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ÁGRIP 

 

Þróun aðferðar til mælinga á γ-amínósmjörsýruafleiðum í plasma, með 

aðaláherslu á pregabalín 

 

 

Flogaveikilyfin vigabatrín, gabapentín og pregabalín eru byggingarlegar afleiður 

taugaboðefnisins γ-amínósmjörsýru (e. γ-amino butyric acid; GABA). Pregabalín er 

nýjast þessara lyfja, það var markaðssett árið 2004 sem Lyrica
®
 hylki og auk þess að 

vera notað við flogaveiki hefur það ábendingar við taugaverkjum og kvíðaröskun.  

Misnotkun lyfsins er orðin þekkt vandamál þrátt fyrir að vímuáhrif þess séu hverfandi. 

γ-amínósmjörsýruafleiðurnar eru lítil og skautuð efni með litla ljósgleypni og 

því getur reynst örðugt að mæla þau. Mikilvægt er að geta mælt lyfin í blóði, bæði til að 

athuga meðferðarheldni flogaveikisjúklinga og, sérstaklega í tilfelli pregabalíns, í 

tilfellum þar sem um misnotkun er að ræða. 

Markmið þessa verkefnis var að þróa einfalda aðferð til að mæla þessi lyf í 

plasma, eftirsóknarvert væri að geta mælt þau öll samhliða en aðferðin var þó með það 

aðalmarkmið að mæla pregabalín, þar sem fáar mæliaðferðir fyrir það hafa verið birtar. 

Hér var farin sú leið að útbúa flúrljómandi afleiður af lyfjunum og mæla þau síðan með 

háþrýstivökvagreiningu og voru tvö mismunandi afleiðuefni prófuð: ortho-

fþaldíaldehýð (OPA) og dansýl klóríð (Dns-Cl). Dns-Cl kom vel út og er þetta í fyrsta 

sinn svo vitað sé sem slík afleiða er útbúin af pregabalíni. Mæliaðferð fyrir pregabalín í 

plasma var gilduð samkvæmt viðurkenndum stöðlum ICH og síðan notuð til að mæla 

plasma- og blóðsýni sem borist höfðu Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði með 

beiðni um slíka mælingu. Niðurstöður þeirra mælinga komu heim og saman við gögn 

sem birt hafa verið um blóðþéttni pregabalíns, bæði við eðlilega skammta og 

misnotkun. Því má álykta að nothæf mæliaðferð hafi verið þróuð. 
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ABSTRACT 

 

Development of an assay of γ-amino butyric acid analogs in plasma, with special 

emphasis on pregabalin 

 

The antiepileptics vigabatrin, gabapentin and pregabalin are structural analogs of the 

neurotransmitter γ-amino butyric acid (GABA). Pregabalin is the newest on the market 

of these drugs, it was marketed in 2004 as Lyrica
® capsules. Besides its usage as an 

antiepileptic it also has indications for neuropathic pain and anxiety disorder. Abuse of 

the drug has become a known problem even though its intoxicating effects are 

negligible. 

The γ-amino butyric acid analogs are small, polar molecules that lack a 

chromophore and therefore their measurement can be problematic. It is important that 

the concentration of these drugs can be determined in blood or plasma, both for 

therapeutic drug monitoring in the case of epileptic patients and, especially for 

pregabalin, in cases of abuse. 

The goal of this assignment was to develop a simple method to assay these drugs 

in plasma, it would be desirable to be able to determine them simultaneously but the 

main goal was to determine pregabalin, since few methods for its assay have been 

published. 

In this project, fluorescent derivatives of the drugs were formed and then determined 

with high performance liquid chromatography (HPLC). Two different derivatizations 

were tested: ortho-phthaldialdehyde (OPA) and dansyl chloride (Dns-Cl). The Dns-Cl 

was successful and this is the first known case of such derivatization of pregabalin. An 

assay of pregabalin in plasma was validated according to ICH protocols and then used 

to measure plasma and blood samples that had been sent to The Department of 

pharmacology and toxicology at the University of Iceland, with requests for pregabalin 

determination. The results fell within ranges that have been reported of pregabalin‘s 

concentration  in blood and plasma, both in normal doses and in cases of abuse. This 

indicates that an effective assay method has been successfully developed. 
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γ-amínósmjörsýra (e. γ-amino butyric acid; GABA) og glútamat eru amínósýrur sem 

gegna mikilvægu hlutverki sem boðefni í miðtaugakerfi spendýra (Foster og Kemp, 

2006). Byggingar þeirra má sjá á mynd 1.1 .  

 

 

Efnin eru losuð í háum 

styrk úr taugaendum á 

taugamótum og hefur glútamat 

örvandi áhrif en GABA hamlandi. Áhrifunum er miðlað á þann hátt að boðefnin virkja 

viðtaka á taugafrumunni sem er aftan taugamóta (e. postsynaptic) sem veldur því að 

jónagöng opnast, jónir flæða inn í frumuna og valda með því breytingu á himnuspennu 

hennar. Glútamat virkjar m.a. viðtaka sem eru jónagöng fyrir katjónir (Foster og Kemp, 

2006). Innflæði katjóna á borð við Na
+
 og Ca

2+
 veldur því að frumuhimnan afskautast 

og í því ástandi er fruman örvuð og mun virkari í að flytja rafboðin áfram. GABA 

virkjar aftur á móti GABAA viðtaka sem eru jónagöng fyrir Cl
-
 jónir og innflæði þeirra 

veldur því að frumuhimnan ofskautast svo fruman verður tregari til að flytja taugaboð. 

Himnuspenna frumanna hefur einnig áhrif á losun annarra taugaboðefna úr þeim, s.s. 

serótóníns, dópamíns, noradrenalíns og asetýlkólíns (DiPiro, 2005). Aðalhlutverk 

GABA er að virka hamlandi á taugaboð en amínósýran gegnir einnig mikilvægu 

hlutverki í þroskun taugafruma í miðtaugakerfinu (Belelli og Lambert, 2005). 

 

1.1.1 Lífmyndun og niðurbrot GABA 

GABA er lífmyndað á tvenns konar vegu í GABA-losandi taugum í heila, annars vegar 

úr glútamati með hvötun ensímsins glútamat dekarboxýlasa (GAD) og hins vegar úr 

díamíninu putrescíni með hjálp asetýl kóensíms A (asetýl CoA) og mónóamínóoxídasa 

(MAO) (Angulo, Le Meur, Kozlov, Charpak og Audinat, 2008). Glútamatleiðin er 

1 INNGANGUR 

1.1  γ-amínósmjörsýra og glútamat 

Mynd 1.1: Taugaboðefnin GABA (t.v.) og glútamat 



 2 

aðallífmyndunarferlið fyrir GABA, putrescínferlið er frekar talið eiga sér stað í 

miðtaugakerfinu á ákveðnum þroskastigum þess (Angulo o.fl., 2008). Glútamatleiðin 

fer fram með þeim hætti að GAD fjarlægir α-karboxýlsýruhópinn af glútamati (Foster 

og Kemp, 2006; Petroff, 2002). GABA er svo brotin niður og glútamat myndast á ný 

með eftirfarandi hætti: ensímin GABA-transamínasi (GABA-T) og súkkín semialdehýð 

dehýdrógenasi (SSADH) hvata niðurbrot GABA og umbreytingu hennar í súkkínat 

(Petroff, 2002). Súkkínat fer inn í lífmyndunarferli sem nefnist tríkarboxýlsýruhringur 

(e. tricarboxylic acid cycle) og er þar umbreytt í oxalóasetat sem verður svo að α-

ketóglútarínsýru en úr henni er glútamat myndað og hringrásinni er lokið (Angulo o.fl., 

2008).  

 

1.1.2 GABA viðtakar 

Þrír undirflokkar af GABA viðtökum eru þekktir: GABAA, GABAB og GABAC. 

GABAA eru Cl
-
 jónagöng eins og áður hefur komið fram, GABAB eru G-prótíntengdir 

viðtakar og GABAC eru Cl
-
 jónagöng sem eru öðruvísi samansett en GABAA (Foster og 

Kemp, 2006).  

GABAA-stýrð Cl
-
 jónagöng finnast víða í miðtaugakerfi spendýra og eru 

mikilvægust GABA-viðtakanna í að miðla hröðum hömlunaráhrifum GABA (Belelli og 

Lambert, 2005; Foster og Kemp, 2006). Talið er að um 30 mismunandi GABAA Cl
-
 

jónagöng séu til (Belelli og Lambert, 2005). Þau hafa nokkur mismunandi bindisæti, 

auk þess að binda GABA binda þau einnig bensódíazepín, barbitúröt, etanól, stera, 

píkrótoxín og rokgjörn svæfingalyf (Belelli og Lambert, 2005; Brunton, Lazo og Parker, 

2006). Verkun þessara efna og GABA er oft samtvinnuð, til dæmis verka 

benzódíazepínsambönd þannig að þau bindast í bindisæti sitt á Cl
-
 göngunum og hafa þá 

verkun að  magna upp áhrif GABA og virka þar með sem róandi og krampastillandi lyf 

(Belelli og Lambert, 2005).  

GABAB viðtakar eru G-prótíntengdir og leiðir virkjun þeirra til hömlunar á 

adenylyl cýklasa, lokunar Ca
2+

 jónaganga og opnunar K
+
 jónaganga; þegar viðtakinn er 

staðsettur á frumu framan taugamóta (e. presynaptic) veldur virkjun hans hindrun á 

frekari GABA losun en aftan taugamóta þá veldur virkjunin hægri hömlun á 

taugaboðum, þ.e. ekki jafn hraðvirkri og þeirri sem GABAA viðtakar miðla (Brunton 

o.fl., 2006; Foster og Kemp, 2006).  
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GABAC Cl
- 

göng finnast aðallega í sjónhimnu augans og er minna vitað um 

hlutverk þeirra en GABAA og GABAB viðtaka (Foster og Kemp, 2006). 

 

1.1.2.1 Efni sem hafa áhrif á GABA viðtaka 

Eins og áður hefur komið fram hafa margs konar efni með ólíka byggingu áhrif á 

GABA viðtaka og hefur GABAA viðtakinn sérstaklega verið nýttur sem skotmark fyrir 

lyfjaþróun. Meðal annars er unnt að nýta þessa hömlun í miðtaugakerfinu sem örvun 

GABA viðtaka hefur í för með sér til að fá fram róandi, kvíðastillandi, svæfandi og 

krampalosandi áhrif (Foster og Kemp, 2006). Slík efni hafa verið nýtt í meðferð við 

flogaveiki. 
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Flogaveiki er röskun á rafboðum í heila sem lýsir sér í margs konar mismunandi 

tegundum af flogum. Flogum er yfirleitt skipt í tvo aðalflokka: staðbundin flog (e. 

partial seizures) sem eiga upptök sín í einum hluta heila og altæk flog (e. generalized 

seizures) þar sem bæði heilahvel koma við sögu (DiPiro, 2005). Staðbundnu flogin eru 

algengari, um það bil tveir þriðju flogaveikra fá þannig flog og algengast er að þau eigi 

upptök sín í gagnaugablaði (e. temporal lobe) (Neels o.fl., 2004). Staðbundnum flogum 

er skipt í einföld (e. simple) staðbundin flog þar sem meðvitund raskast ekki, fjölþætt (e. 

complex) staðbundin flog þar sem sjúklingur missir meðvitund og staðbundin flog sem 

verða að altækum flogum (e. secondary generalized seizures). Altæk flog eru flokkuð í 

störuflog (e. absence s.), kippaflog (e. myoclonic s.), krampaflog (e. tonic-clonic s.), 

fallflog (e. atonic s.) og flogafár (e. status epilepticus). Auk þess eru til blönduð, 

óskilgreinanleg og frumbernskuflog (West heilkenni, e. infantile spasms) svo ljóst er að 

flogaveiki er ekki einn sjúkdómur heldur frekar flokkur heilkenna með margvíslegar 

birtingarmyndir og til er flokkunarkerfi sem skilgreinir fleiri en 40 mismunandi 

flogaveikiheilkenni (Neels o.fl., 2004).  

 

1.2.1 Flogaveikimeðferð 

Algengi flogaveiki er talin vera á bilinu 4-10 á hverja 1000 íbúa sem gerir hana 

að einum algengasta alvarlega taugasjúkdómnum (Sander, 2004). Þetta er krónískt 

sjúkdómsástand en flogum er hægt að halda niðri með lyfjum í meirihluta tilfella, þó er 

talið að hjá um 30% sjúklinga náist ekki fullkomin stjórn á flogaveikinni (Sander, 

2004).  

Hlutverk flogaveikilyfja er að bæla niður oförvuðu rafboðin sem eru til staðar í 

miðtaugakerfinu og draga þannig úr líkum á flogi, þ.e. lækka krampaþröskuld sjúklings, 

og einnig að koma í veg fyrir að flog sem á upptök sín í einum hluta heila, breiðist út og 

verði að altæku flogi (DiPiro, 2005). Flogaveikilyf eru talin hafa þrenns konar 

mismunandi verkunarmáta: sum auka áhrif GABA, sem veldur innflæði Cl
-
 jóna og 

hömlun á taugaboðum eins og áður hefur komið fram; önnur hemja glútamat og örvandi 

áhrif þess, og í þriðja lagi eru lyf sem hafa áhrif á spennustýrð K
+
, Na

+
 og Ca

2+
 

jónagöng (Neels o.fl., 2004). Sum lyfjanna hafa blandaðan verkunarmáta, samanber 

1.2 Flogaveiki 
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lamotrigín en það hemur losun glútamats auk þess að hafa áhrif á þéttni GABA með því 

að verka á Na
+
 jónagöng (Neels o.fl., 2004) 

Takmarkið með flogaveikimeðferð er að halda flogum algerlega niðri, auka 

lífslíkur og bæta lífsgæði (e. quality of life) sjúklings og æskilegt er að ná því með einu 

lyfi sem tekið er einu sinni til tvisvar á dag og veldur ekki aukaverkunum (Sander, 

2004). Þar sem líklegt er að einstaklingur verði á lyfjum ævilangt er mikilvægt að 

viðkomandi þoli lyfin vel og þau henti hans lífsstíl. Reynt er eftir megni að hafa 

sjúklinga á einlyfjameðferð vegna betri meðferðarheldni og minni hættu á 

milliverkunum en ef eitt lyf dugar ekki til að halda flogum niðri er öðru gjarnan bætt við 

(Sander, 2004). Hjá örfáum einstaklingum geta inngrip á borð við skurðaðgerð og örvun 

vagus-taugar verið ákjósanlegur kostur í stað lyfja (Sander, 2004). 

 

1.2.2 Lyfjamælingar með meðferð í huga (e. therapeutic drug monitoring) 

Til að tryggja árangursríka og örugga meðferð þarf þéttni lyfja í blóði að vera innan 

ákveðinna marka; ekki of lág því þá fást ekki fram næg áhrif og ekki það há að 

eiturverkanir komi fram. Sum lyf hafa afar þröngt þéttnibil fyrir lækningalega virkni (e. 

therapeutic index; TI) og því þarf að sýna mikla vandvirkni við skammtaákvörðun 

þeirra, ekki síst í þeim lyfjum sem sýna mikinn breytileika í lyfjahvörfum milli 

einstaklinga. 

Lyfjamæling með meðferð í huga (e. therapeutic drug monitoring; TDM) kallast 

það að fylgjast með þéttni lyfs í blóði sjúklings til að tryggja bestu meðferð. TDM hefur 

þótt sérstaklega hjálplegt í meðferð flogaveikra af ýmsum ástæðum (DiPiro, 2005; 

Johannessen o.fl., 2003):  

1. Meðferðin er fyrirbyggjandi og ekki er hægt að spá fyrir um hvenær 

sjúklingur fær flog, því er erfitt að finna hentuga skammtastærð út frá klínískum 

einkennum einum saman. 

2. Aðrar lífeðlisfræðilegar mælingar á klínískum áhrifum eða eitrunaráhrifum 

flogaveikilyfja eru ekki til staðar. 

3. Aðalábendingin fyrir notkun TDM er til að tryggja meðferðarheldni en talið er 

að hún sé eitt stærsta vandamálið í meðferð flogaveikisjúklinga.  
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Allt að því annar hver sjúklingur breytir lyfjainntöku sinni án samráðs við lækni með 

því að breyta skammtastærð eða tímasetningu lyfjagjafar (Sander, 2004) og með TDM 

er þeim sjúklingum sem á því þurfa að halda, veitt nauðsynlegt aðhald í sinni meðferð.  

Samband TDM og bættrar klínískrar útkomu í flogaveiki hefur þó lítið verið rannsakað 

og frekari rannsókna er þörf þó að það þyki ljóst að TDM geti vissulega nýst í 

ákveðnum tilvikum (Patsalos o.fl., 2008). 

 

1.2.3 GABA afleiður sem flogaveikilyf 

Mörg efni hafa verið samtengd sem líkja eftir byggingu GABA í þeim tilgangi að fá 

fram hliðstæð hamlandi áhrif fram í miðtaugakerfinu. Þar á meðal eru flogaveikilyfin 

vigabatrín, gabapentín og pregabalín, á Mynd 1.2 má sjá byggingu þeirra. 

 

Mynd 1.2: Vigabatrín (A), gabapentín (B) og pregabalín (C) 

1.2.3.1 Vigabatrín 

Vigabatrín (4-amínóhex-5-ensýra, γ-vínyl GABA; VGB) er skráð hér á landi sem 

Sabrilex
®
 töflur frá Sanofi-Aventis og hefur ábendingu sem viðbótarlyf í 

flogaveikimeðferð hjá sjúklingum með staðbundna flogaveiki þegar önnur lyf eða 

lyfjasamsetningar hafa reynst ófullnægjandi (e. resistant partial epilepsy) og sem 

einlyfjameðferð (e. monotherapy) við frumbernskuflogum (Lyfjastofnun, 2009a).  

Ólíkt gabapentíni og pregabalíni þá er vigabatrín GABA-afleiða með aukahóp á 

fjórða kolefninu í stað þess þriðja (sjá Mynd 1.2). Lyfið er rasemísk blanda R(-) og S(+) 

handhverfa en einungis S(+) handhverfan hefur sýnt fram á lyfjafræðilega virkni 

(Johannessen o.fl., 2003). Lyfið virkar á þann hátt að það binst við GABA-T með 

samgildum tengjum, virkar þannig sem óafturkræfur ensímhemill og hindrar á þann hátt 

niðurbrot á GABA. Veldur sú hömlun auknum styrk þess í millifrumuvökva (Foster og 

Kemp, 2006; Johannessen o.fl., 2003; Neels o.fl., 2004).  

VGB frásogast vel, er ekki bundið við plasmaprótein og skilst að mestu leyti 

óbreytt út með þvagi (Neels o.fl., 2004). 

A B 
C 
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1.2.3.2 Gabapentín 

Gabapentín (2-[1-(amínómetýl)cýklóhexýl]ediksýra; β-cýklóhexan GABA; GBP) er 

skráð hér á landi sem Gabapentin Mylan
®
 hylki frá Mylan og Neurontin

®
 hylki og töflur 

frá Pfizer. Ábendingar lyfsins eru staðbundin flog (e. partial epilepsy), bæði sem 

viðbótarmeðferð og einlyfjameðferð, og útlægir taugaverkir, t.a.m. vegna sykursýki og 

taugahvoti í kjölfar herpessýkingar (e. postherpetic neuralgia) (Lyfjastofnun, 2009a).  

Gabapentín er, eins og nafnið gefur til kynna, hannað með byggingu GABA í 

huga en búið er að gera þriðja kolefnið hluta af fenýlhring, sjá Mynd 1.2. Þar með er 

efnið orðið fitusækin GABA-afleiða sem frásogast vel og kemst yfir blóð-

heilaþröskuldinn (McLean, 1999). 

 

1.2.3.3 Pregabalín 

Pregabalín ((S)-(+)-3-(amínómetýl)-5-metýlhexansýra eða S-(+)-3-ísóbútýl GABA; 

PGB) var fyrst smíðað árið 1991 og fékk markaðsleyfi í Evrópu árið 2004 (Ben-

Menachem, 2004a). Lyfið er á handhverfuhreinu formi og er skráð hér á landi sem 

Lyrica
®
 hylki og er Pfizer markaðsleyfishafi þess. Ábendingar þess eru til notkunar hjá 

fullorðnum gegn útlægum og miðlægum taugaverkjum, sem viðbótarmeðferð við 

flogaveiki með staðbundnum flogum og við almennri kvíðaröskun (Lyfjastofnun, 

2009a). Pregabalín var einnig fyrsta lyfið sem skráð er með ábendingu fyrir vefjagigt og 

var sú ábending samþykkt af FDA í Bandaríkjunum árið 2007 (FDA, 2007; Lyseng-

Williamson og Siddiqui 2008).  

Pregabalín hefur, eins og gabapentín, fyrirferðarmikinn og fitusækinn hóp 

tengdan inn á þriðja kolefnið (sjá Mynd 1.2) og er þessi hópur nauðsynlegur fyrir virkni 

lyfjanna (Belliotti o.fl., 2005). Líkt og vigabatrín þá hefur R-handhverfa pregabalíns 

mun minni sækni í þekkta viðtaka lyfsins og hefur ekki sýnt lyfjafræðilega virkni in 

vivo (Belliotti o.fl., 2005). 
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1.2.4 Lyfjahvörf  (e. pharmacokinetics) gabapentíns og pregabalíns 

GBP og PGB hafa afar svipaða eiginleika sem lyf og verða því rædd hér saman. 

Gabapentín frásogast frá meltingarvegi og er aðgengi þess (e. bioavailability) 

háð skammtastærð; fyrir 1800 mg dagsskammt er aðgengið 70% en aðeins 35% fyrir 

3600 mg og lyfið nær hámarksþéttni í blóði 2-3 klukkustundum eftir inntöku (McLean, 

1999). Aðgengi pregabalíns er >90% og er ekki skammtaháð, það frásogast hraðar en 

gabapentín og nær hámarksþéttni á u.þ.b. einni klukkustund (Ben-Menachem, 2004b) 

og samband skammtastærðar og þéttni í blóði er því sem næst línulegt (Randinitis o.fl., 

2003).  Bæði lyfin eru frásoguð í smáþörmum með hjálp L-amínósýru-flutningsprótíns 

en það finnst einnig í blóð-heilaþröskuldi og í miðtaugakerfinu (Su, Feng og Weber, 

2005). Munurinn á aðgengi lyfjanna felst líklega í því að flutningsprótínið virðist 

mettast þegar það flytur gabapentín en það gerist ekki í tilfelli pregabalíns (Su o.fl., 

2005). 

Pregabalín og gabapentín eru ekki bundin við plasmaprótín, ekki umbrotin í lifur 

og skiljast að mestum hluta óbreytt út með þvagi (Ben-Menachem, 2004b; Randinitis 

o.fl., 2003). Því þarf að minnka skammtastærðir lyfjanna hjá sjúklingum með 

nýrnabilun þar sem kreatínín útskilnaður fer undir 60 mL á mínútu (Randinitis o.fl., 

2003).  

 

1.2.4.1 Milliverkanir 

Þar sem algengt er að nota pregabalín og gabapentín sem viðbótarlyf í 

flogaveikimeðferð hafa hugsanlegar milliverkanir þeirra við önnur flogaveikilyf verið 

skoðaðar sérstaklega. Slíkar milliverkanir hafa ekki fundist (Ben-Menachem, 2004b; 

Brodie o.fl., 2005; McLean, 1999).  Hvorugt lyfið hefur áhrif á cýtókróm P450 

lifrarensím (CYP450) og milliverkanir við önnur lyf en flogaveikilyf eru ekki þekktar 

(Ben-Menachem, 2004b), þó hefur orðið vart við minnkað frásog gabapentíns sé það 

tekið inn samhliða sýrubindandi lyfjum sem innihalda ál eða magnesíum (Johannessen 

o.fl., 2003; McLean, 1999). 
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1.2.5 Verkunarmáti gabapentíns og pregabalíns 

Verkunarmáti gabapentíns og pregabalíns er ekki fullkomlega þekktur og hafa ýmsar 

tilgátur komið fram út frá forklínískum rannsóknum (Sills, 2006).  

Lyfin eru byggingarlegar hliðstæður GABA en eru ekki forlyf þess, hafa ekki 

áhrif á myndun, upptöku né niðurbrot GABA og virðast ekki hafa áhrif á GABA viðtaka 

né aðra viðtaka taugaboðefna (DiPiro, 2005; Kavoussi, 2006; Neels o.fl., 2004; Taylor, 

Angelotti og Fauman, 2007; M. H. Wang, Offord, Oxender og Su, 1999). Lyfin hafa 

ekki áhrif á spennustýrð Na
+
 jóngöng en slík jóngöng tengjast verkunarmáta annarra 

flogaveikilyfja, s.s. karbamazepíns, fenýtóíns og valpróinsýru (Gee o.fl., 1996). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að gabapentín og pregabalín bindast við prótínið 

α2-δ sem er undireining spennustýrðra Ca
2+

 jónganga í heila (Gee o.fl., 1996; M. H. 

Wang o.fl., 1999). Þessi jóngöng eru glýkóprótín í frumuhimnum sem eru gegndræp 

fyrir kalsíumjónum og samanstanda þau af fjórum einingum: α1, β, γ og α2-δ (Kavoussi, 

2006).  

 

1.2.5.1 Áhrif bindingar PGB og GBP við α2-δ prótín 

Almennt veldur innflæði kalsíumjóna í taugafrumu aukinni losun örvandi boðefna úr 

innanfrumubólum (e. vesicles) hennar (Kavoussi, 2006). Binding lyfjanna við α2-δ 

prótínið hemur Ca
2+

 jóngöngin þannig að innflæði kalsíumjóna í taugafrumum framan 

taugamóta minnkar en það veldur minnkaðri losun boðefna úr taugaendum, á borð við 

glútamat (Maneuf, Hughes og McKnight, 2001), substance P og kalsitónín gena-skylt 

peptíð (e. calcitonin gene-related peptide; GCRP) (Fehrenbacher, Taylor og Vasko, 

2003). Þessi hemjandi áhrif koma einungis fram ef taugafrumurnar eru í oförvuðu 

ástandi (e. hyper-excited), þær eru ,,róaðar niður“ í hvíldarástand en áhrifin á 

taugafrumur í hvíldarástandi eru lítil sem engin (Dooley, Donovan og Pugsley, 2000; 

Kavoussi, 2006). Til dæmis má nefna að gabapentín og pregabalín höfðu lítil áhrif á 

losun taugapeptíða frá rottumænu in vitro nema bólgusvörun væri til staðar 

(Fehrenbacher o.fl., 2003). Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að gabapentín hemji Ca
2+

 

innflæðið á þann hátt það hindri flutning jónganganna úr umfrymi og að yfirborði 

frumuhimnu svo jónirnar hafi færri innganga inn í frumuna (Hendrich o.fl., 2008; Mich 
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og Horne, 2008). Slíkt ferli tekur nokkurn tíma og skýrir því hvers vegna gabapentín 

hefur ekki sýnt áhrif gegn bráðum verkjum (Hendrich o.fl., 2008).  

 

1.2.5.2 Samband byggingar og virkni fyrir PGB og GBP 

Sýnt hefur verið fram á beint samband milli virkni pregabalínhliðstæða við krömpum, 

verkjum og kvíða og sækni þeirra í L-amínósýru-flutningsprótínið (Belliotti o.fl., 2005).  

Athugun á sambandi byggingar og virkni (e. structure-activity relationship; SAR) 

pregabalínhliðstæða hefur leitt í ljós að það eru ekki sömu byggingareiginleikar sem 

stjórna sækni í α2-δ prótín og L-amínósýruflutningsprótínið en sameindin verður að hafa 

sækni í bæði prótínin til að fá fram klínísk áhrif in vivo (Belliotti o.fl., 2005). 

Flutningsprótínið hefur þó sennilega ekki bein áhrif á klíníska virkni lyfjanna heldur 

einungis á frásog þeirra, bæði yfir slímhimnur meltingarvegs og blóð-heilaþröskuldinn 

(Belliotti o.fl., 2005; Sills, 2006). Til dagsins í dag hafa ekki fundist aðrir bindistaðir 

sem gabapentín og pregabalín hafa mikla sækni í (Taylor, 2009). 

 

1.2.5.3 Blóðþéttni GBP í flogaveikimeðferð 

Ráðlögð þéttni gabapentíns í blóði við flogaveiki er talin vera á bilinu 2-20 µg/ml 

(Patsalos o.fl., 2008); fyrir þéttni sem er hærri en 25 µg/ml hefur orðið vart við mikla 

aukningu á eiturverkunum og sýnt hefur verið fram á að þéttni lægri en 2 µg/ml sé 

ólíkleg til að hafa nægileg lyfhrif (Johannessen o.fl., 2003). Rannsóknir hafa þó mælt 

með plasmasþéttni allt upp í 60 µg/ml og stuttur helmingunartími gabapentíns (5-7 klst) 

veldur því að mikil dreifing hefur sést í þéttni eftir inntöku einstakra skammta, því er 

erfitt að fastsetja ákveðið styrkbil (Neels o.fl., 2004). Skynsamlegra gæti verið að finna 

þann styrk lyfs sem hentar hverjum einstaklingi og nota þá þéttni sem viðmiðunargildi í 

áframhaldandi meðferð hans, t.d. ef annarri lyfjagjöf er breytt (Johannessen og Tomson, 

2006). Slíkt einstaklingsmiðað TDM hentar líklega betur en föst styrkbil fyrir hina nýju 

kynslóð flogaveikilyfja, sem m.a. felbamat, lamotrigín, levetíracetam, tiagabín, 

topíramat, vigabatrín, gabapentín og pregabalín tilheyra (Johannessen og Tomson, 

2006).  

Styrkur gabapentíns í meðferð taugaverkja er yfirleitt nokkru hærri, eða á bilinu 

15-30 µg/ml (Juenke, Brown, McMillin og Urry, 2003; Neels o.fl., 2004). 
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1.2.5.4 Blóðþéttni PGB í flogaveikimeðferð 

Pregabalín er tiltölulega nýtt lyf og tengsl milli þéttni í plasma og virkni hafa ekki verið 

skoðuð ítarlega. Viðmiðunargildi í plasma við flogaveiki hafa því ekki verið ákvörðuð 

(Patsalos o.fl., 2008). Steady-state þéttni sem sést hefur í plasma flogaveikisjúklinga í 

klínískum rannsóknum er á bilinu 0,29-2,84 µg/ml (meðaltal 1,27 µg/ml) fyrir þá sem 

fengu 150 mg af pregabalíni á dag (Arroyo o.fl., 2004) og fyrir þá sem tóku 600 mg á 

dag hafa mælst gildi á bilinu 0,87-14,2 µg/ml (meðaltal 4,88 µg/ml) (Arroyo o.fl., 2004) 

og 2,8-8,3 µg/ml (meðaltal u.þ.b. 5 µg/ml) (Berry og Millington, 2005).  

Þar sem lyfjahvörf pregabalíns eru línuleg og útskilnaður fer nær eingöngu fram 

um nýru er TDM líklega ekki bráðnauðsynlegt en gæti þó reynst gagnlegt við að meta 

meðferðarheldni, stilla af skammta fyrir nýrnabilaða og mæla styrk í plasma við 

ofskömmtun (Johannessen og Tomson, 2006; Patsalos o.fl., 2008). 

 

1.2.5.5 Blóðþéttni VGB í flogaveikimeðferð 

Þar sem vigabatrín veldur óafturkræfri ensímhömlun á GABA-T gefa sveiflur á þéttni 

lyfsins í blóði litlar vísbendingar um virkni þess, GABA framleiðsla í miðtaugakerfinu 

skiptir meira máli og hversu fljótt meira af GABA-T er myndað (Neels o.fl., 2004).  

Í blóði einstaklinga sem tekið hafa lyfið í eðlilegum skömmtum (1000-3000 mg 

á dag) hefur þéttni lyfsins mælst á bilinu 0,8-36 µg/mL (Johannessen o.fl., 2003; Neels 

o.fl., 2004) og er það þéttnibil viðurkennt sem viðmiðunarmörk (Patsalos o.fl., 2008). 

TDM fyrir vigabatrín hefur því fyrst og fremst það hlutverk að athuga meðferðarheldni 

sjúklings (Johannessen o.fl., 2003). 
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Verkunarmáti PGB, GBP og VGB er óskyldur verkunarmáta fíkni- og verkjalyfja á borð 

við benzódíazepín og morfín og misnotkun þess þykir ólíkleg til að valda vímu og 

ávana (Chalabianloo og Schjott, 2009; Kavoussi, 2006).  

Í gagnagrunni yfir klínískar rannsóknir á PGB (n > 10.000) fundust engar 

sannanir fyrir því að lyfið ylli fíkn, þoli (e. tolerance), löngun (e. craving) eða ávana 

(Kavoussi, 2006). Þó teljast sundl og svefnhöfgi vera mjög algengar aukaverkanir 

(>10% finna fyrir þeim) og ölvunartilfinning og vellíðunartilfinning teljast algengar 

aukaverkanir (>1%) af lyfinu (Lyfjastofnun, 2009a). Allt að 6 % þeirra sem tóku 

pregabalín í klínískum rannsóknum við vefjagigt fundu fyrir vellíðunartilfinningu 

(Lyseng-Williamson og Siddiqui 2008) og vera má að einhverjir sækist eftir lyfinu 

vegna þessara aukaverkana.  

Það er staðreynd að lyfið er misnotað á Íslandi og meðal annars má sjá það á 

aukaverkanatilkynningum til Lyfjastofnunar árið 2008. Fjórar tilkynningar bárust um 

aukaverkanir vegna pregabalíns og allar voru þær af völdum misnotkunar (Lyfjastofnun, 

2009b). Samkvæmt varðstjóra í Kópavogsfangelsi (Einar Andrésson, munnl. uppl., 

2009) er vitað til þess að fangar þar misnoti pregabalín. Það byggir hann bæði á því sem 

starfsmenn hafa tekið eftir, s.s. tómum Lyrica hylkjum sem finnast og sjáanlegu 

vímuástandi fanga, auk frásagna fanganna sjálfra. Margir fangar fá lyfinu ávísað frá 

lækni sem kvíðastillandi lyfi sem eigi að henta fíklum betur en benzódíazepín. Þeir taka 

svo stærri skammt en læknir ráðleggur og tæma duftið úr hylkjunum og taka það með 

örvandi drykkjum, s.s. kaffi eða te. Þannig má komast hjá svefndruga sem fylgir lyfinu 

og komast í vímu sem varir þó ekki sérlega lengi. Ekki er vitað til þess að fangar þar séu 

að innbyrða lyfið á aðra vegu en um munn en greint er frá því að fangar með kókaínfíkn 

í nokkrum fangelsum í Flórída hafi stundað það að opna gabapentínhylki og sjúga duftið 

upp í nefið líkt og kókaín (Reccoppa, Malcolm og Ware, 2004). Í viðtölum kváðust þeir 

finna fyrir vímu með þessari inntöku þrátt fyrir að lyfjafræðilegir eiginleikar 

gabapentíns geti ekki auðveldlega útskýrt það. Í kjölfarið var gabapentín tekið af 

lyfjalista þessara fangelsa og hætt að skrifa upp á það nema í undantekningartilvikum og 

þá einungis sem töflur (Reccoppa o.fl., 2004).  

1.3 Misnotkun 
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Einnig var rætt við yfirlækni á meðferðarsjúkrahúsi SÁÁ, Vogi (Valgerður 

Rúnarsdóttir munnl. uppl., 2009). Hún kannaðist vel við að pregabalín væri misnotað og 

að þetta væri lyf sem ekki hentaði fíklum vegna áhrifanna sem það getur haft. 

Þolmyndun fyrir lyfinu virðist eiga sér stað hjá sjúklingum hvað varðar kvíðastillandi 

áhrif og þeir þurfi því stærri skammta með tímanum. Sagðist hún kannast við það að 

einstaklingar væru að taka of stóra skammta ásamt örvandi drykkjum til að komast í 

svipaða vímu og fæst með misnotkun á benzódíazepínum. Pregabalín er tiltölulega nýtt 

lyf og ekki hefur verið skráð hversu algeng misnotkun þess er meðal sjúklinga á Vogi 

en varlega er áætlað að u.þ.b. einn af hverjum 40 sem leggjast inn á Vog séu að nota það 

í einhverjum mæli. 

Í ljósi þess hve eiginleikar gabapentíns og pregabalíns eru svipaðir ásamt þeirri 

staðreynd að pregabalín fæst einungis hér á landi í hylkjaformi, er full ástæða til að vera 

á varðbergi gagnvart misnotkun þess, sérstaklega innan ákveðinna hópa. 

 

1.3.1 Ofskömmtun 

Greint hefur verið frá tveimur tilfellum (erlendis) þar sem einstaklingar hafa verið lagðir 

inn á sjúkrahús eftir að hafa viljandi tekið of stóran skammt af pregabalíni. Í öðru 

tilfellinu innbyrti 29 ára gamall flogaveikur maður 11,5 g af pregabalíni ásamt 32 g af 

flogaveiki- og geðhvarfalyfinu lamotrigín (Braga og Chidley, 2007) en 

hámarksskammtar eru 600 mg á dag fyrir pregabalín og 700 mg fyrir lamotrigín 

(Lyfjastofnun, 2009a). Hann var inniliggjandi á sjúkrahúsi í 28 daga og hlaut ekki 

varanlegan skaða af, talið er að flest einkennanna sem hann sýndi (öndunarörðugleikar, 

hjartsláttartruflanir, breyttur blóðhagur) hafi verið af völdum lamotrigíns frekar en 

pregabalíns (Braga og Chidley, 2007). Í hinu tilfellinu var 59 ára gömul kona lögð inn 

um klukkustund eftir að hafa tekið inn um 1,5 g af pregabalíni. Hún sýndi ekki önnur 

einkenni en svefnhöfga og hlaut ekki skaða af (Spiller, Bratcher og Griffith, 2008). 

 

1.3.2 Notagildi PGB í afvötnun 

Prófað hefur verið að nota pregabalín til að hjálpa benzódíazepínfíklum (Biermann, 

Bleich, Kornhuber og Hillemacher, 2007; Oulis o.fl., 2008) og áfengissjúklingum 

(Martinotti o.fl., 2008) að komast yfir fráhvarfseinkenni í afvötnun. Lyfið virðist bæði 

slá á löngun, draga úr kvíða og bæta svefngæði (Biermann o.fl., 2007) hjá þessum 
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sjúklingum en þetta eru fyrstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessari notkun 

pregabalíns og úrtökin voru lítil í báðum tilfellum (n = 15 fyrir benzódíazepínfíkla og n 

= 31 fyrir áfengissjúklinga) (Martinotti o.fl., 2008; Oulis o.fl., 2008). Því ber að taka 

niðurstöðunum með varúð og frekari rannsókna er þörf áður en hægt er að staðfesta 

notagildi lyfsins við afvötnun. 

Kostir pregabalíns sem nýst gætu í slíkri notkun eru að það veldur litlum sem 

engum fráhvarfseinkennum þegar töku þess er hætt auk þess sem aukaverkanir eru litlar 

og yfirleitt léttvægar, samkvæmt fjölda klínískra rannsókna (Brodie o.fl., 2005; Lyseng-

Williamson og Siddiqui 2008; Martinotti o.fl., 2008; Oulis o.fl., 2008; Randinitis o.fl., 

2003; Rickels o.fl., 2005).  

 

Af ofangreindri umfjöllun má sjá að það er mikilvægt að geta mælt styrk pregabalíns, 

gabapentíns og vigabatríns í plasma, bæði til að fylgjast með meðferðarheldni sjúklinga 

á flogaveikimeðferð og til að geta greint hvenær ofskömmtun hefur átt sér stað. 

Sérstaklega er brýnt að geta mælt þéttni pregabalíns í tilfellum þar sem um misnotkun 

getur verið að ræða, s.s. í blóði ökumanna sem eru ekki ökufærir vegna notkunarinnar. 

Algeng aukaverkun af pregabalíni er svefndrungi og sundl og þeim sem byrja að taka 

það er ráðlagt að átta sig á því hvaða áhrif lyfið hefur á þá áður en þeir stjórna ökutæki 

eða vinnuvélum (Lyfjastofnun, 2009a). Pregabalín er nýjasta lyfið af þessum þremur og 

hefur þar af leiðandi minnst verið rannsakað. Fáar mæliaðferðir hafa verið birtar, en 

þörfin á slíkum mælingum er töluverð, einkum vegna misnotkunar og til þess að fylgjast 

með meðferðarheldni. 
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1.4.1 Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar γ-amínósmjörsýruafleiða 

 

VGB, GBP og PGB eiga það sameiginlegt að vera lítil og skautuð efni sem hafa bæði 

karboxýlsýruhóp og basahóp (amín) og sýna þar af leiðandi tvíhegðun (e. amphoterism). 

Tvíhegðunin gerir það að verkum að þau eru yfirleitt með bæði neikvæða og jákvæða 

hleðslu í lausnum við líffræðilegt sýrustig (Bryans og Wustrow, 1999), þ.e. þau eru 

tvíjónuð (e. zwitterionic) en það þýðir að það getur verið erfiðleikum bundið að úrhluta 

þau úr lífsýnum með sýru/basaúrhlutun. Í Tafla 1.1 má sjá samantekt á mólþunga og 

pKa efnanna. 

 

Tafla 1.1: Mólþungi og pKa fyrir VGB, GBP og PGB 

Efni Mólþungi [g/mól] pKa (sýra) pKa (basi) Heimild 

Vigabatrín 129,16 4,02 9,72 Neels o.fl. (2004) 

Gabapentín 171,24 3,68 10,7 Bryans og Wustrow (1999) 

Pregabalín 159,23 4,20 10,6 EMEA (2007) 

 

Í efnabyggingum þeirra er ekki að finna tvítengi sem geta samokað (e. conjugate) og 

hafa efnin því litla ljósgleypni á mælisviði venjulegra ljósmæla, þ.e. í sýnilegu og 

útfjólubláu ljósi (UV-Vis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 MÆLIAÐFERÐIR 
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1.4.2 Birtar mæliaðferðir 

Greint hefur verið frá nokkrum fjölda aðferða til að mæla VGB, GBP og PGB í 

lífsýnum og í Tafla 1.2 eru gefin dæmi um þær. 

 

Tafla 1.2: Dæmi um mæliaðferðir fyrir VGB, GBP og PGB í lífsýnum 

Höfundur/ar VGB GBP PGB Lífsýni 
Afleiðu- 

myndun 

Tæki/ 

skynjari 

Windsor og Radulovic 

(1995) 
  X 

Plasma°  

Mjólk° 
TNBSA HPLC/UV 

Benetello o.fl. (1997)  X  

Sermi 

Munnvatn 

Þvag 

- LC/MS 

Vermeij og Edelbroek 

(1998) 
X   

Sermi OPA + 

NAC * 

HPLC/ 

FLD 

Zhu og Neirinck (2002)  X  Plasma PITC HPLC/UV 

Krivanek, Koppatz og 

Turnheim (2003) 
X X  

Plasma 
Dansýl klóríð 

HPLC/ 

FLD 

Vermeij og Edelbroek 

(2004) 
X X X 

Sermi 
OPA 

HPLC/ 

FLD 

Cetin og Amaca (2004) X   
Plasma, 

þvag 
NQS HPLC/UV 

Al-Majed (2005) X X  
Plasma 

Flúorescamín 
HPLC/ 

FLD 

Matar og Abdel-Hamid 

(2005) 
X   

Plasma 
- 

LC/MS/ 

MS 

Berry og Millington 

(2005) 
  X 

Plasma 

Sermi 
TNBSA HPLC/UV 

Borrey, Godderis, 

Engelrelst, Bernard og 

Langlois (2005) 

X X  

Sermi 

TMSH GC/MS 

Bahrami og Kiani (2006)  X  
Sermi 

FMOC-Cl 
HPLC/ 

FLD 

Jalalizadeh, Souri, 

Tehrani og Jahangiri 

(2007) 

 X  

Plasma 
1-flúoro-2,4-

dinítróbenzen 
HPLC/UV 

Mandal o.fl. (2008)   X 
Plasma 

- 
LC/MS/ 

MS 

Zhang, Holliman, Tang, 

Fast og Michael (2008) 
  X 

Þvag° 

 
- 

LC/MS/ 

MS * 

Oertel, Arenz, Pietsch og 

Kirch (2009) 
X X X 

Sermi 
- 

HILIC/MS

/MS 
TNBSA: 2,4,6,-trínítróbenzen súlfonsýra, OPA: ortho-fþaldíaldehýð, NAC: N-asetýl-L-cýstein, NQS: 

naftóquinón súlfonsýra, PITC: fenýlísóþíócýanat, TMSH: N-trimetýlsúlfoníum hýdroxíð, FMOC-Cl: 9-

flúorenýlmetýl klóróformat, HILIC: hydrophilic interaction chromatography, *: aðskilur handhverfur, °: 

lífsýni úr rottum  
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1.4.2.1 Vökvagreining tengd massaskynjara 

Eins og sést í Tafla 1.2 fela flestar aðferðirnar í sér afleiðumyndun en hana þarf ekki séu 

sýnin mæld með vökvagreini tengdum massaskynjara (LC-MS/MS). Slík greining 

byggir á því að nýta og samtengja aðgreiningarhæfni vökvagreinis og sértækni 

massagreinis til að mæla efni með mikilli nákvæmni. Fyrst aðskilur vökvagreinir 

uppleyst efni á vökvaformi eftir efnafræðilegum eiginleikum þeirra á súlu, síðan eru 

efni hituð nægilega til að fá þau á gasform og þvi næst eru jónir myndaðar úr efnunum 

og massagreinir aðgreinir þær eftir massa/hleðslu-hlutfalli þeirra (Skoog, Holler og 

Nieman, 1998, bls. 502). 

Í dag er töluvert notast við LC-MS/MS til að mæla þessi lyf í lífsýnum og til að mynda 

er pregabalín mælt með slíku tæki hjá þeim rannsóknastofum í réttarefnafræði á 

Norðurlöndum sem mæla lyfið á annað borð (Merja Gergov (Finnlandi) og 

réttarefnafræðideild Rättsmedicinalverket (Svíþjóð), skrifl.uppl., 2009).  

Þrjár aðferðir hafa verið birtar sem mæla pregabalín með LC-MS/MS (Mandal o.fl., 

2008; Vaidya, Yetal, Roy, Gomes og Joshi, 2007; Zhang o.fl., 2008) og ein ný rannsókn 

greinir öll þrjú lyfin samtímis með vatnssækinni súluskiljun (e. hydrophilic interaction 

chromatography; HILIC) tengdri við massaskynjara (Oertel o.fl., 2009).  

LC-MS/MS tæki er ekki fyrir hendi á Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði (RLE), 

þar er notast við háþrýstivökvagreiningu (e. high performance liquid chromatography; 

HPLC) og gasgreina tengda við massaskynjara (GC-MS). 

 

1.4.2.2 Gasgreining tengd massaskynjara 

GC-MS byggir á því, líkt og LC-MS, að efnum í gasfasa er breytt í jónir og þau mæld á 

massagreini en munurinn er sá að á gasgreininum er efnið hitað og fengið á gasform í 

upphafi mælingar og það færist í gegnum súlu með hjálp óhvarfgjarnrar lofttegundar, 

s.s. vetnis eða niturs áður en jónir eru myndaðar (Skoog o.fl., 1998, bls. 703). 

Ekki hafa margar aðferðir verið birtar varðandi gasgreiningu á þessum efnum, 

þau eru ekki vel fleyg (e. volatile) og skautun þeirra gerir það að verkum að þau henta 

illa til slíkra mælinga. Trímetýlsilýl-afleiðuefni hafa þó verið notuð en þau tengja 

trímetýlsilýlhóp við sýruhóp og amínóhóp amínósýra og draga þar með stórlega úr 

skautun þeirra (Blau og King, 1977, bls. 51). Í tilraun Borrey o.fl. (2005) eru myndaðar 
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slíkar afleiður af GBP og VGB með N-trimetýlsúlfoníum hýdroxíði (TMSH) og á RLE 

er í notkun einföld og fljótleg aðferð þar sem trímetýlsilýldíazómetan er notað til þess 

að metýlera karboxýlsýruhópinn í gabapentíni, sem síðan er mælt með GC-MS. Sú 

aðferð er byggð á svipaðri aðferð sem hefur verið birt fyrir GC mælingu á mebeveríni 

(Kristinsson, Snorradóttir og Jóhannsson, 1994). Áhugavert væri að reyna að yfirfæra 

þá aðferð yfir á pregabalín því ekki hafa verið birtar aðferðir um gasgreiningu á því. 

 

1.4.2.3 Háþrýstivökvagreining 

HPLC byggir á því að efni, uppleyst í vökva, er leitt í gegnum súlu undir þrýstingi með 

hjálp ferðavökva. Efnin aðskiljast eftir efnafræðilegum eiginleikum á súlunni og eru 

mæld þegar þau koma út af henni með nema sem notast við einhverja tegund af 

ljósmælingu, sem getur t.d. verið byggð á sýnilegu og útfjólubláu ljósi (UV-Vis) eða 

flúrljómun (e. fluorescence detection; FLD) (Skoog o.fl., 1998, bls. 734). 

Algengast er að notast við öfugfasa (e. reversed-phase)  súluskiljun sem þýðir að 

súlan er húðuð að innan með óskautuðum stöðufasa (síloxan C8 eða C18 keðjur eru 

algengastar) en ferðafasinn er skautaður, oftast vatnsfasi (Skoog o.fl., 1998, bls. 740). 

Óskautuð efni sem mæld eru á súlunni hafa meiri sækni í stöðufasann en ferðafasann og 

haldast því lengur við á súlunni en skautuð efni berast hraðar út með ferðafasanum. Með 

því að breyta hlutfalli vatns og þar með skautun ferðafasans er þannig hægt að hafa áhrif 

á rástíma efna sem mæld eru, til dæmis er hægt að fá óskautað efni fyrr út með því að 

bæta lífrænum leysi (t.d. ACN eða MeOH) sem er minna skautaður en vatn, út í 

ferðafasann. 

HPLC er algengasta leiðin sem hefur verið farin til að mæla γ-

amínósmjörsýruafleiður og því liggur beint við ef þróa á nýja mæliaðferð að byrja á því 

að prófa þá leið. 

 

 

1.4.3 Afleiðumyndun 

Afleiðumyndun gengur út á það að tengja afleiðuefni sem hafa heppilega eiginleika á 

borð við ljósgleypni, flúrljómun eða skautun, við önnur efni sem mæla á og auðvelda 

þannig mælinguna. Ástæður að baki því að afleiðumyndun er framkvæmd geta t.d. verið 
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að bæta aðgreiningu, minnka skautun efnanna sem mæla á svo að þau greinist betur á 

venjulega öfugfasa súlu, gera efni fleyg svo hægt sé að mæla þau á gasgreini og til að 

auka næmni svo auðveldara sé að greina efnin (Skoog o.fl., 1998, bls. 746).  

Ókostir afleiðumyndunar eru nokkrir, til dæmis að hún bætir við a.m.k. einu 

aukaskrefi í sýnaundirbúningi, getur verið tímafrek og krafist hitunar og tryggja verður 

að hvarfið gangi nægilega langt, einnig kemur fyrir að fleiri en ein tegund af afleiðu 

myndast. Afleiðuefnið verður að vera hreint og má ekki trufla mælinguna en afleiðuefni 

eru oft óstöðug og eitruð og afleiðurnar sömuleiðis (Blau og King, 1977, bls. 27). 

Afleiðumyndun og vökvagreining í kjölfarið er sú aðferð sem mest hefur verið 

notuð á vigabatrín, gabapentín og pregabalín. Efnin hafa tvo virka hópa, amínuhóp og 

karboxýlsýruhóp, sem geta myndað tengi við afleiðuefni. Efnin eru bæði skautuð og 

gleypa illa ljós svo afleiðumyndunin gegnir bæði því hlutverki að minnka skautun og 

auka næmni. Ýmist hafa verið notuð afleiðuefni sem hafa gleypni í UV ljósi eða 

flúrljóma. 

 

1.4.3.1 Afleiðuefni með ljósgleypni 

UV/DAD nemar eru algengustu nemarnir í hefðbundnum HPLC tækjum í dag og þar 

með ættu flestar rannsóknastofur að geta nýtt aðferðir sem byggja á því að greina 

vigabatrín, gabapentín og pregabalín með því að mynda afleiður með góða UV-gleypni. 

 

FDNB og TNBSA 

1-flúoro-2,4-dinítróbenzen (FDNB) hvarfast við prímer og sekúnder amín og hefur 

mikið verið notað til að greina N-enda (e. N-terminal) amínósýra (Blau og King, 1977, 

bls. 393). FDNB hvarfast þó við ýmsa aðra hópa amínósýranna, s.s. fenól, ímidazól og 

súlfhýdrýl og dregur það nokkuð úr notagildi hvarfefnisins.  

2,4,6-trínítróbenzó súlfonsýra (TNBSA, einnig kölluð picrýl súlfonsýra) hefur 

svipaða byggingu og FDNB og hvarfast við prímer amín (Blau og King, 1977, bls. 395). 

TNBSA hvarfast þó einnig við súlfhýdrýl hópa, auk þess sem sykrur og karbónýl 

sambönd geta truflað mælinguna (Blau og King, 1977, bls. 395). Birtar hafa verið 

aðferðir sem mæla pregabalín í rottuplasma og -mjólk (Windsor og Radulovic, 1995), 

pregabalín í mannasermi og -plasma (Berry og Millington, 2005) og gabapentín í 

plasma (Juenke o.fl., 2003), sermi og munnvatni (Berry, Beran, Plunkeft, Clarke og 
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Hung, 2003) með því að mynda afleiður með TNBSA. Sýnaundirbúningur er nokkuð 

flókinn og felur í sér inngufun sýnis einu sinni eða tvisvar við 50-60°C undir lofttæmi, 

afleiðumyndun við stofuhita í 30-45 mínútur eða við hitun í 20 mínútur við 90°C 

(Juenke o.fl., 2003), stöðva þarf hvarf með því að bæta sýru út í og skilja þarf sýnin 

tvisvar. Hjá Windsor og Radulovic (1995) og Juenko o.fl. (2003) voru lægstu 

magngreiningarmörk lyfjanna (e. quantitation limit; QL) 1 µg/ml, hjá Juenke og 

samstarfsmönnum var sá toppur einungis tvisvar sinnum hærri en grunnlínuflökt í 

blanksýni. Auk þess greindu þeir frá því að flogaveikilyfið tiagabín og GABA 

agónistinn baklófen væru með sama rástíma og gabapentín og trufluðu því mælinguna.  

 

NQS 

1,2-naftóquinón-4-súlfonsýra (NQS) er afleiðuefni sem hvarfast við amínuhópa og er 

bæði unnt að greina með UV mæli og flúrljómun. Vigabatrín (Cetin og Atmaca, 2004) 

og gabapentín (Sagirli, Cetin og Onal, 2006) hafa verið greind í plasma og þvagi á 

HPLC með UV nema. Í báðum tilfellum er sýnaundirbúningur margþættur, fyrir 

gabapentínið þarf að úrhluta sýnið á fastfasasúlu (e. solid phase extraction; SPE) áður 

en afleiðumyndun á sér stað, til að aðgreina gabapentín betur frá amínósýrum úr plasma 

og er þetta tímafrek og dýr úrhlutun. Í báðum aðferðum fer afleiðumyndun fram við 

60°C í 20 mínútur og inngufa þarf sýnin tvisvar og úrhluta þau tvisvar með klóróformi. 

QL var 0,05 mg/ml fyrir plasma og 0,1 µg/ml fyrir þvag fyrir gabapentín (Sagirli o.fl., 

2006) en 0,8 mg/ml fyrir vigabatrín, bæði í plasma og þvagi (Cetin og Atmaca, 2004).  

 

PITC 

Fenýl-ísóþíócýanat (PITC) hefur verið notað til greininga á amínósýrum frá því um 

miðja síðustu öld (Edman, 1950). Það hvarfast við amínuhóp og hefur verið notað til að 

mæla gabapentín í plasma í vökvagreini með UV nema (Zhu og Neirinck, 2002). Sýni 

þarf að úrhluta á fastfasasúlu áður en afleiðumyndun fer fram og inngufa þarf tvisvar. 

PITC brotnar niður í vatni og er mikilvægt að sýni sé fullkomlega laust við vatn áður en 

afleiðuefninu er blandað út í. Afleiðumyndun fer fram við stofuhita í 20 mínútur. QL er 

0,03 µg/ml og sex algeng lausasölulyf trufluðu ekki mælinguna, önnur flogaveikilyf 

voru ekki prófuð. 
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1.4.3.2 Afleiðuefni-FLD 

Flúrljómun byggir á því að viss efni hafa þann hæfileika að hægt er að örva þau með 

ljósgjafa, s.s. xenon lampa, upp á hærra orkustig og síðan losa þau sig við hluta af 

umframorkunni með því að geisla frá sér ljósi (Skoog o.fl., 1998, bls. 357). 

Flúrljómun er gífurlega næm mæliaðferð og ekki er óalgengt að sjá 

greiningarmörk sem eru mun lægri en fyrir gleypnimælingar á borð við UV (Blau og 

King, 1977, bls. 346; Skoog o.fl., 1998, bls. 355). Flúrljómun sýnir oft línulega 

aukningu með styrk efnis yfir breitt mælingabil sem gjarnan er breiðari en það sem fæst 

með gleypnimælingum auk þess sem mælingarnar eru oft afar sértækar (e. specific) 

(Blau og King, 1977, bls. 346; Skoog o.fl., 1998, bls. 356). Þar sem næmnin er mikil er 

einnig hætta á að óhreinindi trufli mælinguna, því er nauðsynlegt að sýni séu vel 

hreinsuð og aðskilin, s.s. á súlu með HPLC. Flúrljómandi afleiðuefni henta vel til að 

greina efni í lágum styrk, s.s. lyf í lífsýnum. 

Flúrljómandi afleiðuefni ættu  að uppfylla eftirfarandi: (Blau og King, 1977, bls. 348): 

a) að hvarfast hratt og magnbundið (e. quantitative) við mildar aðstæður, helst í vatni 

eða vatnsumhverfi 

b) að mynda tiltölulega óskautaðar afleiður til að hægt sé að úrhluta þær yfir í lífræna 

leysa 

c) að þær hafi til að bera sértækni fyrir einhvern ákveðinn virkan hóp 

d) að umframmagn af hvarfefni sé auðvelt að aðskilja frá myndefnunum 

e) afleiðurnar ættu að hafa heppilega krómatógrafíska eiginleika 

f) að flúrljómunin sé af heppilegri bylgjulengd. 

 

FMOC-Cl 

Flúorenýlmetýloxýkarbonýl klóríð (FMOC-Cl eða 9-flúorenýlmetýl klóróformat) er 

flúrljómandi afleiðuefni sem hvarfast við amínuhópa. Það hefur verið notað til að mæla 

gabapentín í plasma (Bahrami og Kiani, 2006).  Vökva/vökva úrhlutun er framkvæmd, 

sýnaundirbúningur krefst þess að inngufað sé tvisvar og afleiðumyndunin tekur 10 

mínútur við 60°C. QL var 0,3 µg/ml og ýmis flogaveikilyf, sýklalyf og lausasölulyf 

trufluðu ekki mælinguna. 
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Flúorescamín 

Flúorescamín hvarfast við amínuhópa og hefur verið notað í greiningum á amínósýrum, 

amínum og peptíðum. Bent er á að umframmagn hvarfefnis deyfi flúrljómun svo 

nauðsynlegt er að fjarlægja það eftir afleiðumyndun (Blau og King, 1977, bls. 374). 

Flúorescamín var notað til afleiðumyndunar til að mæla GBP og VGB í plasma (Al-

Majed, 2005). Sýnameðhöndlun var tiltölulega einföld og voru greiningarmörkin (e. 

detection limit; DL) 0,03 µg/mL fyrir VGB en 0,1 µg/mL fyrir GBP. Þetta er aðferð 

sem hugsanlega væri vert að skoða. 

 

 

ortho-fþaldíaldeýð (OPA) 

Roth (1971) var fyrstur til að lýsa myndun flúrljómandi afleiða OPA og amínósýra. Á 

þeim tíma var ninhýdrín algengasta afleiðuefnið í mælingum amínósýra en það hvarfast 

við prímer og sekúnder amín og veldur litabreytingum sem unnt er að mæla með 

ljósmæli (Roth, 1971). Næmnin var stórlega bætt með OPA afleiðum og er svo komið í 

dag að myndun OPA afleiða er ein algengasta leiðin til að greina amínósýrur, til að 

mynda var slík afleiðumyndun notuð í um 40% allra amínósýrugreininga á árunum 

2000-2006 (Hanczko, Jambor, Perl og Molnar-Perl, 2007). 

o-fþaldíaldehýð hefur, eins og nafnið gefur til kynna, tvo aldehýðhópa sem hvarfast við 

prímer amínóhópa í amínósýrum og mynda ísóindól, sjá Mynd 1.3.  

 

Mynd 1.3: Hvarf o-fþaldíaldehýðs (OPA) og amínósýru 

Hvarfið á sér stað við basískar aðstæður og er hvatað af þíóli og tekur þá ekki nema 1-2 

mínútur við stofuhita (Vermeij og Edelbroek, 1998). Helsti ókostur OPA-afleiða er 

hversu óstöðugar þær eru, flúrljómun þeirra byrjar almennt að minnka eftir 10-20 

mínútur og Roth (1971) bendir á að afleiðurnar skuli mæla innan 25 mínútna frá 

afleiðumyndun. Almennt er notaður sjálfvirkur búnaður sem blandar OPA afleiðulausn 

OPA amínósýra 

2 H2O 
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við sýnið 1-3 mínútum áður en því er sprautað inn á HPLC tæki (Chollet, Goumaz, 

Juliano og Anderegg, 2000). Þíólið sem notað er við afleiðumyndun hefur áhrif á 

stöðugleikann og etanþíól hefur reynst best í að stöðga afleiður amínósýra en þær endast 

þó ekki nema um þrjá klukkutíma í mesta lagi (Hanczko o.fl., 2007). Annar ókostur við 

aðferðina er sá að OPA fer illa með HPLC súlur þannig að þær endast skemur, reynt er 

að lengja líftímann með því að sprauta litlu sýnamagni inn, snúa súlum við og 

endurhúða þær eftir þörfum (Vermeij og Edelbroek, 1998). 

HPLC með flúrljómunarnema í kjölfarið á OPA afleiðumyndun hefur verið 

notað til að mæla VGB, PGB og GBP í plasma, sermi og þvagi og í Tafla 1.3 má sjá 

dæmi um slíkar rannsóknir.  

 

Tafla 1.3: Dæmi um mælingar á GBP, VGBP og PGB með OPA afleiðumyndun 

Heimild Efni 

mælt 

Lífsýni SH 

hvati 

QL 

[µg/mL] 

Forrest, Sills, 

Leach og 

Brodie (1996) 

GBP Plasma MPA 0,5 

Juergens, May 

og Rambeck 

(1996) 

GBP 

VGB 

Sermi MCE G: 0,5 

V: 1,0 

Vermeij og 

Edelbroek 

(1998) 

VGB Sermi NAC* 0,14-0,2 

Wad og Kramer 

(1998) 

GBP 

VGB 

Sermi, 

þvag 

MCE G og V: 

0,09° 

Jiang og Li 

(1999) 

GBP Sermi MPA 0,06 

Chollet o.fl. 

(2000) 

GBP 

VGB 

Sermi MCE G: 1,0 

V: 2,0 

Vermeij og 

Edelbroek 

(2004) 

GBP 

VGB 

PGB 

Sermi MPA G: 0,53 

V: 0,06 

P: 0,13 
MPA: merkaptóprópíonsýra, MCE: merkaptóetanól, NAC: N-asetýl-L-cýstein, °: lægstu greiningarmörk 

(e. detection limit) *: aðskilur handhverfur, G: GBP, V: VGB, P: PGB 

 

Sýnaundirbúningur er almennt einfaldur og fljótlegur í aðferðunum sem sjá má í 

töflunni og felst í próteinfellingu og skiljun. Vökvi er því næst tekinn ofan af og settur í 

HPLC sýnaglös en sjálfvirkur tækjabúnaður sér um að blanda OPA lausn saman við rétt 

fyrir mælingu. Forrest o.fl. (1996) notast þó ekki við sjálfvirkan búnað heldur blanda 

afleiðulausn handvirkt við hvert sýni. 
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Ein rannsókn hefur verið birt sem lýsir mælingum á VGB, GBP og PGB samtímis eftir 

OPA afleiðumyndun (Vermeij og Edelbroek, 2004) og þar sem aðferðin er einföld og 

fljótleg er áhugavert að skoða hana og athuga hvort hún geti nýst án sjálfvirks búnaðar. 

 

 

Dansýl klóríð 

Dansýl klóríð (Dns-Cl eða 1-dímetýlamínó-naftalen-5-súlfonýl klóríð) hvarfast við 

prímer og sekúnder amín og getur einnig myndað afleiður með ímidazólum, fenólum og 

þíólum (Seiler, 1970, bls. 263). Á mynd 1.4 má sjá hvernig Dns-Cl hvarfast við 

amínósýrur.  

 

Mynd 1.4: Hvarf Dns-Cl við amínósýru 

Hvarfgirni efna gagnvart Dns-Cl fer eftir basaeiginleikum efnanna og hvörf amínósýra 

og amína við afleiðuefnið ganga hraðast við sýrustig á bilinu 9,5-10,5, við lægra 

sýrustig eru amínuhóparnir jónaðir og því óhvarfgjarnir en við hærra pH er basahvatað 

vatnsrof afleiðanna hratt (Gros og Labouesse, 1969; Seiler, 1970, bls. 263). 

Weber (1952) var fyrstur til að nota Dns-Cl og nýtti hann það til að mynda 

flúrljómandi afleiður af ovalbúmíni og albúmíni úr nautgripasermi til að rannsaka 

byggingu prótínanna og hvernig hún breytist við eðlissviptingu. Dns-Cl var fyrsta 

flúrljómandi afleiðuefnið sem notað var til þess að merkja og greina amínósýrur í 

endum peptíðkeðja (Gray og Hartley, 1963) og var mun næmari aðferð en þær sem áður 

voru í notkun, s.s. TNBSA og 2-naftalen-súlfonýl klóríð (Blau og King, 1977, bls. 348). 

Dæmi um notkun Dns-Cl sjá í Tafla 1.4. 

 

HCl 

Dns-Cl amínósýra 
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Tafla 1.4: Dæmi um mælingar sem nota afleiðumyndun með Dns-Cl 

Heimild Efni mælt Hiti [°C] Tími [mín] Mæling 

T. K. Wang og Fuh 

(1996) 

Amfetamín í þvagi 45 60 HPLC/FLD 

Linares, Ayala, Afonso 

og Diaz (1998) 

Lífmynduð (e. 

biogenic) amín í 

plöntuvef 

20 / 

Örbylgju-

hitun 

Yfir nótt / 

5 mín 

HPLC/UV 

Suckow, Zhang, Collins, 

Fischman og Cooper 

(1999) 

Memantine 

í plasma 

20 45 HPLC/FLD 

Fuh, Lin, Pan og Lin 

(2002) 

Amfetamín í rottu-

blóði og -heila 

45 60 HPLC/FLD 

Krivanek o.fl. (2003) GBP og VBG í 

plasma 

65 20 HPLC/FLD 

Kang, Xiao, Huang og 

Gu (2006) 

Amínósýrur úr 

miðtaugakerfi 

80 30 HPLC/UV 

 

Eins og sést í Tafla 1.4 er venjulega farin sú leið að hita lausnina við afleiðumyndun en 

sú aðferð að láta sýnin standa yfir nótt við stofuhita hefur einnig verið notuð (Linares 

o.fl., 1998; Seiler, 1970). Sýnameðhöndlun er af margvíslegu tagi, í sumum tilfellum er 

notast við vökva/vökva úrhlutun eftir afleiðumyndun (Linares o.fl., 1998), inngufun 

(Suckow o.fl., 1999) eða afleiðumyndun fer fram í blandara sem hitar og hristir sýni 

samtímis (Krivanek o.fl., 2003). Einnig er ýmsum aðferðum beitt til að stöðva 

afleiðumyndun, s.s. að bæta sýru út í sýni (Kang o.fl., 2006), skilja þau (Krivanek o.fl., 

2003) eða fjarlægja umframmagn Dns-Cl með því að bæta út í lausnina amínósýru eftir 

að afleiðumyndun hefur átt sér stað (Suckow o.fl., 1999). 

Einungis hefur verið greint frá einni tilraun þar sem Dns-Cl er notað til 

afleiðumyndunar til að mæla γ-amínósmjörsýruafleiður, Krivanek o.fl. (2003) mældu 

VGB og GBP í plasma með þeirri aðferð, með lægstu greiningarmörkunum (e. detection 

limit) 0,3 µg/mL fyrir bæði lyf. Ekki er vitað til þess að Dns-Cl afleiðumyndun hafi 

verið prófuð til að mæla pregabalín og er það spennandi möguleiki fyrst afleiðuefnið 

hvarfast við náskyld efni, VGB og GBP. 
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Vigabatrín, gabapentín og pregabalín eru flogaveikilyf sem örðugt er að mæla í 

lífsýnum vegna skautunar þeirra, tvíhegðunar og lítillar ljósgleypni. Hægt er að mæla 

þau með LC-MS/MS en brýnt er að geta einnig mælt lyfin á þeim rannsóknastofum þar 

sem slíkur tækjabúnaður er ekki fyrir hendi. Hér verður því farin sú leið að útbúa 

flúrljómandi afleiður með efnum sem algengt er að nota til greininga á amínósýrum, o-

fþaldíaldehýði og dansýl klóríði, og afleiðurnar mældar á háþrýstivökvagreini með 

flúrljómunarnema. 

 

 

Markmið verkefnisins er þríþætt: 

 

1) Að þróa einfalda aðferð til mælinga á GABA-afleiðum í plasma, með 

aðaláherslu á pregabalín þar sem fáar mæliaðferðir hafa verið birtar fyrir það og 

þörfin er til staðar. 

 

2) Að gilda mæliaðferðina út frá viðurkenndum stöðlum og tryggja þar með að 

hún sé jafngild til notkunar við grunnrannsóknir og klínískar 

lækningarannsóknir. 

 

3) Að prófa mæliaðferðina á raunverulegum sýnum sem borist hafa 

Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði með beiðni um þessa lyfjamælingu, 

ýmist úr sjúklingum á meðferð með pregabalíni eða úr einstaklingum sem 

misnota lyfið. 

 

 

  

2 MARKMIÐ 
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3.1.1 Efni 

3.1.1.1 Stofnlausnir, vinnulausnir og viðmiðunarsýni 

 

Efni Gæði Framleiðandi Lotunúmer 

Asetón GR for analysis Merck, Þýskaland K39357414 

Asetónítríl (ACN) HPLC Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

72200 

Bórsýra  Fisher Scientific, 

Bandaríkin 

410999 

Dansýl klóríð (Dns-Cl) Approx. 95 % Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

18H0758 

Etanól Absolute GR 

for analysis 

Merck, Þýskaland K31128383 

Gabapentín  Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

126K1121 

Plasma  Blóðbankinn, Ísland 24.09.08. IM 

Metanól (MeOH) HPLC Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

7348M 

Natríum hýdroxíð 5 N  Merck, Þýskaland HC759916 

D-Norvalín 99 % Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

01618ED 

o-fþaldíaldehýð (OPA) 97 % Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

P1378-1G 

Pregabalín 

(Stofnlausn í vatni, 

1 mg/mL) 

 

HPLC (99,7 %) Parke-Davis, Bretland J060606 

Lausn frá 15.01 

2008, blönduð af 

RM 

Vatn Afjónað RLE, Ísland  

Vigabatrín  Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

038K4072 

Þíómjólkursýra 95 % Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

S28451-448 

 

 

 

3 EFNI, TÆKI OG AÐFERÐIR 

3.1 Efni og tæki 



 28 

 

 

3.1.1.2 Sýnaundirbúningur 

Efni Gæði Framleiðandi Lotunúmer 

Asetónítríl (ACN) HPLC grade Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

72200 

Bórsýra  Fisher Scientific, 

Bandaríkin 

410999 

ortho-fosfórsýra 85 % Ph.Eur, puriss Merck, Þýskaland K27987863 

Kalíum díhýdrógenfosfat GR for 

analysis 

Merck, Þýskaland A829973 

Natríum bikarbónat GR Merck, Þýskaland K16289329 

Natríum karbónat 

(vatnsfrítt) 

GR for 

analysis 

Merck, Þýskaland A0006692 

Natríum hýdroxíð 5 N  Merck, Þýskaland HC759916 

Tríetýlamín (TEA) For synthesis Merck, Þýskaland S23922 

Þríklórediksýra  Merck, Þýskaland 131535 

 

3.1.1.3 HPLC mælingar 

Efni Gæði Framleiðandi Lotunúmer 

Asetónítríl (ACN) HPLC grade Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

72200 

Bórsýra  Fisher Scientific, 

Bandaríkin 

410999 

Ediksýra (vatnsfrí; 

ísedik) 

100 %, HPLC 

grade 

Merck, Þýskaland K22562263 

Kalíum 

díhýdrógenfosfat 

GR for analysis Merck, Þýskaland A829973 

Metanól (MeOH) HPLC grade Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

7348M 

Natríum asetat 

(vatnsfrítt) 

HPLC grade Merck, Þýskaland TA517568 

Saltsýra 1,0 N 1,000 N títervökvi 

(Titrisol) 

Merck, Þýskaland Frá 25.11.2008 IM 

1.09970 

Tríetýlamín (TEA) for synthesis Merck, Þýskaland S23922 
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3.1.1.4 Flogaveikilyf og fíkniefni 

Efni Framleiðandi Lotunúmer 

d-amfetamín súlfat 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

95C-0240 

Stofnlausn frá 16.11 2007 

RM 

Efedrín klóríð  

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Lyfjaverzlun 

ríkisins, Reykjavík 

Stofnlausn frá 16.10 2007 

BM 

Etósúximíð (Zarontin) 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Parke-Davis, 

Bretland 

362086 

Stofnlausn frá 18.07.2003 

Felbamat 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

61K4119 

Stofnlausn frá 02.10.2002 

RM 

Fenemal 100 % 

(Stofnlausn 2 mg/mL í MeOH) 

Lyfjaverzlun 

ríkisins, Reykjavík 

563004 

Stofnlausn frá 08.04.2005 

Fenýtóín 

(Stofnlausn 1,4 mg/mL) 

Lyfjaverzlun 

Ríkisins, Reykjavík 

230669 

Stofnlausn frá 28.06.2007 

BM 

γ-hýdroxýsmjörsýra, Na salt 

(Stofnlausn 1 mg/mL í vatni) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

68F5042 

Stofnlausn frá 19.06.2008 

HGS 

Karbamazepín (Tegretol) 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Geigy (nú Novartis), 

Sviss 

Stofnlausn frá 28.06.2007 

BM 

10-Mónóhýdroxý-karbamazepín 

(MHK)  

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Novartis, Sviss Stofnlausn frá 28.06.2007 

BM 

Klóbazam 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

78F0201 

Stofnlausn frá 18.07.2003 

Klónazepam 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Ekki þekktur Stofnlausn frá 08.06.2006 

HGS 

Kókaín klóríð  

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Lyfjaverzlun 

Ríkisins, Reykjavík 

Stofnlausn frá 11.03 2008 

RM 

Lamótrigín 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

The Wellcome 

Foundation, Bretland 

A293504A 

Stofnlausn frá 29.06.2007 

BM 

Levetíracetam 

(Vinnulausn 0,04 mg/mL í vatni) 

UCB Pharma, Belgía WS02 

DL-metamfetamín HCl  

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Ekki þekktur Stofnlausn frá 20.10 2008 

HGS 

3,4-metýlen-díoxýamfetamín HCl 

(MDA) (Stofnlausn 1 mg/mL í 

MeOH) 

Makor Chemicals, 

Ísrael 

14095 

Stofnlausn frá 09.04 2003 

AM 

3,4-metýlendíoxý-N-

etýlamfetamín HCl (MDEA) 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

093K4112 

Stofnlausn frá 17.11.2003 

3,4-metýlen-díoxýmetamfetamín 

HCl (MDMA) (Stofnlausn 1 

mg/mL í MeOH) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

025K4044 

Stofnlausn frá 13.09 2007 

BM 
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Metýlfenídat HCl (Rítalín) 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Sigma-Aldrich, 

Þýskaland 

028K1168  

Stofnlausn frá 16.07.2008 

BM 

Phenacetín Nord. 63 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Lyfjaverzlun 

Ríkisins, Reykjavík 

Stofnlausn frá 12.06.2007 

BM 

Prímidón B.P. 

(Stofnlausn 1,2 mg/mL í MeOH) 

Imperial Chemical 

Industries, England 

1-6-73 

Stofnlausn frá 08.04.2005 

Tópíramat Standard Substance 

(Stofnlausn 1 mg/mL í MeOH) 

Cilag AG 

Schaffhausen, Sviss 

00P0192 

Stofnlausn frá 04.08.2005 

MRJ 

Valpróinsýra 

(Vinnulausn 0,2 mg/mL í vatni) 

Ekki þekktur Vinnulausn frá 15.10.2007 

RM 

 

 

3.1.2 Tæki 

3.1.2.1 Stofnlausnir, vinnulausnir og viðmiðunarsýni 

Tæki Framleiðandi 

Vogir Mettler Toledo AB135-S/FACT 

Mettler PM4600 

Pípettur Finnpipette 5-40 µL 

Finnpipette 20-200 µL 

Finnpipette 250-1000 µL 

Eppendorf Research 100-1000 µL 

Afjónunartæki fyrir vatn ELGA PureLab Option-Q DV-25 

Sýrustigsmælir og 

segulhræra 

Meterlab Radiometer Analytical 

DHM220 Lab pH Meter 

Hljóðbað Julabo USR-3 

 

3.1.2.2 Sýnaundirbúningur 

Tæki og áhöld Framleiðandi 

Pípettur Finnpipette 5-40 µL 

Finnpipette 20-200 µL 

Finnpipette 250-1000 µL 

Eppendorf Research 100-1000 µL 

Eppendorf Multipipette Stream sjálfvirk pípetta  

1 – 5000 µL 

Hristari (e. vortex mixer) Breda Scientific Cat.No. 34524-200 

Skilvindur Beckman GPR Centrifuge 

Beckman Coulter Allegra(TM) 6KR Centrifuge 

Abbott Diagnostics TDX(TM) MicroCentrifuge 

Sýrustigsmælir og segulhræra Meterlab Radiometer Analytical DHM220 Lab pH 

Meter 
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Álhitablokk Cole Parmer Multi-Blok(R) Heater 

Skeiðklukkur Oregon Scientific 

Salter 

Litmús pappír Whatman Indicator Paper TC 03160 

 

 

 

3.1.2.3 HPLC mælingar 

Tæki og áhöld Framleiðandi 

HPLC samstæða: 

 

 Pumpa 

 Afgösunarbúnaður 

 Sýnaskammtari með hitastilli 

 Súlustæði með hitastilli 

 Nemi 

 

 

 

Agilent 1200 Series, Agilent Technologies 

 

 Binary Pump SL G1312B 

 Micro Vacuum Degasser G1379B 

 High Performance Autosampler 

G1367C, Autosampler Thermostat 

G1330B 

 Thermostatted Column 

Compartment G1316B 

 Fluorescence Detector með xenon 

flash lampa G1321A 

Súlur: 

 

XBridge C18 2,5 µm 4,6 x 75mm 

XBridge C18 2,5 µm 3,0 x 50mm  

XBridge C18 3,5 µm, 3,0 x 100mm 

XBridge Shield RP18 3,5 µm, 3,0 x 100mm 

 

Waters , Bandaríkin 

Hljóðbað Julabo USR-3 

Ljósmælir Beckman LifeScience UV/Vis 

Spectrophotometer DU 530 

Sýrustigsmælir og segulhræra Meterlab Radiometer Analytical DHM220 

Lab pH Meter 

Síur fyrir ferðafasa 

MF
TM

-Membrane Filters 

Vatnslausnir: Filter type HA 0,45 µm 

Lífrænar lausnir: Filter type FH 0,50 µm 

 

Millipore Corporation, Bandaríkin 
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3.2.1 Stofnlausnir og vinnulausnir lyfja 

Útbúnar voru stofnlausnir í vatni (1 mg/mL) af innri staðlinum D-norvalíni, vigabatríni 

og gabapentíni. Pregabalínstofnlausn var þegar tilbúin og hafði verið geymd í kæli frá 

blöndun. Útbúnar voru vinnulausnir í vatni úr stofnlausnum í eftirfarandi styrkleikum: 

Pregabalín 4,0 ; 20,0 og 100 µg/mL. Gabapentín og vigabatrín: 20,0 og 100 µg/mL. 

Allar lausnir voru geymdar við 4-6°C.  

 

3.2.2 OPA aðferð 

Lagt var út frá aðferð Vermeij og Edelbroek (2004) sem mælir vigabatrín, gabapentín 

og pregabalín samtímis eftir afleiðumyndun með OPA, með það að takmarki að 

betrumbæta hana og freista þess að nota hana án þess að sjálfvirkur 

afleiðumyndunarbúnaður væri til staðar . Aðferðin var löguð að efnum og tækjabúnaði 

sem fyrir hendi voru. 

 

3.2.2.1 OPA Vinnulausnir 

0,1 M bórat stuðpúði var útbúinn skv. Vermeij og Edelbroek en pH var stillt á 10,0 með 

5N NaOH í stað 1 og 12 M NaOH. 

OPA afleiðulausn (2,3 mg/mL) var útbúin með 20 µL af þíómjólkursýru í stað 2-

merkaptó-própíonsýru. 

20 % þríklóróediksýra í vatni (w/v) var útbúin með því að leysa 2,0 g af þríklórediksýru 

upp í 10 mL af vatni. Allar lausnir voru geymdar við 4-6°C. 

3.2.2.2 OPA sýnaundirbúningur 1 

Útbúnir voru pregabalínstaðlar í vatni í eftirfarandi styrkleikum: 0,2 ; 0,5 ; 1,5 ; 5,0  og 

10,0 µg/mL, tvö eintök (A og B) voru gerð af hverjum styrk og voru staðlarnir útbúnir í 

spíssglösum. Gabapentín- og vigabatrínstaðlar voru útbúnir (hvort lyf fyrir sig) í vatni í 

eftirfarandi styrkleikum: 1,0 ; 3,0 ; 10,0 ; 25,0 og 50,0 µg/mL. Einnig voru útbúin 

blanksýni sem innihéldu einungis vatn, með og án innri staðals. Vatni var bætt út í 

hvern staðal þannig að heildarrúmmál yrði 200 µL. Innri staðli (D-norvalíni) var bætt í 

og úrhlutað með 20% tríklóróediksýru skv. aðferð Vermeij og Edelbroek. Sjálfvirkur 

3.2 Aðferðir 
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búnaður til að mynda afleiður var ekki fyrir hendi, eftirfarandi leið var farin í staðinn: 

100 µL af 0,1 M bórat stuðpúði (pH 10,0) var pípettað í innri keyrsluglös (200 µL að 

stærð) sem komið var fyrir ofan í ytri HPLC keyrsluglösum. Mynd af samskonar 

keyrsluglösum og notuð voru má sjá á Mynd 3.1. 

 

Út í innri keyrsluglösin var bætt 10 µL af OPA afleiðulausn. 10 µL 

voru teknir ofan af úr spíssglösum og pípettað í innri keyrsluglös. 

Glösum var lokað með állokum með gúmmíhettu og hvert glas var 

hrist á hristara í 5 sekúndur til að blanda lausnum vel saman. Glösum     

var raðað í HPLC tæki og sýni mæld. 

 

3.2.2.3 OPA ferðafasi 1 

Ferðafasi var sá sami og lýst er hjá Vermeij og Edelbroek (2004) fyrir utan það að 

notast er við 10 mM KH2PO4 stuðpúða (pH 7,0) í stað 20 mM. 

Ferðafasi Vökvar Rúmmálshlutföll 

OPA ferðafasi 1 KH2PO4 stuðpúði : ACN : MeOH 74,5 : 17,5 : 8,0 

 

Vökvarnir voru síaðir undir sogi áður en þeim var blandað saman í réttum hlutföllum til 

að mynda ferðafasann. Ferðafasinn var afgasaður í hljóðbaði í 15 mínútur. 

 

3.2.2.4 OPA HPLC keyrsla 1 

Aðstæður á HPLC tæki voru þær sömu og í upprunalegu aðferðinni nema fínkornóttari 

og mjórri súla var notuð og því var flæðihraðinn annar: 

Súla: XBridge C18 3,5 µm, 3,0 x 100 mm 

Flæði: 0,4 mL/mín 

Flúrljómunarskynjari: Örvun: λ = 330 nm. Útgeislun: λ = 450 nm 

Súluhiti: 30°C 

Keyrslutími: 25 mínútur 

Innsprautað magn: 15 µL 

 

Mynd 3.1: HPLC keyrsluglas með 

innra keyrsluglasi 



 34 

3.2.2.5 OPA sýnaundirbúningur 2 

Sýnaundirbúningur 2 fór fram daginn eftir sýnaundirbúning 1. Útbúnir voru sterkari 

staðlar af pregabalíni í vatni: 25,0 og 50,0 µg/mL. Einnig voru útbúnir 25,0 og 50,0 

µg/mL staðlar af pregabalíni sem innihéldu 50 µL af mannaplasma og blanksýni sem 

innihélt 50 µL af mannaplasma. Vatni var bætt í spíssglös þannig að heildarrúmmál 

staðla yrði 200 µL. Þessir staðlar voru síðan meðhöndlaðir eins og lýst er í kafla 3.2.2.2. 

3.2.2.6 OPA HPLC keyrsla 2 

Keyrsla 2 var framkvæmd daginn eftir keyrslu 1. Allar aðstæður voru eins og fyrir 

HPLC keyrslu 1 nema að prófuð var súla með aðra eðlisefnafræðilega eiginleika, Shield 

súla sem inniheldur skautaðan verndarhóp á silanól kolefniskeðjunum. 

 Súla: XBridge Shield RP18 3,5 µm, 3,0 x 100 mm 

Sýni frá deginum áður voru mæld aftur auk nýju pregabalín staðlanna. 

 

Í stuttu máli kom í ljós að OPA afleiðurnar eru of óstöðugar til að mæla án þess að hafa 

sjálfvirkan búnað sem útbýr afleiðurnar rétt fyrir mælingu. Því var ákveðið að prófa 

dansýl klóríð frekar sem afleiðuefni. 

 

3.2.3 Dns-Cl aðferð 

Lagt var út frá aðferð Krivanek og samstarfsmanna (2003) þar sem vigabatrín og 

gabapentín eru mæld samhliða eftir afleiðumyndun með Dns-Cl. Aðferðin var löguð að 

efnum og tækjabúnaði sem fyrir hendi voru. 

3.2.3.1 Dns-Cl vinnulausnir 

Í stað innri staðalsins sem Krivanek o.fl. (2003) nota, ε-amínó-hexansýru, var D-

norvalín úr OPA aðferðinni notað áfram. Dns-Cl lausn í asetóni (2,5 mg/mL) var útbúin 

og sett í hljóðbað þar sem duftið leysist illa upp. Það gerði ekki gagn og var lausnin 

látin standa í myrkri við stofuhita í nokkra stund til að athuga hvort leysnin yrði betri en 

svo var ekki. Ætlunin var að útbúa 0,5 M KH2PO4 stuðpúða (pH 9,2) til að nota í stað 

0,5 M Na2HPO4 stuðpúða af sama sýrustigi sem bætt er út í sýni í upphaflegu aðferðinni 

en það reyndist nauðsynlegt að þynna hann í 0,1 M því annars varð hann lagskiptur 

þegar TEA var bætt út í til að stilla sýrustigið. Einnig var fosfórsýra notuð til að stilla 

sýrustigið til baka þegar það varð of basískt. 
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3.2.3.2 Dns-Cl sýnaundirbúningur 1 

Í upphafi var prófað að nota sömu efni við sýnaundirbúning og notuð voru í OPA aðferð 

nema að skipta OPA afleiðulausn út fyrir Dns-Cl afleiðulausn. Útbúnir voru pregabalín-

, gabapentín- og vigabatrínstaðlar í þéttninni 50,0 µg/mL, tvö eintök (A og B) af 

hverjum. Einnig voru útbúin blanksýni í vatni (200 µL vatn, með og án IS) og plasma 

(200 µL plasma). 100 µL af 20% tríklóróediksýru í vatni var bætt út í hvert glas, þau 

hrist á hristara í u.þ.b. 10 sekúndur og skilin í skilvindu í 10 mínútur við 2500 snúninga 

á mínútu. 100 µL af 0,1 M bóratstuðpúða (pH 10,0) var pípettað í innri keyrsluglös. 25 

µL voru teknir ofan af vökva í spíssglösum og sett í innri keyrsluglös. 25 µL af Dns-Cl 

afleiðulausn var bætt út í hvert glas, þeim lokað með álhettu og hrist á hristara í 5 

sekúndur. Glösum var svo komið fyrir í lítilli glasagrind í 65°C heitri álhitablokk, 

álpappír breiddur yfir og hitað var í 20 mínútur. Krivanek o.fl. (2003) skilja sýnin eftir 

afleiðumyndun og taka svo ofan af þeim, ákveðið var að sleppa því skrefi til að þurfa 

ekki að opna keyrsluglösin aftur. Glösum var raðað í HPLC tæki og sýni mæld. 

 

3.2.3.3 Dns-Cl HPLC keyrsla 1 

Sömu stillingar voru á flúrljómunarskynjara og súluhiti var sá sami og hjá Krivanek og 

samstarfsmönnum en þeir notuðu mun grófkornóttari súlu (10 µm) og meira flæði (2,5 

mL/mín) en notuð eru hér. Pregabalín kom betur út á XBridge en XBridge Shield súlu í 

OPA aðferð þannig að haldið var áfram að skoða XBridge súluna fyrir Dns-Cl aðferð. 

Flæðivökvi 1 er notaður, sjá 3.2.2.3. 

Súla: XBridge C18 3,5 µm, 3,0 x 100 mm 

Flæði: 0,4 mL/mín 

Flúrljómunarskynjari: Örvun: λ = 318 nm. Útgeislun: λ = 510 nm 

Súluhiti: 50°C 

Keyrslutími: 25 mínútur 

Innsprautað magn: 20 µL 

 

3.2.3.4 Dns-Cl sýnaundirbúningur 2 

Engir toppar sáust í Dnsl-Cl HPLC keyrslu 1 og því var ákveðið að nota frekar þau efni 

sem Krivanek og samstarfsmenn (2003) nota við sýnaundirbúning. Sömu staðlar voru 
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útbúnir og lýst er í 3.2.3.2. 250 µL af ACN er bætt út í hvert sýni, það hrist á hristara í 5 

sekúndur og skilið í skilvindu í 3 mínútur við 2500 snúninga á mínútu. Það reyndist 

ekki næg skiljun miðað við plasmablankinn og því var skilið áfram í 5 mínútur á sama 

hraða. 30 µL af 0,1 M KH2PO4 stuðpúða (pH 9,2) var pípettað í innri keyrsluglös. 100 

µL voru teknir ofan af vökva í spíssglösum og settir í innri keyrsluglös. 25 µL af Dns-Cl 

afleiðulausn var bætt út í glösin, þeim lokað og hrist á hristara í 5 sekúndur. Hitun fór 

fram með sama hætti og lýst er í 3.2.3.2 og síðan voru sýni mæld í HPLC. 

 

3.2.3.5 Dns-Cl ferðafasi 1 

Útbúinn var 10 mM KH2PO4 stuðpúði (pH 9,2) í stað 50 mM NaH2PO4 stuðpúða sem 

Krivanek o.fl. (2003) nota, þar sem sterkir fosfatstuðpúðar eru gjarnir á að falla út og 

valda stíflum, sem er ekki síst vandamál ef fíngerðari súlur eru notaðar. Vegin voru 1,36 

g af KH2PO4 í bikarglas og leyst upp í u.þ.b. 950 mL af vatni. Sýrustig var stillt á pH 9,2 

með TEA og fyllt var að 1000 mL marki með vatni. Stuðpúði og ACN var síað og 

afgasað eins og lýst er í 3.2.2.3.  

Ferðafasi Vökvar Rúmmálshlutföll 

Dns-Cl ferðafasi 1 KH2PO4 stuðpúði : ACN 60 : 40 

 

3.2.3.6 Dns-Cl HPLC keyrsla 2 

Sömu stillingar voru á HPLC tæki og sjá má í 3.2.3.3 nema innsprautað magn var 10 

µL, 25 µL var fullmikið magn til að sprauta inn á súluna. Dns-Cl ferðafasi 1, sjá 3.2.3.5, 

var notaður. Sýnageymsluhólf var stillt á 8°C til að sýni héldust stöðugri. 
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3.2.4 Bestun á aðstæðum við Dns-Cl afleiðumyndun 

 

Mismunandi aðstæður við afleiðumyndun voru prófaðar með það að markmiði að fá 

sem besta svörun. 

3.2.4.1 Magn Dns-Cl 

Prófað var að minnka magn afleiðuefnis þar sem ekki fer vel með súluna að sprauta of 

miklu efni inn á hana. Sýnaundirbúningur fór eins fram og lýst er í 3.2.3.4 en útbúnir 

voru staðlar bæði í vatni og plasma sem innihéldu blöndu af lyfjunum þremur og var 

hvert lyf í styrknum 50 µg/mL. 10, 15, 20 eða 25 µL af Dns-Cl lausn var bætt út í staðla 

áður en þeir voru hitaðir í 20 mínútur við 65°C í hitablokk. Til að prófa fleiri breytur 

samtímis voru einnig útbúnir staðlar á sama hátt sem hitaðir voru við 80°C. 

 

3.2.4.2 Hitastig á hitablokk 

Prófað var hvaða hiti við afleiðumyndun gæfi bestu svörun. Útbúnir voru staðlar í vatni 

og  plasma eins og lýst er í 3.2.4.1 og bætt var út í þá 20 µL af Dns-Cl þar sem það hafði 

komið best út í plasma varðandi magn afleiðuefnis. Staðlarnir voru svo hitaðir við 65°C, 

80°C eða 90°C í 20 mínútur eða látnir standa í myrkri við stofuhita yfir nótt. Sýnin sem 

hituð voru, voru sett í kæli og geymd þar yfir nótt, öll sýni voru mæld daginn eftir. 

Einnig voru útbúin sýni með 15 µL af Dns-Cl þar sem það magn kom best út fyrir 

vatnssýni og voru þau ýmist hituð við 65°C eða 90°C. 

 

3.2.4.3 Hitunartími 

80°C hiti gaf besta svörun og næsta skref var að prófa hvaða áhrif hitunartími hefði. 

Staðlar voru útbúnir skv. 3.2.4.1 (með 20 µL af Dns-Cl) og hitaðir í 20, 30, 40 eða 60 

mínútur við 80°C. 

 

3.2.4.4 Aldur sýna 

Sést hafði að svörun sýna jókst talsvert með tíma. Því voru sýnin sem útbúin voru í lið 

3.2.4.3 mæld samdægurs og einnig á hverjum degi næstu sex daga eftir það. Sýni voru 
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geymd í sýnageymsluhólfi HPLC tækis við 8°C varin ljósi á þessum tíma. Vegna 

bilunar í HPLC tæki fengust ekki niðurstöður fyrir 3. og 4. dag. 

 

3.2.4.5 Aldur afleiðulausnar 

Þegar Dns-Cl lausn í asetóni var orðin þriggja vikna gömul voru topparnir sem komu 

fram við mælingar orðnir ljótir og klofnir. Prófað var að blanda nýja Dns-Cl lausn í 

asetóni og útbúa samskonar sýni og komu þau vel út. Við annað tækifæri voru útbúin 

sýni, annars vegar var níu daga gömul Dns-Cl lausn prófuð og hins vegar nýblönduð 

lausn. Sýni voru mæld og toppar bornir saman. 

 

3.2.4.6 Leysir í Dns-Cl lausn 

Algengt er að nota asetón sem leysi fyrir Dns-Cl lausn en einnig hafa asetónítríl, etanól 

og dioxan verið notuð (Gros og Labouesse, 1969; Khedr og Sheha, 2008; Seiler, 1970). 

Samtímis voru útbúnar þrjár 2,5 mg/mL Dns-Cl lausnir með asetóni, asetónítríli og 

etanóli og eiginleikar þeirra bornir saman. 

 

Á þessum tímapunkti var tekin sú ákvörðun að miða aðferðina við að mæla pregabalín 

fyrst og fremst þar sem örðugt reyndist að finna aðstæður sem hentuðu öllum lyfjunum 

jafn vel. 

3.2.4.7 Skiljun sýna 

Prófað var að skilja sýni eftir hitun til að athuga hvort með því væri unnt að fjarlægja 

umframmagn afleiðuefnis og draga þar með úr stækkun toppa með tíma. Útbúin voru 

tvö staðlasett með pregabalíni í plasma og sýnaundirbúningur fór fram á hefðbundinn 

hátt. Eftir hitun voru allir staðlarnir settir í kæli og eftir hálftíma var annað staðlasettið 

tekið út og keyrsluglös opnuð með opnaratöng. Lausn var tekin úr innri keyrsluglösum 

með sprautu og færð yfir í 1,5 mL Eppendorfglös úr plasti með loki. Skilið var í TDX 

míkróskilvindu í 5 mínútur við 11266 snún/mín. Ekkert botnfall sást eftir það svo skilið 

var í 5 mínútur í viðbót. Enn sást ekkert botnfall. Lausnir voru teknar úr Eppendorf 

glösum með pasteur pípettu en u.þ.b. neðstu 10% lausnar voru skilin eftir í glasinu ef 
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vera skyldi að örsmátt botnfall leyndist þar. Lausnir voru færðar aftur í innri 

keyrsluglös, þeim lokað og sett í kæli. 

 

3.2.4.8 Óhreinindatoppur 

Aukatoppur kom fram í sýnum og sást hann jafnt í blanksýnum vatns og plasma og 

sýnum sem innihéldu lyf. Rástími hans var svipaður og rástími PGB og hafði hann því 

truflandi áhrif, sérstaklega ef verið var að mæla PGB í lágum styrk. Til að rekja uppruna 

þessa topps var prófað að mæla eintóman ferðafasa, vatnsblank (með stuðpúða) án Dns-

Cl og vatnsblank með Dns-Cl. 

 

3.2.4.9 Stuðpúði í sýnum 

Afleiðumyndunin fer fram við basískar aðstæður og gengur hraðast við sýrustig á milli 

9,5 og 10,5 (Seiler, 1970). Til að athuga hvort hvarf gangi hraðar fyrir sig og þ.a.l. dragi 

úr stækkun toppa með tíma var prófað að nota 0,1 M NaHCO3 / 0,1 M Na2CO3 

stuðpúða með pH 9,8 (sýrustig stillt með NaOH) og 0,1 M NaHCO3 stuðpúða með pH 

9,8 (sýrustig stillt með TEA) og bera saman við 0,1 M KH2PO4 stuðpúðann (pH 9,2, 

sýrustig stillt með TEA) sem hafði verið notaður hingað til. Tilgangurinn með 

mismunandi bösum til að stilla sýrustig er að athuga hvort mismunandi prótónuþegar í 

stuðpúðanum skipti máli. Sýnaundirbúningur fer fram eins og vanalega (sjá 3.2.3.4) en 

sýni eru ýmist útbúin með 30 µL af NaHCO3 / Na2CO3 stuðpúða, NaHCO3 stuðpúða 

eða KH2PO4 stuðpúða. 

 

 

3.2.5 Ferðafasi 

Upphaflega voru 0,01 M KH2PO4 stuðpúði (pH 9,2) og asetónítríl notaðir í ferðafasa, 

vökvarnir voru hvor í sinni flöskunni og keyrðir í hlutfallinu 60:40 ísókratískt eða án 

stiguls (e. gradient). Einnig var hlutfallið 70:30 prófað. Út frá þessu voru mismunandi 

hlutföll, stuðpúðategundir og sýrustig prófuð. 
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3.2.5.1 Hlutfall ACN og MeOH 

Mismunandi hlutföll af ACN og MeOH í lífræna hluta ferðafasans voru prófuð eins og 

sjá má í töflu 3.1. 

Tafla 3.1: Hlutföll ACN og MeOH í lífrænum hluta ferðafasa 

Lífrænn fasi ACN : MeOH hlutfall 

A 100 : 0 

B 75 : 25 

C 50 : 50 

D 25 : 75 

 

3.2.5.2 Stigull 

Til að fá bestu aðgreiningu efna var prófað að að breyta hlutföllum stuðpúða og 

lífrænna leysa í ferðafasa með keyrslutíma. Í Tafla 3.2 má sjá mismunandi stigla sem 

prófaðir voru. 

 

Tafla 3.2: Stiglar sem prófaðir voru á ferðafasa í HPLC keyrslu 

Tilraun nr. 
Mínútur Stuðpúði 

[%] 

Lífrænn fasi (ACN : MeOH) [%] 

1 

0,0 60 40 (100 : 0) 

7,0 40 60 (100 : 0) 

12,5 60 40 (100 : 0) 

2 

0,0 62 38 (100 : 0) 

7,0 36 64 (100 : 0) 

12,5 62 38 (100 : 0) 

3 

0,0 60 40 (50 : 50) 

7,0 40 60 (50 : 50) 

12,5 60 40 (50 : 50) 

4 

0,0 70 30 (50 : 50) 

7,0 50 50 (50 : 50) 

12,5 70 30 (50 : 50) 

5 

0,0 62 38 (50 : 50) 

8,0 36 64 (50 : 50) 

14,5 62 38 (50 : 50) 

6 

0,0 62 38 (50 : 50) 

8,0 35 65 (50 : 50) 

14,5 62 38 (50 : 50) 

7 

0,0 62 38 (50 : 50) 

8,0 34 66 (50 : 50) 

14,5 62 38 (50 : 50) 
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3.2.5.3 Stuðpúðategund og pH 

Upphaflegi KH2PO4 stuðpúðinn (pH 9,2) féll út í HPLC tæki og stíflaði það. Því voru 

prófaðar aðrar stuðpúðategundir og önnur sýrustig og athugað hvort ekki fengist jafngóð 

eða betri svörun með öðrum stuðpúða sem færi betur með tækið. Í Tafla 3.3 má sjá þá 

stuðpúða sem prófaðir voru. Keyrslur fóru fram með stigul 3 sem sjá má í Tafla 3.2. 

 

Tafla 3.3: Stuðpúðar sem prófaðir voru í ferðafasa 

Stuðpúði Sýrustig 

Ediksýrustuðpúði  (0,02 M) 6,5 

KH2PO4 stuðpúði (0,01 M) 7,0 

Ediksýrustuðpúði (0,02 M) 7,5 

Asetatstuðpúði (0,05 M) 8,0 

Bóratstuðpúði (0,1 M) 8,5 

Bóratstuðpúði (0,1 M) 9,0 

KH2PO4 stuðpúði (0,01 M) 9,2 

 

Stuðpúðar voru útbúnir á eftirfarandi hátt: 

 

Ediksýrustuðpúði: 1400 µL af fullsterkri ediksýru eru pípettaðir út í u.þ.b. 950 mL af 

vatni. Sýrustig er stillt á 6,5 eða 7,5 með TEA. Fyllt að 1,0 L marki með vatni. 

 

Asetatstuðpúði: 4,1 g af vatnsfríu Na-asetati eru vegin og leyst upp í u.þ.b. 950 mL af 

vatni. Sýrustig er stillt á 8,0 með þynntri ediksýru og TEA. Fyllt að 1,0 L marki með 

vatni. 

 

Bóratstuðpúði: sjá 3.2.2.1. Sá stuðpúði sem var útbúinn þar er tekinn og sýrustig hans 

stillt á 8,5 eða 9,0 með 1,0 N HCl. 

 

Fosfatstuðpúði: sjá 3.2.3.5.  

 

Til að fá betri hugmynd um það hvernig mismunandi sýni koma fram í mismunandi 

ferðafasa voru sýnin í lið 3.2.4.1 mæld í öllum stuðpúðagerðunum. 
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3.2.6 Aðstæður á HPLC tæki 

3.2.6.1 Súlur og flæði 

Eftirfarandi súlur voru prófaðar, allar frá Waters: 

Súla 1: XBridge C18 3,5 µm 3,0 x 100mm 

Súla 2: XBridge Shield RP18 3,5 µm 3,0 x 100mm 

Súla 3: XBridge C18 2,5 µm 3,0 x 50mm 

Súla 4: XBridge C18 2,5 µm 4,6 x 75mm 

 

Súlur 1 og 2 voru bornar saman í upphafi þegar OPA aðferð var prófuð og var þá súla 1 

valin. Vegna aukatopps sem lá utan í pregabalíntopp var súla 3 prófuð til að reyna að fá 

betri aðgreiningu og voru mismunandi stiglar (nr. 2, 3, 5 og 6 í Tafla 3.2) prófaðir og 

flæðið 0,30 mL/mín var notað. Súla 4 var prófuð þegar súla 1 stíflaðist og bíða þurfti 

eftir nýrri slíkri. Prófað var að keyra hana með flæðinu 0,40 og 0,45 mL/mín. 

 

3.2.6.2 Örvunar- og útgeislunarbylgjulengdir 

Eftirfarandi bylgjulengdir á flúrljómun voru prófaðar, sjá Tafla 3.4. Upphaflegu 

bylgjulengdirnar (nr. 1) sýndu fram á ágæta næmni en óhreinindatoppur sem lá utan í 

PGB var truflandi. Athugað var hvort mismunandi bylgjulengdir gætu örvað PGB 

toppinn án þess að stækka svörun óhreininda jafnmikið. 

 

Tafla 3.4: Bylgjulengdir í flúrljómun sem prófaðar voru 

Nr. Örvun [nm] Útgeislun [nm] 

1 318 510 

2 318 500 

3 318 520 

4 316 510 

5 317 510 

6 319 510 

7 320 510 

8 321 510 

9 322 510 

10 323 510 
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Áframhaldandi prófanir fóru fram á þeirri örvunarbylgjulengd sem sýndi fram á besta 

svörun (322 nm) og var hún borin saman við upphaflegu bylgjulengdina, 318 nm. 0,4 ; 

1,0 og 7,5 µg/mL sýni af PGB í plasma voru mæld með stiglum 5, 6 og 7 úr Tafla 3.2, 

bæði við 318 og 322 nm. 

 

3.2.7 Athugun á fíkniefnum og flogaveikilyfjum 

 

Eins og hefur komið fram er PGB aðallega notað sem viðbótarlyf í flogaveikimeðferð 

og ef mæla skal lyfið í plasma er því mikilvægt að önnur lyf hafi ekki truflandi áhrif á 

mælinguna. Sömuleiðis er mikilvægt að algeng ávana- og fíkniefni trufli ekki 

mælinguna því misnotkun á PGB er þekkt vandamál og fíklar misnota oft mörg efni 

samtímis. Því voru útbúin sýni með algengum flogaveikilyfjum og fíkniefnum (sjá töflu 

3.5) og athugað hvort þau myndu hvarfast við Dns-Cl við sömu aðstæður og PGB. Þess 

var gætt að styrkur flogaveikilyfjanna í sýni væri yfir algengum viðmiðunarmörkum í 

blóði en sýnin sjálf voru útbúin í vatni til að sjá hugsanlega toppa betur. Fíkniefnasýnin 

voru öll útbúin í styrknum 50 µg/mL. 
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Tafla 3.5: Fíkniefni og flogaveikilyf sem athuguð voru 

Fíkniefni Viðmiðunargildi í 

blóði [µg/mL] 

Styrkur í vatnssýni  

[µg/mL] 

Amfetamín  50 

Metamfetamín  50 

MDEA  50 

MDMA  50 

MDA  50 

Kókaín  50 

Efedrín  50 

Metýlfenídat  50 

Phenacetín  50 

γ-hýdroxýsmjörsýra  50 

Flogaveikilyf 

Etósúximíð 40-100 150 

Fenemal 20-40 100 

Prímidón 5-12 60 

Felbamat 0,03-0,08 50 

Fenýtóín 8-20 70 

Karbamazepín 4-10 50 

MHK 20-32 50 

Klóbazam 0,1-0,4 50 

Klónazepam 0,02-0,07 50 

Lamotrigine 2-10 50 

Levetíracetam 10-37 40 

Tópíramat 5-6 50 

Valpróinsýra 40-100 200 
Viðmiðunargildi fyrir lyf eru fengin úr Moffat (2003). 

 

Notaðar voru stofnlausnir efnanna sem fyrir hendi eru á RLE og þær þynntar með vatni 

til að útbúa sýni. Sýni fóru í gegnum hefðbundinn sýnaundirbúning og voru mæld 

samdægurs og daginn eftir. 

Til stóð að mæla fíkniefna- og flogaveikisýni aftur til öryggis og hafa þá fíkniefnasýnin 

nær algengum styrk í blóði. Slík sýni voru útbúin en ekki reyndist unnt að mæla þau 

vegna stíflu í HPLC tæki. 
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3.2.8 Lýsing á endanlegri aðferð 

 

3.2.8.1 Sýnaundirbúningur 

200 µL af plasma sem mæla á eru pípettaðir í spíssglas og út í það eru settir 20 µL af D-

norvalínlausn í vatni (333 µg/mL) sem gegnir hlutverki innri staðals. 250 µL af ACN er 

bætt út í til að prótínfella, glasi er lokað með smellutappa og hrist á hristara í 5 sekúndur 

og því næst skilið í 10 mínútur við 2800 snún/mín við stofuhita. 30 µL af 0,1 M 

NaHCO3 / 0,1 M Na2CO3 stuðpúða (pH 9,8) er sett í innri keyrsluglös (0,2 mL) sem 

komið er fyrir ofan í HPLC keyrsluglösum. 100 µL eru teknir af vökva sem flýtur ofan á 

í spíssglösum eftir prótínfellingu og sett í innra keyrsluglas. 

 

3.2.8.2 Staðalkúrfa 

Útbúnir eru fimm staðlar í plasma í eftirfarandi styrkleikum: 0,5 ; 1,0 ; 4,0 ; 7,5 og 15 

µg/mL; útbúin eru tvö eintök af 7,5 staðlinum. Vinnulausnir PGB í vatni eru pípettaðar í 

spíssglös og viðeigandi magni blankplasma bætt út í svo að rúmmál verði 200 µL. Eftir 

það fer sýnaundirbúningur fram eins og lýst er í 3.2.8.1. 

 

3.2.8.3 Afleiðumyndun 

Útbúin er afleiðulausn sem inniheldur 2,5 mg/mL af Dns-Cl í ACN. Hún skal geymd 

varin ljósi og í kæli og geymist í 7 daga eftir blöndun. Þegar mynda skal afleiður er 

pípettað 20 µL af Dns-Cl lausn út í hvert glas, þeim lokað með álhettu og þau hrist á 

hristara í 5 sekúndur. Afleiðulausnin er viðkvæm fyrir ljósi og því skal reyna að vernda 

sýni fyrir ljósi og hafa hröð handtök þegar afleiðulausnin er komin út í glösin. Glösum 

er komið fyrir í 80°C heitri álhitablokk og hituð í 30 mínútur varin ljósi, t.d. með því að 

breiða álpappír yfir. Þegar 30 mínútur eru liðnar eru sýnin tekin úr hitanum og geymd í 

kæli, varin ljósi, til næsta dags. 
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3.2.8.4 Ferðafasi 

Vökvi A: 0,02 M ediksýrustuðpúði (pH 7,5) 

Vökvi B: ACN:MeOH í hlutföllunum 50:50 

 

Vökvar A og B eru síaðir og afgasaðir hvor í sínu lagi. Þeir eru síðan keyrðir á HPLC 

tæki með eftirfarandi stigul á keyrslutímanum 16 mínútum, sjá Tafla 3.6: 

 

Tafla 3.6: Stigull í endanlegri aðferð 

Tími [mínútur] Hlutfall vökva A Hlutfall vökva B 

0,0 62 38 

7,0 62 38 

8,0 35 65 

14,0 35 65 

14,5 62 38 

 

3.2.8.5 HPLC mæling 

Mælingu skal hefja á því að mæla staðal 7,5 µg/mL sex sinnum í röð. Ef hlutfallslegt 

staðalfrávik (e. relative standard deviation; RSD) flatarmáls toppanna er ≤ 2 % má 

treysta kerfinu. 

Glös skal mæla í þeirri röð að sýni komi inn á milli staðla þar sem svörun afleiðanna 

eykst með tíma. Ef um mörg sýni er að ræða er hægt að mæla staðalkúrfu í upphafi og í 

lokin og taka meðaltal þeirra. 

Sýni eru mæld við þessar aðstæður á HPLC tæki: 

 Súla: XBridge C18 3,5 µm, 3,0 x 100 mm 

 Flæði: 0,4 mL/mín 

 Flúrljómunarskynjari: Örvun: λ = 322 nm. Útgeislun: λ = 510 nm 

 Súluhiti: 50°C 

 Sýnageymsluhólf: 8°C 

 Keyrslutími: 16 mínútur 

 Innsprautað magn: 10 µL 
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3.2.8.6 Úrvinnsla á niðurstöðum 

Úrvinnsla fer fram í HPLC úrvinnsluforriti, hér var Agilent ChemStation notað. 

Staðalkúrfur eru útbúnar með því að finna hlutfall toppa PGB og innri staðals og draga 

hlutfallið upp á móti styrk PGB staðals. Forritið sér um að finna jöfnu bestu línu fyrir 

staðalkúrfuna, fylgnistuðul (e. correlation coefficient; r) og frávik frá reiknuðu gildi og 

sér einnig um að reikna styrk sýna út frá staðalkúrfunni. Öll önnur úrvinnsla gagna fer 

fram í töflureikninum Excel. 

 

Endanlega aðferð eins og hún er sett upp í staðlaðri vinnulýsingu fyrir notkun á 

Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði má að auki sjá í viðauka. 

 

3.2.9 Gilding á mæliaðferð 

Mæliaðferðin var gilduð (e. validated) samkvæmt ICH Q 2 (R1) sem eru gildandi 

viðmiðunarreglur International Conference on Harmonization (EMEA, 1994), með tilliti 

til sértækni (e. specificity), línuleika (e. linearity), áreiðanleika (e. accuracy), nákvæmni 

(e. precision), næmni, traustleika (e. robustness) og hæfniprófun kerfis (e. system 

suitability testing). Einnig var smit úr sterkasta staðli yfir í blank (e. carry-over) skoðað. 

 

3.2.9.1 Sértækni 

Sértækni var prófuð með því að mæla sýni í mismunandi vökvum: vatni, plasma og 

blóði, og athuga hvort aukaefni eða óhreinindi hefðu truflandi áhrif. Athugun á fíkni- og 

flogaveikilyfjum sem lýst er í 3.2.7 er einnig liður í því að athuga sértækni 

aðferðarinnar.  

 

3.2.9.2 Línuleiki 

Í hverri HPLC keyrslu voru mældir sex staðlar PGB af styrkleikunum 0,5 ; 1,0 ; 4,0 ; 

7,5 ; 15 og 25 µg/mL. Prófað var að útbúa þá í vatni, plasma og blóði. Staðalkúrfa er 

fundin eins og lýst er í 3.2.8.6. 

Mælingabil (e. range) var fundið út frá línuleikaniðurstöðum og mælingum 

viðmiðunarsýna (sjá í 3.2.9.3). 
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3.2.9.3 Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki var metinn með því að útbúa viðmiðunarlausnir í plasma og vatni af 

þremur styrkleikum sem falla innan mælingabils. Upphaflega voru viðmiðunarlausnir af 

styrkleikum 3,0 ; 10 og 20 µg/mL útbúnar en síðar kom í ljós að sterkasta 

viðmiðunarlausnin féll ekki innan línulegs mælingabils. Því var útbúin ný 

viðmiðunarlausn (13 µg/mL). Viðmiðunarsýnin voru ekki útbúin úr sama glasi PGB 

stofnlausnar (1,0 mg/mL) og notað var til að blanda staðlana heldur var nýtt glas opnað. 

Viðmiðunarlausnir voru geymdar í kæli og varðar ljósi. Útbúin voru 12 viðmiðunarsýni 

í hverjum styrkleika fyrir sig í plasma og 6 í vatni, þau mæld og niðurstaðan borin 

saman við ,,rétt“ gildi, þ.e. það gildi sem á að fást miðað við styrk stofnlausnar og 

þynningu hennar í sýnunum. Einnig voru heimtur PGB úr vatni og plasma bornar 

saman. 

 

3.2.9.4 Nákvæmni 

Innankeyrsludreifing (e. repeatability) var fundin með því að mæla 12 viðmiðunarsýni 

(sbr. 3.2.9.3) af sama styrk innan sömu HPLC keyrslu og bera niðurstöðurnar saman. 

Þættir sem skoðaðir voru eru meðaltal, staðalfrávik og hlutfallslegt staðalfrávik. 

Millikeyrsludreifing (e. intermediate precision) er fundin með því að útbúa og mæla 

viðmiðunarsýni af hverjum styrk nokkrum sinnum á mismunandi dögum og bera 

mælingarnar saman. Þessi hluti gildingarinnar er enn í gangi á RLE. 

 

3.2.9.5 Næmni 

Út frá lægstu blóðþéttni PGB sem greint hefur verið frá í klínískum rannsóknum, um 

0,3 µg/mL hjá sjúklingum sem tóku lægsta skammt lyfs (Arroyo o.fl., 2004), var 

ákveðið að prófa lægstu magnákvörðunarmörk (e. quantitation limit; QL) út frá 

styrknum 0,5 µg/mL. QL var fundið með því að útbúa og mæla 10 sýni af 0,5 µg/mL 

PGB í plasma í sömu HPLC keyrslu og bera niðurstöðurnar saman.  

Samkvæmt ICH reglum (EMEA, 1994) má einnig meta QL með jöfnunni  

QL =
10 𝜎

S
 

þar sem ζ er staðalfrávik merkisins (e. response) og S er hallatala staðalkúrfunnar. 
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Lægstu greiningarmörk (e. detection limit; DL) voru ekki athuguð sérstaklega en þau 

má meta út frá samskonar jöfnu og QL (EMEA, 1994):  

DL =  
3,3 𝜎

S
 

3.2.9.6 Traustleiki (e. robustness) 

Traustleiki var metinn út frá þeim mismunandi aðstæðum sem skoðaðar voru í 

aðferðarþróuninni, s.s. samsetningu og sýrustigi ferðafasa, mismunandi súlum og 

stiglum, hitastigi og tímalengd við afleiðumyndun, magni og leysi Dns-Cl lausnar og 

mismunandi örvunarbylgjulengdum. 

 

3.2.9.7 Prófun á hæfni kerfis 

Hæfni kerfis var metin með því að mæla sama sýni sex sinnum í röð í upphafi HPLC 

keyrslu og athuga samræmi milli niðurstaðna. Sýnið var útbúið með því að sameina 

nokkra PGB staðla í plasma (7,5 og 15 µg/mL) í eitt glas til þess að eiga nægilegt magn 

í sex innsprautanir. 

 

3.2.9.8 Smit 

Smit var skoðað með því að mæla blankplasma á eftir sterkasta staðli (25 µg/mL) og 

athuga hvort eitthvað af PGB hefði borist yfir í blankplasmað. 
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3.2.10   Raunveruleg sýni 

Nokkur sýni höfðu borist RLE með beiðni um að PGB yrði mælt í þeim en það var ekki 

hægt þar sem mæliaðferðina vantaði. Sýnin voru af mismunandi gerðum: 

 

Tafla 3.7: Raunveruleg sýni sem mæld voru 

Sýni Uppruni Tegund Geymsla fram að mælingu 

A Spítalasýni Plasma Í frysti 

B Krufning 
Lærisbláæðarblóð 

Í frysti 
Hjartablóð 

C Krufning 
Lærisbláæðarblóð 

Í kæli 
Hjartablóð 

D Lögregla Heilblóð Í frysti 

E Lögregla Heilblóð Í kæli 

F Lögregla Heilblóð Í frysti 

G Lögregla Heilblóð Í frysti 

H Lögregla Heilblóð Í frysti 

X (blank) Lögregla Heilblóð Í kæli 

 

Sýni A er plasma úr sjúklingi sem talið var að tæki lyfið í eðlilegum skömmtum, sýni B 

og C eru blóðsýni úr hjarta og lærisbláæð (e. femoral vein) tekin við krufningu og sýni 

D, E, F, G, H og X eru sýni sem lögregla tók úr ökumönnum sem grunaðir voru um að 

aka undir áhrifum. Öll sýnin höfðu verið mæld með tilliti til vímuefna, lyfja og áfengis á 

RLE  þannig að fyrir lágu upplýsingar um hvaða önnur efni væri að finna í þeim. Ekkert 

hafði mælst í sýni X svo það var notað sem blanksýni til viðmiðunar. 

 

3.2.10.1 Sýnaundirbúningur 

Sýni A var meðhöndlað eins og lýst er hér að framan í 3.2.8.1. 

Sama sýnameðhöndlun var prófuð á blóðsýnum og kom í ljós að erfitt var að ná 100 µL 

af vökva úr spíssglösum eftir skilvindun án þess að blóðrauði fylgdi með. Einnig varð 

ljóst við mælingu að heimtur innri staðals voru verri í blóðsýnum og því er ekki hægt að 

nýta staðalkúrfu í plasma til að mæla blóðsýni. Sýnameðhöndlun fyrir blóðsýni var því 

breytt á þann veg að í stað 200 µL eru 100 µL af blóði settir í spíssglas og 350 µL af 

ACN í stað 250 µL eru notaðir til að prótínfella til að tryggja sama lokarúmmál í 

glösunum. Staðalkúrfa í sömu styrkleikum og í plasma er útbúin í blankblóði til að 

mæla blóðsýni, í staðlana eru notaðir 100 µL af blankblóði, viðeigandi magn af PGB 
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vinnulausnum og það magn ACN sem þarf til að tryggja sama lokarúmmál og í hinum 

glösunum (470 µL). 

 

3.2.10.2 HPLC mæling 

Sýni A er mælt eins og fram hefur komið fyrir önnur plasmasýni. 

Styrkur blóðsýna er metinn út frá staðalkúrfu sem útbúin er í blóði, sá styrkur er svo 

tvöfaldaður til að taka með í reikninginn að helmingi minna magn sýnis var notað í 

upphafi. 
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4.1.1 OPA HPLC keyrsla 1 

Á mynd 4.1 má sjá hvernig toppar úr nokkrum mælingum komu út og eru merkin lögð 

hvert yfir annað í mismunandi litum svo auðveldara sé að bera þau saman. 

 

 

Mynd 4.1: Toppar VGB, GBP, PGB og IS úr fyrstu mælingu  með OPA.  

Eins og sjá má klofnaði innri staðallinn í þrjá toppa, pregabalín í tvo, vigabatrín varð að 

tveimur toppum og kom annar inn í toppa innri staðals og gabapentín klofnaði einnig í 

tvennt auk þess sem undirliggjandi toppar, sem sjá má í mælingum sem ekki innihéldu 

GBP,  komu inn í toppa gabapentíns. 

OPA afleiðurnar brotna hratt niður eins og sjá má á PGB toppum 1 og 2 á mynd 4.1 og í 

töflu 4.1 þar sem breytingar á flatarmáli toppa PGB með tíma eru skoðaðar. 

 

 

 

4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 OPA 
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Tafla 4.1: Minnkun á flatarmáli toppa OPA-PGB afleiða með tíma 

Tími [klst] Flatarmál Minnkun frá upphaflega toppi 

0 21,12 - 

6 15,40 27,1 % 

24 3,00 85,8 % 

 

 

4.1.2 OPA HPLC keyrsla 2 

 

Á mynd 4.2 eru bornar saman PGB mælingar á XBridge og XBridge Shield súlum sem 

framkvæmdar voru sitt hvorn daginn. 

 

 

Mynd 4.2: Samanburður á toppum OPA-PGB afleiða á mismunandi súlum 

Helsti munurinn sem sást á súlunum var sá að toppur X færðist nær PGB toppum á 

Shield súlunni. Þegar 10 µg/mL sýni voru mæld degi eftir afleiðumyndun á Shield súlu 

kom í ljós að niðurbrotið var orðið það mikið að toppar voru vart greinanlegir. 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

4.2.1 Dns-Cl HPLC keyrsla 1 

Engir toppar sáust fyrir utan gríðarstóran topp sem kom snemma fram og var eins í 

öllum mælingum, hann stafar af afleiðuefninu sjálfu. Þennan topp má t.d. sjá á mynd 4.3 

þar sem hann hefur rástímann 1,2-2 mínútur. 

 

 

4.2.2 Dns-Cl keyrsla 2 

Toppa úr keyrslu 2 má sjá lagða hver yfir annan á mynd 4.3, öll efni sem mæld voru 

voru í styrkleikanum 50 µg/mL. 

 

 

Mynd 4.3: Toppar VGB, GBP, PGB og IS úr fyrstu mælingu  með Dns-Cl. 

Innri staðall og vigabatrín koma snemma fram og vigabatrín hverfur inn í Dns-Cl 

toppinn fremst. Athyglisvert er að bera saman hve flúrljómunin er miklu sterkari fyrir 

Dns-Cl afleiður en OPA afleiður, samanber topphæðina 25 fyrir PGB 1 toppinn á mynd 

4.3 og topphæðina 4 fyrir PGB af sama styrk á mynd 4.2. 

Eins og sjá má af PGB topp 2 sem mældur er 150 mín síðar þá eykst svörun afleiðanna 

með tíma, öfugt við OPA afleiðurnar. Þegar sama sýni er mælt aftur daginn eftir hefur 

toppurinn enn stækkað, sjá mynd 4.4. 

 

4.2 Dns-Cl 
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Mynd 4.4: Breyting á PGB toppi með tíma. 

Í töflu 4.2 má sjá hvernig flatarmál PGB topps breytist með tíma. 

 

Tafla 4.2: Breyting á flatarmáli PGB topps á mynd 4.4 með tíma. 

Tími [klst] Flatarmál topps 

við Rt = 2,75 

Aukning frá 

upphaflega toppi 

0 142 - 

2,5 440 310 % 

24 1264 890 % 
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4.2.3 Bestun á aðstæðum við Dns-Cl afleiðumyndun 

4.2.3.1 Magn Dns-Cl 

 

 

Mynd 4.5: Flatarmál toppa í HPLC á móti magni Dns-Cl  

(Sermissýni, afleiðumyndun fór fram við 65 og 80°C í 20 mínútur). 

Eins og sjá má á grafinu (mynd 4.5) fást stærstu topparnir þegar bætt er 20 µL af Dns-Cl 

lausn (2,5 mg/mL) út í plasmastaðla sem innihalda gabapentín og pregabalín og hitun 

fer fram við 80°C. 15 µL gefa hærri svörun en 20 µL þegar hitað er við 65°C, allavega 

fyrir pregabalín. Vigabatrín sést illa í plasma við þessar aðstæður, það sást ekki í 15 µL 

og 25 µL stöðlum vegna nálægðar við annan topp en það má sjá móta fyrir litlum toppi í  

stöðlum sem innihalda 10 og 20 µL af Dns-Cl, sjá mynd 4.6. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 10 20 30

F
la

ta
rm

á
l 

to
p

p
a

Magn dansýl klóríðs (µL)

PGB 50µg/ml 65°C

GBP 50µg/ml 65°C

PGB 50µg/ml 80°C

GBP 50µg/ml 80°C



 57 

 

Mynd 4.6: Vigabatrín, pregabalín og gabapentín mæld samtímis í plasma eftir afleiðumyndun með 20 µL Dns-

Cl við 80°C 

Sambærilegt graf fyrir vatnssýni og töflur með flatarmáli og hæð toppa má sjá í 

viðauka. 

 

4.2.3.2 Hitastig á álhitablokk 

 

Mynd 4.7: Áhrif hitastigs við afleiðumyndun á flatarmál toppa í sermi. 
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Sýni sem voru við stofuhita (25°C) voru látin standa yfir nótt varin ljósi, önnur sýni 

voru hituð á álhitablokk í 20 mínútur. Eins og sést á mynd 4.7 fást stærstu topparnir við 

80°C. Innri staðallinn sker sig úr með mikla svörun eftir að hafa staðið yfir nótt í 

stofuhita. Sams konar línurit fyrir lyfin í vatni má sjá í viðauka, auk taflna með 

niðurstöðum. Í viðauka má einnig sjá niðurstöður í töflu fyrir sýni með 15 µL af Dns-Cl 

en þau voru einungis prófuð við 65 og 90°C. 

 

4.2.3.3 Hitunartími 

 

Mynd 4.8: Áhrif hitunartíma á flatarmál toppa í sermi. 

Eins og sjá má á mynd 4.8 stækka toppar  nokkuð milli 20 og 30 mínútna af hitunartíma 

en mjög lítil aukning verður á flatarmáli toppa eftir 30 mínútur af hitun og þeir minnka 

jafnvel, eins og sést hjá gabapentíni og vigabatríni. Innri staðall sker sig þó úr með 

mikla aukningu milli 30 og 40 mínútna og hefur þar að auki hæsta svörun af efnunum.  
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4.2.3.4 Aldur sýna 

 

 

Mynd 4.9: Breyting á flatarmáli toppa í sermi með tíma. 

Eins og kom fram í niðurstöðum hér framar þá eykst svörun afleiðanna með tíma og á 

mynd 4.9 má sjá hvernig flatarmál eykst með aldri sýnanna. Afleiðumyndun fyrir þessi 

sýni fór fram í 30 mínútur við 80°C. Fyrir flest sýnin á mesta aukningin í flatarmáli sér 

stað á fyrsta degi en pregabalín og vigabatrín sýna þó töluverða aukningu frá degi 1 til 

dags 2. Með tímanum hægir á stækkun toppanna og pregabalín er jafnvel farið að 

minnka undir lokin. Þar sem ætlunin er að miða niðurstöður út frá samanburði við innri 

staðal er athyglisvert að athuga hvernig hlutföll flatarmáls lyfjanna og innri staðals 

breytast með tíma. Í töflu 4.3 er deilt í toppflatarmál lyfjanna með toppflatarmáli innri 

staðals. 

 

Tafla 4.3: Breyting á flatarmálshlutföllum toppa lyfja og IS með tíma 

Dagur Pregabalín/IS Gabapentín/IS Vigabatrín/IS 

0 108,56% 73,49% 22,55% 

1 50,00% 69,98% 9,50% 

2 64,12% 46,21% 14,65% 

5 64,28% 45,71% 15,27% 

6 51,81% 46,12% 15,57% 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 1 2 3 4 5 6 7

F
la

ta
rm

á
l 

to
p

p
a

Dagar frá sýnaundirbúningi

PGB 50µg/mL

GBP 50µg/mL

VGB 50µg/mL

IS

PGB 50µg/mL 
stofuhiti



 60 

Það er þó leiðrétt fyrir þessum breytingum í flatarmáli með því að ávallt eru jafngamlir 

staðlar keyrðir með sýnum. 

 

4.2.3.5 Hitunartími 

 

Mynd 4.10: Áhrif hitunartíma (við 80°C) og aldurs sýna á stærð PGB toppa (50 µg/mL, í sermi) 

Á mynd 4.10 er pregabalín skoðað sérstaklega og sjá má að svörunin vex hraðast á 

fyrsta degi og hituðu sýnin gefa álíka stóra toppa á degi 1 eftir sýnatilbúning en 

svörunin er töluvert lægri hjá sýni sem stóð í stofuhita yfir nótt. Á öðrum degi rýkur 

hins vegar svörunin upp fyrir stofuhitasýni en næstmesta svörun gefur sýni sem hitað í 

30 mínútur. Stofuhitasýni er ekki hægt að mæla sama dag og það er útbúið þar sem 

hvarfið þarf að eiga sér stað yfir nótt og á sjötta degi var ákveðið að mæla ekki 20 og 60 

mínútna sýni þar sem sýnt var að þau gæfu minni toppa en 30 og 40 mínútna sýni. 
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4.2.3.6 Aldur afleiðulausnar 

Með tímanum varð vart við að toppar færðust til í rástíma og þeir fengu axlir eða 

klofnuðu í tvo toppa. Blönduð var ný afleiðulausn og þegar hún var notuð hvarf 

stöðugleikavandamálið. Á mynd 4.11 má sjá samanburð á PGB sýnum útbúnum með 

nýrri, 9 daga gamalli og 20 daga gamalli Dns-Cl lausn. 

 

Mynd 4.11: Samanburður á toppum sem fást með misgömlum Dns-Cl afleiðulausnum 

Í töflu 4.4 má sjá samanburð á flatarmálum PGB og IS toppa sem fást með nýrri og 9 

daga gömlum afleiðulausnum. Toppar 9 daga gömlu lausnarinnar eru álíka skarpir og 

þeirrar nýblönduðu en fyrir 20 daga gömlu lausnina hafði PGB topp seinkað, lítill 

aukatoppur var kominn fyrir framan toppinn í stað þess að vera fyrir aftan hann, innri 

staðall var ekki lengur sjáanlegur og lausnin því orðin ónothæf.  

Eins og sjá má í töflu 4.4 minnkar flatarmál toppa PGB og innri staðals álíka mikið með 

aldri afleiðulausnar svo óhætt ætti að vera að nota 9 daga gamla lausn.  

 

Tafla 4.4: Samanburður á flatarmáli PGB og IS toppa með nýrri og 9 daga gamalli afleiðulausn 

Efni Flatarmál með 

 nýrri Dns-Cl 

Flatarmál með 9 daga  

gamalli Dns-Cl 

Minnkun 

Pregabalín 1443 776 46,2  % 

IS 1113 616 44,7 % 
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Til öryggis var ákveðið að endingartími afleiðulausnar væri ein vika, að því gefnu að 

hún væri geymd í kæliskáp og varin ljósi. 

 

4.2.3.7 Leysir í Dns-Cl lausn 

 

Dns-Cl leystist misvel upp í asetóni, asetónítríli og etanóli. Leysnin var best í asetónítríli 

en lökust í etanóli. Þó var alltaf eitthvað magn botnfalls til staðar í lausnunum en í 

asetónítríli var það minnst og fíngerðast. Þegar mælingar voru skoðaðar (sjá mynd 4.12) 

sást að best svörun fékkst með asetónítríli sem leysi en lökust með etanóli.  

 

 

Mynd 4.12: Áhrif mismunandi leysa Dns-Cl á topphæð PGB (4 µg/mL) 

Ákveðið var  í framhaldinu að notast við ACN sem leysi. 
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4.2.3.8 Skiljun sýna 

 

 

Mynd 4.13: Samanburður á flatarmáli skilinna og óskilinna sýna með tíma 

Sjá má á mynd 4.13 að sýnin sem voru skilin gefa að jafnaði meiri svörun auk þess sem 

toppar stækka mun hægar eða einungis um rúmlega hálft prósent á klukkustund í 

mælingum sem keyrðar eru með nokkurra klukkustunda millibili, á meðan venjulegu 

sýnin stækka um tólf prósent á klukkustund. Töflur sem sýna mæligildi og útreikninga 

má sjá í viðauka.  

Þegar staðalkúrfur eru bornar saman sýna skildu sýnin ekki jafn góðan línuleika, 

sjá mynd 4.14 fyrir venjuleg sýni (fylgnistuðull 0,99919) og mynd 4.15 fyrir skilin 

(fylgnistuðull 0,99748). Einnig kom í ljós að staðalkúrfa skildu sýnanna batnar ekki 

með tíma eins og vanalega gerist fyrir venjulegu sýnin. Ekki reyndist unnt að mæla 

þessa staðla daginn eftir eins og venjan er en tveimur dögum síðar voru þau mæld og 

var þá fylgnistuðullinn orðinn 0,9995 fyrir venjulegu sýnin en línuleiki staðalkúrfu fyrir 

skildu sýnin hafði versnað og var fylgnistuðullinn orðinn 0,99668. 
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Mynd 4.14: Staðalkúrfa fyrir venjuleg sýni (óskilin) 

 

 

Mynd 4.15: Staðalkúrfa fyrir skilin sýni 

 

4.2.3.9 Aukatoppur 

Á mynd 4.16 má sjá aukatoppinn litaðan gulan og hvernig hann kemur út í tveimur 

stöðlum PGB í mismunandi styrk. Við bestun á afleiðumyndun varð ekki vart við 

þennan topp enda fór öll sú vinna fram með sterkum PGB staðli (50 µg/mL) sem 

yfirskyggði aukatoppinn. Hann er alveg upp við PGB og sérstaklega verður þetta 

vandamál þegar verið er að mæla lága styrki PGB, eins og sést hér á mynd fyrir 1,5 

µg/mL. 
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Mynd 4.16: Aukatoppur  upp við PGB. 

Toppurinn kom ekki fram í ferðafasa né vatnsblank með stuðpúða án Dns-Cl svo ljóst er 

að hann hlýtur að fylgja afleiðuefninu sjálfu. 

 

4.2.3.10 Stuðpúði í sýnum 

Aukatoppurinn sem rætt er um hér að framan var hvimleitt vandamál sem reynt hafði 

verið að losna við með stigulsbreytingum og mismunandi ferðafösum. 

 

Mynd 4.17: Áhrif mismunandi stuðpúða á topp PGB (4µg/mL).  

A: karbónatstuðpúði án TEA, B: karbónatstuðpúði með TEA, C: fosfatstuðpúði. 

Þegar 4,0 µg/mL PGB sýni með karbónatstuðpúða án TEA, pH 9,8 (sjá mynd 4.17, A) 

var skoðað kom í ljós að aukatoppurinn var horfinn en svörunin var lakari en með 

fosfatstuðpúða (mynd 4.17, C). Þegar karbónatstuðpúði með TEA (mynd 4.17, B) var 

notaður kom aukatoppurinn fram og aðaltoppurinn var minni en fyrir karbónatstuðpúða 

án TEA. Í kjölfarið var ákveðið að nota karbónatstuðpúða án TEA (pH 9,8) sem 

stuðpúða í sýni. 
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4.2.4 Ferðafasi 

4.2.4.1 Hlutfall ACN og MeOH 

Mun skarpari toppar fengust við það að bæta MeOH út í lífræna fasann í stað þess að 

nota ACN eingöngu. 

ACN:MeOH 75:25 gefur klofinn PGB topp og 25:75 sýnir fjöldann allan af 

aukatoppum sem ekki sjást í blanksýni og ekki er unnt að vita hvað er PGB. 

ACN:MeOH 50:50 kom best út og var það því notað í lífræna fasann.  

 

4.2.4.2 Stigull 

Stiglar 5, 6 og 7 í  Tafla 3.2 komu allir ágætlega út en nr. 6 gaf stærsta 

pregabalíntoppinn fyrir 7,5 µg/mL styrk (sjá mynd 4.18) og var því notaður sem 

endanlegur stigull í aðferðinni. Þegar myndin er skoðuð skal veita því athygli að 

tímaásinn er töluvert teygður og því virka topparnir breiðir. Aukatoppurinn sem rætt 

hefur verið um sést einnig vel í öllum tilvikum. 

 

 

Mynd 4.18: Áhrif mismunandi stigla og örvunarbylgjulengda á svörun PGB 

Eins og sést fæst einnig fram góð svörun með stigul 7 og gott hefði verið að prófa hann 

við 322 nm en það var ekki unnt vegna leka. Stigull 6 við 322 nm var valinn til nota í 

mæliaðferð. 
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4.2.4.3 Stuðpúðategund og pH 

 

Stuðpúðar sem prófaðir voru: ediksýrustuðpúði (pH 6,5 og 7,5), fosfatstuðpúði (pH 7,0 

og 9,2), asetatstuðpúði (pH 8,0) og bóratstuðpúði (pH 8,5 og 9,0). 

 

 

Mynd 4.19: Áhrif pH í ferðafasastuðpúða á flatarmál toppa PGB, GBP og VGB 

Vigabatrín sást ekki í stuðpúðum með sýrustig 6,5 og 7. Eins og sést af mynd 4.19 gaf 

stuðpúði á sýrustigsbilinu 7,5-8,5 ágæta svörun fyrir bæði pregabalín og gabapentín. Þar 

sem góð reynsla er á RLE af ediksýrustuðpúða pH 7,5 og hann gefur einna hæsta svörun 

fyrir pregabalín var sá stuðpúði valinn í ferðafasa. 
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4.2.5 Aðstæður á HPLC tæki 

4.2.5.1 Súlur og flæðihraði 

Súla 1 sýndi góða aðgreiningu toppa allt frá upphafi og var því aðferðin þróuð á þá súlu. 

Eins og kom fram á Mynd 4.2 var aukatoppur sem færðist nær PGB á súlu nr. 2 og hún 

sýndi ekki fram á neina kosti fram yfir súlu 1. Erfitt var að túlka niðurstöður af súlu 3 

þar sem toppar hoppuðu til og frá í rástíma. Þegar súla 4 var prófuð vegna stíflu í súlu 1 

kom í ljós að hún hentaði einnig ágætlega, helsti munur var sá að öllum toppum 

seinkaði nokkuð þegar hún var keyrð með flæðinu 0,4 mL/mín en með því að hækka 

flæðið í 0,45 mL/mín komu þeir fyrr út. Innri staðallinn fluttist þó töluvert til, rástíminn 

fór úr 6 mínútum í 10 mínútur en pregabalíntoppur fór úr 10,7 mínútum í tæplega 13 

mínútur. Í töflu 4.5 má sjá dæmigerða rástíma lyfjanna og innri staðals á súlum 1 og 4. 

 

Tafla 4.5: Samanburður á rástímum lyfja og innri staðals á súlum 1 og 4 

Súla Vigabatrín [mín] IS [mín] Pregabalín [mín] Gabapentín [mín] 

1 3,7 4,6 10,7 11,2 

4 8,3 10,3 12,8 13,3 
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4.2.5.2 Örvunar- og útgeislunarbylgjulengdir 

Útgeislunarbylgjulengdirnar 500 og 520 nm gáfu enga markverða toppa. 

 

 

Mynd 4.20: Áhrif örvunarbylgjulengdar á topphæð PGB og óhreinindatopps í vatni 

Á mynd 4.20 má sjá áhrif mismunandi örvunarbylgjulengda á topphæð og var 

markmiðið að stækka PGB toppinn án þess að stækka óhreinindatoppinn. Mismunur 

topphæðar pregabalíns og óhreininda er einnig sýndur. Eins og sjá má gefa 322 nm 

hæsta topp fyrir PGB án þess að óhreinindatoppur sé áberandi hár. Á mynd 4.21 má sjá 

hlutfall topphæðar PGB og óhreininda og koma þar 322 nm best út. Þessar tilraunir voru 

gerðar áður en uppgötvaðist að hægt væri að losna við toppinn með því að nota annan 

stuðpúða í sýnin. 
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Mynd 4.21: Áhrif örvunarbylgjulengdar á hlutfall topphæðar PGB og óhreininda í vatnssýni 

Samanburð á flatarmáli toppa mældum við 318 og 322 nm við mismunandi stigla má sjá 

í töflu 4.6 og toppana má sjá á Mynd 4.18 hér framar. Ekki tókst að mæla stigul 7 við 

322 nm því súla í HPLC tæki fór að leka. 

 

Tafla 4.6: Samanburður á flatarmáli toppa mældum við mismunandi örvunarbylgjulengdir 

Stigull 

(nr. sbr. Tafla 3.2) 

Flatarmál toppa 

við 318 nm 

Flatarmál toppa 

við 322 nm 

5 221 376 

6 460 541 

7 484 - 

 

Út frá þessum niðurstöðum var ákveðið að nota örvunarbylgjulengdina 322 nm í 

mæliaðferðinni. 
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4.2.6 Athugun á fíkniefnum og flogaveikilyfjum 

Engir toppar komu fram fyrir flogaveikilyfin og eina fíkniefnið sem gaf svörun var 

MDEA. Sá toppur var breiður og með svipaðan rástíma og PGB, í kringum 11 mínútur, 

sjá mynd 4.22. Toppurinn sást þó ekki lengur þegar sýnin voru mæld aftur daginn eftir. 

 

Mynd 4.22: Toppur MDEA í vatnssýni 
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4.3.1 Sértækni 

Unnt var að mæla pregabalín í vatni, plasma og blóði án þess að óhreinindi eða önnur 

efni trufluðu mælinguna eftir að tókst að losna við aukatoppinn sem fjallað er um í 

4.2.3.10. Eins og sjá má í kafla 4.2.6 var MDEA eina efnið sem gaf einhverja svörun af 

algengum flogaveikilyfjum og fíkniefnum en þegar sýni var mælt aftur daginn eftir var 

toppurinn horfinn. Gabapentín og pregabalín hafa mjög svipaðar byggingar og hafa 

svipaðan rástíma, gabapentín er þó alltaf lengur að koma út af súlu og ekki er erfitt að 

aðgreina þau, sjá t.d. Mynd 4.6. 

 

4.3.2 Línuleiki (e. linearity) 

 

Á Mynd 4.23 má sjá dæmigerða tvöfalda staðalkúrfu. Ef mæla þurfti mörg sýni var 

farin sú leið að mæla staðlana í upphafi, mæla svo sýnin og mæla því næst staðlana 

aftur. Staðalkúrfa var svo útbúin út frá meðaltali beggja kúrfa og þannig er leiðrétt fyrir 

þeirri auknu svörun sem sést með tíma.  

 

Mynd 4.23: Tvöföld staðalkúrfa PGB í plasma á bilinu 0,5 -25 µg/mL 

 

Oft fékkst góður línuleiki alveg frá 0,5 µg/mL upp í 25 µg/mL en þó kom fyrir að 

sterkasti staðall kæmi illa út. Við prófanir á áreiðanleika (sjá 4.3.4) kom í ljós að 

4.3 Gilding á mæliaðferð 
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aðferðin hentaði ekki til að mæla viðmiðunarsýni af styrkleikanum 20 µg/mL og því var 

ákveðið að mælingabil aðferðarinnar yrði 0,5 – 15 µg/mL. 

 

Ef staðlar voru mældir sama dag og þeir voru útbúnir og einnig daginn eftir, kom 

staðalkúrfan iðulega mun betur út seinni daginn. Þennan mun má til að mynda sjá á 

staðalkúrfum myndanna 4.24 og 4.25 en þetta eru sömu staðlar mældir með sólarhrings 

millibili. Staðalkúrfurnar á myndum 4.24 og 4.25 eru útbúnar með meðaltali mælinga á 

tveimur staðlasettum, A og B, sem keyrð voru samtímis, þ.e. fyrst A 0,5 µg/mL, svo B 

0,5 µg/mL, svo A 1,0 µg/mL og þar fram eftir götunum. 

 

Mynd 4.24: Staðalkúrfa mæld sama dag og staðlar eru útbúnir 
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Mynd 4.25: Staðalkúrfa mæld einum sólarhring eftir sýnaundirbúning 

 

Til að athuga línuleikann betur með tölfræðilegum aðferðum var framkvæmt Tiley 

útgáfa af einhliða F-prófi (e. Tiley one-tailed F-test) með p = 0,05. Þetta próf var 

framkvæmt á staðlasetti A og B en staðalkúrfa fyrir þau er á mynd 4.25. 

F-gildið 2,88 kom út úr prófinu, út frá töflu fyrir F-gildi má finna að gildið fyrir 

staðalkúrfu af þessari stærð (fimm styrkleikar og tvö sett) þarf að vera undir 4,82 til að 

staðalkúrfan sé línuleg. Staðalkúrfan er því línuleg. Útreikninga á F-prófi má finna í 

viðauka. 
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4.3.3 Niðurstöðutafla 

Í Tafla 4.7 má sjá niðurstöður þeirra mælinga sem framkvæmdar voru til að meta 

áreiðanleika, nákvæmni (þ.e. endurtakanleika) og næmni aðferðar. 12 sýni voru 

upphaflega útbúin af  hverju viðmiðunarsýni en eitt sýnið í styrk 3 µg/mL helltist niður. 

Því er endurtakanleikinn ákvarðaður á 11 sýnum, líka fyrir hin viðmiðunarsýnin, til að 

fá samræmi. 

 

Tafla 4.7: Niðurstöður mælinga á QL og viðmiðunarsýnum PGB í plasma 

Sýni QL 
0,5 µg/mL 

Viðmið 1 
3 µg/mL 

Viðmið 2 
10 µg/mL 

Viðmið 4 
13 µg/mL 

Viðmið 3 
20 µg/mL 

Mælt magn 

A 0,449 2,718 10,812 12,502 22,272 

B 0,452 2,771 9,860 12,770 23,659 

C 0,525 2,916 10,081 12,781 22,760 

D 0,424 2,945 10,121 12,425 24,696 

E 0,369 2,795 10,373 12,445 24,660 

F 0,413 3,340 10,479 12,709 22,889 

G 0,359 3,174 10,324 13,497 24,100 

H 0,477 2,876 10,685 12,935 25,375 

I 0,511 3,423 10,490 13,641 24,880 

J 0,450 3,575 11,071 12,893 22,717 

K  3,488 10,629 13,078 25,597 

      

Meðaltal 
95% 
öryggisbil 

0,443 
±0,033 

3,093 
±0,187 

10,448 
±0,206 

12,880 
±0,236 

23,964 
±0,690 

      

Staðalfrávik 0,054 0,316 0,349 0,399 1,168 

      

RSD 12,24% 10,22% 3,34% 3,10% 4,88% 

      

Áreiðanleiki 88,58% 103,09% 104,48% 99,07% 119,82% 

 

Á mynd 4.26 má sjá myndræna framsetningu á meðaltali og staðalfráviki mælinga í  

töflu 4.7, viðmiðunarsýni 3 er sleppt þar sem það var ekki nýtanlegt til gildingar vegna 

óáreiðanleika. 
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Mynd 4.26: Myndræn framsetning á meðaltali og staðalfráviki viðmiðunarsýna (hér nefnd kontról) 

 

4.3.4 Áreiðanleiki 

Áreiðanleika má sjá neðst í Tafla 4.7 og er hann fundinn með því að deila réttu gildi upp 

í meðaltal sem fékkst úr mælingum. Í töflunni sést að viðmiðunarsýni 1, 2 og 4 eru öll 

innan 5 % marka frá réttu gildi, QL sýni er innan 15 % marka sem er ásættanlegt fyrir 

svo lágt gildi en viðmiðunar 3 sker sig úr með 20% of hátt meðaltalsgildi. Út frá þessu 

var ákveðið að ekki væri hægt að fullyrða að aðferðin hentaði fyrir sýni með meiri 

þéttni en 15 µg/mL (næsthæsti staðall) þó að staðalkúrfa sýndi yfirleitt línuleika upp í 

25 µg/mL. Þegar þetta kom í ljós var nýtt viðmiðunarsýni útbúið (viðmiðunar 4, 13 

µg/mL) af styrk nálægt hinum nýja hæsta staðli (15 µg/mL) og það mælt með góðum 

árangri. 
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4.3.4.1 Heimtur 

 

Tafla 4.8: Niðurstöður mælinga á viðmiðunarsýnum PGB í vatni 

Sýni 

Viðmið 1 
3 µg/mL 

Viðmið 2 
10 µg/mL 

Viðmið 4 
13 µg/mL 

Viðmið 3 
20 µg/mL 

Mælt magn 

A 2,106 8,841 11,677 17,643 

B 2,175 8,387 11,708 17,177 

C 2,133 8,575 11,468 19,125 

D 1,963 8,545 11,437 17,100 

E 2,339 8,657 11,623 17,813 

F 2,068 8,571 11,526 16,363 

     

Meðaltal 2,131 8,596 11,573 17,537 

     

Staðalfrávik 0,125 0,149 0,112 0,928 

     

%RSD 5,86% 1,73% 0,97% 5,29% 

     

Heimtur 68,89% 82,28% 89,86% 73,18% 

 

 

Í Tafla 4.8 má sjá niðurstöður fyrir mælingar vatnssýna sem útbúin voru með sama styrk 

PGB og viðmiðunarsýni í plasma. Heimtur voru fundnar með því að deila 

meðaltalsstyrk sem fékkst í plasmasýnum upp í meðaltalsstyrk í vatni. Þessi leið var 

farin vegna þess að þegar vatnssýni voru mæld út frá staðalkúrfu sem útbúin var í 

plasma fékkst iðulega lægri styrkur fyrir vatnssýni en sambærileg plasmassýni. 

 

4.3.5 Nákvæmni 

4.3.5.1 Innankeyrsludreifing 

Innankeyrsludreifing (e. repeatability, within-run precision) er metin út frá meðaltali, 

staðalfráviki og hlutfallslegu staðalfráviki (e. relative standard deviation; RSD) sem 

reiknuð eru út frá mælingum viðmiðunarsýna 1, 2 og 4 í Tafla 4.7. Einnig er 95% 

öryggisbil reiknað. Staðalfrávik eru á bilinu 0,3-0,4 fyrir sýnin og RSD er í kringum 3 

% fyrir viðmiðunarsýni 2 og 4 en aðeins hærra, 10 %, fyrir lægsta viðmiðunarstyrkinn.  
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4.3.5.2 Millikeyrsludreifing 

 

 

Tafla 4.9: Niðurstöður millikeyrslumælinga á viðmiðunarsýnum PGB í plasma 

 Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 4 

Dags Mælt magn 

17. mars 2,942   

18. mars 3,113   

19. mars 3,093 9,903  

20. mars 3,567 10,689  

23. mars   13,605 

25. mars 3,101 10,448 12,880 

27. mars 3,484 11,756 14,319 

30. mars 3,756 11,696 14,751 

31. mars 3,777 11,478 14,510 

    

Meðaltal 
95% 
öryggisbil 

3,354 
±0,229 

10,995 
±0,608 

14,006 
±0,663 

    

Staðalfrávik 0,330 0,760 0,756 

    

%RSD 9,84% 6,01% 5,40% 

    

Áreiðanleiki 111,80% 109,95% 107,74% 

 

Tafla 4.9 sýnir þær niðurstöður sem hingað til hafa fengist úr millikeyrslumælingum 

viðmiðunarsýna. Mælt magn er meðaltal mælinga á tveimur sýnum í hvert skipti. 

Skyggður reitur merkir að sýni hafi ekki verið mælt. Það ber að benda á að frá og með 

27. mars er notuð önnur súla, þ.e. súla 4 í stað súlu 1, mismunandi eiginleika súlna má 

sjá í kafla 3.2.6.1. Það er því ef til vill ekki réttmætt að kalla þetta millikeyrsludreifingu 

fyrst skipt er um súlu en þó má t.d. sjá að áreiðanleikinn er 8 – 12 %  þrátt fyrir að 

aðeins hærri gildi fáist með súlu 4. Vegna bilunar í HPLC tæki fengust ekki fleiri 

mælingar í tæka tíð en ætlunin er að rannsóknamenn á RLE haldi áfram að framkvæma 

millikeyrslumælingar. 
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4.3.6 Næmni 

Niðurstöður fyrir QL má sjá í Tafla 4.7. Hlutfallslegt staðalfrávik er innan 15 % marka 

en algengt er að kröfur fyrir QL séu að hlutfallslegt staðalfrávik sé innan 15-20 % 

marka og er það metið eftir eiginleikum mæliaðferðar hverju sinni. 

 

4.3.7 Traustleiki (e. robustness) 

Í gegnum aðferðarþróunina kom í ljós að aðferðin virðist vera nothæf bæði á súlu 1 og 

súlu 4, örvunarbylgjulengdir á bilinu 318-323 nm koma ágætlega út, stuðpúði í 

ferðafasa má vera á pH bilinu 7,0-9,0 án þess að svörun verði léleg, afleiðumyndun 

getur farið fram við stofuhita og hitun upp í 80°C og má standa yfir í 20-60 mínútur, 

nota má 10-25 µL af Dns-Cl lausn og hægt er að nota bæði asetón og ACN sem leysi í 

hana. 

 

 

4.3.8 Smit 

 

 

Mynd 4.27: Smit úr sterkasta staðli yfir í blanksermi 
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Eins og sjá má á mynd 4.27 vottar ekki fyrir því að PGB hafi smitast úr sterkasta staðli 

yfir í blankplasmasýni sem keyrt var strax á eftir staðlinum, á mynd 4.28 er sama mynd 

stækkuð mjög mikið upp og má þá sjá að örlítill toppur er til staðar sem gæti verið 

vegna smitunar úr staðli. Sá toppur er þó ekki nema um einn hundraðasti af flatarmáli 

staðaltoppsins (flatarmálin eru 22 og 2193) og myndi þá gefa ef til vill gefa falska 

svörun uppá um 0,25 µg/mL ef hann yrði á annað borð mældur. 

 

 

Mynd 4.28: Stækkun á mynd 4.27, smit úr PGB yfir í blanksermi 
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4.3.9 Hæfnispróf kerfis 

 

Tafla 4.10: Hæfnispróf kerfis.  

Innsprautun Styrkur 
mældur 

1 8,927 

2 8,920 

3 8,867 

4 8,874 

5 8,873 

6 8,878 

  

Meðaltal 8,890 

  

Staðalfrávik 0,026 

  

%RSD 0,30% 

 

Í hæfnisprófinu er sama sýninu sprautað inn sex sinnum í röð til að meta hvort dreifing 

sé í kerfinu sjálfu, niðurstöður má sjá í töflu 4.10. 

Algengt er að miða við að hlutfallslegt staðalfrávik fyrir hæfnispróf kerfis (e. system 

suitability) sé ekki hærra en 2 %. Hér er það 0,3 %.  
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4.4.1 Niðurstöður mælinga 

Hvert sýni var útbúið í tvíriti og þau voru mæld tvo daga í röð þannig að lokaniðurstaða 

styrks byggir á fjórum mælingum. Fyrir blóðsýni þarf að margfalda útreiknaðan styrk 

með tveimur til að leiðrétta fyrir þynningunni. 

 

Tafla 4.11: Niðurstöður mælinga á raunverulegum sýnum 

Mælingar Sýni A Sýni B Sýni C  Sýni E 

 Plasma L.blóð Hj.blóð L.blóð Blóð 

Sýni 1, mælt fyrri dag 3,829 7,450 2,091 2,120 17,096 

Sýni 2, mælt fyrri dag 3,353 7,829 1,886 2,119 14,643 

Sýni 1, mælt seinni dag 4,100 7,245 1,504 1,651 17,732 

Sýni 2, mælt seinni dag 4,085 7,503 1,298 1,642 15,110 

      

Meðaltal 3,842 7,507 1,695 1,883 16,145 

      

Staðalfrávik 0,349 0,242 0,359 0,273 1,500 

      

RSD 9,08% 3,22% 21,20% 14,50% 9,29% 

      

Áætlaður raunstyrkur 3,842 15,014 3,390 3,766 32,291 

 

Skýringar við töflu 4.11: L.blóð = lærisbláæðarblóð, Hj. blóð = hjartablóð. 

 

 

4.4.2 Plasmasýni A 

 

Á Mynd 4.29 má sjá hvernig toppar innri staðals og pregabalíns komu fram í 

plasmasýninu, sýni A. 

4.4 Raunveruleg sýni 
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Mynd 4.29: Toppar PGB og IS í plasmasýni A 

 

Á næstu blaðsíðu (Mynd 4.30) má sjá útprentaða skýrslu úr ChemStation þar sem 

styrkur sýnis A er metinn út frá staðalkúrfu, styrkurinn sjálfur er yfirstrikaður með 

bláum lit. 
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Mynd 4.30: Útprentuð skýrsla fyrir sýni A 
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4.4.3 Blóðsýni 

 

Á Mynd 4.31 má sjá samanburð á mælingum fyrir ökumannablóðsýni D, E F og G. 

 

 

Mynd 4.31: Samanburður á ökumannablóðsýnum. Toppurinn sem kemur fram í sýni E er pregabalín. 

Greinilegt er að sýni E er það eina af þessum sem inniheldur PGB og það í töluverðu 

magni. Gott er einnig að sjá að PGB toppurinn virðist vera algjörlega á fríum sjó og 

engir truflandi eða undirliggjandi toppar í grunnlínu. Á næstu blaðsíðu má sjá 

útprentaða skýrslu úr ChemStation þar sem styrkur sýnis E er metinn út frá staðalkúrfu, 

styrkurinn sjálfur er yfirstrikaður með bláum lit. 
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Mynd 4.32: Útprentuð skýrsla fyrir ökumannablóðsýni E.  
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4.4.3.1 Sýni H 

Sýni H bættist við þegar búið var að mæla hin sýnin og vegna bilunar í tæki reyndist 

ekki unnt að mæla heila staðalkúrfu með sýninu. Það tókst þó að mæla blankblóð og 

einn staðal (7,5 µg/mL) með sýninu í tvíriti og út frá samanburðinum á Mynd 4.33 má 

sjá að pregabalín er greinanlegt í sýni. 

 

 

Mynd 4.33: Blóðsýni H samanborið við blankblóð og PGB staðal 

Innri staðall kom illa út í þessum mælingum (ekki sýnt hér) svo erfitt er að miða við 

hann, ef til vill væri hægt að áætla styrk PGB gróflega í sýni H með samanburði á 

toppflatarmáli staðalsins og í sýninu, eins og gert er í Tafla 4.12. 
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Tafla 4.12: Áætlun á PGB styrk í sýni H út frá toppflatarmáli 7,5 µg/mL staðals 

 Flatarmál PGB 

topps í sýni H 

Flatarmál PGB 

topps í 7,5 µg/mL 

staðli 

Mæling 1 134 
438 

Mæling 2 121 

Meðaltal 128 

Flatarmálshlutföll 128/438 = 0,2922 

Styrkur í sýni H 0,2922*7,5 µg/mL 

= 2,2 µg/mL 

 

 

4.4.3.2 Önnur efni í blóðsýnum 

Önnur efni sem fundist höfðu í blóðsýnunum voru m.a. zópiklón, zolpidem, kódein, 

mirtazapín, olanzapín, parasetamól, klónazepam, nítrazepam, metýlfenídat, tramadól, 

alprazólam, quetíapín og etanól. 

Ekki sáust neinar truflanir á mælingu pregabalíns vegna þessara efna. 
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Þekkt vandamál við OPA afleiðumyndun er hversu óstöðugar afleiðurnar eru og því er 

yfirleitt notaður sjálfvirkur búnaður sem myndar afleiður rétt áður en þær eru mældar. 

Þó væri mögulegt að blanda afleiðulausn handvirkt við hvert sýni fyrir sig rétt áður en 

því er sprautað inn, eins og Wad og Kramer (1998) benda á, en slík vinnubrögð eru 

tímafrek og ekki eftirsóknarverð. 

Ekki kemur á óvart að niðurstöður hafi komið illa út þegar haft er í huga að mælt er með 

því að sýni séu mæld innan 25 mínútna frá afleiðumyndun (Roth, 1971) en 

keyrslutíminn á HPLC tæki var einn og sér 25 mínútur þegar aðferðin var prófuð. Það 

var þó áhugavert að prófa OPA afleiðumyndun en hún er algeng aðferð sem er fljótleg, 

krefst ekki hitunar og sýnaundirbúningur er einfaldur en rétti búnaðurinn þarf að vera til 

staðar svo að hún sé nothæf. 

 

 

 

5.2.1 Dns-Cl sýnaundirbúningur og keyrsla 1 

Það kom ekki sérstaklega á óvart að ekkert skyldi sjást þegar sýni voru útbúin með þeim 

efnum sem notuð voru í OPA aðferð en Dns-Cl afleiðulausn notuð í staðinn. 

Efnafræðilegir eiginleikar afleiðuefnanna eru mismunandi og þó hvörfin eigi sér í 

báðum tilvikum stað við basískar aðstæður þá þarf þíól-hvata fyrir OPA en Dns-Cl getur 

hvarfast við þíól (Seiler, 1970). Stundum er bætt sýru út í Dns-Cl sýni til að stöðva 

hvörfin og hugsanlegt er að þíómjólkursýran sem notuð er til að prótínfella í OPA 

aðferð hafi truflað Dns-Cl hvarfið. 

Stóri toppurinn sem sást fremst í keyrslum er vel þekktur fylgifiskur Dns-Cl (Suckow 

o.fl., 1999) og stafar af vatnsrofnu afleiðuefni sem lítur þannig út að klóríðhópi Dns-Cl 

er skipt út fyrir OH hóp. 

5 UMRÆÐUR 

5.1 OPA 

5.2 Dns-Cl 
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5.2.2 Dns-Cl sýnaundirbúningur og keyrsla 2 

Í þessari keyrslu fengust toppar sem hægt var að vinna út frá. Ánægjulegt var að sjá 

greinilegan og tiltölulega skarpan PGB topp þar sem Dns-Cl hefur ekki verið notað áður 

svo vitað sé til að mynda afleiður með því lyfi.  

Keyrslan fór fram ísókratískt, þ.e. án hlutfallabreytinga í ferðafasa, sem er vissulega 

einfaldara en að þurfa að keyra aðferð með stigul. Í ljósi þess hve snemma vigabatrín og 

innri staðall koma fram var þó ljóst að nauðsynlegt væri að breyta hlutföllum í ferðafasa 

til að seinka þeim toppum án þess að seinka pregabalíni og gabapentíni óþarflega mikið. 

Það var athyglisvert hversu mikið svörun toppa jókst með tíma og er það hugsanlega 

merki um að afleiðumyndunin haldi áfram að eiga sér stað í glösunum eftir að hitun er 

lokið. Í Dns-Cl afleiðumyndun er algengt að skilvinda sýni eftir hitun til að skilja 

umfram afleiðuefni frá sýni (Krivanek o.fl., 2003) eða að stoppa hvarfið með því að 

bæta sýru út í, s.s. ediksýru (Kang o.fl., 2006). Þar sem aðferðin sem þróuð er hér átti að 

hafa þann þægilega kost að afleiðumyndunin færi fram í sjálfum HPLC 

keyrsluglösunum eftir að þeim er lokað var ákveðið að reyna að sleppa slíkri 

meðhöndlun svo ekki þyrfti að opna glös aftur. Auk þess eru afleiðurnar viðkvæmar 

fyrir ljósi svo allri aukameðhöndlun ætti að halda í lágmarki til að vernda sýnin. 

 

5.2.3 Bestun á aðstæðum við afleiðumyndun 

5.2.3.1 Magn Dns-Cl 

Ástæðan fyrir því að 20 µL af Dns-Cl gefa besta svörun í plasmasýnum (hituðum við 

80°C) en 15 µL í vatnssýnum er líkega sú að í plasmasýnum eru til staðar amínósýrur 

sem Dns-Cl getur hvarfast við og því virðist þurfa meira magn afleiðuefnis. Þegar 

plasmassýni eru hituð við 65°C koma 15 µL aftur á móti betur út, það gæti verið vegna 

þess að við lægra hitastig nær Dns-Cl ekki að hvarfast í jafn miklum mæli við 

amínósýrurnar í plasma og því þarf ekki jafn mikið magn afleíðuefnis. Hugsanlega 

dregur yfirmagn af Dns-Cl úr flúrljómun afleiðunnar. Ef Dns-Cl gleypir ljós á 

örvunarbylgjulengdinni þá dregur úr orku hennar eftir því sem styrkurinn er meiri og 

þar með úr flúrljómuninni (e. quenching effect). 
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5.2.3.2 Hitastig og hitunartími 

Hitun við 80°C í 30 mínútur kemur best út og athyglisvert er að minnast á að sama 

hitastig og hitunartími kom einnig best út í tilraun Kang o.fl. (2006) með Dns-Cl 

afleiðumyndun á amínósýrum úr taugakerfi.  

Mjög lækkuð svörun við hitastigið 90°C bendir til þess að afleiður gætu verið að brotna 

niður. Auk þess eru hitastig um og yfir 90°C ekki æskileg með tilliti til þess að 

vatnslausnir geta farið að sjóða og þrýstingur vaxið í lokuðum glösunum. Þegar 

hitunartími er skoðaður virðist sem hvarfið nái vissu jafnvægi eftir 30 mínútur af hitun 

og lengri tími skilar ekki meiri árangri.  

Því er ljóst að ekki er hægt að treysta á hærri eða lengri hitun til að láta hvarfið ganga 

lengra til að koma í veg fyrir áframhaldandi afleiðumyndun í sýnum með tíma. 

 

5.2.3.3 Aldur sýna 

Unnt er að mæla sýni strax eftir afleiðumyndun og er næmnin nægileg til að greina 

lægsta staðal en vandamálið er línuleiki staðalkúrfu, algengt er að fylgnistuðullinn fari 

úr 0,995 upp í 0,999 við það að geyma sýnin í sólarhring eftir afleiðumyndun. Eftir það 

helst kúrfan jafngóð eða batnar, ekki er óalgengt að sjá fylgnistuðla á borð við 0,9999 

fyrir þriggja daga gömul sýni. Svörun sýna eykst á þessum tíma og staðalkúrfur verða 

línulegri sem þýðir að hvarfið heldur áfram og nær vissu jafnvægi. 

Toppar stækka að jafnaði mest á fyrsta sólarhringnum eftir að sýnin eru útbúin, 

eftir það hægist á stækkuninni en hún heldur þó áfram. Toppar í 5 og 6 daga gömlum 

sýnum eru jafn skarpir og þeir voru í upphafi þannig að sýnin verða ekki verri til 

mælinga með aldri. Með þessari aðferð hefur sést að fyrir sýni sem eru mæld marga 

daga í röð með stöðlum sem útbúnir voru á sama tíma og sýnið, fást mjög svipaðar 

niðurstöður. Krivanek o.fl. (2003) greindu frá því að Dns-Cl afleiður væru stöðugar í 7 

daga en ekki var rætt um að svörun sýna ykist með tíma. Ef afleiðurnar eru stöðugri en 

hvarfefnið sjálft (þ.e. Dns-Cl) þá gæti skýringin falist í því að styrkur Dns-Cl fellur með 

tímanum meðan styrkur afleiðanna helst óbreyttur. Ef yfirmagn af Dns-Cl dregur úr 

flúrljómun, eins og rætt er í lið 5.2.3.1, þá minnka þessi áhrif með tímanum og styrkur 

afleiðanna virðist þar með hækka þó hann sé í raun óbreyttur. Tvennt gæti orðið til þess 
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að lækka styrk Dns-Cl: annars vegar er það viðkvæmt fyrir vatnsrofi og hins vegar gæti 

það hvarfast við prótínleifar sem eru eftir í plasma þó búið sé að prótínfella og skilja. 

Það er vel mögulegt að hægt sé að gilda aðferðina með tilliti til þess að sýnin 

verði mæld samdægurs en sú leið var farin hér að nota eins sólarhrings gömul sýni til 

gildingarmælinga vegna betri svörunar og línuleika. 

 

5.2.3.4 Aldur afleiðulausnar 

Eftir að búið var að ákveða að afleiðulausn væri nothæf í viku eftir blöndun kom í ljós 

að ACN væri betri leysir fyrir Dns-Cl en asetón. Haldið var áfram með þá vinnureglu að 

blanda nýja lausn vikulega. Í sumum aðferðum er mælst til þess að blanda nýja lausn 

daglega (Hunter, 1997) en ekki varð séð að ástæða væri til þess á meðan bæði toppar og 

staðalkúrfur komu vel út. 

 

5.2.3.5 Leysir afleiðulausnar 

ACN er góður kostur til að nota í leysi fyrir Dns-Cl lausnina þar sem það gefur góða 

svörun, efnið leysist ágætlega upp í því og það einfaldar mæliaðferðina að nota færri 

efni, ACN er einnig notað til að prótínfella og er hluti af ferðafasanum.  

Dns-Cl er viðkvæmt fyrir raka og er geymt í frysti við - 20°C. Hunter (1997) 

bendir á að með tímanum verði erfitt að leysa Dns-Cl fullkomlega upp í asetóni vegna 

niðurbrots efnisins og þá ætti að hætta að nota það. Leysnin var einmitt vandamál hjá 

okkur en Dns-Cl leystist þó betur upp í ACN en asetóni. Dns-Cl var u.þ.b. 5-6 ára 

gamalt og eflaust hefði verið betra að nota nýtt efni. Þess var vandlega gætt að þyrla 

ekki upp botnfalli þegar Dns-Cl lausn var soguð upp í pípettu en þó er ekki hægt að 

útiloka að óuppleyst korn hafi slæðst með.  

 

5.2.3.6 Skiljun sýna 

Út frá niðurstöðum og samanburði á staðalkúrfu skilinna og óskilinna staðla þótti ekki 

ástæða til þess að skilja sýni eftir afleiðumyndun þó að hægði á stækkun toppanna. Við 

skiljun er mögulegt að bæði prótínleifar og umfram afleiðuefni hafi verið fjarlægð þó að 

ekkert botnfall hafi sést í glösum. Þessi sýnameðhöndlun er tímafrek og ef fara hefði átt 
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þá leið að skilja sýni hefði þurft að þróa aðferðina frá upphafi með það í huga og nota 

önnur og þægilegri glös fyrir afleiðumyndun sýna. Það sama má segja um þá aðferð að 

stoppa afleiðuhvarf með því að bæta sýru út í sýni. 

 

5.2.3.7 Stuðpúðar í sýnum og aukatoppur 

Aukatoppurinn sem unnt var að losna við með því að skipta um stuðpúða í sýnum er 

líklega einhver afleiða Dns-Cl sem kemur fram við ákveðnar aðstæður. Hugsanlega er 

þetta samspil milli óhreininda í TEA og Dns-Cl; bæði í fosfatstuðpúða og 

karbónatstuðpúða stilltum með TEA kom toppurinn fram en ekki í karbónatstuðpúða 

sem stilltur var með NaOH. Einnig gæti verið að toppurinn hafi ekki horfið heldur færst 

til þannig að hann komi ekki lengur ofan í PGB toppinn. 

 

 

5.2.4 Ferðafasi 

5.2.4.1 Samsetning ferðafasa 

Samsetning ferðafasa er eitt mikilvægasta atriðið sem einfalt er að breyta í HPLC 

mælingu með það að markmiði að ná góðri aðgreiningu toppa og stilla af hentuga 

rástíma þeirra.  

Í þessari aðferð var annars vegar notaður vatnsfasi (ediksýrustuðpúði) og hins 

vegar  lífrænn fasi (ACN:MeOH 50:50 blanda) og hlutföllum þessara tveggja fasa breytt 

með tíma: í upphafi er hlutfall vatnsfasa hátt (62 %) til að vigabatríntoppur komi ekki 

fram of snemma og eftir það var hlutföllum snúið við og hlutfall lífræna fasans aukið 

upp í 65 % til að ekki þyrfti að bíða óþarflega lengi eftir pregabalín- og 

gabapentíntoppum. Þegar þeir toppar eru komnir fram er hlutfallinu aftur breytt í hið 

upphaflega til að undirbúa kerfið fyrir næstu keyrslu. Ef lagt hefði verið upp með að 

mæla eingöngu pregabalín með aðferðinni hefðu þessar stigulsbreytingar orðið öðruvísi 

og eflaust fýsilegt að keyra aðferðina í jöfnum hlutföllum (e. isocratic elution). Þar sem 

það var ekki ákveðið fyrr en seint á rannsóknatímabilinu að gilda aðferðina eingöngu út 

frá pregabalíni vannst ekki tími til að einfalda aðferðina svo stigullinn var látinn halda 

sér. 
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5.2.4.2 Stuðpúðategund og pH 

Til að ná að athuga áhrif stuðpúðategundar og sýrustigs óháð hvort öðru hefði þurft að 

prófa einn stuðpúða yfir vítt sýrustigsbil eða allar stuðpúðategundir stilltar á sama 

sýrustigið. Hér var farin sú leið að nýta eftir megni þá stuðpúða sem voru fyrir hendi, 

s.s. bóratstuðpúða sem áður hafði verið útbúinn fyrir OPA aðferð og fosfatstuðpúða pH 

7,0 og ediksýrustuðpúða pH 7,5 sem báðir eru notaðir töluvert á RLE. Reynslan af 

ediksýrustuðpúðanum er góð, það er fljótlegt að blanda hann, hann er mjög stöðugur og 

fer vel með súlur á meðan fosfatstuðpúðinn fellur gjarnan út og veldur stíflum. pH 

stuðpúða virtist ekki hafa mikil áhrif á svörun svo framarlega sem sýrustigið væri á 

bilinu u.þ.b. 7-8,5 en verri svörun við pH 6,5 kemur ekki á óvart enda er þekkt að súrt 

umhverfi dregur mjög úr flúrljómun Dns-Cl afleiða (Gros og Labouesse, 1969). 

 

5.2.5 Aðstæður á HPLC tæki 

5.2.5.1 Súlur og flæðihraði 

Í þessari aðferð var notast við öfugfasa C18 súlu (XBridge) með kornastærðina 3,5 µm, 

100 mm að lengd og 3,0 mm í þvermál. Krivanek o.fl. (2003) notast líka við C18 súlu 

(µBondapak) en hún er mun grófari og lengri (300 mm), með kornastærðina 10 µm og 

þvermálið 3,9 mm. Eins og sjá má á Mynd 5.1 úr grein Krivanek o.fl. (2003) er 

vigabatrín illa aðskilið frá frá plasmastoppum og er það sérstaklega greinilegt þegar 

toppar í blankplasma (A) og vigabatrínsýni (B) eru bornir saman. Fínkornóttari súlur 

gefa almennt betri aðgreiningu en þó var aðgreining vigabatríns einnig vandamál í 

aðferðinni sem hér var þróuð og toppar vigabatríns voru einnig mun minni en hinna 

lyfjanna. Ef gabapentíntoppur á Mynd 5.1 (C) er skoðaður sést að hann er með 

töluverðan hala en það er gjarnan vandamál fyrir toppa sem koma seint út í 

ísókratískum keyrslum (Skoog o.fl., 1998, bls. 729). Þetta var ekki vandamál í okkar 

aðferð. 
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Mynd 5.1: HPLC mælingar Krivanek o.fl. (2003) á blankplasma (A), vigabatríni (B) og gabapentíni (C) 

Fyrir fínkornóttar súlur með lítið þvermál þarf að nota mun minna flæði en notað er á 

grófari súlum, til að mótþrýstingur á súlunni verði ekki of mikill.  Krivanek o.fl. (2003) 

nota t.d. 2,5 mL/mínútu en hér var notast við 0,4 mL/mínútu, sem er mikill kostur því 

það notar minna af flæðivökva.  

Súluhitanum 50°C var haldið óbreyttum í gegnum þróun aðferðarinnar, hár 

súluhiti getur gegnt því hlutverki að minnka mótþrýstinginn á súlunni, stytta 

keyrslutímann og gefa betri aðskilnað (Bahrami og Kiani, 2006). 

 

5.2.5.2 Örvunar- og útgeislunarbylgjulengdir 

Hægt var að auka topphæð um u.þ.b. 10 % með því að breyta örvunarbylgjulengdinni úr 

318 nm í 322 nm. Þegar bylgjulengdir voru skoðaðar var miðað við topphæð í stað 

flatarmáls þar sem lítill munur sást á flatarmáli toppa við mismunandi 

örvunarbylgjulengdir. 
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5.2.6 Athugun á fíkniefnum og flogaveikilyfjum 

Mikilvægt var að athuga hvort fíkniefni eða önnur flogaveikilyf hafi áhrif á mælinguna 

þar sem pregabalín er venjulega notað sem viðbótarmeðferð í flogaveiki og þeir sem eru 

að misnota lyfi eða neyta fíkniefna eru oft að nota mörg efni samtímis. 

Flogaveikilyfin sem prófuð voru hafa ekki prímer eða sekúnder amínhóp sem 

Dns-Cl getur hvarfast við þannig að litlar líkur voru á því að þau kæmu fram í 

mælingunni og var þetta einnig prófað hjá Krivanek og samstarfsmönnum (2003). OPA 

hvarfast einnig við amínhópinn og rannsóknir hafa greint frá því að önnur flogaveikilyf 

trufli ekki...  

Amfetamín hefur aftur á móti verið mælt með Dns-Cl afleiðumyndun, bæði í 

þvagi (T. K. Wang og Fuh, 1996) og blóði (Fuh o.fl., 2002) og því var viðbúið að það 

og skyld efni gætu sést við mælingar. Eina fíkniefnasýnið sem sýndi svörun var MDEA 

(metýlendíoxýetýlamfetamín) sem er ofskynjunarefni og náskylt MDMA (Zaitsu, 

Katagi, Kamata, Miki og Tsuchihashi, 2008). Toppurinn kom fram í sýni sem mælt var 

sama dag og það var útbúið en sást ekki þegar sýnið var mælt aftur daginn eftir. Til stóð 

að athuga þetta betur og voru ný fíkniefnasýni útbúin í plasma en ekki var unnt að mæla 

þau vegna bilunar í tæki. Þetta er því eitthvað sem þyrfti að athuga betur áður en 

mæliaðferðin er orðin fullgild til notkunar því MDEA toppurinn var með svipaðan 

rástíma og PGB og gæti því hugsanlega truflað mælingu þess. 
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5.3.1 Sértækni 

Ekki hafa fundist nein lyf eða óhreinindi úr blóði eða plasma sem geta haft áhrif á 

mælingu PGB með mæliaðferðinni, fyrir utan hugsanlega truflun frá amfetamín-

skyldum efnum. Eitt lyf sem gæti þó ranglega mælst sem PGB með þessari mæliaðferð 

er GBP en toppur þess kemur að jafnaði fram um 30 sekúndum síðar en PGB. Því ætti 

samanburður við staðla að gefa góða vísbendingu um hvort lyfið er að ræða, ef það er 

óljóst væri hægt að keyra GBP staðal með og bera saman rástíma. 

 

5.3.2 Línuleiki 

Staðalkúrfur voru línulegar yfir breitt mælingabil og sjaldan kom fyrir að sæust 

fylgnistuðlar lægri en 0,999 fyrir staðla sem mældir voru sólarhring eftir blöndun. 

Samkvæmt reglum ICH þarf að sýna fram á línuleika með að minnsta kosti fimm 

stöðlum af mismunandi styrkleika; í aðferðinni voru ávallt útbúnir og mældir sex 

staðlar: 0,5 ; 1,0 ; 4,0 ; 7,5; 15 og 25 µg/mL. Það er því 50-faldur munur á lægsta og 

hæsta staðli og almennt er algengt að við svo mikinn mun fari staðalkúrfan að beygja af 

beinni línu, það varð þó sjaldan vart við það í þessari aðferð.  

F-próf á línuleika er mikilvægt til að gera ráð fyrir óvissuþáttum í mælingu og 

var því framkvæmt á niðurstöðum mælinga á staðlasetti A og B, sem voru útbúin og 

mæld í sömu keyrslu. Mælingabilið var að lokum ákvarðað út frá 

áreiðanleikamælingum, sjá 5.3.3. 

 

5.3.3 Áreiðanleiki 

Aðferðin er áreiðanleg innan mælingabilsins 0,5 – 15 µg/mL með innan við 5 % 

skekkju frá réttu gildi fyrir viðmiðunarsýni í þremur styrkleikum, 3,0 ; 10 og 13 µg/mL. 

Þrátt fyrir að staðalkúrfa væri yfirleitt línuleg upp í 25 µg/mL mældist viðmiðunarsýni 

af styrknum 20 µg/mL að meðaltali 20 % yfir réttu gildi og út frá því var ákveðið að 

notast við næsthæsta staðal, 15 µg/mL, sem efri mörk mælingabils. Það mælingabil á að 

ná yfir algengustu þéttni PGB í plasma hjá þeim sem taka lyfið í eðlilegum skömmtum, 

þar sem þéttni á bilinu 0,3 – 14 µg/mL hefur verið mæld í klínskum rannsóknum 

(Arroyo o.fl., 2004; Berry og Millington, 2005). Fyrir tilfelli þar sem grunur er um 

5.3 Gilding á mæliaðferð 
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misnotkun ætti því að útbúa sýni þynnt til helminga (100 µL af blóði/plasma í stað 200 

µL) til að mælingin falli innan mælingabils. 

 

5.3.3.1 Heimtur 

Þar sem aðferðin byggist á afleiðumyndun er ekki einfalt að ákvarða heimtur því ekki er 

hægt að vita með vissu hve stór hluti lyfsins myndar afleiður. Krivanek o.fl. (2003) fara 

þá leið að bera heimtur úr plasma og síuðu plasma (plasmavatni) saman og fengu út að 

heimtur VGB og GBP væru 98 % og 92 % (í þeirri röð) í plasma samanborið við 

plasmavatn.  

Í þessari aðferð fást að meðaltali um 20 % lægri heimtur úr vatnssýnum en 

plasmasýnum. Ef Dns-Cl deyfir flúrljómun eins og rætt hefur verið hér að framan í lið 

5.2.3.3, gætu þessar heimtur stafað af því að í vatnssýnum eru engar amínósýrur sem 

hvarfast geta við Dns-Cl og þar með dregið úr yfirmagni þess. Því eru aukin 

deyfingaráhrif af völdum Dns-Cl í vatnssýnum sem útskýrir lægri svörun. 

 

 

5.3.4 Nákvæmni og næmni 

5.3.4.1 Innankeyrsludreifing og millikeyrsludreifing 

Þegar innankeyrsludreifing er metin (n = 11) er hlutfallslegt staðalfrávik frá 3-10 % 

fyrir viðmiðunarsýni í plasma. Fyrir viðmiðunarsýni í vatni (n = 6) er hlutfallslega 

staðalfrávikið á bilinu 1-6 %. Reglur ICH kveða á um að þegar endurtakanleiki er 

ákvarðaður skuli mæld viðmiðunarsýni í  a.m.k. þremur styrkleikum og útbúin að 

lágmarki þrjú eintök af hverju þeirra, hér voru því mæld fleiri sýni en nauðsynlegt er. 

Mælingum á millikeyrsludreifingu er ekki lokið en þær eru afar mikilvægar þar 

sem fjöldi atriða getur haft áhrif á mælingarnar, s.s. rannsóknamenn, ástand 

tækjabúnaðar og hitastig. Þær niðurstöður sem komnar eru benda þó til þess að 

dreifingin sé lítil, hlutfallslegt staðalfrávik er svipað og fyrir innankeyrsludreifingu, eða 

6-10 %. Hér liggja þó færri mælingar að baki; átta fyrir 3 µg/mL, sex fyrir 10 µg/mL og 

fimm fyrir 13 µg/mL. Þrjár þessara mælinga fóru fram á annars konar súlu en aðferðin 

hafði verið þróuð á því upphaflega súlan stíflaðist og ekki var önnur eins til. Því er varla 
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hægt að kalla þessar niðurstöður millikeyrsludreifingu með réttu en þær gefa þó 

vísbendingar um að aðferðin þoli ágætlega mismunandi aðstæður.  

 

5.3.4.2 Næmni 

Í stað þess að ákvarða gildið fyrir lægstu magngreiningarmörk út frá staðalfráviki 

merkis í grunnlínu, eins og algengt er að gera, var horft til þess hvernig ætti að nota 

aðferðina. Hún verður notuð til þess að mæla þéttni PGB í plasma eða blóði sjúklinga 

sem eru að taka lyfið í eðlilegum skömmtum eða til að mæla hvort verið sé að misnota 

lyfið. Lægsta blóðþéttni sem hefur verið greint frá hjá sjúklingum sem eru að taka 

lægsta skammt lyfsins (150 mg á dag) er um 0,3 µg/mL (Arroyo o.fl., 2004) og er það 

byrjunarskammtur sem venjulega er ekki notaður til langs tíma heldur er skammturinn 

aukinn smátt og smátt. Því var ákveðið að ganga út frá þéttninni 0,5 µg/mL og athuga 

hvort mælingar stæðust kröfur.  

Hlutfallslegt staðalfrávik (n = 10) reyndist vera ≤ 12,3 %, áreiðanleikinn er einnig innan 

12 % marka og er það ásættanlegt fyrir lægsta staðal, algengt er að miða við 15-20% í 

þessu samhengi. 

Lægstu greiningarmörk (e. detection limit) voru ekki ákvörðuð því ekki varð séð 

að sérstök þörf væri fyrir þau en áhugavert hefði verið að athuga það. Grunnlínan í 

plasmasýnum var mjög hrein og laus við suð (e. noise) þannig að eflaust hefði verið 

hægt að fara töluvert lægra en magngreiningarmörk. 

 

5.3.5 Traustleiki 

Í gegnum aðferðarþróunina voru margar mismunandi aðstæður og breytur prófaðar til 

að besta aðferðina en algengt var að aðstæðurnar gætu breyst töluvert án þess að 

svörunin yrði léleg. Einn mikilvægur þáttur var þó ekki prófaður en það er að láta annan 

rannsóknamann framkvæma aðferðina. Það mun þó verða gert í áframhaldinu í 

mælingum á millikeyrsludreifingu. 
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5.3.6 Smit 

Margoft voru sýni keyrð á þann hátt að sterkur staðall var mældur á undan blanksýni og 

ekki varð vart við að PGB smitaðist á milli. Það ætti því að vera hægt að fullyrða að 

hættan á slíku sé hverfandi. 

 

5.3.7 Hæfniprófun kerfis 

Hlutfallslegt staðalfrávik var einungis 0,3 % sem bendir til þess að kerfið sé stöðugt og 

hæft til notkunar. Góð regla er að framkvæma hæfniprófun í upphafi hverrar mælingar 

og er það liður í endanlegri vinnulýsingu fyrir aðferðina, kröfurnar eru að hlutfallslegt 

staðalfrávik sé undir 2 %. 

  

 

 

5.4.1 Niðurstöður mælinga 

Sýni A mældist með styrkinn 3,8 µg/mL en það kemur vel heim og saman við 

blóðþéttni þeirra sem nota lyfið í eðlilegum skömmtum. Hlutfallslegt staðalfrávik 

mælinganna (n = 4) er um 9 %. 

Lærbláæðarblóð fyrir sýni B mældist með útreiknaða raunstyrkinn 15 µg/mL sem er á 

mörkum þess að geta talist eðlileg blóðþéttni en einungis mældust um 3,4 µg/mL í 

hjartablóði sama einstaklings og hlutfallslega staðalfrávikið er hátt, um 20 %. Í 

lærbláæðarblóði sýnis C mældust 3,8 µg/mL og bendir það til eðlilegrar notkunar líkt og 

fyrir sýni A. Lyfið var aftur á móti ekki greinanlegt í hjartablóði. 

Sýni E sker sig töluvert úr og greinist með rúmlega 32 µg/mL og ef mælingin er rétt 

bendir það ótvírætt til misnotkunar. Hér er þó verið að mæla magn sem er utan 

mælingabilsins (16 µg/mL) og þá vaknar sú spurning hvort eigi að þynna sýnið enn 

frekar svo það falli innan mælingabils eða hvort þurfi að stækka mælingabilið fyrir 

aðferðina, ef til vill með því að skipta staðalkúrfunni í tvennt og hafa þá seinni t.d. frá 

20-50 µg/mL. 

 

Ekkert PGB mældist í sýnum D, F og G en í sýni H var hægt að greina það en ekki 

mæla því staðalkúrfu vantaði. 

5.4 Raunveruleg sýni 
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Það ber að taka þessum mælingum í blóðsýnum með varúð þar sem þetta er í fyrsta sinn 

sem aðferðin er prófuð í blóði og hún var gilduð út frá plasma. Það hefur þó verið sýnt 

fram á að hægt er útbúa línulega staðalkúrfu í blóði og PGB toppar eru jafnskarpir í 

blóði og plasma. Mælingarnar (n = 4) sýna einnig þokkalega samsvörun á milli daga.  

 

5.4.1.1 Blóðþéttni PGB við misnotkun og ofskömmtun 

Samkvæmt upplýsingum sem fengust frá Réttarefnafræði- og eiturefnadeild norsku 

lýðheilsustofnunarinnar (n. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for rettstoksikologi og 

rusmiddelforskning) í tölvupósti (Per Trygve Normann, skrifl. uppl., 2009), mældist 

pregabalín í tveimur dauðsföllum af völdum lyfja í rannsókn sem framkvæmd var í 

Noregi 2007 (enn óbirt). Í hvorugu tilfellinu var þó pregabalín talið hafa valdið 

dauðsfallinu. Hjá öðrum einstaklingnum, sem talinn var hafa látist vegna lungnabólgu 

og inntöku búprenorfíns, var lyfið yfir eðlilegum viðmiðunarmörkum eða um 18 µg/mL. 

Í hinu dauðsfallinu, sem talið var af völdum morfíneitrunar, mældist pregabalín í 

styrknum 8,6 µg/mL. Þessi dæmi um blóðþéttni pregabalíns koma ágætlega heim og 

saman við niðurstöður sem fengust þegar mæliaðferðin var prófuð á ökumannasýnum. 

Í þeim tilfellum þar sem greint hefur verið frá ofskömmtun mældist 

pregabalínþéttni í blóði annars einstaklingsins 29 µg/mL, níu tímum eftir ætlaða inntöku 

lyfsins (Spiller o.fl., 2008) en miðað við eðlilegan skammt (600 mg) mætti búast við 

þéttni í kringum 8 µg/mL (Ben-Menachem, 2004b). Út frá þeim upplýsingum var 

áætlað að viðkomandi hefði tekið inn um 1,5 g af pregabalíni og þessi þéttni samsvarar 

ágætlega niðurstöðunum sem fengust úr sýni E eða 32 µg/mL. Þó er ekki vitað hvenær 

sá sem sýni E er úr tók inn lyfið svo erfitt er að segja til um hve stór skammtur var 

tekinn. Í hinu tilfellinu, þar sem 11,5 g af pregabalíni voru tekin, mældist blóðþéttnin 

um 60 µg/mL en það er hæsta þéttni pregabalíns sem greint hefur verið frá (Braga og 

Chidley, 2007). 
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5.5.1 Kostir 

Tekist hefur að þróa mæliaðferð fyrir pregabalín í plasma  sem er einföld og tiltölulega 

fljótleg í framkvæmd. Ekki þarf að nota inngufun eða vökva/vökva úrhlutun sem eru 

tímafrek skref sem geta dregið úr heimtum. Í aðferðinni felst reyndar hálftíma hitun en 

þann tíma má hæglega nýta til annarra verka á meðan.  

Sýni sem útbúin eru, eru mælanleg í allt að fimm daga, að því gefnu að staðlar 

sem útbúnir voru á sama tíma og sýnin séu mældir samhliða. 

Aðferðin er línuleg á mælingabilinu 0,5-15 µg/mL með fylgnistuðul >0,999 og 

slíkur línuleiki hefur einnig sést upp í styrkleikann 25 µg/mL. 

 

 

5.5.2 Takmarkanir 

Helsta takmörkun aðferðarinnar er sú að það tekur sólarhring að fá áreiðanlegar 

niðurstöður. Hugsanlega er hægt að gilda aðferðina til notkunar samdægurs en það var 

ekki gert hér. 

Sýni eru ljósnæm svo lítið má út af bregða í sýnaundirbúningi eftir að Dns-Cl 

afleiðulausn er komin út í þau.  

Hugsanlega þarf að útvíkka staðalkúrfu með því að skipta henni í tvennt og láta 

hana ná yfir hærri þéttni fyrir misnotkunarsýni. 

  

5.5 Kostir og takmarkanir aðferðar 
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Þróuð hefur verið mæliaðferð til að mæla pregabalín í plasma og blóði með því að nota 

dansýl klóríð til að mynda flúrljómandi afleiður, sem eru mældar með 

flúrljómunarnema í vökvagreiningu. Þetta er í fyrsta sinn svo vitað sé, sem slíkar 

afleiður eru myndaðar með pregabalíni. Aðferðin er línuleg á þéttnibilinu 0,5-15 µg/mL 

með fylgnistuðul >0,999 og hlutfallslegt staðalfrávik fyrir bæði innan- og 

millikeyrsludreifingu er ≤10 %. Aðferðin var gilduð í plasma samkvæmt viðurkenndum 

stöðlum ICH. 

Sýnaúrhlutun er einföld en afleiðumyndun krefst hitunar og ókostur við aðferðina er að 

sýnin verða ekki nægilega stöðug til mælingar fyrr en sólarhring eftir úrhlutun.  

Þessi mæliaðferð var notuð til þess að mæla sýni sem borist höfðu Rannsóknastofu í 

lyfja- og eiturefnafræði með beiðni um pregabalínmælingu. Niðurstöður voru í samræmi 

við blóðþéttni sem sést hefur í klínískum rannsóknum en eitt tilfellið mældist með þéttni 

sem bendir til misnotkunar. Sú þéttni var á svipuðu bili og þær niðurstöður sem sést 

hafa í tilfellum ofskömmtunar við lyfjamælingar erlendis. 

 

Skoða þyrfti betur möguleikann á því að mæla sýni samdægurs með aðferðinni, næmið 

er nægilegt en línuleika staðalkúrfa þyrfti að meta vandlega. 

Hugsanlega væri hægt að byggja á aðferðinni eigindlega (e. qualitative) greiningu á 

pregabalíni í þvagi en lyfið skilst óbreytt út um nýru. Það gæti nýst fangelsum og 

meðferðarstofnunum ef grunur leikur á misnotkun pregabalíns. 

 

Vigabatrín og gabapentín greinast einnig með þessari mæliaðferð en hún er ekki gilduð 

með þau í huga. Svörun vigabatríns var lakari en hinna lyfjanna en þó náðist töluvert 

betri aðgreining þess í plasma en fékkst í annarri rannsókn með sömu afleiðumyndun 

(Krivanek o.fl., 2003). Áhugavert væri að rannsaka hvort ekki er hægt að bæta 

svörunina með einhverjum leiðum. 

 

 

 

6 ÁLYKTANIR 
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Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinendum mínum kærlega fyrir góða leiðsögn og hjálp í 

verkefninu. Einnig vil ég þakka öllu starfsfólki Rannsóknastofu í lyfja- og 

eiturefnafræði fyrir að vera mér innan handar í minni rannsóknavinnu. 

Ég vil þakka bekkjarfélögum mínum og kennurum lyfjafræðideildar fyrir hina 

ánægjulegu samveru í gegnum árin fimm í Haga. 

Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir fær kærar þakkir fyrir yfirlestur á verkefninu. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni, og þá sérstaklega unnusta mínum 

Steinari Þór Sturlaugssyni, fyrir ómetanlegan stuðning og hjálp. 
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