prósentumun meðaltalsniðurstaða lífefnamælinga milli mismunandi geymslutímabila 

ásamt leyfilegum líffræðilegum breytileika (Bias%). Prósentumunur var reiknaður með því að nota t.d. 

fyrir fyrsta dálkinn (00-02): (meðaltalALAT2-meðaltalALAT0)x100/meðaltalALAT0. 

Tafla IV. Prósentumunur á meðaltalsniðurstöðum lífefnamælinga ásamt líffræðilegum 
breytileika. 

Lífefni 

Prósentumunur á meðaltölum (%) 
Líffræðilegur 

breytileiki 
(Bias %)

**
 

Geymslutímabil
*
 

00-02 00-05 00-25 02-05 02-25 05-25 

ALAT -5,7 -2,5 -17,9 +3,4 -12,9 -15,7 12 

ASAT -1,3 -19,6 -36,3 -18,5 -35,4 -20,7 5,4 

Tbil -13,2 -26,1 -32,9 -14,8 -22,7 -9,2 11,4 

K
+ 

-4,8 +2 +15,4 +7,1 +21,3 +13,2 1,8 

Krea +12,1 +17,5 +6,4 +4,8 -5,1 -9,4 3,8 

LDH -6,7 -36,1 -55,8 -31,4 -52,6 -30,8 4,3 

Na
+ +2,2 +1,9 +3,1 -0,3 +0,9 +1,2 0,3 

Þvs -4,7 -8 -12,5 -3,5 -8,2 -4,9 4,9 

IgA +10,7 +5,9 -14,2 -4,4 -22,5 -18,9 9,1 

IgG +4,2 +2,1 -2,5 -2 -6,4 -4,5 4,3 

IgM +4,9 -2,2 +1 -6,8 -3,7 +3,3 11,9 

*00 = 2 mánuðir, 02 = 2 ár, 05 = 5 ár og 25 = 25 ár. **Líffræðilegur breytileiki úr grein eftir Ricos C. et al (31). 
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4.4 Samanburður á meðaltalsniðurstöðum lífefnamælinga eftir 
geymslutíma í LLSV 

Í töflu V má sjá niðurstöður úr fervikagreiningu (ANOVA) á mismuni á meðaltalsniðurstöðum 

lífefnamælinga milli mismunandi geymslutímabila ásamt niðurstöðum úr samtímasamanburði á 

meðaltalsniðurstöðum lífefnamælinga með Tukey prófi. F – gildi úr fervikagreiningu var notað til að 

bera saman meðaltalsniðurstöður lífefnamælinga milli mismunandi geymslutímabila. Hátt F – gildi gaf 

til kynna að raunveruleg meðaltöl voru ekki eins. P – gildið í fervikagreiningunni segir til um hversu 

óeðlilegt F – gildið er miðað við að núlltilgátan um að meðaltölin séu eins reynist rétt. Líkurnar á t.d. að 

fá F-gildi 1,98 eða hærra eru ekki nema 11,7% fyrir K
+
 ef núlltilgátan segir til um að engar breytingar 

verði á K
+
 mælingum við geymslu. Tukey er samtímasamanburður á meðaltalsniðurstöðum 

lífefnaefmælinga á öllum geymslutímabilum og því var hægt að skoða á hvaða tímabilum var 

tölfræðilega marktækur munur (p-gildi <0,05) fyrir hvert lífefni. 

Tafla V. Niðurstöður úr fervikagreiningu (ANOVA) og samtímasamanburði með Tukey. 

Lífefni 

ANOVA fyrir mismun              

á öllum 
geymslutímabilum. F-gildi  Samanburður með Tukey milli allra tímabila, p-gildi 

[n,m]
*
 (útlagar) Geymslutímabil

*
  

(p-gildi) 00-02 00-05 00-25 02-05 02-25 05-25 

ALAT 

10,01 

0,451 0,981 <0,001 0,694 0,004 <0,001  [388,3] (8)  

(<0,001) 

ASAT 
64,4 

0,950 <0,001 0,000 <0,001 <0,001 0,000 [388,3] (8)  

(<0,001) 

Tbil 
11,04 

0,179 <0,001 <0,001 0,173 0,005 0,566  [390,3] (6) 

 (<0,001) 

K
+ 

1,98 

0,876 0,963 0,366 0,607 0,084 0,661  [390,3] (6) 

(0,117) 

Krea 
35,63 

0,000 0,000 0,001 0,026 0,010 0,000  [388,3] (8) 

 (<0,001) 

LDH 
225,89 

0,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 [390,3] (6)  

(<0,001) 

Na
+ 

16,4 

<0,001 <0,001 0,000 0,891 0,189 0,035 [390,3] (6) 

 (<0,001) 

Þvs 
4,88 

0,507 0,084 0,001 0,759 0,096 0,536 [389,3] (7)  

(0,002) 

IgA 
6,99 

0,249 0,739 0,068 0,836 <0,001 0,003  [396,3] (0) 

 (<0,001) 

IgG 
2,14 

0,428 0,872 0,807 0,873 0,076 0,349 [396,3] (0) 

(0,095) 

IgM 
0,85 

0,721 0,998 0,745 0,602 1,000 0,628 [396,3] (0) 

(0,465) 
*n = fjöldi mældra sýna – fjöldi hópa, m = fjöldi hópa – 1, 00 = 2 mánuðir, 02 = 2 ár, 05 = 5 ár og 25 = 25 ár. 
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4.5 Bootstrap aðferð 

Bootstrap aðferð sem Solberg H lýsti í grein sinni frá 2004 (52) var notuð til að reikna út 90% 

öryggismörk (CI) lífefna. Aðferðin byggir á að tekið var 100 talna úrtak úr niðurstöðum mælinga fyrir 

hvert lífefni á hverju tímabili fyrir sig og það endurtekið 500 sinnum. Fyrir hvert 100 talna úrtak voru 

fundin 90% öryggismörk og síðan reiknað meðaltal af þeim 500 öryggismörkum sem fundin voru og 

meðaltöl sett fram í töflu VI sem lægri og hærri gildi. Fyrir hvert lægra og hærra gildi voru svo fundin 

90% öryggismörk. Það var gert til að skoða breytingu sem hugsanlega hefur orðið á viðmiðunarstyrk 

lífefna við geymslu lífsýna. Í töflu VI má sjá eðlileg viðmiðunarmörk til samanburðar við þau mörk sem 

reiknuð voru með bootstrap aðferð. 

Tafla VI. Bootstrap með útreiknuðum og eðlilegum viðmiðunarmörkum. 

  Lægra gildi (CI) Eðlileg 

  Hærra gildi (CI) við- 

lífefni Geymslutímabil miðunar- 

(eining) 2 mánuðir 2 ár 5 ár 25 ár mörkx 

ALAT 15,1 (13,9–16) 14 (13–15) 13,8 (12,9–15) 10,7 (9–12,8) 
 

10 

(U/L) 36,7 (30,2–43,2) 30,3 (27,2–37) 30,7 (27,1–35) 27,7 (23,9–32)   45 

ASAT 14,2 (14–15,8) 14,7 (13–15,75) 11 (10–12) 8,5 (8–9)   15 

(U/L) 31,3 (27,1–37) 30,5 (27–37) 25,7 (22,1–27,4) 21,3 (20–23,3)   35 

Tbil 2 (2–2) 2 (2–2) 2 (2–2) 2 (2–2) 
 

5 

(μmól/L) 7,9 (5–11) 5,8 (4–8) 3,3 (2–5) 2 (2–2)   25 

K
+
 4 (3,9–4,1) 4 (3,8–4,1) 4 (3,8–4,1) 4 (3,9–4)   3,6 

(mmól/L) 13,4 (10,6–14) 12,9 (10,9–14) 12,4 (10,5–14) 14 (14–14)   4,6 

Krea 45,3 (43–47) 51,1 (50–52) 53,1 (51–55,9) 49,2 (48–51) 
 

50 

(μmól/L) 65,6 (63,2–69) 72,1 (69–77,1) 76,6 (74–82) 69,9 (65,2–76)   90 

LDH 110,4 (101–119,6) 96,6 (86–106,8) 62,3 (54–70,1) 48,8 (43–53,7)   105 

(U/L)  220,1 (195,7–237,1) 212,7 (189,4–233) 147,5 (129–155) 98,9 (88,5–112)   205 

Na
+
 132 (130–134) 135,3 (134–137) 134,4 (133–136) 134,9 (134–136,7) 

 
137 

(mmól/L) 142,9 (142–144) 150,7 (144,1–154) 146,8 (146–148) 148,6 (147–150)   145 

Þvs 133,1 (114,6–143,7) 119,3 (109,9–140,8) 103,3 (74,6–118,2) 112 (95–129,3)   155 

(μmól/L) 280,9 (257,0–295,3) 275,3 (239,13–305,7) 292,2 (258,2–333,7) 250,9 (228,5–267,7)   350 

IgA 0,70  (0,50–0,84) 0,85  (0,71–0,91) 0,82  (0,55–1,01) 0,70  (0,51–0,78) 
 

0,70 

(g/L) 2,91 (2,55–3,25) 3,23 (2,97–3,42) 2,97 (2,70–3,36) 2,12 (2,01–2,43)   3,70 

IgG 6,32  (5,82–6,87) 7,16  (6,23–7,78) 6,88  (6,56–7,13) 6,73  (6,24–7,10)   6,10 

(g/L) 12,62  (11,91-13,03) 12,90  (12,26–13,32) 12,92  (11,82–14,06) 12,26  (11,40–13,01)   15,70 

IgM 0,52  (0,46–0,57) 0,54  (0,49–0,61) 0,46  (0,30–0,56) 0,56  (0,50–0,64) 
 

0,40 

(g/L) 2,38 (1,94–3,10) 2,24 (2,03–2,37) 2,17 (1,74–2,61) 1,87 (1,63–2,07)   2,30 
x viðmiðunarmörk fyrir konur samkvæmt Nordic reference interval project´s (NORIP) (34, 36). 

 

4.6 Mæld miðgildi lífefna 

Í töflu VII má sjá miðgildi úr niðurstöðum lífefnamælinga og það bil sem helmingur mælinga liggur á 

(interquartile range) fyrir hvert geymslutímabil fyrir sig.  
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Miðgildi var fundið með því að raða upp niðurstöðum úr mælingum á hverju lífefni fyrir öll 

geymslutímabil, frá lægstu upp í hæstu gildi mælinga og sú tala sem er í miðjunni er miðgildið hvers 

lífefnis á hverju tímabili.    

Tafla VII. Miðgildi mælinga og interquartile range (25-75%). 

  
Miðgildi (interquartile range 25-75%) 

Geymslutímabil 

 lífefni 2 mánuðir 2 ár  5 ár 25 ár 

ALAT    20       (18-25)     20        (16-22,5)    21        (21-24)    18        (15-20) 

ASAT    20       (18-23,5)    19        (17-23)    16        (14-20)    13        (10-16) 

Tbil
a
    2         (2-3)    2          (2-2)    2          (2-2)    2          (2-2) 

K
+ 

   6,4      (4,3-7,8)    5,7       (4,4-7)    6,1       (4,6-8,1)    6,4       (4,2-11,2) 

Krea    54       (50,5-59)    61        (56-66)    63        (59-69)    58        (54-61) 

LDH    147     (128,5-168)    135      (116,5-161,5)    96        (81,5-108,5)    65        (58-75) 

Na
+ 

   138     (137-140)    141      (138,5-142,5)    141      (138,5-143)    143      (140-145) 

Þvs    202,3  (174,4-225,2)    191,6   (164,8-220,2)    181,3   (151,2-217,5)    176,8   (153,4-201,1) 

IgA    1,58    (1,13-2,07)    1,79     (1,26-2,19)    1,69     (1,19-2,10)    1,46     (1,06-1,71) 

IgG    9,55    (8,08-10,81)    9,63     (8,73-11,34)    9,77     (8,60-10,94)    9,28     (8,15-10,41) 

IgM    1,02    (0,75-1,39)    1,12     (0,80-1,54)    1,05     (0,80-1,38)    1,22     (0,91-1,43) 

aflestar mælingar á Tbil reyndust <2 og eru skráðar sem 2. 
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5 Umræða 

Lífsýnasöfn hafa að geyma mikilvægan efnivið fyrir rannsóknir á lífefnum. Því er mikilvægt að lífsýni 

séu meðhöndluð og varðveitt með þeim hætti að treysta megi gæðum þeirra í hvívetna. Til að svo 

megi verða þarf að fylgja viðurkenndum stöðlum og verklagi við frágang lífsýna auk þess sem tryggja 

þarf stöðugleika í geymslu. 

Verkefni þetta byggir á rannsókn þar sem 11 lífefni í 400 mæðraverndarsýnum sem geymd höfðu 

verið mislengi í lífsýnasafni LLSV við -20°C voru mæld. Ákveðið var að vinna með mæðraverndarsýni 

þar sem auðvelt er að afmarka þann sýnahóp ásamt því að vera með sambærileg sýni því ekki var 

mögulegt að nálgast lífsýni frá sömu einstaklingunum á mismunandi geymslutímabilum. Þær 

breytingar sem hafa orðið síðustu ár á meðhöndlun lífsýna í lífsýnasafni LLSV fyrir geymslu hafa mikið 

að segja um stöðugleika lífefna. Hafa skal í huga að ekki var vitað um styrk þeirra lífefna í lífsýnunum 

sem mæld voru áður en þau fóru í geymslu í lífsýnasafni. Ekki var vitað um meðhöndlun á hverju 

lífsýni, aðeins hvernig lífsýni voru meðhöndluð á hverjum tíma fyrir sig og ekki er tekið tillit til sveifla á 

hitastigi í geymslu sem gætu hafa orðið vegna t.d. flutnings lífsýna á milli frystiklefa eða 

rafmagnstruflana. Truflandi þættir vegna meðhöndlunar og blóðsýnatöku geta haft áhrif á niðurstöður, 

t.d. rauðkornarof, lípemía, of langur tími frá sýnatöku þar til sýni er niðurskilið, ef stasað er of lengi eða 

ef sýni er látið standa í ljósi.  

 

ALAT og ASAT 

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum ALAT var 17,9% lægri í 25 ára sýnunum 

samanborið við 2 mánaða sýni sem er umfram líffræðilegan breytileika (bias) sem er 12% (sjá töflu IV) 

en ekki umfram líffræðilegan fráviksstuðul fyrir ALAT sem er 41,6% á milli lífsýna (sjá töflu III). Þrátt 

fyrir tölfræðilega marktækan mun (p<0,05) á niðurstöðum úr mælingum lífefna milli geymslutímabila er 

hann aðeins að finna þegar 25 ára sýnin voru borin saman við yngri sýni (2 mánaða, 2 ára og 5 ára) 

eins og sjá má í töflu V. Neðri mörk eðlilegra viðmiðunarmarka fyrir ALAT liggja lægra en útreiknuð 

mörk á öllum geymslutímabilum á meðan efri mörkin voru lægri í útreiknuðu miðað við eðlileg 

viðmiðunarmörk sem sjá má í töflu VI. Miðgildi úr niðurstöðum mælinga á ALAT var svipað en það 

lækkaði örlítið eftir því sem lengri geymslutími var á sýnum (sjá töflu VII). Ástæða fyrir marktækum 

mun gæti verið að ALAT er stöðugt í sýni áður en það er skilið niður í allt að 24 klst en eftir það fer 

stöðugleikinn að breytast eins og Zhang DJ. et al (33) komust að og virðist það vera raunin í mörgum 

25 ára lífsýnanna að þau hafi beðið lengi eftir að vera niðurskilin.   

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum ASAT var 36,3% lægri í 25 ára sýnunum 

samanborið við 2 mánaða sýnin og er það töluvert umfram líffræðilegan breytileika sem er 5,4% (sjá 

töflu IV) og umfram líffræðilegan fráviksstuðul fyrir ASAT á milli lífsýna er 17,9% (sjá töflu III). 

Tölfræðilega marktækur munur (p<0,05) reyndist vera á milli allra geymslutímabila nema þegar 

geymslutímabilin 2 mánuðir og 2 ár voru borin saman eins og sjá má í töflu V. Eðlileg viðmiðunarmörk 

á styrk ASAT í sermi liggja hærra en þau sem voru útreiknuð með bootstrap aðferð og sjá má í töflu 

VI. Miðgildi úr niðurstöðum á mælingum ASAT lækkaði mikið eftir því sem lengri geymslutími var á 

sýnum (sjá töflu VII).  



  

31 

Niðurstöður úr mælingum ALAT og ASAT í þessari rannsókn ber ekki saman við niðurstöður úr 

öðrum rannsóknum á stöðugleika þeirra (12, 13) en það getur verið vegna mismunandi tegundar 

lífsýna þar sem í þessari rannsókn var unnið með mæðraverndarsýni en ekki í hinum rannsóknunum. 

Á meðgöngu getur orðið skerðing á lifrarstarfsemi vegna aukins rúmmáls utanfrumuvökva og við það 

lækkar styrkur á ALAT og ASAT í sermi (28).  

 

Ónæmisglóbúlín 

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum IgA var 22,5% lægri í 25 ára sýnunum 

samanborið við 2 ára sýnin sem er talsvert umfram líffræðilegan breytileika sem er 9,1% (sjá töflu IV) 

en munurinn var ekki umfram líffræðilegan fráviksstuðul á milli lífsýna sem er 35,9% (sjá töflu III). 

Tölfræðilega marktækur munur (p<0,05) reyndist vera þegar 25 ára sýnin voru borin saman við 2 ára 

og 5 ára en ekki á milli annarra (sjá töflu V). Efri mörk eðlilegra viðmiðunarmarka liggja örlítið ofar en 

útreiknuð mörk en neðri mörk eru mjög svipuð (sjá töflu VI). Miðgildi mælinga var hæst fyrir 2 ára sýnin 

en lækkaði svo við lengri geymslutíma (sjá töflu VII). Hár líffræðilegur fráviksstuðull milli einstaklinga 

bendir til þess að miklar sveiflur séu eðlilegar þar á milli.  

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum IgG var 6,4% lægri í 25 ára sýnunum 

samanborið við 2 ára sýnin sem er hærra en líffræðilegur breytileiki 4,3% (sjá töflu IV) en lægra en 

líffræðilegur fráviksstuðull (sjá töflu III) á milli sýna sem er 16,5%. Ekki reyndist vera tölfræðilega 

marktækur munur á niðurstöðum úr mælingum IgM milli geymslutímabila (sjá töflu V) þar sem p>0,05. 

Reiknuð viðmiðunarmörk voru sambærileg eðlilegum viðmiðunarmörkum eins og sjá má í töflu VI. 

Miðgildi sýndi einnig litla breytingu milli geymslutímabila eins og sjá má í töflu VII. Stöðugleiki IgG er 

góður við langtímageymslu samkvæmt rannsókn Gislefoss RE. et al og kemur það saman við 

niðurstöður þessarar rannsóknar (12). 

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum IgM var 6,8% lægri í 5 ára sýnunum 

samanborið við 2 ára sýnin en það er undir líffræðilegum breytileika sem er 11,9% (sjá töflu IV) og 

langt undir líffræðilegum frávikastuðli milli lífsýna sem er 47,3% (sjá töflu III). Ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á milli geymslutímabila (sjá töflu V) þar sem p>0,05. Reiknuð viðmiðunarmörk voru 

sambærileg eðlilegum viðmiðunarmörkum eins og sjá má í töflu VI. Miðgildi sýndi litla breytingu milli 

geymslutímabila eins og sjá má í töflu VII. 

Stöðugleiki ónæmisglóbúlína við geymslu er góður óháð tíma og fara niðurstöður þessarar 

rannsóknar saman við aðrar (33).    

 

Natríum og Kalíum 

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum Na
+
 var 3,1% hærri í 25 ára sýnunum 

samanborið við 2 mánaða sýnin sem er umfram líffræðilegan breytileika sem er 0,3% og gefur að Na
+
 

er mjög stöðugt í líkamanum (sjá töflu IV). Prósentumunur á meðaltölum er einnig umfram 

líffræðilegan fráviksstuðul milli sýna sem er 1% (sjá töflu III). Marktækur munur (p<0,05) var á 

niðurstöðum úr mælingum Na
+
 milli 2 mánaða lífsýna borin saman við niðurstöður úr mælingum Na

+
 

frá öðrum geymslutímabilum en ekki innbyrðis á þeim (sjá töflu V). Neðri mörk reiknaðra 
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viðmiðunarmarka fyrir öll geymslutímabilin eru lægri en eðlileg viðmiðunarmörk en efri mörk reiknaðra 

viðmiðunarmarka eru hærri en eðlileg hjá öllum nema 2 mánaða sýnunum (sjá töflu VI). Miðgildi fyrir 

Na
+
 hækkar eftir því sem lengri geymslutími er á lífsýnum (sjá töflu VII).   

Stöðugleiki Na
+
 er góður jafnvel þegar seinkun verður á því að niðurskilja blóðsýni (33). En það að 

meðalstyrkur Na
+
 er hærri eftir því sem sýni eru eldri (sjá töflu III) og að miðgildi Na

+
 er hærra (sjá töflu 

VI) getur verið vísbending um að uppgufun hafi orðið sem veldur aukningu á mældum styrk Na
+
 í 

lífsýni og er það í samræmi við það sem Gislefoss RE. et al komust að í sinni rannsókn árið 2008 (2).  

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum K
+
 var 21,3% hærri styrkur í 25 ára 

sýnunum samanborið við 2 ára sýnin sem er mikið umfram líffræðilegan breytileika 1,8% (sjá töflu IV) 

og einnig umfram líffræðilegan fráviksstuðul milli lífsýna sem er 5,6%. Ekki er marktækur munur á 

meðalstyrk K
+
 á milli geymslutímabila eins og sjá má í töflu V. Neðri mörk reiknaðra viðmiðunarmarka 

eru sambærileg við eðlileg mörk en efri mörk reiknaðra viðmiðunarmarka eru mun hærri (sjá töflu VI). 

Miðgildi K
+
 er svipað á öllum geymslutímabilum (sjá töflu VII) en gildi þeirra er fremur hátt og getur 

langur tími frá blóðsýnatöku þar til sýni voru niðurskilin útskýrt það (33). Samkvæmt rannsókn 

Gislefoss RE. et al er stöðugleiki K
+
 í langtímageymslu góður og virðist vera svo í þessari rannsókn 

(2). 

 

Kreatínin 

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum kreatínin var 17,5% hærri styrkur í 5 ára 

sýnunum samanborið við 2 mánaða sýni og er það umfram líffræðilegan breytileika sem er 3,8% (sjá 

töflu IV) og umfram líffræðilegan fráviksstuðul milli lífsýna sem er 14,2% (sjá töflu III). Marktækur 

munur (p<0,05) var á niðurstöðum úr mælingum kreatínins milli allra geymslutímabila eins og sjá má í 

töflu V. Efri mörk eðlilegra viðmiðunarmarka voru talsvert hærri en efri mörk reiknaðra 

viðmiðunarmarka og skýringin getur verið að notuð voru mæðraverndarsýni þar sem kreatínin í sermi 

lækkar vegna aukins gaukulsíunarhraða á meðgöngu (21, 28, 30). Neðri mörk voru sambærileg hjá 

eðlilegum og reiknuðum viðmiðunarmörkum (sjá töflu VI). Miðgildi kreatínins sveiflast mikið til á milli 

geymslutímabila eins og sjá má í töflu VII.  

 

LDH  

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum LDH var 55,8% lægri í 25 ára sýnunum 

samanborið við 2 mánaða sýnin en það er talsvert umfram líffræðilegan breytileika LDH sem er 4,3% 

(sjá töflu IV). Munur á meðalstyrk LDH er einnig umfram líffræðilegan fráviksstuðul sem er 14,7% (sjá 

töflu III). Marktækur munur (p<0,05) er á milli allra geymslutímabila nema milli 2 mánaða og 2 ára (sjá 

töflu V). Reiknuð viðmiðunarmörk fyrir 5 ára og 25 ára geymslutímabilin voru mikið lægri en eðlileg 

viðmiðunarmörk (sjá töflu VI) en sambærileg fyrir 2 mánaða og 2 ára. Þegar miðgildi mælinga eru 

skoðuð í töflu VII sést að það lækkar mikið eftir því sem líður á geymslutímann. Það fer saman við 

aðrar rannsóknir þar sem styrkur LDH minnkar við geymslu vegna þess hve óstöðugt það er (32). 
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Heildarmagn bilirúbíns 

Bilirúbín var niðurbrotið í lífsýnunum og mældist í flestum þeirra <2 en voru skráð sem 2 til að hægt 

væri að nýta í útreikninga og sýnir tafla VII best þar sem helmingur allra mælinga á hverju tímabili fyrir 

sig er 2. Reiknuð viðmiðunarmörk urðu af þessum sökum lægri en eðlileg viðmiðunarmörk (sjá töflu 

VI). Bilirúbín brotnar niður í ljósi og er því fljótt að skemmast í sýni ef það er ekki varið. Tímalengd sem 

líður frá blóðsýnatöku þar til sýni er niðurskilið hefur ekki áhrif á mældan styrk samkvæmt Zhang DJ. et 

al (2, 27, 33). 

 

Þvagsýra  

Mestur munur á meðalstyrk úr niðurstöðum á mælingum þvagsýru var 12,5% lægra í 25 ára en 2 

mánaða sýnum (sjá töflu IV) sem er hærra en líffræðilegur breytileiki 4,9% en lægra en líffræðilegur 

fráviksstuðull sem er 17,6% (sjá töflu III). Aðeins var marktækur munur (p<0,05) úr niðurstöðum á 

mælingum þvagsýru á milli 25 ára og 2 mánaða geymslutímabila (sjá töflu V). Reiknuð 

viðmiðunarmörk fyrir þvagsýru voru öll lægri en eðlileg viðmiðunarmörk (sjá töflu VI). Miðgildi þvagsýru 

fer lækkandi eftir því sem geymslutími lengist (sjá töflu VII) en það fer saman við lækkað meðaltal í 

töflu III. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því sambærilegar þeim sem Gislefoss RE. et al komust 

að. Rannsóknir hafa sýnt að stöðugleiki þvagsýru við geymslu í styttri tíma (4 mánuðir) við -20°C er 

góður (12). Stöðugleiki þvagsýru breytist ekki þó blóðsýni bíði í allt að 24 klst áður en það er 

niðurskilið samkvæmt rannsókn Zhang DJ. et al frá 1998 (33). 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós mikinn mun á stöðugleika lífefnanna í sýnum lífsýnasafns 

LLSV. Ónæmisglóbúlín voru nokkuð stöðug og eru þau greinilega mun harðgerðari en önnur lífefni. 

Ensímin LDH og ASAT reyndust mjög óstöðug ásamt þvagsýru. Rannsóknin leiddi í ljós að 

meðhöndlun blóðsýna fyrir geymslu hafi verið ábótavant en niðurstöður benda til þess að meðhöndlun 

fyrir geymslu fari batnandi.     

Niðurstöður benda einnig til þess að lífsýnin nýtast ekki til rannsókna á elektrólýtum, ensímum eða 

bilirúbín en hægt er að nýta þau til mælinga á mótefnum þar sem þau varðveitast vel. Uppgufun og of 

langur tími frá blóðsýnatöku að niðurskiljun valda óstöðugleika á Na
+
 og K

+
. Bæta þarf vinnubrögð við 

blóðsýnatöku og meðhöndlun lífsýna fyrir geymslu til að koma í veg fyrir truflandi þætti. Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að magn bilirúbíns í langflestum sýnanna mældist langt undir eðlilegu magni og eru 

sýnin því óhæf til notkunar við rannsóknir því tengdu.   
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Viðauki 1 

Fram til ársins 2006 bárust öll mæðraverndarsýni til sýklafræðideildar. Þar var þeim skipt upp og hluti 

sendur til veirufræðideildar til frekari rannsókna og geymslu. Frá miðju ári 2006 var ferlinu breytt og 

síðan þá berast mæðraverndarsýni beint til veirufræðideildar.  

Til að fá upplýsingar um meðhöndlun lífsýnanna eftir að þau komu á deildina voru lagðar 

spurningar fyrir starfsmenn beggja deilda.  

Spurningar voru lagðar fyrir Ernu Jónasdóttur rannsóknarmann á sýklafræðideild og Erlu Björk 

Gunnarsdóttur lífeindafræðing á veirufræðideild. 

Spurningalisti: 

Til starfsmanns sýklafræðideildar vegna tímabilsins 1985 – feb. 2006: 

 Hvaða daga bárust mæðraverndarsýni til deildarinnar? 

 Hvernig voru sýni geymd fyrir uppskiptingu, hvenær og hvernig voru sýni skilin niður, í 

hverskonar glös voru sermissýni sett og hvernig voru þau geymd eftir niðurskiljun? 

 Hvenær var mæðraverndarsýnum skilað til veirufræðideildar og í hverskonar glösum? 

Til starfsmanns veirufræðideildar vegna tímabilsins mars 2006 – 2011: 

 Hvaða daga bárust/berast mæðraverndarsýni til deildarinnar? 

 Hvernig voru/eru sýni geymd fyrir uppskiptingu, hvenær og hvernig eru sýnin skilin niður, í 

hverskonar glös voru/eru sermissýni sett og hvernig eru þau geymd eftir niðurskiljun? 

 Hvenær voru/eru mæðraverndarsýni sett í endanlega geymslu? 

 

Niðurstöður viðtala: 

 Fyrir 25 árum (árið 1985) bárust mæðraverndarsýni til sýklafræðideildar alla virka daga frá 

heilsugæslustöðvum utan að landi og á höfuðborgarsvæðinu, kvennadeild LSH og 

Heilsuverndarstöðinni. Langflest lífsýnanna voru heilblóð en eitthvað var líka um 

sermissýni. Lífsýnin bárust flest í glerglösum en eitthvað var að berast í plastglösum.  

Mæðraverndarsýnin voru skilin niður við 3000 rpm í 10 mínútur, en aðeins var niðurskilið 

tvisvar í viku á mánudögum og miðvikudögum og sett í 2 mL Nunc polypropylene plastglös 

(sjá mynd 4). Fram að því voru sýnin geymd í kæli og sett þangað aftur eftir að vinnslu 

sýklafræðideildar var lokið. Sýni gátu því verið að bíða óniðurskilin frá seinnipart á 

fimmtudegi fram á mánudag. Lífsýnin voru fyrst flutt yfir á veirufræðideild á þriðjudögum og 

fimmtudögum. Að vinnslu lokinni á veirufræðideild voru sýni loks fryst við -20°C.  

 Fyrir 5 árum (árið 2005) var farið að skilja öll sýni niður um leið og þau bárust á 

sýklafræðideild en þó kom það fyrir ef sýni bárust seinni part föstudags að þau þyrftu að 

bíða í kæli fram á mánudag áður en þau voru skilin niður. Tekið var strax ofan af þessum 

sýnum og sermi aðskilið öðrum blóðhlutum og sett í 1,8 mL Sarstedt Polypropylene 

plastglös (sjá mynd 4). Sýni komu oftast í plastglösum án gels en eitthvað var um að þau 
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voru að berast í gelglösum. Sýnunum var síðan skilað til veirufræðideildar á þriðjudögum 

og fimmtudögum. Eftir að vinnslu sýna var lokið þar voru þau færð í frysti -20°C, en fyrir 

u.þ.b. ári síðan var geymslustað þessara sýna breytt, þau voru færð í – 40°C frystiklefa. 

Það þarf hafa það í huga við mat á niðurstöðum. 

 Fyrir 2 árum (árið 2008) hafði móttöku sýna verið breytt þannig að nú berast þau beint til 

veirufræðideildar. Sýni berast daglega, oftast heilblóð en eitthvað er um að sermissýni 

berist og þá aðallega utan af landi. Heilblóð er skilið niður jafnóðum við 3000 rpm í 8 

mínútur í 5810R skilvindu (Eppendorf AG, Þýskaland) og sett í 2 mL Nalgene 

Polypropylene geymsluglös (sjá mynd 4). Þó kemur fyrir að sýni eru ekki skilin niður ef þau 

berast seinnipart á föstudegi eða um helgi og þurfa því að bíða í kæli þar til á mánudegi 

þegar þau eru skilin niður. Eftir að þau hafa verið skilin niður er hluti sermis settur í 

geymsluglas og það sett beint í frysti og hluti er færður í vinnsluglas sem er geymt í frysti 

þar til það fer í vinnuferlið.  

 

 

Mynd 4. Sýnaglös úr geymslu safnsins. Frá vinstri; 2 mL Nunc polypropylene plastglas, 1,8 mL 
Sarstedt Polypropylene plastglas og 2 mL Nalgene Polypropylene plastglas. (Mynd 

tekin við vinnslu verkefnisins). 
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Viðauki 2 

Sett voru upp Q-Q Plot til að skoða hvort um normaldreifingu á gögnum væri að ræða og út frá því 

ákveðið hvað þyrfti að umreikna með log til að framkvæma tölfræðiprófin ANOVA, Tukey og t-próf. Q-

Q Plot sýnir myndrænt þá dreifingu sem er á gögnum og ber saman við normaldreifingu (sem er bein 

lína á myndunum). Þeir punktar sem falla utan línunnar eru utan við normaldreifingu. 

Hér á eftir má sjá Q-Q Plot þar sem mælingar fyrir hvert lífefni allra geymslutímabila voru sett 

saman í eina mynd, annars vegar eins og mælingarnar voru og hins vegar þegar búið var að umreikna 

gögnin með log.  
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