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Ágrip 

 

Kortisól, kortisón, 17-OH-prógesterón (17-OHP) og andróstendíon eru flokkuð sem sterahormón. Öll 

sterahormón eru byggð af kólesteróli og gegna fjölda lífeðlisfræðilegra hlutverka.  

Kortisól hefur áhrif á margskonar efnaskiptaferli, þar á meðal myndun glúkósa frá amínósýrum og 

fitusýrum, og losun glýkógens í lifur. Kortisól kemur einnig við sögu við að viðhalda eðlilegum 

blóðþrýstingi og hefur bólgueyðandi og ónæmisbælandi áhrif. Kortisón er óvirkt niðurbrots efni 

kortisóls. Kortisón er mikið notað í læknisfræðilegum tilgangi og hefur margvísleg áhrif gegn 

sjúkdómum. Óeðlilegar niðurstöður kortisóls og kortisóns geta meðal annars bent til sjúkdóma líkt og 

nýrnabilunnar og Cushing heilkennis. 

17-OH-Prógesterón er prógestín hormón. Í konum myndast prógesterón í eggjastokkunum og 

nýrnahettum bæði kvenna og karla. 17-OHP kemur við sögu í umbreytingu kólesteróls yfir í kortisól. 

Andróstendíon er andrógen steri og getur ummyndast í útvefjum yfir í testósterón eða í estrógen. 17-

OHP og andróstendíon mælingar eru mikilvægar fyrir greiningu og framvindu offramleiðslu andrógens 

sjúkdóma, aðallega greiningu sjúkdómsins Nýrnahettuauka. 

LC-MS tækjabúnaður hefur reynst nákvæmastur í mælingu sterahormóna og andrógena. Sýni eru 

keyrð í gegnum tækið í sérstökum ferðafasa í gegnum UPLC vökvaskilju, sýni fara þaðan í gegnum 

rafúðajónun þar sem þau eru jóníseruð og fara svo í gegnum gas til að koma þeim á gasform. 

Massagreinir mælir massa jónanna og gefur niðurstöður. 

Markmið rannsóknaverkefnisins er að yfirfæra núverandi sýnameðhöndlunaraðferð sem byggir á 

vökva-vökva útdrætti (LLE) yfir í vökva-vökva útdrátt á stöðufasa (SLE) og gilda SLE 

sýnameðhöndlunaraðferðina samkvæmt leiðbeiningum FDA (FDA guidlines bioanalytical method 

validation), EMA (Guideline Bioanalytical Method Validation – European Medicines Agency) og CLSI 

(C62-A LC-MS methods; Approved Guidlines). Mælingin er gerð á LC-MS tækjabúnað á 

rannsóknastofu Landspítalans í Fossvogi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að nýja vökva-vökva sýnameðhöndlunaraðferðin á stöðufasa 

(SLE) sýnir línulegt samband og engan tölfræðilegan mun frá niðurstöðum gömlu LLE 

sýnameðhöndlunaraðferðarinnar. Gilding SLE sýnameðhöndlunaraðferðarinnar gekk vel og allt er 

innan marka sem FDA, EMA og CLSI gefa út. Eftir framkvæmd þessarar rannsóknar hefur nýja SLE 

sýnameðhöndlunaraðferðin verið tekin upp á rannsóknarstofu Landspítalans.   
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Listi yfir skammstafanir 

 

Skammstöfun Ensk þýðing  Íslensk þýðing 

LC                                     Liquid chromatography                       Vökvaskiljun 

MS                                   Mass Spectometer                             Massagreinir 

TQ Triple Quadrupole  Fjórpóls raðmassagreinir 

LLE Liquid- liquid extraction  Vökva-vökva-útdráttur 

SLE Supported Liquid extraction  Vökva útdráttur á stöðufasa 

IS Internal standard Innri staðall 

PBS Phosphate-buffered saline Fosfat salín stuðpúðalausn 

NH3 Ammonia Ammóníak 

MTBE                           Metyl-tertbutyl ether Metýltertbútýleter 

MeOH                                                                            Methanol Metanól 

SST                                    System suitability test                        Hæfispróf tækjabúnaðar 

17-OHP                             17-hydroxy progesterone                  17-hydroxýprógesterón 

RCF Relative centrifugal field “G” stilling á skilvindu 

RMP Revolutions per minute Snúningar á mínútu 

CRH Cortisotrophin-releasing hormone Kortisótrópín leysihormón 

ACTH Adrenocorticotropic hormone Adrenokortikótrópín hormón 

CBG Corticosteroid binding globulin Alpha-globúlín transkortín bindiprótein 

CAH Congenital adrenal hyperplacia Meðfæddur nýrnahettuauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 

 

1. Inngangur   

1.1 Sterahormón 
Sterahormón eru mynduð út frá kólesteróli, sjá mynd 1 (1). Einkennandi í byggingu stera er 

cyclopentanoperhydrophenenanthrene kjarni sem samsettur er úr þremur kolefnishringjum sem 

innihalda 6 kolefni og fimmkolefna hring, kallaðir A, B, C og D hringir (2). Sterahormón eru 

fituleysanlegar sameindir og þessvegna er uppleysanleiki þeirra í blóði og líkamsvökvum takmarkaður. 

Hormónin eru því yfirleitt bundin flutningspróteinum í blóðrásinni sem lengir helmingunartíma og 

dreifingu en hluti þeirra er óbundinn eða á fríu formi (1).  

 

Mynd 1: Steramyndun í mannslíkamanum 
Mynd 1 sýnir myndunarferli sterahormona, helstu flokka sterahormóna, staka stera og ensímferli. 

Breytingar á sameindabyggingu vegna forvera (e. precursor) eru lituð með hvítu. Mynd tekin af 

Wikipedia. 

 

Sterahormón virka þannig að þau fara inn í frumu, annaðhvort með flæði yfir frumuhimnuna eða 

með flutningspróteinum og bindast síðan sérstökum steraviðtökum í innanfrumuvökvanum. Þessi 

binding veldur breytingum á próteinviðtakanum og DNA-bindiset opnast. Í kjarnanum binst viðtakinn 

við DNA og þá hefst  genaumritun. Með virkni þessara hormóna stjórna nýrnahetturnar efnaskiptum, 

hjarta og æða-, ónæmis- og taugakerfis ferlum til að bregðast við utanaðkomandi streitu og áreiti (1). 
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Sterahormón myndast í hvatberum og sléttu frymisneti í nýrnahettum, kynkirtlum og fylgju. 

Nýrnahetturnar eru innkirtlar sem sitja ofan við nýrun. Stærð þeirra í fullorðnum einstakling eru u.þ.b. 5 

x 2.5 x 1 cm og vega u.þ.b. 4 til 6 grömm hvor um sig. Neðra yfirborð nýrnahettanna er íhvolft þar sem 

þær liggja ofan á nýrunum, en efra yfirborð er flatt. Nýrnahetturnar eru samsettar úr nýrnahettumerg 

sem framleiðir katekólamín og nýrnahettuberki framleiðir sterahormón. Nýrnahettubörkurinn skiptist í 

þrú lög, yst og næst yfirborðinu er zona glomerulosa, næst kemur zona fasiculata og innst er zona 

reticularis.  Tugir sterasameinda eru frameiddar í nýrnahettum en aðeins nokkrar þeirra hafa 

líffræðilega virkni. Þeim má skipta í saltstera (e. mineralocotricoids) sem eru framleiddir í zona 

glomerulosa og  sykurstera (e. glucocorticoids) og kynstera (e. androgens) sem eru framleiddir í zona 

fasiculata og zona reticularis (3). 

1.2 Kortisól  
Kortisól er sykursteri sem er framleiddur í nýrnahettuberki. Framleiðslu og losun kortisóls er stjórnað 

með hefðbundinni neikvæðri afturvirkni kortisóls á undirstúku og heiladingul. Kortisóli er seytt úr 

nýrnahettum þegar undirstúkan losar CRH sem örvar heiladingulinn til losunar á öðru hormóni sem 

kallast ACTH en það örvar seytingu kortisóls úr nýrnahettunum. Kortisól sjálft hamlar síðan losun 

ACTH og CRH. Kortisól  gegnir mikilvægu hlutverki í fitu, prótein og sykurefnaskiptum líkamans, 

viðhaldi á æðakerfi, stjórnun ónæmisviðbragða og að sjá um streituviðbrögð líkamans. Magn kortisóls 

í líkama getur hækkað við ýmiskonar andlegt eða líkamlegt ástand. Streita, mikil áreynsla, sýkingar, 

meiðsli, áfengisnotkun, kvíði og þunglyndi eru meðal þess sem valda því að kortisól hækkar (4).  

Aðal bindiprótein kortisóls í blóðrásinni er CBG (corticosteroid binding globulin). Talið er að 

próteinið veiti vernd gegn afvirkjun hormónsins af völdum nýrna og lifrar og útskilnað þess úr 

líkamanum. Bindipróteinið eykur einnig geymsluþol kortisóls í líkamanum (5).  

Lítill hluti kortisóls í blóði er á fríu formi og þar með líffræðilega virkur en megnið af kortisóli í 

blóðinu er bundið og því óvirkt. Við aukna kortisólframleiðslu mettast próteinbindigetan fljótt þannig að 

mest aukning verður á fría hluta kortisóls. Frítt kortisól er sá hluti kortisóls sem skilist út með þvagi, 

sem gefur okkur færi á að athuga hvort um ofseytingu kortisóls sé að ræða með því að mæla kortisól 

þvagsýni úr sólarhringsþvagsöfnun. Mikil hækkun er sjaldgæf, en gerist til dæmis í Cushing heilkenni. 

Skortur á kortisól getur gefið til kynna að bilun sé í nýrnahettum en það er tengt Addison´s sjúkdómi 

(6). Meginmagn af bæði kortisól og kortisón fara yfir í þvagið sem tetrahydrokortisol og 

tetrahydrocortisón, með tveggja skrefa afoxun sterahrings A, sem hvatt er af 5α- eða 5β-redúktasa. 

Þeim er seytt í þvagið sem tengt glúkoróníð og súlfat, en restin af þvag kortisól og kortisón er á fríu 

formi (7). Kortisól mælist hæst milli klukkan 6-8 á morgnana en magn þess er bundið erfðum og 

umhverfi hvers og eins. Hormónið verður lægst á kvöldin og í fyrstu lotu svefnhringrásarinnar en þá 

verður gildi þess um það bil helmingur morgungildis (4). Til eru margar aðferðir til þess að mæla 

kortisól. Algengast er að kortisól sé mælt í sermi eða plasma og sólahringsþvagi en einnig er hægt er 

að mæla hormónið úr saursýni, munnvatni og hársýni (8).  
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Kortisón er niðurbrotsefni kortisóls. Ensímið 11 beta-hýdroxýsteroid-dehýdrógenasi týpa 2 

(HSD11B2) finnst aðallega í nýrum og breytir virka hormóninu kortisól í óvirka niðurbrotsefnið  

kortisón (9).  

Í nýrum finnast viðtakar fyrir saltstera (e. mineralocorticoid receptors (MR)) sem kortisól nær að 

bindast og virkja. HSD11B2 í nýrum gegnir því hlutverki að verja MR viðtakana fyrir áhrifum kortisóls. 

Meðfæddur skortur á HSD11B2 veldur sjúkdómi sem kallast sýndarofgnótt saltstera  

(e. apparent mineralocorticoid excess syndrome (AME)) en í þessum sjúkdómi nær kortisól að virkja 

MR viðtakana og valda sjúkdómseinkennum sem einkennist m.a. af háþrýstingi. Glycyrrhentinic acid 

er virka efnið í lakkrís og blokkar HSD11B2, mikil lakkrísneysla hefur því svipuð áhrif. 

Mælingar á fríu kortisól/kortisón hlutfalli í sólarhringsþvagi gefur upplýsingar um starfsemi HSD11B2 

ensímsins og eru því gagnlegar við greiningu á AME og háþrýsting sem er orsakaður af óhóflegri 

lakkrísneyslu (10). Einnig hefur verið sýnt fram á gagnsemi mælinga á fríu kortisóni í sólarhringsþvagi 

til viðbótar við mælingar á fríu kortisóli í sólarhringsþvagi við greiningu á Cushing´s heilkenni. Kortisón 

er notað sem lyf þar sem verið er að sækjast eftir bólguminnkandi áhrifum þá er það ekki fyrir en 

kortisón hefur verið umbreytt yfir í kortisól í lifur sem lyfjið virkjast (11).  

 

Mynd 2: Kortisól og Kortisón 

Mynd 2 sýnir byggingu Kortisól vinstra megin og byggingu Kortisón hægra megin, hérna sést hvað 

sameindirnar eru líkar í byggingu en það munar einum hýdroxýl hóp á C11. HSD11B2 breytir kortisól 

yfir í kortisón. Myndin tekin af Wikipedia. 

 

Sýnataka kortisól/kortisón blóð- og þvagsýna er mikilvæg,  röng sýnataka og meðhöndlun getur 

haft áhrif á niðurstöður. Þetta stafar af dægursveiflum kortisóls seytingar, en frávik frá staðlaðri 

sýnatöku eykur breytileika niðurstaðna. Í sumum tilfellum hefur klínísk túlkun ekki verið möguleg án 

nákvæmar vitneskju um sýnatökutíma. Þvag kortisól sýni segir til um gildi kortisól á ákveðnu tímabili, 

þar sem þvagi er safnað í 24 klukkustundir. Þá skráir sjúklingur eða starfsmaður tímabilið sem sýninu 

var safnað og þvagmagnið til útreikninga. Þvagsöfnun er áreiðanlegt mat á meðaltali á útskilnaði 

kortisól yfir daginn (12). 
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1.2.1 Cushings heilkenni  
Offramleiðsla kortisóls í nýrnahettum veldur því sem kallað er Cushing’s heilkenni og einkennist af 

of háum styrk kortisóls í blóði til lengri tíma (13). 

Klínísk einkenni Cushing´s heilkennis eru m.a. offita í kringum miðsvæði líkamans, svokallað tungl 

andlit (e. moon face), vöðvakvilli (e. myopathy), háþrýstingur, kalsíumlækkun, geðræn einkenni og 

truflun á frjósemi. Skipta má Cushings heilkenni upp eftir því hvort það er ACTH háð og ACTH óháð. 

Sé orsök sjúkdómsins aukin ACTH framleiðsla í heiladingi er talað um Cushing's sjúkdóm og þá er um 

að ræða heiladingulsæxli sem veldur nýrnahettuofvexti og offramleiðslu á kortisóli. Einnig er til að 

ACTH sé myndað utan heiladinguls, þ.e. frá  æxli sem ekki er af innkirtlauppruna.  Þegar Cushing´s 

heilkenni er ACTH óháð er um að ræða frumkomna (e. primary) framleiðslu á kortisóli í nýrnahettunum 

og bæling verður á myndun bæði CRH og ACTH sem veldur hrörnun (e. athrophy) í æxlis fría hluta 

zona fasiculata og zona reticularis laga nýrnahettubarkarins. Kirtilæxli er algengari orsök ACTH óháðs 

Cushing´s heilkennis en nýrnahettuofvöxtur. Þegar Cushing´s heikenni er orsakað af háum skömmtum 

af sykursterum sem gefnir eru sem lyf er talað um útrænt (e . exogenous) Cushing´s heilkenni (4). 

Cushing´s heilkenni er óalgengt. Þrátt fyrir miklar framfarir við greiningu og meðferð, er Cushing-

sjúkdómur oft áskorun fyrir lækninn. Að greina sjúkdómsvaldandi offramleiðslu kortisóls sem fyrst er 

mikilvægt fyrir meðferð sjúklinga. Skurðaðgerð er oft nauðsynleg og þurfa sjúklingar að gangast undir 

hana sem fyrst. Greining sjúkdómsins byggir á því að greina aukna framleiðslu á kortisóli meðal 

annars með þvag kortisól mælingum (14). 

1.2.2 Nýrnahettubilun (e. Adrenal insufficiency) 
Nýrnahettubilun (e. adrenal insufficiency), sem er sjaldgæfur sjúkdómur með tíðni á bilinu 4-11 á 

hvern 100.000 einstaklinga. Sjúkdómurinn getur verið frumkominn (e. primary adrenal insufficiency) 

eða verið afleiddur vegna skorts á ACTH (e. secondary adreanal insufficiency) eða skorts á CRH (e. 

tertiary adranal insuffiency). Í frumkominni nýrnahettubilun sem er einnig kallað Addison’s heilkenni er 

vöntun á bæði kortisóli og aldósteróni. Einkenni nýrnahettubilunar koma venjulega fram smám saman 

og geta í byrjun aðeins verið sjáanleg sé sjúklingur undir álagi (eftir slys eða skurðaðgerð) og eru m.a. 

þreyta, slappleiki, þunglyndi, dökknun húðar, þyngdartap, lystarleysi, lágþrýstingur og aukin salt þörf. 

Ómeðhöndluð nýrnahettubilun getur verið lífshættuleg  (6).  

Algengasta orsök Addisons sjúkdóms á Vesturlöndum er skemmd á nýrnahettunni vegna 

sjálfsofnæmis (e. autoimmune adrenalitis) en aðrar orsakir eru meðfæddir efnaskiptagallar (CAH) og 

sýkingar. Orsök afleiddrar nýrnahettubilunar getur verið  íferð í fremri hluta heiladinguls eða undirstúku 

vegna ofansöðulsæxlis (e. craniopharyngiomaI), heiladingulskirtilsæxlis, æxlismeinvarps, sarklíkis, 

berkla, eða bælingar á corticotropin vegna langrar steranotkunar (15). 
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1.3 17-OH Prógesterón og Andróstendíon 
17-OHP er milliefni í ferli umbreytingar kólesteróls yfir í kortisól í nýrnahettum. Sjá má byggingu 17-

OHP á mynd 3. Minnkuð virkni ensíma sem koma að þessu ferli leiða  til í sjúkdóms sem nefnist 

meðfæddur nýrnahettuauki (e.congenital adrenal hyperplacia, (CAH)). 17-OHP er mælt við grun um 

meðfæddan nýrnahettuauka, sérstaklega af völdum galla í 21-hýdroxýlasa ensíminu og til að fylgja 

eftir meðferð við sjúkdómnum. Dagsveifla er á styrk 17-OHP og er miðað við að safna sýni að morgni. 

Hjá konum á barneignaraldri er miðað við að safna sýni snemma í eggbúsfasa (4). 

 

Mynd 3: Bygging 17-OH-Prógesterón sameindarinnar 

Mynd 3 er tekin af Wikipedia 

Andróstendíon er frekar veikur andrógen (karlvirkur) steri og getur ummyndast í útvefjum, t.d. í lifur, 

húð og fituvef, í testósterón eða í estrógen. Heiladingulshormón örva framleiðslu andróstendíons, 

ACTH örvar seytingu þess frá nýrnahettum en LH eykur seytingu þess frá kynkirtlum (4).  

Bygging sameindarinnar sést á mynd 4. Hormónið spilar hlutverk í þróun kyns einstaklings og frjósemi, 

auk þroska og virkni beina og vöðva (16). 

Androstendíon er að mestu framleitt í bæði nýrnahettum og eggjastokkum. Í karlmönnum, seyta 

eistu um 95% af karlhormóninu testórsterón en rest ummyndast úr andróstendíon í útvefjum, t.d. í húð 

og fituvef, í testósterón eða í estrogen. Hjá kvenfólki framleiða eggjastokkar og nýrna androgen  um 

það bil helming af testosteróni í líkamanum, hinn helmingurinn er komið af ummyndun andróstendíon. 

Andrógen stuðla að þroska og viðhaldi á karlkyns eiginleikum og starfa sem estrógen kvenhormóns 

forverar. Andróstendíon hefur verið tengt við og er yfirleitt hækkað við fjölblöðrueggjastokka heilkenni 

(e. PCO), og í karlgerandi heilkenni (e. hirsutism). Einnig getur offramleiðsla á andróstendíon orsakast 

af æxli frá eggjastokkum eða nýrum. Hækkanir á andróstendíon hafa líka sést í Cushing heilkenni. 

Andróstendíon er einnig mælt ásamt 17-OHP til að fylgjast með sjúklingum sem eru á meðferð við 

meðfæddum nýrnahettuauka (CAH) (17). 

 

Mynd 4: Bygging Andróstendíon sameindarinnar  

Mynd 4 er tekin af Wikipedia 
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1.3.1 Meðfæddur nýrnahettuauki - CAH 
Algengasta orsök meðfædds nýrnahettuauka er galli í ensími sem kallast 21-hýdroxýlasi. 

Meðfæddur nýrnahettuauki einkennist af skertri kortisólframleiðslu sem leiðir til þess að það dregur úr 

neikvæðri afturvirkri kortisóls á heiladingul sem leiðir til þess að ACTH framleiðsla eykst með aukinni 

örvun á nýrnahettur og uppsöfnun á milliefnum framan við ensímgallann. Við 21-hydroxýlasa skort 

verður uppsöfnun á 17-OHP. Að hluta umbreytist 17-OHP yfir í andrógen (DHEA og andróstendíon) 

sem getur orsakað kynferðistvíræðni (e. sexual ambiguity) hjá stúlkubörnum og karllegum einkennum 

hjá konum. Alvarleiki 21-hydroxýlasa skorts ræðst af því hversu mikið ensímvirknin er skert. Við 

alvarlegasta formið er skortur á aldosteróni til viðbótar við kortisólskort og er um að ræða 

lífshættulegan sjúkdóm í nýburum. Annað form CAH kemur fram sem kynferðistvíræðni hjá 

stúlkubörnum við fæðingu en sem ótímabær kynþroski hjá drengjum. Vægasta form 21-hydroxýlasa 

skorts greinist hjá ungum konum (4). 

1.4 LC-MS tækjabúnaður 
Skiljunaraðferðir (e. chromatography) gera það kleift að aðskilja náskyld efni í blöndu. 

Skiljunaraðferðir byggja á því að efni eru flutt áfram með ferðafasa (e. mobile phase). Ferðafasanum 

er síðan dælt í gegnum stöðufasa (e. stationary phase) sem er ýmist fastur inn á súlu eða á öðru föstu 

yfirborði. Sé stöðufasinn fastur inn á súlu er talað um súluskiljun (e. column chromatography). Fasarnir 

tveir eru valdir með það í huga að efnin sem á að aðgreina dreifist mismunandi á milli ferðafasa og 

stöðufasa. Efni sem dreifast mikið yfir í stöðufasann ferðast hægt í gegnum súluna en þau sem hafa 

meiri tilhneigingu til að halda sig í ferðafasanum ferðast hraðar í gegn. Þessi munur á flæðihraða efna 

í gegnum súluna gerir það að verkum að hægt er að skilja þau í sundur. Þessi aðferð kallast 

vökvaskiljun (e. liquid chromatography (LC)) (18). Vökvaskiljan aðgreinir efni í sýnum og dregur úr 

truflunum vegna annarra efna þegar í massagreini er komið, en massagreinar eru einstaklega valvísir 

(e. selective) og aðgreina enn frekar á milli efna (19). 

Massagreinir er tengdur við vökvaskilju. Í vökvaskiljunni er notast við súlur sem innihalda stöðufasa 

með mismunandi eðliseiginleika. Algengustu stöðufasarnir er kísiloxíð agnir með mismunandi áföstum 

hópum sem eru allt frá löngum kolefniskeðum sem hefur mjög óskautaða eiginleika, yfir í hreint 

kísiloxíð sem hefur mjög skautaða eiginleika. Þegar stöðufasinn er óskautaður er talað um öfugfasa 

(e. reversed phase) en ef stöðufasinn er skautaður þá talað um HILIC vökvaskiljun (Hydrophilic 

Interaction Liquid Chromatography). Sýnið berst í gegnum tækið með ferðafasa, sem er oftast blanda 

vatns og lífræns leysis með íbættum hjálparefnum, sýnið fer í gegnum súlu sem hægir mismikið á 

sýninu og aðgreinir eftir mismunandi eðliseiginleikum. Hjálparefni sem eru hæf til notkunar í LC-MS 

tækjabúnaði og oftast er notast við er ammóníum asetat, ammóníum fortmat, ediksýra eða maurasýra, 

og lífrænu leysarnir metanól, acetónítríl eða ísóprópanól (20). 

Tækið sem notast er við í rannsókninni er LC tengdur TQ massagreinir. Massagreinir getur numið 

óþekkt lífræn og ólífræn efni, mælt mjög lága styrki efna og verið verkfæri við auðkenningu á byggingu 

flókinna sameinda. Fyrir greiningu með massagreini verða sameindir að vera jónaðar eða rafhlaðnar. 

Massagreining byggir því á að atómið eða sameindin sem á að mæla hafi getu til að jónast og vera til 

staðar í gasfasa (21). 
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Meðhöndlað sýni fer inní massagreininn eftir jónun við loftþrýsting (e. Atmospheric pressure 

ionization). . Algengasta jónun við loftþrýsting er rafúðajónun (e. electrospray ionization(ESI)), sjá 

mynd 5. Þar er vökvanum sprautað úr úðanál þar sem vökvinn tekur á sig hleðslu og sundrast í hlaðna 

dropa. Hitað köfnunarefni er þá blandað úðanum sem myndast til að valda uppgufun leysis. Við það 

minnka droparnir, yfirborðshleðsla þeirra eykst umfram yfirborðsspennu og þeir springa og skilja 

aðeins eftir jónað efni á gasformi (22).  

 
Mynd 5: Rafúðajónun (ESI) 

 

Einföld skilgreining á massagreini er að massagreinir jónar sameindir og aðgreinir þær eftir 

masshleðsluhlutfalli (e. mass-to-charge ratio (m/z)). Þessi eiginleiki massagreinis gerir hann mjög 

sértækan samanborið við annarskonar mæliaðferðir (21).  Á mynd 6 má sjá leið jónar í gegnum 

massagreini.  

 

Mynd 6: Leið jónaðar sameindar í gegnum massagreini. 

Mynd 6 sýnir jónirnar koma úr rafúðajónun. Græna örin sýnir óhlaðnar agnir sem eru aðskildar frá 

jónunum sem eru sýndar með rauðu. Jónir sem á að mæla eru valdar í fyrsta fjórpól, oft nefndar 

móðurjónir, eru svo brotnar niður í árekstrarklefa (e. collision cell), brotin eða dótturjónirnar sem gefa 

sterkustu merkin eru valdar í síðasta fjórpólnum og lenda á nemanum. Mynd tekin frá Waters. 

 

 

Mynd 5 sýnir einföldustu mynd 

rafúðajónunar, eftir myndun jónanna 

eru þær “dregnar” í gegnum rafsvið til 

talningardisksins (e.counter plate). 

Mynd tekin frá Waters. 
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LC-MS aðferðin hefur verið tekin upp víða til að mæla kortisól í þvagi í staðinn fyrir ónæmisaðferðir 

(e.immunoassay) sem notaðar hefur verið í gegnum tíðina. Notast var við RIA ónæmisaðferð á 

landspítalanum (e. radioimmunoassay), en sú aðferð var kostnaðarsöm, geislavirk og tímafrek. Þrátt 

fyrir að sumar ónæmisaðferðir fyrir þvag kortisól mælingar í þvagi noti vökva-vökvaútdrátt til að losna 

við truflandi efni eru þessar aðferðir enn næmar fyrir truflunum og krossvirkni við kortisón og önnur 

steraumbrotsefni eins og til dæmis prednisólón. Önnur takmörkun á ónæmisaðferðum er skortur á 

innri staðli til að fylgjast með breytilegum heimtum kortisóls við útdráttarferlið. Þessar takmarkanir á 

ónæmisaðferðum fyrir kortisól mælingar hafa leitt til þróunar á sértækari aðferðum sem byggja á 

vökvaskiljun. LC-MS aðferðir hafa aukið sértæki við greiningu, mælitíminn er styttri, og geta mælt lægri 

styrk, þ.e. hafa lægri greiningarmörk (e. limit of detection (LOD)) (23). Mæling sterahormóna á 

massagreini hefur ýmsa kosti. Vegna sveigjanleika tækisins má mæla mörg efni í einni keyrslu sem 

leyfir okkur að greina frá nokkrum efnum í einu sýni (21) 

1.5 Sýnameðhöndlun  
Vökva-vökva útdráttur (LLE) er sýnameðhöndlunaraðferð sem skilur efni frá truflandi þáttum þar 

sem efnið sem verið er að skoða er fært á milli óblandanlegra (e. immiscible) efna eða fasa. Annar 

fasinn er vatnsfasi (e.aqueous) og hinn fasinn lífrænn leysir. Vatnssækin efni haldast frekar í 

skautuðum vökva-fasa en fituleysanleg efni haldast frekar í lífrænum leysi. (24). 

Hægt er að nota LLE til að undirbúa þvagsýni, blóðsýni og fleiri gerðir af sýnum fyrir mælingar. Í 

vinnuferlinu er innri staðli blandað við sýni. Óblandanlegi, lífræni leysirinn og sýni eru hrist til að flytja 

greiningarefnin úr sýni yfir í lífræna fasa og skilin niður til að aðskilja lögin. Eftir niðurskiljun er lífræna 

lagið sem oftast flýtur ofaná vatnsfasanum tekið ofan af, sett í nýtt glas og inngufað. Uppleysilausn 

sem er hentar upphafsaðstæðurm LC-aðferðarinnar er bætt við eftir inngufunina, til að enduruppleysa 

greiniefnin (21). 

Vökva-vökva útdráttur á stöðufasa  (SLE) byggir á vökva-vökva útdráttar sýnameðhöndlunaraðferð, 

þar sem verið er að einangra efnið sem við viljum mæla, en er framkvæmt með öðrum hætti eins og 

sjá má á mynd 7. Notast er við 96 brunna plötur. Sýni og innri staðli er blandað í PBS buffer og sett í 

brunna á plötunni. Þessir brunnar innihalda kísilgúr (e. diatomaceous earth) sem hefur þá eiginleika að 

draga í sig vatnsfasa. Sýnið festist því í kísilgúrnum, síðan er lífræni leysirinn settur í brunninn og í 

brunnunum verður útdráttur á fituleysanlegum efnum á sambærilegan hátt og í LLE. Þar sem það er 

enginn hristingur eða “vortex” eins og í LLE sýnameðhöndlunaraðferðinni, þá er enginn hætta á 

dropalausn (e. emulsion formation) (24).  
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Mynd 7: Ferli SLE þegar sýni er sett á plötu 

Mynd 7 sýnir lífsýni sem inniheldur efnin sem við höfum áhuga á og stöðufasalag í brunninum. Efni 

sem við viljum mæla fara svo með leysinum niður (e. elute) og þeim safnað án þess að taka með sér 

prótein eða önnur óæskileg efni. Mynd frá Biotage, framleiðanda SLE platna. 

1.6 Markmið 

Á LC-MS/MS tækjabúnað á rannsóknarstofunni í Fossvogi eru tvær sterahormóna mælingar í 

rútínu,. Annarsvegar er mælt 17-OH-prógesterón/andróstendíon í sermi og hinsvegar kortisól í þvagi. 

Núverandi aðferð við sýnameðhöndlun beggja mælinga byggist á vökva-vökva útdrætti, þar sem 

útdrátturinn fer fram í Eppendorf glasi. Gallinn við þessa sýnameðhöndlunaraðferð er að hún tekur 

langan tíma og það er auðvelt að gera mistök. Markmið rannsóknaverkefnisins er að yfirfæra 

núverandi sýnameðhöndlunaraðferð yfir í vökva-vökva útdrátt á stöðufasa, gilda aðferðina byggða á 

leiðbeiningum FDA (FDA guidlines bioanalytical method validation), EMA (Guideline Bioanalytical 

Method Validation – European Medicines Agency) og CLSI (C62-A LC-MS methods; Approved 

Guidlines), og mæla 50 sýni með nýju sýnameðhöndlunaraðferðinni sem einnig hafa verið mæld með 

gömlu sýnameðhöndlunaraðferðinni.  
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2 Efni og aðferðir 

Aðeins náðist tími til að mæla kortisón og kortisól en ekki 17-OH-prógesterón og andróstendíon, en 

sama aðferð við sýnameðhöndlun og gildingu væri notuð fyrir 17-OHP og andróstendíon.  

2.1 Sýni 
Kortisól/kortisón: Mæld er 24 klukkustunda þvagsöfnun. Sjúklingur safnar öllu þvagi í sólarhring 

samkvæmt leiðbeiningum rannsóknastofu. Þvagi er safnað í þvagsöfnunarílát, Sarstedt brúsi gerður úr 

pólýetýlen, án íblöndunarefna. Þvagið er geymt í kæli meðan á söfnun stendur og eins eftir að henni 

er lokið. Mælt er heildarmagnið úr söfnuninni og skipt upp í þvagglös (Sarstedt, 10mL) og þau fryst þar 

til þau eru mæld. Mæld voru 50 sjúklingasýni með báðum sýnameðhöndlunaraðferðum.  

17-OHP og Andróstendíon: Almennt er miðað við að blóðprufa sé tekin að morgni til,  mælt er úr 

sermisglasi án gels. Sermisglas er skilið niður, sermi tekið ofan af og fryst þar til mæling er gerð.  

2.2 Staðlar og stýrisýni 
Allar stofnlausnirnar eru keyptar tilbúnar frá Cerillient. Kortisól-D4, kortisón-13C3, 17-alpha-

Hydroxyprogesterone-D8, 4-Androstendione-3,17-dione-[13C3]. Þær eru geymdar í frysti við -20°C.  

Vinnulausnin er þynnt í MeOH. Síðan er staðalkúrfa gerð í PBS fyrir kortisól/kortisón til að líkja eftir 

meðaljónastyrk í þvagi og í stripped human serum (frá Goldenwest biologicals, INC) fyrir 17-OHP og 

andróstendíon.  

Það eru níu staðlar á bilinu 0.5–500 nmol/L fyrir kortisól og kortisón, en 7 staðlar fyrir 17-OHP og 

andróstendion á bilinu 0.25-100 nmol/L. Stöðlum er skipt niður í Eppendorf glös og frystir við -20°C og 

notaðir í hverja keyrslu.  

Vinnulausn fyrir innri staðall er útbúin úr stofnlausn. Staðallinn er útbúinn með 100x þynningu á 

100ug/ml stofnlausn í metanóli, til að fá 1ug/ml lausn.  

Útbúin er SST lausn (0.5nM í 50% MeOH). Þetta er gert eins fyrir báðar mælingarar. Lausninni er skipt 

niður í gler sýnaglös og fryst. SST sýni eru alltaf mæld fyrir hverja mælingu, þau gefa upplýsingar um 

ástand tækjabúnaðarins fyrir keyrslu, með þeim má greina leka, stíflur og fleira.  

Stýrisýni (e. quality controls (QC)) eru keypt frá Chromsystems, Germany.  

2.3 Tækjabúnaður 
Tækjabúnaðurinn sem notast er við er Xevo TQ-S LC-MS/MS massagreinir frá Waters. Hann er 

tengdur við ACQUITY I-class UPLC vökvaskilju frá Waters, sem samanstendur af tvöfaldri vökvadælu 

(e.binary solvent manager, sjálfvirkum sýnamatara (e. sample manager) og tveimur tvöföldum 

súluhiturum (e. column manager). Súlan sem notuð er Waters Acquity UPLC HSS T3, 100mm löng 

með 1.8 µm kornastærð og 2.1mm innra þvermál. Flæðihraðinn er  0.4ml/mín og hitinn á súlunni er 

45°C.  Notast er við ferðafasa A og B. Ferðafasi A inniheldur H2O með 0.01% maurasýru (e. formic 

acid). Ferðafasi B inniheldur MeOH með 0.01% maurasýru. Notast er við ESI+ til að jóna efnin. 

Masslynx 4.1 hugbúnaðurinn er notaður við gagnasöfnun og Targetlynx 4.1 hugbúnaður er notaður við 

gagnaúrvinnslu. R-studio er notað við tölfræðiúrvinnslu.  



  

20 

 

2.4 Smátæki 
Tæki Gerð Framleiðandi 

Pípettur 20-200µL, 10-100µL, 100-1000µL Eppendorf 

Skilvinda Centrifuge 5810 R fyrir þvagglös Eppendorf 

Skilvinda  Centrifuge 5810 R fyrir 96 brunna plötur Eppendorf 

Skilvinda Centrifuge 5424 R fyrir 1.5ml Eppendorf glös Eppendorf 

Hristari ,,MixMate“ Fyrir 96 brunna plötur og 1.5ml Eppendorf glös Eppendorf 

Veltari Mixer 820 Boule 

Inngufunartæki Ultravap levante Porvair sciences 

Tafla 1: Minni tæki sem notuð voru við sýnameðhöndlun 

 

2.5 Vökva-vökva útdráttur – LLE 

2.5.1 Sýnaundirbúningur 
Þvagsýni fyrir kortisól og kortisón er geymt í frysti. Það er látið þiðna og velt, svo eru sýnin skilin 

niður í skilvindu á 2000 rpm í 5 mínútur. Staðlar og stýrisýni eru geymd í frysti, þau eru einnig látin 

þiðna, og hrist fyrir notkun. 1.5mL Eppendorf glös, ,,total recovery” glerglös (TruView LCMS Certified 

Clear Glass 12 x 32mm, 1mL volume frá Waters, MA) og glerglös með sléttum botn ((TruView LCMS 

Certified Clear Glass 12 x 32mm, 2mL volume frá Waters, MA) eru merkt upp. Útbúin er innri staðals 

blanda með því að taka vinnulausn fyrir innri staðal kortisóls og kortisón og blanda út í PBS buffer. 

2.5.2 Sýnameðhöndlun 
 

1. Í Eppendorf glösin fara 200 µL af þvagsýni + 25 µL innri staðals blanda + 10 µL NH4OH + 1 mL 

MtBE 

2. Hrist (vortex) í 2 mínútur 

3. Sett í skilvindu í  2 mínútur við 16100 rcf 

4. Flot tekið ofan af með Pasteur glerpípettu og sett í glerglös  

5. Sýni í glerglösum þurrkuð í Porvair inngufunartæki í 5 mínútur við 50°C á flæðihraða 50L/mín 

6. 200 µL af 50% MeOH glerglas til enduruppleysingar og hrist (e. vortex) 

7. Þessir 200 µL af sýninu eru svo settir í „total recovery“ glerglös 

8. Glösin sett í sýnamatara bakka og mælt með LC-MS/MS tækjabúnaði 
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2.6 Vökva-vökva útdráttur á stöðufasa – SLE 

2.6.1 Sýnaundirbúningur 
Eins og í fyrri aðferðinni þá eru þvagsýni fyrir kortisól og kortisón geymd í frysti. Þau eru látin þiðna 

og velt, svo eru sýnin skilin niður í skilvindu á 2000 rpm í 5 mínútur. Staðlar og stýrisýni eru geymd í 

frysti, þau eru einnig látin þiðna, og hrist fyrir notkun. Útbúin er innri staðals blanda, þá er tekin kortisól 

og kortisón innri staðals lausn og blandað út í H2O. 1.5 mL Eppendorf glös merkt upp fyrir blönduna af 

sýni og innri staðal blönduna.  Notast er við 96 brunna plötur frá Biotage sem taka 200µL af vökva.  

2.6.2 Sýnameðhöndlun 
 

1. Í Eppendorf glös fara 100 µL af þvagsýni + 125 µL af innri staðals blöndu 

2. Hrist (vortex) í 2 mínútur 

3. 200 µL sett á SLE 96-holu plötu með „rusl“ plötu undir 

4. Plata sett í skilvindu í 1 mínútu á 100 rcf 

5. Beðið í 5 mínútur  

6. Safnplata (e. collection plate) sett undir í staðinn fyrir „rusl“ plötuna 

7. 1 mL MtBE bætt í brunnana 

8. Beðið í 5 mínútur 

9. Sett í skilvindu í 1 mín við 100 rcf 

10. Platan þurrkuð í Porvair inngufunartæki í 20 mínútur við 50°C á flæðihraða 50L/mín 

11. 200 µL af 50% MeOH sett út í og hrist (vortex) 

12. Plata sett í skilvindu við 2000 rcf í 5 mínútur 

13. Platan sett í sýnamatara og mælt með LC-MS/MS tækjabúnaði 

 

2.7 Greiningamörk og magngreiningamörk (e. detection and 
quantitation limits)  

Lægri magngreiningamörk (e. lower limits of quantitation (LLOQ)) segja til um lægsta styrk efnisins 

sem verið er að mæla sem gefur marktækar niðurstöður með ákveðinni sýnameðhöndlunaraðferð.  

Fimm sýni af lægsta staðli (0.5 nmol/L) var meðhöndlað með SLE aðferðinni og mælt.  

2.8 Millikeyrslu nákvæmni og hittni (e. inter assay precision and 
accuracy) 

Millikeyrslu nákvæmni (e. precision) og hittni (e. accuracy) var metin með niðurstöðum úr 5 

keyrslum með SLE sýnameðhöndlun á kortisól og kortisón. Millikeyrslur voru framkvæmdar á 5 dögum 

með nokkura daga millibili. Mat á nákvæmni og hittni er nauðsynlegt samkvæmt FDA til að ákvarða 

hvort sýnameðhöndlunin sé tilbúin til notkunar en nákvæmni gengur út á að síendurteknar mælingar 

með sömu sýnameðhöndlun gefi sömu niðurstöður. Hittni er mælikvaði á hversu nálægar 
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niðurstöðurnar eru við það sem þær eiga raunverulega að vera.  Þetta felur í sér að mæla stýrisýni 

(QC) og endurtaka nokkrum sinnum. Í hverri mælingu eru staðlar og stýrisýni mæld. Stýrisýni eru 

mæld 6 sinnum í hverjum styrk. Nákvæmni og hittni er svo ákvörðuð út frá niðurstöðum stýrisýnanna.  

2.9 Innankeyrslu nákvæmni og hittni (e. intra assay precision and 
accuracy) 

Innankeyrslu nákvæmni og hittni voru fundin út frá mælingum á stýrisýnum í fjórum mismunandi 

styrkleikum dreift yfir mælisviðið í sömu mælingunni.  

2.10 Heimtur (e. recovery) 
Heimtur voru metnar með því að bera saman styrk kortisóls og kortisón í þvagsýni fyrir og eftir að 

þekktu magni af kortisóli og kortisóni hafði verið bætt út í sýnið. Settur var þekktur styrkur af kortisól og 

kortisón út í þvagsýni áður en einangrunin var gerð, blandað við innri staðal blöndu og svo eftir að 

einangrun var gerð, blandað út í metanólið sem leysir upp sýnið eftir uppgufun.  Notað var eitt 

þvagsýni og þrír mismunandi styrkir af kortisól og kortisón lausn, lágur, milli- og hár styrkur á 

greiningarbilinu (lægsti – hæsti staðall). 10 nmol/L, 100 nmol/L og 280 nmol/L og mælingin endurtekin 

5 sinnum. 
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3 Niðurstöður  

3.1 Samanburður milli aðferða 
50 þvagsýni voru meðhöndluð með gömlu LLE sýnmeðhöndlunaraðferðinni og nýju SLE 

sýnameðhöndlunaraðferðinni og niðurstöður með hvorri aðferð borið saman. 

3.1.1 Kortisól 
         

 

Mynd 8: Niðurstöður kortisól mælinga með báðum sýnameðhöndlunaraðferðum og 
samanburður  

Mynd 8 sýnir niðurstöður í nmol/L úr gömlu frá gömlu aðferðinni og niðurstöður með nýju aðferðinni 
bornar saman og sett í punktarit til að kanna hvort samband þessa tveggja breyta sé línulegt.  
y = 0.9764x + 1.7513, R² = 0.99326 
 

 

Mynd 9: 95% öryggisbil reiknað fyrir báðar sýnameðhöndlunar aðferðir á kortisól 

Mynd 9 sýnir meðaltal niðurstaðna kortisól frá þeim 50 sýnum sem voru mæld með báðum 

sýnameðhöndlunarðaferðum ásamt staðalvillu. Út frá staðavillunni var fengið út 95% öryggisbil. δM = 

δ/ √n 
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3.1.2 Kortisón 
 

 

Mynd 10: Meðaltal kortisón mælinga með báðum sýnameðhöndlunaraðferðum og samanburður 

Mynd 10 sýnir niðurstöður í nmol/L úr gömlu frá gömlu aðferðinni og niðurstöður með nýju aðferðinni 
bornar saman og sett í punktarit til að kanna hvort samband þessa tveggja breyta sé línulegt.  
 y = 1.0062x + 4.0319, R² = 0.98752 

 

 

Mynd 11: 95% öryggisbil reiknað fyrir báðar sýnameðhöndlunaraðferðir á kortisón 

Mynd 11 sýnir meðaltal niðurstaðna kortisón frá þeim 50 sýnum sem voru mæld með báðum 

sýnameðhöndlunarðaferðum ásamt staðalvillu. Út frá staðavillunni var fengið út 95% öryggisbil. δM = 

δ/ √n 
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3.2 Greiningamörk og magngreiningamörk (e. detection and 
quantitation limits)  

Lægstu staðlar voru meðhöndlaðir með SLE aðferðinni og mældir endurtekið 5 sinnum. FDA 

leiðbeiningar skilgreina magngreiningarmörk sem fráviksstuðull (e. coefficient of varitation (CV)) eigi 

að vera minni en 20% með hittni (e. accuracy) á bilinu 80-120%.  

 

Kortisól 
  

Kortisón 
  

Endurtekning  nmol/L Endurtekning nmol/L 

1 0,53 1 0,51 

2 0,49 2 0,46 

3 0,52 3 0,46 

4 0,54 4 0,46 

5 0,47 5 0,45 

Meðaltal 0,51 Meðaltal 0,47 
Staðalfrávik 0,03 Staðalfrávik 0,03 
%CV 5% %CV 6% 
Áætlað gildi 0,5 Áætlað gildi 0,5 
Hittni 102% Hittni 93% 

Tafla 2: LLOQ fyrir kortisól og kortisón 

Taflan sýnir áætlað gildi samkvæmt gömlu sýnameðhöndlunaraðferðinni, niðurstöður á lægstu 

stöðlum með SLE aðferðinni og meðaltal þeirra, staðalfrávik, CV fráviksstuðull sem er hlutfall milli 

staðalfráviks og meðaltals, og hittniprósentuna. 

3.3 Millikeyrslu nákvæmni og hittni (e. inter assay and accuracy) 
Millikeyrslu nákvæmni og hittni var fundin út með niðurstöðum úr 5 keyrslum með SLE 

sýnameðhöndlun á kortisól og kortisón. Nákvæmni og hittni er ákvörðuð út frá niðurstöðum 

stýrisýnanna. Mat á nákvæmni og hittni er nauðsynlegt samkvæmt FDA til að ákvarða hvort 

mæliaðferð sé tilbúin til notkunar. Samkvæmt FDA, þá á meðaltal að vera innan við 15% af raungildi. 

Meðaltals frávik frá raungildi þjónar sem mælikvarði á hittni. Nákvæmni fyrir hvern styrk á ekki að vera 

meira en 15%  af CV fráviksstuðul. 
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QC 1 2 3 4 

Dagur 1 (meðaltal) 63,04 151,95 484,79 1,43 

Dagur 2 (meðaltal) 68,24 151,30 460,40 1,39 

Dagur 3 (meðaltal) 63,60 155,40 463,60 1,32 

Dagur 4 (meðaltal) 64,46 156,20 479,40 1,31 

Dagur 5 (meðaltal) 66,29 157,90 442,70 1,34 

Meðaltal 65,13 154,60 466,20 1,34 

Áætlað gildi 69,70 168,00 492,00 1,39 

Staðalfrávik 1,91 2,55 14,90 0,14 

CV% 3% 2% 3% 4% 

%Hittni 93% 92% 94% 96% 

Tafla 3: Millikeyrslu nákvæmni og hittni fyrir kortisól mælingu með SLE sýnameðhöndlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tafla 4: Millikeyrslu nákvæmni og hittni fyrir kortisón mælingu með SLE sýnameðhöndlun 

Töflur 3 og 4 sýna meðaltalsstyrk kortisól og kortisón stýrisýna úr 5 keyrslum á jafn mörgum dögum 

með SLE sýnameðhöndlun, meðaltalið var reiknað út frá þrem endurtekningum á stýrisýnum í hverri 

keyrslu. Út frá þessum niðurstöðum er reiknað staðalfrávik, CV fráviksstuðull og hittni prósenta.  

 

 

 

 

 

 

 

QC 1 2 3 4 

Dagur 1 (meðaltal) 4.82 28.59 75.65 255.44 

Dagur 2 (meðaltal) 4.89 28.17 71.33 249.49 

Dagur 3 (meðaltal) 5.79 29.64 75.84 249.49 

Dagur 4 (meðaltal) 4.51 27.91 68.38 241.32 

Dagur 5 (meðaltal) 5.25 29.81 75.07 234.74 

Meðaltal 5,05 28,83 73,25 244,59 

Áætlað gildi 5,67 32,6 81,5 276,5 

Staðalfrávik 0,52 0,86 3,28 8,00 

CV% 10% 3% 4% 3% 

%Hittni 90% 88% 89% 89% 
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3.4 Innankeyrslu nákvæmni og hittni (e. intra assay and accuracy) 
Innankeyrslu nákvæmni og hittni voru fundin út frá mælingum á stýrisýnum í fjórum mismunandi 

styrkleikum dreift yfir mælisviðið í sömu mælingunni.  Samkvæmt FDA, þá á meðaltal að vera innan 

við 15% af raungildi. Meðaltalsfrávik frá raungildi þjónar sem mælikvarði á hittni. Nákvæmni fyrir hvern 

styrk á ekki að vera meira en 15%  af CV fráviksstuðul.  

Kortisól 
QC 1 2 3 4 
  nmol/L nmol/L nmol/L nmol/L 
1 63,90 156,8 480,0 1,26 
2 65,24 158,1 483,6 1,38 
3 64,65 153,4 464,2 1,27 
4 64,88 153,9 486,5 1,27 
5 63,11 158,5 472,1 1,39 
6 65,00 156,6 476,3 1,27 
7 64,02 161,3 471,9 1,37 
8 63,31 155,0 488,5 1,32 
9 62,29 154,4 468,2 1,39 
10 68,64 156,2 490,1 1,44 
Meðaltal 64,5 156,4 478,1 1,34 
Áætlað gildi 69,7 168,0 492,0 1,39 
Staðalfrávik 1,73 2,42 89,8 0,07 
%CV 3% 2% 2% 5% 
%Hittni 93% 93% 97% 96% 

Tafla 5: Innankeyrslu nákvæmni og hittni kortisól mælinga 
 

Kortisón 
QC 1 2 3 4 
  nmol/L nmol/L nmol/L nmol/L 
1 5,09 29,44 74,49 238,5 
2 6,45 30,41 76,51 246,0 
3 5,66 30,04 75,43 236,0 
4 6,29 28,59 79,19 247,2 
5 5,02 29,32 76,09 242,5 
6 4,96 29,35 75.57 237,7 
7 4,95 29,56 74,29 235,2 
8 6,41 28,72 77,25 246,9 
9 6,00 29,54 74,06 238,2 
10 5,44 30,85 78,68 242,7 
Meðaltal 5,63 29,58 76,04 241,0 
Áætlað gildi 5,67 32,6 81,5 276,5 
Staðalfrávik 0,62 0,697 1,727 4,557 
%CV 11% 2% 2% 2% 
%Hittni 99% 91% 93% 87% 

Tafla 6: Innankeyrslu nákvæmni og hittni kortisón mælinga 

Á töflu 5 og 6 má sjá niðurstöður endurtekninga stýrisýna, staðalfrávik, CV fráviksstuðul og hittni 

prósentuna. 
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3.5 Heimtur 
Þvagsýni mælt með þrem mismunandi styrk kortisóls/kortisón fyrir einangrun og eftir einangrun,  

Heimtur eru reiknaðar með að draga gildi þvagsýnisins frá gildinu sem kom frá styrk sem bætt er við 

(e. spiked) í fyrir einangrun og deila þeirri tölu með gildi sem fékkst þegar gildi þvagsýnisins var dregið 

frá gildinu sem kom frá styrk sem var bætt við eftir einangrunina. 

 Cspiked - Csýni=Cpre 

Cpost-spiked - Csýni=Cpost 

Cpre/Cpost x 100 = heimtur 

 Kortisón Kortisón 
282nmol/L 86% 87% 
100 nmol/L 86% 86% 
10 nmol/L 81% 89% 
Meðaltal 84,5 % 87,6 % 
Staðalfrávik 0,027 0,013 
CV% 3,2% 1,6% 

Tafla 7: Heimtur sem fengust með SLE meðhöndlun 

Taflan sýnir hlutfallsprósentu á niðurstöðum milli niðurstaðna á mælingum þar sem 10 nmol/L, 100 

nmol/Log 280 nmol/L af kortisól og kortisón var bætt út í sýni fyrir og eftir einangrun.  
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4 Umræða  
Þótt gamla LLE sýnameðhöndlunaraðferðin hafi nokkuð mikið sértæki, þá vega gallar hennar 

þungt, hún er dýrari og tekur langan tíma í framkvæmd. Það þarf að merkja upp mikið af Eppendorf 

glösum og glerglösum og sá sem framkvæmir sýnameðhöndlunina þarf að hafa kunnáttu og þjálfun 

við pípettun og sýnameðhöndlun. SLE sýnameðhöndlunaraðferðin hefur marga kosti umfram LLE 

meðhöndlunina. Hún er auðveldari í framkvæmd og þarfnast ekki jafn mikils undirbúnings. Hún hefur 

mun færri meðhöndlunar skref því það þarf ekki að merkja upp fjölda af glösum og sleppir skrefum þar 

sem er verið að færa sýni á milli glasa, sýni og efnin sem notast er við fara öll í einn bakka. Með SLE 

meðhöndluninni er minni hætta á mistökum þar sem það eru færri pípettettuskref og önnur 

meðhöndlunarskref þar sem mistök geta orðið. Þegar sýnameðhöndlun er komin á 96 bakka form er  

hægt að gera aðferðina sjálfvirka með því að færa sýni yfir á sýnameðhöndlunar þjarka (e. robot). SLE 

meðhöndlunin tekur því styttri tíma í framkvæmd sem er hentugt við rútínumælingar eins og á 

Landspítalanum.  

4.1 Samanburður milli sýnameðhöndlunaraðferða 
Niðurstöður með LLE sýnameðhöndlun og SLE sýnameðhöndlun sýndi ekki tölfræðilegan mun á 

milli aðferða eins og sést á mynd 8 fyrir kortisól og mynd 10 fyrir kortisón. Sýnin gáfu niðurstöður á 

bilinu 2 nmol/L - 590 nmol/L fyrir kortisól og 30 nmol/L - 530 nmol/L fyrir kortisón. Punktaritið sýnir að 

gott línulegt samband er milli aðferðanna, fylgnistuðull fyrir kortisól er R²= 0.99326 og R2=0.98752 fyrir 

kortisón sem segir til um að það sé góð fylgni milli aðferða. Á mynd 9 og 11 sést að  meðaltal og 95% 

öryggisbil fyrir báðar mælingar eru á svipuðum stað og nálægt hvort öðru sem bendir til þess að 

niðurstöður beggja sýnameðhöndlunaraðferða hafa nánast engan tölfræðilegan mun.   

4.2 Greiningamörk og magngreiningamörk  
Áætlað gildi á lægsta staðal er 0.5 nmol/L sem var ákvarðað með gömlu LLE 

sýnameðhöndlunaraðferðinni. Niðurstöður kortisólmælinga sýna meðaltalið 0.509 nmol/L með SLE 

sýnameðhöndlun, niðurstöður kortisón mælinga sýna meðaltalið 0.466 nmol/L. CV fráviksstuðull 

kortisóls er 5% og fyrir kortisón er það 6%, samkvæmt FDA má CV fráviksstuðull vera lægri en 20%. 

Hittni var reiknuð út fyrir kortisól og er 102% og fyrir kortisón er hittni 93%, samkvæmt FDA má hittni 

vera á bilinu 80% - 120%.  

4.3 Innan- og millikeyrslu nákvæmni og hittni 
Milli keyrslu nákvæmni var framkvæmd með 5 kortisól og kortisón mælingum gerðar á 5 dögum 

með nokkura daga millibili, sýnin voru meðhöndluð með SLE sýnameðhöndlunaraðferðinni. 

Niðurstöður á þessum 5 mælingum gefa öll svipuð gildi milli daga, sem gefur til kynna að aðferðin sé 

nákvæm og stöðug. Hittnin liggur á bilinu 92% - 93% fyrir kortisól og á bilinu 88% - 90% fyrir kortisón 

en það er innan 80% - 100% marka sem FDA gefur út. 
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Innankeyrslu nákvæmni sýnir á töflu 4 að allar 10 endurtekningarnar á kortisól stýrisýnum gefa 

meðaltal sem er mjög svipað áætluðu gildi. Nákvæmni er nokkuð góð, fráviksstuðull alltaf undir 15 % 

og liggur á bilinu 2% - 5% fyrir kortisól og 2% - 14% fyrir kortisón auk þess að hittnin er á bilinu 93% -

96% fyrir kortisól og 87% - 99% fyrir kortisón sem er innan 80 % - 120 % FDA marka.  Á töflu 5 sést að 

allar 10 endurtekningarnar á kortisón stýrisýnum gefa meðaltal sem er mjög svipað áætluðu gildi. Allar 

mælingarnar eru innan við 15% í CV fráviksstuðul og þannig innan marka auk þess að hittnin er innan 

80% - 120%.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að mælingar á stýrisýnum með báðum 

sýnameðhöndlunaraðferðum gefa svipuð gildi innan bæði einnar keyrslu og keyrslum sem 

framkvæmdar voru með nokkra daga millibili.   

4.4 Heimtur 
Niðurstöður heimta sýna að með nýju SLE sýnameðhöndlunaraðferðinni eru svipaðar niðurstöður 

bæði á mælingunni áður en einangrunarferlið er framkvæmt og eftir að einangrun hefur verið 

framkvæmd. Það segir til um að efnið sem við viljum mæla er ekki að tapast í gegnum 

einangrunarferlið. Prósentutölurnar sem fengust segja okkur að við vorum að endurheimta 81%-89% 

af styrknum sem bætt var við þvagsýnin. Samkvæmt FDA þurfa heimtur að á því efni sem er verið að 

mæla ekki að vera 100% heldur skuli matið sýna að heimturnar séu svipaðar og stöðugar við 

endurtekningar, sem er raunin með niðurstöður heimta í þessari rannsókn. 
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Ályktanir 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna okkur að gamla sýnameðhöndlunaraðferðin með vökva vökva 

útdrætti (LLE) og sú nýja sem byggir á vökva vökva útdrætti á stöðufasa (SLE) sýna ekki tölfræðilegan 

mun. Lægstu staðlar (LLOQ) eru að mælast að meðaltali 0.5 nmol/L  með nýju 

sýnameðhöndlunaraðferðinni fyrir bæði kortisól og kortisón, eins og í fyrri sýnameðhöndlunaraðferð.  

Hittni og CV fráviksstuðull á innankeyrslu og millikeyrslu nákvæmni er innan marka sem FDA, EMA og 

CLSI gefa, bæði fyrir kortisól og kortisón. Heimtur virðast vera stöðugar og svipaðar við endutekningu.  

SLE sýnameðhöndlunin er einfaldari í framkvæmd og tekur styttri tíma. Hún þarfnast færri 

pípettuskrefa, sparar Eppendorf glös og önnur sýnaglerglös, vinnu við að merkja upp fjöldann allan af 

glösum og færa sýnin á milli glasa. Þó að niðurstöður séu svipaðar og í gömlu meðhöndluninni sparar 

SLE okkur tíma og vinnu og er þessvegna ákjósanlegri fyrir reglulegar rútínumælingar. Með þessari 

rannsókn er búið að gilda nýju SLE sýnameðhöndlunaraðferðina og sýna fram á að hún gefi 

sambærilegar niðurstöður og gamla LLE sýnameðhöndlunaraðferðin. Hún hefur því tekið við af eldri 

sýnameðhöndlunaraðferðinni á rannsóknarstofu Landspítalans.  
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