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Sammendrag 
I dette arbeidet er væskefasemikroekstraksjonsteknikken parallel artificial liquid membrane 

extraction (PALME) testet som prøveopparbeidelsesteknikk for 14 analytter fra gruppen nye 

psykoaktive stoffer (NPS) fra plasma. PALME baserer seg på væske-væske-ekstraksjon (LLE), 

og foregår i et trefasesystem slik at det oppnås ekstraksjon med tilbakeekstraksjon. Teknikken 

utføres i 96-brønnsformat, og oppsettet består av følgende: (1) bunnplate med brønner der 

prøveløsning plasseres (også kalt donorbrønn), (2) akseptorplate med brønner for 

akseptorløsning og med organisk væskemembran i bunnen av brønner og (3) et topplokk. 

Bruk av PALME til prøveopparbeidelse er fordelaktig ettersom teknikken gir høy grad av 

selektivitet, lavt løsemiddelforbruk (3–5 µl per prøve), gode muligheter for oppkonsentrering 

og kan utføres for inntil 96 prøver samtidig.  

 

Det har vært en stor økning i forekomst og bruk av NPS de siste årene, også i Norge, og det 

store antallet rapporter forgiftningstilfeller og dødsfall er urovekkende. Effektive 

analysemetoder for NPS kan bidra til å kartlegge omfanget av forekomst og bruk av NPS. Økt 

kunnskapsnivå kan medvirke til å redusere salg og bruk. Substanser inkludert i denne 

oppgaven var MDAI, metylon, alfa-metyltryptamin, PFA, 5-IT, mCPP, 6-APB, pentedron, 

metoksetamin, MDPV, etylfenidat, 2C-E, AH-7921 og Bromo Dragonfly. Samtlige analytter 

var hydrofobe baser og representerte et bredt spekter når det gjaldt pKa-verdier (7,3–10,0) og 

log P (1,1–4,0).  

 

Arbeid med PALME har blitt utført for de samme substansene i en tidligere masteroppgave. 

Resultatene var lovende, men det var problematisk å oppnå god nok linearitet. Forsøkene ble 

utført med væskemembraner immobilisert i kommersielt tilgjengelige membraner i materialet 

polyvinylidenfluorid (PVDF) som har vist seg å binde analytter uspesifikt. Bruk av PALME 

med membraner av materialet polypropylen har vist gode resultater, også med tanke på 

linearitet, men disse er ikke kommersielt tilgjengelige. Hovedfokuset i dette arbeidet var 

derfor å optimalisere ulike parametere for å muliggjøre ekstraksjoner med PALME med 

PVDF-materiale til prøveopparbeidelse for NPS fra plasmaprøver.  

 

Etter innledende forsøk der hensikten var å identifisere og bekrefte problemet knyttet til 

PVDF-membranen, ble det forsøkt å løse linearitetsproblemet gjennom optimalisering av 
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ulike eksperimentelle betingelser. Det ble testet ulike ekstraksjonstider, ulike organiske 

væskemembraner, ulike volum av organisk væskemembran og ulike tilsetninger til prøvene. I 

hovedsak ble linearitetsproblemene løst i denne oppgaven ved å benytte en kombinasjon av 

lengre ekstraksjonstid (120 minutter) og en væskemembran modifisert med 1 % trioktylamin.  

 

I det optimale PALME-oppsettet ble analyttene ekstrahert fra en 250 µl prøveløsning som 

bestod av 125 µl spiket plasma, 115 µl 40 mM NaOH og 10 µl internstandard. 5 µl 

dodecylacetat med 1 % trioktylamin ble benyttet som organisk væskemembran, og 50 µl 20 

mM HCOOH fungerte som akseptorløsning. Ekstraksjonen ble fremmet med risting ved 900 

rpm. Etter 120 minutter ble akseptorfasen overført til vialer og analysert på UHPLC-MS/MS.  

 

Det ble gjort en begrenset metodevalidering, der følgende parametere ble inkludert: linearitet, 

overdrag i LC-MS/MS, matrikseffekter, presisjon og nøyaktighet, ekstraksjonsutbytte og 

minste detekterbare og kvantifiserbare konsentrasjon (MDK og MKK). Lineariteten var 

generelt god for samtlige analytter (r2-verdier fra 0,9880 til 0,9986). Ekstraksjonsutbytter for 

analytter med log P > 2 var tilnærmet 100 %. Noen analytter med log P < 2 hadde lavere 

ekstraksjonsutbytte, men de ble fortsatt ekstrahert med høy grad av presisjon. Det var ingen 

overdrag i LC-MS/MS og resultater for matrikseffekter, presisjon og nøyaktighet ble ansett 

som tilfredsstillende. MDK og MKK var henholdsvis i intervallene 0,03 ng/ml–0,6 ng/ml og 

0,09–2,0 ng/ml for samtlige analytter.  

 

Dette arbeidet har vist at PALME med plater med PVDF-membran kan benyttes i 

prøveopparbeidelse av NPS fra plasma og gi linearitet på samme nivå som membraner av 

polypropylen. Dersom denne konklusjonen er overførbar til andre analytter betyr dette at det 

nå finnes kommersielt tilgjengelig utstyr for PALME, og at en helt ny 

prøveopparbeidelsesteknikk kan være på vei inn i dagens bioanalyselaboratorier.  
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Forkortelser 
FHI    Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) 

HF-LPME hollow-fiber liquid-phase microextraction/hulfiber-

væskefasemikroekstraksjon 

HPLC    high performance liquid chromatography/væskekromatografi 

IS    internstandard 

LC    liquid chromatography/væskekromatografi 

LC-MS/MS   væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri 

LLE    liquid-liquid-extraction/væske-væske-ekstraksjon 

LOD    limit of detection/deteksjonsgrense 

LOQ    limit of quantification/kvantifiseringsgrense 

LPME    liquid-phase microextraction/væskefase-mikroekstraksjon 

MDK    minste detekterbare konsentrasjon 

ME    matrikseffekter 

MKK    minste kvantifiserbare konsentrasjon 

MS    mass spectrometry/massespektrometri 

MS/MS   tandem mass spectrometry/tandem massespektrometri 

m/z    forholdet mellom masse og ladning 

NPS    new psychoactive substances/nye psykoaktive stoffer  

PALME   parallel artificial liquid membrane extraction 

PP    polypropylen 
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PPT    protein precipitation/proteinfelling 

PVDF    polyvinylidenfluorid 

QC-prøver   quality control 

r2    korrelasjonskoeffisient 

rpm    revolutions per minute/omdreininger per minutt  

RSD    relativt standardavvik 

S/N    signal-to-noise-ratio/signal-til-støy-forhold 

SDME    single-drop liquid-phase microextraction 

SRM    selected reaction monitoring 

SPE    solid-phase extraction/fase-fase-ekstraksjon 

SPME    solid-phase microextraction/fase-fase-mikroekstraksjon 

Std    standard 

TOA    trioktylamin 

UHPLC/UPLC ultra-high performance liquid chromatography/ultra 

performance liquid chromatography/væskekromatografi med 

små partikler og bedre effektivitet enn standard HPLC 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Analyse av biologiske prøver er nødvendig i mange sammenhenger: terapeutisk 

legemiddelmonitorering, dopingkontroll, rettstoksikologi og rusmiddelkontroll. Hår, spytt, 

urin, blod og plasma er alle biologiske medier som kan være ønskelig å benytte i analyse for å 

detektere eller kvantifisere legemiddelrelaterte substanser i kroppen. Ved analyse av slike 

biologiske matrikser er det flere utfordringer tilstede: lave konsentrasjoner i prøven, ofte 

begrenset prøvemateriale og komplekse sammensetninger [1, 2]. Slike komplekse blandinger 

kan gi opphav til matrikseffekter i et LC-MS/MS-instrument, som kan dempe eller forsterke 

responsen i analyseinstrumentet, interferere med responsen aktuell analytt gir og dermed gi 

falske positive svar, eller i verste fall ødelegge instrumentet.  

Ved analyse av legemiddelrelaterte substanser i biologiske medier brukes ofte tandem 

massespektrometri fordi man oppnår høy selektivitet. Væskekromatografi koblet med tandem 

massespektrometri (LC-MS/MS) har i flere år blitt sett på som ”gullstandarden” innenfor 

analyse av biologiske prøver [3]. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at analyser utført 

med LC-MS/MS er særlig utsatt for matrikseffekter i analysen.  

Mekanismen bak matrikseffekter er ikke fullstendig kartlagt, men en generell teori kan være 

at analytter og koeluerende matrikskomponenter konkurrerer om ionisering i grensesnittet 

mellom væskekromatograf og inngang til massespektrometer [3]. Dette kan medføre enten 

undertrykket eller forsterket dannelse av aktuelle analyttioner i lik konsentrasjon tilstede i 

grensesnittet som følgelig forstyrrer signalet. Et forstyrret signal kan gi unøyaktige resultater 

og påvirke reproduserbarheten til analyseinstrumentet. Analyse med LC-MS/MS er vanlig å 

benytte i sammenheng med brudd på straffeloven, veitrafikkloven, 

straffegjennomføringsloven eller i forbindelse med ulovlig bruk av legemidler, rusmidler eller 

beslektede stoffer innenfor idrett, og falske positive svar kan gi alvorlige konsekvenser [2].  

Det er derfor viktig å unngå slike problemer så langt det er mulig, og dette kan gjøres blant 

annet ved å foreta en prøveopparbeidelse der man klargjør prøven før analyse. I tillegg til å 

kunne redusere matrikseffekter betraktelig, sikrer også prøveopparbeidelsen at prøven er 

kompatibel med analyseinstrumentet [1, 4]. To mulige strategier kan være å enten fjerne 
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forurensninger fra prøven eller ved å isolere analytt fra prøven. Prøveopparbeidelse er derfor 

et viktig trinn i analyse av biologiske medier. Generelt sett benyttes 61 % av total analysetid 

til prøveopparbeidelse [5], og man ser derfor på prøveopparbeidelse som det 

hastighetsbestemmende trinnet i en analyseprosess.  

Tradisjonelle prøveopparbeidelsesteknikker som kan benyttes er væske-væske-ekstraksjon 

(LLE), fase-fase-ekstraksjon (SPE) og proteinfelling (PPT) [2]. Strategien ved LLE og SPE er 

å isolere analytt fra prøven ved ekstraksjon. Ved PP tilsettes et reagens som feller ut 

proteinene tilstede i prøven, etterfulgt av sentrifugering og supernatanten pipetteres deretter ut 

[2, 4]. PP gir imidlertid dårlig opprensking av prøven og dette kan gi opphav til 

matrikseffekter. LLE og SPE er begge prøveopparbeidelsesteknikker som gir bedre 

opprensking enn PP, men begge ekstraksjonsmetodene bruker betydelige mengder løsemidler 

[6]. I tillegg er SPE relativt dyrt å benytte seg av. LLE er vanskelig å automatisere og er 

mindre egnet til å analysere større prøveserier [2]. De siste årene har det vært økt fokus på 

forenkling og effektivisering av tradisjonelle metoder, samt mer miljøvennlige måter å 

gjennomføre prøveopparbeidelse på [7].  

LLE baseres på evnen stoffer har til å fordele seg mellom to væsker som ikke er blandbare, og 

det har vært interesse for å kunne benytte seg av dette prinsippet med små volum, såkalt 

mikroekstraksjon. Tilbake i 1996 ble det introdusert en teknikk kalt single-drop liquid-phase 

microextraction (SDME), som bruker et oppsett basert på LLE, men den organiske fasen er, 

som navnet indikerer, kun en dråpe, hengende ytterst på en sprøytekanylespiss [8]. Analytt 

ekstraheres fra vandig prøveløsning til dråpen som utgjør den organiske fasen. Analytten 

overføres fra vandig til organisk fase ved passiv diffusjon. Ved endt ekstraksjon trekkes 

dråpen inn i sprøyten og gjøres klar for analyse. Sammenlignet med tradisjonell LLE er denne 

teknikken fordelaktig med tanke på løsemiddelforbruk, i tillegg gir den god oppkonsentrering. 

Men fordi den organiske dråpen lett kan falle av, er SDME en lite robust metode.  

Hollow-fiber liquid-phase microextraction (HF-LPME) ble introdusert av Pedersen-Bjergaard 

og Rasmussen i 1999 [9]. Denne teknikken var en videreutvikling av SDME og var mer 

robust. Før ekstraksjon ble et lite volum organisk løsemiddel inkorporert i en porøs hulfiber 

av materialet polypropylen. Hulfiberen ble deretter senket ned i pH-justert vandig 

prøveløsning, og analytt ble da ekstrahert over til organisk fase inne i hulfiberen, som i et 

tofasesystem. Ved å tilsette en pH-justert vandig fase på innsiden av hulfiberen, får man et 

trefaseekstraksjonssystem, ettersom analytt ekstraheres videre fra organisk fase i porene i 
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hulfiberen til vandig løsning inne i hulfiberen. Denne teknikken gir fordeler som god 

opprensking og rene ekstrakter, lite forbruk av organiske løsemidler og høy grad av 

oppkonsentrering, samt kompatibilitet med væskekromatografi. Ekstraksjoner med LPME har 

vist gode resultater for mange biologiske medier: fullblod, plasma, spytt, urin og brystmelk 

[10-13], og teknikken kan også benyttes for substanser med forskjellige kjemiske egenskaper 

[14-16]. Ulemper ved denne teknikken kan være den relativt lange ekstraksjonstiden [7], samt 

at det er problematisk å ekstrahere mange prøver samtidig.  

I 2013 ble en ny mikroekstraksjonsteknikk introdusert av Gjelstad, Rasmussen og Pedersen-

Bjergaard, parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) [6]. Teknikken lignet HF-

LPME, men skilte seg fra denne ved at det ble benyttet flate membraner av polypropylen i 

stedet for hulfiber, samt at den ble utført i 96-brønnsformat. PALME fungerte på omtrent 

samme måte som trefasesystemet med HF-LPME, og hadde fordeler som høy kapasitet, lavt 

løsemiddelforbruk og mulighet for full automatisering [17].  

Det er frem til nå publisert to artikler om ekstraksjon med PALME. Disse publikasjonene 

viste at PALME gav gode resultater på både basiske legemidler (petidin, nortriptylin, metadon 

og haloperidol) og sure legemidler (ketoprofen, fenoprofen, diklofenak, flurbiprofen, 

ibuprofen og gemfibrozil) fra plasma [6, 17]. PALME i kombinasjon med LC-MS gav gode 

verdier når det gjaldt linearitet (r2-verdier på 0,9955–0,9994 for basiske legemidler og 0,997–

1,000 for sure legemidler) og ekstraksjonsutbyttene var tilfredsstillende for både de basiske 

legemidlene (34–74 %) og de sure legemidlene (58-108 %). Kvantifiseringsgrenser og RSD 

ble også ansett som tilfredsstillende.  

I denne oppgaven ble PALME testet ut for ekstraksjon av rusmidler fra plasma. Analyttene 

som ble brukt var 14 utvalgte substanser nye psykoaktive stoffer (NPS). Dette er stoffer med 

misbrukspotensiale der forekomst og bruk har økt kraftig de siste årene [18-20]. Stoffene 

omsettes i hovedsak via Internett, og bare siden 2010 har det blitt oppdaget over 100 nye 

stoffer i Norge [21]. Regulatorisk kontroll med slike stoffer er en stor utfordring fordi 

narkotikalovgivningen stort sett sliter med et etterslep. Idet myndigheter begynner å få 

kontroll over rusmidlene, syntetiseres det nye stoffer som ikke omfattes av lovgivningen. I 

tillegg er det vanskelig å utvikle gode analysemetoder, fordi det kan være utfordrende å 

anskaffe referansestoffer [20]. Det store antallet ulike rusmidler gjør det også utfordrende å 

utvikle hurtigtester for NPS. Ettersom det stadig utvikles nye stoffer og det er utfordrende 

med gode analysemetoder, er det generelt lite kunnskap om NPS. Noe annet som skiller disse 
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særskilt fra de mer tradisjonelle rusmidlene, som heroin og cannabis, er potensen [18, 19]. Det 

vil si at mengden som skal til for én rusdose kan være svært liten, noe som følgelig gir et 

smalere vindu med tanke på overdosering. I tillegg kan virkningen sette inn senere enn sett 

ved tradisjonelle rusmidler, og det forekommer at brukere, i antatt mangel på rus, gjerne 

inntar mer etter en stund. Slikt kan bidra til forgiftninger eller i verste fall død [22, 23]. Tiltak 

som kan bidra til å redusere salg og bruk av NPS bør derfor prioriteres. Utvikling av effektive 

analysemetoder for NPS kan bidra til å raskere identifisere stoffene og øke kunnskapsnivået 

om stoffgruppen, som er viktige momenter i kampen mot NPS. 

I forbindelse med en masteroppgave i 2014 ble ekstraksjoner med PALME utført for NPS for 

første gang [24]. Følgende 14 utvalgte NPS ble undersøkt: MDAI, metylon, alfa-

metyltryptamin, PFA, 5-IT, mCPP, 6-APB, pentedron, metoksetamin, MDPV, etylfenidat, 

2C-E, AH-7921 og Bromo Dragonfly. Se Tabell 1.1. Analysemedium som ble brukt var 

fullblod, og det ble foretatt optimalisering av ekstraksjonen, en validering av endelig metode 

samt analyse av autentiske blodprøver. I denne tidligere masteroppgaven var hensikten å 

utvikle en metode som var effektiv og brukte minst mulig tid. Selv om resultatene generelt var 

gode med tanke på presisjon, nøyaktighet og spesifisitet, kunne lineariteten forbedres 

betraktelig. R2-verdiene lå mellom 0,92 og 0,99. I tillegg var RSD-verdiene over 20 % for de 

laveste konsentrasjonene og det forelå konsentrasjonsavhengig ekstraksjonsutbytte.  
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Tabell 1.1 Nye psykoaktive stoffer benyttet i denne oppgaven 

Stoff Kjemisk navn 

MDAI 5,6-metylendioksy-2-aminoindan 

Metylon 3,4-metylendioksy-N-metylkatinon 

Alfa-metyltryptamin 3-(2-aminopropyl)indol (AMT) 

PFA 4-para-fluoramfetamin/4-fluoramfetamin 

5-IT 5-(2-aminopropyl)indol 

mCPP 1-(3-klorofenyl)piperazin 

6-APB 6-(2-aminopropyl)benzofuran (“Benzo Fury”) 

Pentedron 2-(metylamino)-1-fenylpentanon (α-

metylaminovalerofenon) 

Metoksetamin 2-(3-metoksyfenyl)-2-

(etylamino)sykloheksanon 

MDPV 3,4-metylendioksypyrovaleron 

Etylfenidat etylfenyl(piperidin-2-yl)acetat 

2C-E 4-etyl-2,5-dimetoksyfenetylamin 

AH-7921 3,4-diklor-N-[(1-

dimetylamino)sykloheksylmetyl]benzamid 

Bromo Dragonfly 1-(8-bromobenzodifuran-4-yl)-2-aminopropan 

 

1.2 Hensikt 
Hensikten med denne oppgaven var å benytte PALME til prøveopparbeidelse for 14 analytter 

av typen NPS fra plasma. Analyttene inkludert i denne oppgaven var de samme som ble 

inkludert i tidligere masteroppgave med PALME fra fullblod [24]. Denne oppgaven ble utført 

på kommersielt tilgjengelige plater som har en membran bestående av polyvinylidenfluorid 

(PVDF) og som har vist å binde analytter uspesifikt. Membraner i polypropylen-materiale har 

vist svært god linearitet for basiske og sure analytter [6, 17], men slike membraner er ikke 

kommersielt tilgjengelig. Hovedfokuset i denne oppgaven var derfor å optimalisere 

parametere for å muliggjøre ekstraksjoner med PALME med PVDF-materiale til 

prøveopparbeidelse for NPS fra plasmaprøver. Analyttene inkludert er hydrofobe baser med 

et bredt spekter når det gjelder pKa-verdier (7,3–10,0) og log P (1,1–4,0). Det ble i tillegg 

utført ekstraksjoner på akseptorplater med membraner av materialet polypropylen (prototype) 

til sammenligning.  
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2 Teori 

2.1 Nye psykoaktive stoffer 
NPS er stoffer med misbrukspotensiale der forekomst og bruk har økt kraftig de siste årene, 

både i Norge og i verden for øvrig [19]. Dette er rusmidler som ikke er underlagt de 

internasjonale narkotikakonvensjonene, FNs Alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 

(United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (1961)) eller FN-konvensjonen om 

psykotrope stoffer av 1971 (United Nations Convention on Psychotropic Substances (1971)) 

[19, 25], men som har lignende virkning og kan være like farlig for folkehelsen som stoffene 

oppført i disse [19].  

NPS har blitt omtalt som blant annet motedop, designer drugs, Spice, K2, herbal highs, 

badesalt osv. [26, 27], men mest kjent er antagelig begrepet ”legal highs”[27]. Dette begrepet 

er misvisende, men brukes fortsatt av mange, særlig i markedsføringen. Begrepet kan bidra til 

at rusmidlene fremstår som et lovlig alternativ til illegale stoffer [19]. De aller fleste stoffene 

er ikke nødvendigvis nye, flere av dem ble syntetisert for mange år siden. Men fordi stoffene 

nylig har ankommet markedet som misbruksstoffer, kalles de likevel nye [28].  

Mye skiller NPS fra ”tradisjonelle” rusmidler [19]. Med ”tradisjonelle” rusmidler menes 

heroin, cannabis osv. Utvikling, produksjon, markedsføring, omsetning og bruk er annerledes 

det mange kjenner til når det gjelder ”tradisjonelle” rusmidler. Kjemisk innovasjon, økt 

digitalisering og globalisering har bidratt til denne utviklingen og Internett spiller en stor rolle 

i det hele. Internett brukes i stor grad til markedsføring og som en plattform der kjøpere og 

selgere møtes.   

Ved at handelen kan foregå uten fysisk kontakt, kan dette redusere risikoen for vold. Bortsett 

fra dette er det lite som tyder på at risikoen for alvorlige konsekvenser er lavere for NPS enn 

for ”tradisjonelle” rusmidler [19]. Det er meldt om et betydelig antall forgiftninger og dødsfall 

knyttet til bruk av NPS og dette kan ha ulike årsaker. Først og fremst er flere av de nye 

stoffene svært potente sammenlignet med de tradisjonelle rusmidlene. Et eksempel kan være 

mengde NPS for å lage 10.000 doser sammenlignet med kokain. Mengde nødvendig av et 

NPS, karfentanyl, er 0,1 g, mens det trengs 200 g kokain for å lage like mange doser. Dette 

fører til økt fare for overdosering, også for etablerte misbrukere. Kvaliteten varierer også, noe 
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som bidrar til økt risiko for overdose. I tillegg er stoffene som brukes ofte nye kjemiske 

sammensetninger, og det er observert at bruken er mer risikofylt enn ved bruk av de 

tradisjonelle rusmidlene. Særlig urovekkende er det med rapporter om syntetiske katinoner 

som injiseres, fordi risikoen for overdosering øker, i tillegg til at urene sprøyter kan gi farlige 

infeksjoner.  

I 2015 ble det meldt om 99 helt nye kjemiske substanser med antatt rusmiddeleffekt i Norge 

siden 2010 [21], og det er grunn til å anta en økning fra i fjor. Tall fra Kripos angir at antall 

ulike stoffer påvist i analyserte saker og antall beslag i Norge hadde en kraftig økning mellom 

2009 og 2012 [25]. Selv om det fortsatt er økning fra år til år, har det stabilisert seg 

sammenlignet med tidligere år.  

2.2 Blodfysiologi 
Blod er en vanlig analysematriks. Fullblod benyttes vanligvis i forensiske applikasjoner, mens 

serum og plasma i større grad brukes i forbindelse med legemiddelmonitorering. Det er 

mange grunner til det, blant annet fordi blodprøver er vanskeligere å manipulere og 

blodkonsentrasjonen gjenspeiler inntaket av aktuelt stoff bedre sammenlignet med for 

eksempel urinprøver [2]. Blod er et komplekst biologisk materiale å arbeide med, og det er 

viktig å ha kunnskap om blodets sammensetning og dets egenskaper ved prøveopparbeidelse 

og analyse av blodprøver [29].  

Blodets primære funksjon er å fungere som et transportsystem i kroppen, der blant annet 

gasser som oksygen og karbondioksid, energikilder, byggesteiner, hormoner og avfallsstoffer 

fraktes dit det skal [29]. Blodet består av en væske (plasma) og levende celler fordelt i denne. 

De tre hovedtypene celler er erytrocytter (røde blodceller), levkocytter (hvite blodceller) og 

trombocytter (blodplater), der hver av disse har sentrale oppgaver knyttet til organismens 

viktigste funksjoner. Cellene holdes jevnt fordelt i plasma så lenge blodet strømmer gjennom 

blodårene, men dersom en blodprøve i et rør behandles med en antikoagulant, vil blodcellene 

synke fordi de har større massetetthet enn plasma. Dersom røret holdes i ro vil plasma etter 

noe tid komme til syne som et gulaktig lag øverst. Denne prosessen kan fremskyndes ved å 

benytte seg av sentrifugering, og det tar da kun få minutter å skille blodcellene og plasma. 

Figur 1 illustrerer hvordan sentrifugert blod ser ut.  
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Figur 1 Sentrifugert blod, modifisert fra [29] 

2.2.1 Plasma som analysemedium 

Plasma består av store deler vann. Hele 90 % av plasma er vann, og de resterende 10 % er 

uorganiske og organiske ioner (2 %) og proteiner (8 %) [1]. Plasma skiller seg fra serum ved 

at plasma inneholder fibrinogen som ved koagulasjon danner fibrin [30], mens serum er den 

blodvæsken som er igjen etter koagulasjonen har funnet sted [31]. For at plasma ikke skal 

koagulere, tilsettes en antikoagulant for å stabilisere plasmaløsningen. Heparin, EDTA, 

oksalat eller citrat kan være en slik antikoagulant [1].  

Selv om blodcellene er fjernet, inneholder plasma fortsatt mange matrikskomponenter som 

kan påvirke responsen i analyseinstrumentet. Særlig har fosfolipider vist seg å bidra til 

matrikseffekter i analyser der det benyttes LC-MS. Redusert sensitivitet kan også forekomme 

forårsaket av serumproteiner, fordi disse kan bindes uspesifikt til analytter eller en overflate. 

Det er også vist at antikoagulanter innvirker i betydelig grad på ekstraksjon og analyse med 

LC-MS/MS [4].  

2.3 Prøveopparbeidelse 
Fordi mange prøver ofte er komplekse kan de ikke introduseres direkte i analyseapparater, 

som eksempelvis LC-MS [2]. Komplekse blandinger kan for eksempel inneholde ett eller 

flere stoffer som kan dempe eller forsterke responsen analyseinstrumentet gir, interferere med 

responsen for aktuell analytt eller i verste fall ødelegge analyseinstrumentet [1]. Det er da 

nødvendig å klargjøre prøven i forkant av analysen, og dette kalles prøveopparbeidelse. 
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Prøven kan være et farmasøytisk preparat som skal gjennom en kvalitetskontroll eller den kan 

være biologisk materiale, som for eksempel urin, blod eller spytt. Det finnes flere ulike 

teknikker for prøveopparbeidelse, og strategien som velges avhenger av prøvens 

kompleksitet, analytten(-e)s egenskaper, konsentrasjon av aktuell(-e) analytt(-er) i prøven og 

type analysemetode som skal benyttes. Problemet med forurensninger tilstede i prøven kan 

løses ved å enten isolere aktuell analytt fra prøven eller ved å fjerne forurensningene fra 

prøven. Eksempler på dette er henholdsvis LLE og SPE eller proteinfelling.  

2.3.1 Væske-væske-ekstraksjon (LLE) 

Væske-væske-ekstraksjon (liquid-liquid extraction, LLE) baserer seg på fordelingen 

organiske stoffer har mellom to væsker som ikke er blandbare, en vandig fase og en organisk 

fase [2]. Hensikten er å overføre analytt(er) fra prøven til en annen fase som 

matrikskomponentene ikke er løselige i slik at de forblir i prøven [1]. Biologiske prøver som 

plasma, blod og urin er vandige, og analytten(-e) overføres derfor til et organisk løsemiddel 

når LLE benyttes i slike analyser [2]. Analytten må ha god løselighet i løsemidlet, samtidig 

som at løsemidlet ikke er blandbart med vann.  

For å kunne beskrive fordelingen et stoff har mellom to ikke-blandbare væsker, benyttes 

fordelingskoeffisienten, Kd [1, 2]. Nedenfor er ligningen for analyttens fordeling mellom 

fasene vist, hvor likevektskonstanten Kd er fordelingskoeffisienten. Fordelingen er 

temperaturavhengig og ved en gitt temperatur er ligningen 

Ligning 1 [2]    𝑲𝒅 =
𝑨 𝒐𝒓𝒈

𝑨 𝒂𝒒
 

der [A]org og [A]aq er konsentrasjonen av analytt i henholdsvis organisk fase og vandig fase. 

Høy Kd-verdi betyr at aktuell analytt har mye høyere fettløselighet og følgelig befinner seg i 

større grad i det organiske løsemidlet enn i vandig fase [1].  

Ved ekstraksjon av nøytrale stoffer vil fordelingskoeffisienten være lik fordelingsforholdet, D 

[2]. Siden det ofte arbeides med syrer og baser innenfor legemiddelanalyse, er det sjelden 

dette er tilfellet. I en vandig løsning av slike stoffer vil det være tilstede både dissosiert og 

udissosiert form av aktuelt stoff, der vanligvis det kun er den udissosierte formen av stoffet 

som ekstraheres over i organisk løsemiddel. Mange legemidler er svake baser, og ligning 2 

beskriver fordelingen av en svak base mellom vandig og organisk fase.  
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Ligning 2 [2] 𝑫 = 𝑪𝒐𝒓𝒈
𝑪𝒂𝒒

= 𝑨 𝒐𝒓𝒈

𝑨 𝒂𝒒, 𝑨𝑯 	  	  	  𝒂𝒒
/ = 𝑲𝒅 ⋅

𝑲𝒂
𝑯𝟑𝑶 /,𝑲𝒂

 

der Corg er molar konsentrasjon av base i organisk fase, Caq er molar konsentrasjon av base i 

vandig fase og Ka er dissosiasjonskonstant for korresponderende syre, AH+. Ligningen viser 

at både pH i vannfasen, fordelingskoeffisienten Ka og stoffenes pKa-verdi påvirker 

fordelingsforholdet, D [2]. Dersom D er stor, oppnås høyt ekstraksjonsutbytte. Når det gjelder 

ekstraksjon av baser er det ønskelig med lav konsentrasjon av H3O+ fordi dette gir større 

fordelingsforhold og følgelig høyere ekstraksjonsutbytte. En basisk analytt oppnår optimal 

løselighet i organisk fase dersom pH-området er minst to pH-enheter større enn pKa-verdien 

til basen.  

Innenfor farmasøytisk kvalitetskontroll ekstraheres en prøve vanligvis gjentatte ganger for å 

oppnå tilstrekkelig utbytte, mens det i bioanalyse er alminnelig å ekstrahere én gang for å 

spare tid [2]. Ved å regulere faseforholdet Vorg/Vaq er det likevel mulig å sikre tilstrekkelig 

utbytte.  

Samtidig som ønsket stoff ekstraheres over fra den ene fasen til den andre under en 

ekstraksjon, ekstraheres også forurensninger med tilstrekkelig høy fordelingskoeffisient over 

[2]. Eksempelvis vil ekstraksjon av en base fra vandig løsning ved pH justert til 14 føre til at 

også andre baser med høy nok fordelingskoeffisient ekstraheres over i organisk fase, samt 

nøytrale lipofile stoffer. Ved å benytte tilbakeekstraksjon kan høyere selektivitet oppnås. 

Ekstraksjon av den organiske fasen med sur vandig løsning vil føre til at basiske stoffer 

ekstraheres over i vandig fase, mens nøytrale lipofile stoffer blir igjen i organisk fase. Ved å 

benytte et lite volum av den siste vandige fasen kan man i tillegg oppnå oppkonsentrering.  

Analytisk ekstraksjon foregår vanligvis i volum 0,5-5 ml og det ekstraheres til likevekt. 

Biologiske prøver får lett skumdannelse under ekstraksjonen og det kan benyttes 

sentrifugering i etterkant for å lettere skille fasene.  

2.3.2 Væskefase-mikroekstraksjon 

Væskefase-mikroekstraksjon (liquid-phase microextraction, LPME) baserer seg på prinsippet 

for væske-væske-ekstraksjon, og skiller seg fra tradisjonell LLE ved at det benyttes mye 

mindre volum løsemiddel [7], og kan utføres i et oppsett der det organiske løsemiddelet er 

immobilisert i en porøs hulfiber [32]. I publisert litteratur er det stort sett polymeren 
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polypropylen som benyttes som hulfiber, med porestørrelse på 0,2 µm og tykkelse på 200 µm 

[16]. Det benyttes organisk løsemiddel med lav polaritet slik at det ikke er blandbart med 

vann [32]. Det organiske løsemiddelet tilsettes ved å dyppe hulfiberen i løsemiddelet, for 

deretter å fjerne overflødig løsemiddel [7], ved enten å benytte seg av ultralydbad eller ved 

vasking av lumen av hulfiberen med akseptorløsning eller vann [32]. Sterke kapillærkrefter 

sørger for at løsemiddelet holdes inne i hulfiberen. Deretter overføres akseptorløsningen til 

lumen i hulfiberen. Oppsettet for hulfiber-LPME er vist i Figur 2. 

 

Figur 2 Skjematisk framstilling av engangsoppsettet for LPME, modifisert fra [33] 

Det er mulig å utføre LPME med både to og tre faser [7]. Dersom akseptorløsningen består av 

samme organiske løsemiddel som benyttes i porene i hulfiberen, utgjør oppsettet et 

tofasesystem. Hvis derimot akseptorløsningen er vandig, danner dette et trefasesystem. 

Organisk fase i porene i hulfiberen sørger for at de vandige fasene ikke blandes.  

I et tofasesystem vil analytter vandre fra pH-justert vandig prøveløsning til organisk fase og 

dermed befinne seg i både porer og inne i lumen i hulfiberen. Fordelingen av analytt mellom 

vandig og organisk fase kan beskrives med Ligning 3.  

Ligning 3 [7]  Aprøveløsning   ↔  Aorganisk fase 

der A er aktuell analytt.  
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For å oppnå god distribusjon av analytt til organisk fase er det nødvendig med stor 

fordelingskoeffisient, Kd [7]. Akseptorløsningen kan benyttes direkte i kapillær 

gasskromatografi (GC), men dersom HPLC eller CE skal brukes i analysen er det nødvendig å 

dampe inn løsemiddelet og reløse analytt i vandig løsning før injeksjon i analyseinstrumentet.  

I trefasesystemet vil analytten ekstraheres fra pH-justert vandig løsning til organisk fase i 

porer i hulfiberen og deretter over til pH-justert vandig løsning inne i hulfiberen [7]. For å 

bruke trefasesystemet er det nødvendig at analytten har sure eller basiske egenskaper slik at 

den kan ioniseres. Eksempelvis vil en base tilstede i en vandig prøveløsning med basisk pH 

bli uladet og fordeles over i organisk fase. Analytten vil deretter ekstraheres over i 

akseptorfasen som har pH justert til surt område, slik at analytten ioniseres og fordeles i større 

grad over i vandig fase og hindres i å ekstraheres tilbake til organisk fase. Ligning for 

analyttens fordeling mellom de tre fasene beskrives nedenfor i Ligning 4.  

Ligning 4 [7] Aprøveløsning ↔ Aorganisk fase ↔ Aakseptorfase 

Ved å benytte ekstraksjoner med LPME fremfor tradisjonell LLE oppnås flere fordeler. 

LPME gir vandige ekstrakter som er kompatible med HPLC og CE, samt mulighet for 

oppkonsentrering [9]. I tillegg gir LPME god opprensking av prøve og redusert 

løsemiddelforbruk.  

2.3.3 Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction 

Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) er en mikroekstraksjonsteknikk som 

utføres i et 96-brønnsformat [6, 17]. Teknikken baserer seg på LLE og er en modifisert utgave 

av LPME, der porøs hulfiber er erstattet av flate membraner i materiale av polypropylen eller 

polyvinylidenfluorid. Oppsettet består av en bunnplate med donorbrønner der prøveløsningen 

plasseres (96-well donor plate), en akseptorplate med brønner der akseptorløsningen er (96-

well acceptor plate) og organisk væskemembran i bunnen av brønnene (supported liquid 

membrane), samt et topplokk (lid) som hindrer fordamping under ekstraksjonen. Oppsettet er 

vist i Figur 3. 
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Figur 3 Oppsett av PALME med bunnplate (96-well donor plate), organisk væskemembran (supported 
liquid membrane), akseptorplate (96-well acceptor plate) og topplokk (lid) [6].  

Donorløsning og akseptorløsning skilles av en kunstig væskemembran som består av den 

organiske fasen impregnert i en porøs membran [6, 17]. For å hindre lekkasje til prøveløsning 

og akseptorløsning er det viktig at det organiske løsemiddelet ikke er blandbart med vann. Et 

lite volum organisk løsemiddel pipetteres på filteret på bunnen av akseptorplaten. Dette 

trekker inn i porene i membranen og det holdes på plass der av kapillærkrefter.  

Prøveløsning og akseptorløsning er vandige og pH-justert, og ekstraksjonen drives av passiv 

diffusjon slik at analyttene ”vandrer” over til akseptorløsningen [6, 17]. Ristemaskin med 

ristehastighet 900 rpm benyttes for å fremme ekstraksjonen. pH justeres slik at analytter med 

sure eller basiske grupper blir uionisert i prøveløsningen og følgelig fordeles over til organisk 

fase. Dette betyr at basiske analytter ekstraheres fra prøven under alkaliske betingelser, mens 

sure analytter ekstraheres fra surgjorte prøver. Ved å justere pH i akseptorløsningen slik at 

analytt ioniseres, fremmes analyttens løselighet i vandig fase og analytten ekstraheres over til 

akseptorløsningen. Ettersom analytten i akseptorløsningen er ionisert, hindrer dette 

tilbakeekstraksjon til organisk fase. Det benyttes således en sur akseptorløsning for 

ekstraksjon av basiske analytter, og en basisk akseptorløsning for ekstraksjon av sure 

analytter. En forutsetning for å bruke PALME som trefasesystem til prøveopparbeidelse er at 

analytten har sure eller basiske egenskaper. Tofase-PALME har ennå ikke blitt beskrevet i 
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litteraturen, men dette prinsippet er kjent fra LPME. Med tofase-PALME vil det med stor 

sannsynlighet også være mulig å ekstrahere analytter som ikke lar seg ionisere.  

Ekstraksjon med PALME gir gunstige fordeler som god opprensking, lavt forbruk av 

organiske løsemidler, gode muligheter for oppkonsentrering og ekstraksjon av mange prøver 

samtidig [6, 17]. God opprensking skyldes at mange matrikskomponenter i biologiske prøver 

ikke kan passere væskemembranen. Forbruket av organiske løsemidler begrenser seg til 

typisk 3–5 µl per prøve, og er relatert til mengden som benyttes som væskemembran. 

Ekstraksjonsutbytter opp mot 100 % har blitt vist, og med typisk prøvevolum på 250 µl og 50 

µl akseptorløsning kan det oppnås inntil 5 ganger oppkonsentrering av analyttene. Dette kan 

være viktig ved måling av svært lave konsentrasjoner av legemidler. I tillegg kan 96 prøver 

ekstraheres samtidig med en meget enkel arbeidsgang. Automatisering av PALME har ennå 

ikke blitt beskrevet, men forholdene ligger godt til rette for å gjøre dette.  

Membran-materiale 

I denne oppgaven ble PALME utført med både kommersielt tilgjengelige akseptorplater med 

membranfiltre av materialet polyvinylidenfluorid (PVDF) og en prototype på en akseptorplate 

med membranfiltre av polypropylen-materiale. Akseptorplatene med PVDF-membran 

benyttes normalt til filtrering og er ikke produsert med tanke på PALME. Kommersielt 

tilgjengelige akseptorplater med PVDF-materiale har vist å binde analytter uspesifikt, og 

særlig ved lave konsentrasjoner av analytt. Dette kan resultere i dårlig linearitet, i form av 

lave r2-verdier, og det har i tidligere studier også blitt observert høye RSD-verdier [6, 17]. 

Dette er vist for både basiske og sure analytter. I de to artiklene der PALME er publisert frem 

til dags dato, er det benyttet en modifisert, selvlaget utgave av de kommersielt tilgjengelige 

akseptorplatene, der membranen med PVDF ble erstattet med polypropylen. Det er vist gode 

resultater for både sure og basiske analytter med polyproplyen-membran, hvilket innebærer at 

r2-verdiene er høyere og RSD-verdiene er lavere enn ved bruk av PVDF. 
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2.4 Væskekromatografi 
Væskekromatografi er en separasjonsmetode som har evnen til å separere ulike stoffer fra 

hverandre ved at de injiseres i en strøm av væske, kalt mobilfase, som går gjennom en 

kolonne pakket med partikler, kalt stasjonærfase [2]. Stoffene retarderes på kolonnen basert 

på stoffenes egenskaper og evne til interaksjon med stasjonærfasen. Ulike stoffer ”bremses” i 

ulik grad, og kommer dermed ut av kolonnen på forskjellige tidspunkter slik at det er mulig å 

skille dem fra hverandre. Stoffer som kommer ut av kolonnen detekteres med en detektor som 

gir en elektronisk respons for stoffene som gjenspeiler mengde stoff i mobilfase, og gir 

muligheten for å lage et kromatogram.  Det finnes flere ulike separasjonsprinsipp. I denne 

oppgaven ble separasjonsprinsippet omvendt-fase-kromatografi benyttet.  

2.4.1 Omvendt-fase-kromatografi 

I omvendt-fase-kromatografi benyttes hydrofob stasjonærfase og vandig mobilfase, og 

stoffene retarderes ved hydrofob interaksjon [2]. Det finnes ulike typer stasjonærfaser, men de 

fleste er i hovedsak hydrofobe grupper med varierende substituenter bundet til silanolgrupper. 

Det mest brukte materialet til stasjonærfase i omvendt-fase-kromatografi er oktadecylsilika 

(C18), der hydrokarbonkjeden består av 18 karbonatomer. Retensjonen øker med økende 

hydrokarbonkjede. Retensjonen forekommer ved at hydrofobe interaksjoner oppstår mellom 

upolar del av molekylet og hydrokarbonkjeden, og polare stoffer har derfor i hovedsak kortere 

retensjonstid enn mer upolare stoffer. Blant de silikabaserte materialene er C18 er den mest 

hydrofobe stasjonærfasen og gir størst retensjon. Kolonnen som benyttes i denne oppgaven 

har C18-materiale. 

Mobilfasen som benyttes i omvendt-fase-kromatografi er vandig; en sammensetning av vann 

og et organisk løsemiddel som er blandbart med vann [2]. Innhold av organisk løsemiddel, 

type og mengde, avgjør styrken på mobilfasen. Mobilfase med høy styrke gir mindre 

retensjon.  

Ved analyse av nøytrale stoffer avhenger stoffenes retensjon av mengde organisk løsemiddel i 

mobilfasen, mens dersom stoffet er en syre eller base påvirkes retensjonen av pH i tillegg til 

mengde organisk løsemiddel [2]. Ved å endre pH i mobilfasen kan høyere selektivitet oppnås 

i analyse av syrer eller baser. Endring i pH i mobilfasen gjøres ved å tilsette buffer. Det er 

viktig å være oppmerksom på pKa-verdi til aktuell analytt dersom pH endres fordi økende 
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ionisering gjør analytten mer vannløselig, og analytten får dermed mindre retensjon på 

kolonnen. Dersom pH i mobilfasen er omkring pKa for analytt, kan små endringer i pH gi 

store forandringer Ved å velge en pH i området ±2 fra analyttens pKa-verdi, er analytten 

enten fullstendig ionisert eller har fullstendig undertrykket ionisering, og man har en robust 

separasjonsmetode. Dersom silikabaserte stasjonærfaser benyttes må pH ligge i området 2-8.  

2.4.2 Ultra high performance liquid chromatography 

Ultra high performance liquid chromatography (UHPLC) gir raskere separasjoner enn ved 

for eksempel HPLC [2]. Årsaken til dette er at UHPLC har mindre partikler i kolonnen som 

gjør at det er mulig å bruke kortere kolonner, men fortsatt oppnå minst like god effektivitet 

som med lengre kolonner. Van Deemters ligning, en empirisk formel, har vært av betydning 

ved utvikling av UHPLC. Van Deemters ligning og van Deemters kurve er vist i Figur 4. 

Ligningen beskriver forholdet mellom lineær mobilfasehastighet og platehøyde (H eller 

HETP) i tillegg til de ulike faktorene som påvirker platehøyden [34, 35]. Faktorene kan deles 

inn i eddydiffusjon, longitudinal diffusjon og masseoverføring. Mobilfasehastigheten påvirker 

den relative betydningen av hver enkelt faktor. Platehøyden er avhengig av blant annet 

partikkelstørrelse og form. Van Deemters ligning kan dermed brukes til utforskning av 

kromatografisk opptreden, ettersom partikkelstørrelse inngår som variabel.  

 

Figur 4 Van Deemters ligning og Van Deemters kurve av platehøyde som funksjon av lineær flow [35] 

Der H (HETP) er platehøyde, A er eddy diffusjon, B er longitudinal diffusjon, u er 

mobilfasehastighet og C er masseoverføringskoeffisient [35].  
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Ettersom partiklene er sfæriske medfører redusert partikkelstørrelse til økt overflate for 

pakkematerialet. Dette kan resultere i bedre oppløsning fordi effektiviteten er proporsjonal 

med kolonnelengden og invers proporsjonal med partikkelstørrelsen. Det er derfor mulig å 

forkorte kolonnelengden med samme faktor som partikkelstørrelsen reduseres med, og fortsatt 

oppnå like god oppløsning.  

Men mindre partikler fører også til at mottrykket i kolonnen øker. Partikkelstørrelse på 

omkring 2 µm kan gi mottrykk på rundt 1000 bar, og utstyr til UHPLC må derfor være egnet 

til bruk ved store mottrykk [2, 35]. Analyse med UHPLC sammenlignet med HPLC gir 

fordeler som kortere analysetid, mindre forbruk av mobilfase, lavere deteksjonsgrenser og 

mindre prøvevolum [2].  

2.5 Massespektrometri 
Massespektrometer er blant detektorene som brukes med væskekromatografi, og denne typen 

detektor velges vanligvis når det er ønskelig å detektere legemidler i biologisk materiale [2]. 

Det er fordi massespektrometeret er blant detektorene som har svært lav deteksjonsgrense, en 

nødvendighet innen bioanalyse.  

Analyttene må ioniseres for å kunne detekteres med et massespektrometer [2]. Denne 

prosessen foregår enten rett på utsiden av instrumentet eller i en ionekilde inne i 

massespektrometeret. Etter ioniseringen vil disse ionene, kalt molekylioner (eventuelt 

protonerte molekylioner), kunne gjennomgå en fragmentering dersom de er ustabile. Det 

innebærer at molekylionene spaltes i mindre fragmenter fordi bindinger i molekylene brytes. 

Noen fragmenter mister ladningen sin, mens andre fortsatt er ionisert, kalt fragmentioner. En 

masseanalysator inne i instrumentet separerer ionene etter forholdet mellom masse (m) og 

ladning (z) i et magnetisk eller elektrostatisk felt og bestemmer massen. Prosessen foregår i 

vakuum. En detektor detekterer så mengden ioner som dannes og hvilke masser ionene har og 

resultatet registreres i et massespektrum.  

Fordi ulike stoff har ulike massespektrum og tolkning av et slikt massespektrum kan gi mange 

opplysninger om stoffet man analyserer, er det mulig å identifisere, eller i det minste få viktig 

strukturinformasjon om, ukjente organiske forbindelser ved hjelp av massespektrometri [2].  
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2.5.1 Elektrosprayionisering 

Elektrosprayionisasjon (electro spray ionisation, ESI) er en av ioniseringsteknikkene som 

benyttes innen massespektrometri, og er svært vanlig å benytte når væskekromatografi er 

koblet med massespektrometri (LC-MS) [2]. Prøven føres fra væskekromatografen i en 

væskestrøm inn i en ionekilde med atmosfærisk trykk, utenfor massespektrometerets 

vakuumsystem. Væsken må være relativt flyktig. Væskestrømmen går gjennom et trangt 

kapillærrør og idet væskestrømmen når utgangen av røret, forstøves den med nitrogen og det 

dannes en aerosol. En elektrode er plassert etter utgangen av kapillærrøret og mellom 

elektroden og kapillærrøret er det lagt på en spenning på omkring 2-5 kV, og de små dråpene i 

aerosolen får dermed elektrisk ladning. Etter hvert vil den flyktige væsken fordampe, og ved å 

passere en tørkegass, som i mange tilfeller er nitrogen, spyles rester av væsken ut av 

ionekilden. Molekylene er fortsatt ladet og ved hjelp av elektrisk spenning trekkes de inn i 

masseanalysatoren.  

ESI danner i hovedsak molekylioner som ikke fragmenterer videre, og karakteriseres derfor 

som en ”myk” ioniseringsteknikk [2]. ESI benyttes ved sure og basiske forbindelser. For å få 

bra signal i massespektrometeret er man avhengig av at analyttene er ionisert i 

væskestrømmen fra væskekromatografen, og det kan oppnås ved å justere pH slik at 

analyttene er ladet. For at tørkegassen skal kunne få bort mest mulig av væsken er det viktig 

at mobilfasen er laget med flyktige komponenter.  

2.5.2 Ionefelle som masseanalysator 

Det finnes flere ulike typer masseanalysatorer. I dette arbeidet brukes det lineær ionefelle som 

masseanalysator og det er derfor denne som omtales her. En lineær ionefelle består av fire 

parallelle stenger i et system som danner tre kvadrupol-liknende elektroder etter hverandre 

[1]. Se Figur 5. Ved å sette spenning på de fire stengene, dannes det et radiofrekvent (RF) felt 

som ”fanger” ionene radialt, og aksialt ved å legge stopp-potensialer på elektrodene på 

endene. Ionefellefeltet dannes i den midterste kvadrupolen (center section) [1, 36].  

 



21 
  

 

Figur 5 Skisse av en todimensjonal lineær ionefelle [37] 

En gitt forandring i det elektriske feltet kan destabilisere ioner med en gitt m/z-verdi, og 

ionene forlater ionefella og passerer da en detektor [2].  

Det kan også utføres tandem MS i en ionefelle [37, 38]. Ved tandem MS gjøres analysen i to 

eller flere trinn [1, 38]. I første trinn velges et bestemt ion, for deretter å bli fragmentert i trinn 

to. Deretter detekteres disse fragmentene i trinn tre. Tandem MS gir økt spesifisitet og 

sensitivitet for analysen og lavere kvantifiseringsnivå oppnås. Ulike monitoreringsprinsipper 

finnes for tandem MS, og i dette arbeidet er monitoreringsprinsippet selective reaction 

monitoring (SRM) brukt. I SRM monitoreres det kun på spesifikke fragment(-er) fra et valgt 

forløperion [1]. Det velges først en bestemt masse som er karakteristisk for analytten, for 

eksempel molekylionet. Deretter bestemmes signalet for den valgte massens fragmenter.  
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3 Materiale og metode 

3.1 Analyttkarakteristikk 
Analyttenes fysikalsk-kjemiske karakteristikk er vist i Tabell 3.1 og analyttenes 

strukturformler er vist i Figur 6.  

Tabell 3.1 Analyttkarakteristikk [19, 39] 

Analytter Molekylformel pKa log P Molekylvekt Subgruppe NPS 

MDAI C10H11NO2 10,0 1,1 177,2 Aminoindan 

Metylon C11H13NO3 8,0 1,2 207,2 Syntetisk katinon 

5-IT C11H14N2 10,0 1,9 174,2 Fenetylamin 

PFA C9H12FN 10,0 2,0 153,2 Fenetylamin 

Alfa-

metyltryptamin 
C11H14N2 10,0 1,9 174,2 Tryptamin 

6-APB C11H13NO 10,0 2,0 175,2 Fenetylamin 

mCPP C10H13ClN2 8,9 2,2 196,7 Piperazin 

Pentedron C12H17NO 8,2 2,6 191,3 Syntetisk katinon 

Metoksetamin C15H21NO2 8,1 2,9 247,3 Arylsykloheksylamin 

MDPV C16H21NO3 7,3 3,0 275,3 Syntetisk katinon 

Etylfenidat C15H21NO2 9,1 2,6 247,3 Fenetylamin 

2C-E C12H19NO2 9,7 2,2 209,3 Fenetylamin 

AH-7921 C16H22Cl2N2O 9,5 4,0 329,3 Syntetisk opioid 

Bromo Dragonfly C13H12BrNO2 9,8 2,9 294,1 Fenetylamin 
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Figur 6 Analyttenes strukturer [39] 
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3.2 Utstyr 
Tabell 3.2: PALME-oppsett 

 Beskrivelse Produsent By/Land 

Bunnplate 

96 well plates, 0,50 

ml, polypropylene 

120/pk 

Agilent Santa Clara, CA, USA 

Akseptorplate og 

topplokk 

MAIPN4550 96 well 

MultiScreen-IP Filter 

Plate, 0,45 µm pore 

size, polyvinylidene 

fluoride, clear, non-

sterile 

Merck Millipore Darmstadt, Tyskland 

Akseptorplate og 

topplokk 

96 well plate 0,2 µm 

pore size, 

polypropylene 

Millipore Prototype 

 

Tabell 3.3: Analyseinstrument 

 Beskrivelse Produsent By/Land 

Væskekromatograf Dionex UltiMate Thermo Scientific San Jose, CA, USA  

Detektor LTQ XL-MS detector Thermo Scientific San Jose, CA, USA  

Kolonne 
Acquity UPLC® HSS 

T3 1,8 µm 
Waters Wexford, Irland 

Lab-datasystem Xcalibur Thermo Scientific Waltham, MA, USA 

Pumpe 
Dionex UltiMate 3000 

RS Pump 
Thermo Scientific Waltham, MA, USA 

Autosampler 
Dionex UltiMate 3000 

RS Autosampler 
Thermo Scientific Waltham, MA, USA 

 

 

 

 

 



25 
  

Tabell 3.4: Pipetter 

 Beskrivelse Produsent By/Land 

Finnpipette 20, 200, m1000, 5000 Sartorius, Biohit Göttingen, Tyskland 

Multipipette 
8-kanals, m10, m100, 

m300 
Sartorius, Biohit Göttingen, Tyskland 

Pipettespisser 200 µl, 350 µl Sartorius, Biohit Göttingen, Tyskland 

 

Tabell 3.5: Diverse utstyr 

 Beskrivelse Produsent By/Land 

Analysevekt AE200 Mettler Toledo Greifensee, Sveits 

Dramsglass 

Glass vials with 

plastic snap-cap, 10 

ml 

VWR 

Radnor, 

Pennysylvania (PA), 

USA 

Inserts 
Micro-Insert, 0,1 ml, 

clear glass 15 mm top 
VWR 

Radnor, 

Pennysylvania (PA), 

USA 

Ristemaskin Vibramax 100 Heidolph Instruments Schwabach, Tyskland 

Vialer 32 x 11,6 mm (KG) Nerliens Meszansky Oslo, Norge 

Korker til vialer - Nerliens Meszansky Oslo, Norge 

Vortex-mikser 
IKA® MS 3 digital 

model: MS 3 D? 
IKA® Staufen, Tyskland 

“Plastbrønner” 

Non-sterile 25 mL 

VWR Reagent 

Reservoir 

VWR Radnor, PA, USA 

Eppendorfrør 2 ml, polypropylen Brand GMBH Wertheim, Tyskland 

Sentrifugerør 15 ml VWR Radnor, PA, USA 

Glassbeholder 4 ml, 15 ml Supelco Bellfonte, PA, USA 

Ultralydbad Ultrasonic cleaner VWR Radnor, PA, USA 
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3.3 Kjemikalier 
Tabell 3.6: Referansestoffer 

Stoffnavn Produsent By/Land Renhet (%) 

MDAI Beslag fra KRIPOS - Ukjent 

Metylon Lipomed Arlesheim, Nederland 99,7 

5-IT LGC 
Teddington, 

Storbritannia 
99,5 

PFA Chiron AS Trondheim, Norge 98,9 

Alfa-metyltryptamin Acros Organics Geel, Belgia 99,5 

6-APB Chiron AS Trondheim, Norge 97 

mCPP Sigma-Aldrich  Steinheim, Tyskland  100 

Pentedron Lipomed Arlesheim, Nederland 99,8 

Metoksetamin LGC 
Teddington, 

Storbritannia 
98,3 

MDPV 
National 

Measurement Inst. 

Montvale, New 

Jersey, USA 
99 

Etylfenidat 
Cayman Chemical 

Company 

Ann Arbor, Michigan, 

USA 
100 

2C-E Lipomed Arlesheim, Nederland 99,6 

AH-7921 
Cayman Chemical 

Company 

Ann Arbor, Michigan, 

USA 
100 

Bromo Dragonfly Chiron AS Trondheim, Norge 98 
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Tabell 3.7: Diverse kjemikalier 

Navn Kvalitet Produsent By/Land 

Natriumhydroksid Analytical reagent VWR Leuven, Belgia 

Maursyre 
MS (for mass 

spectrometry ∼98 %) 
Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Dodecylacetat ≥ 98 % Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Diheksyleter 97 % Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Trioktylamin - Cognis Cincinnati, OH, USA 

Metanol MS Merck Darmstadt, Tyskland 

Ionebyttet 
Milli-Q® Integral 

3/5/10/15 Systems 
Millipore Molsheim, Frankrike 

Dibutylamin 99,5+ % Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Sykloheksylamin > 99,5 % Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Triheksylamin >= 99 % Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Citalopram ≥ 98 % (HPLC) Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

 

3.4 Løsninger 

3.4.1 Stamløsninger 

Stamløsninger med renstoff av hvert enkelt stoff løst i metanol var ferdiglaget og tilgjengelig 

fra FHI. Disse ble oppbevart ved -20ºC.  

3.4.2 Arbeidsløsninger 

Arbeidsløsning med analytter enkeltvis 

Arbeidsløsninger av hver enkelt analytt ble laget fra stamløsningene til konsentrasjonen 50 

ng/ml i Milli-Q-vann for innledende forsøk.  

Arbeidsløsning med like konsentrasjoner 

En arbeidsløsning ble laget ved å tilsette stamløsninger av hver enkelt analytt til en 10 ml 

målekolbe og fortynne med Milli-Q-vann slik at konsentrasjonen av hvert stoff var 10 µg/ml. 

Denne ble oppbevart i kjøleskap ved temperatur 5 ºC. Denne arbeidsløsningen ble benyttet 
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som utgangspunkt for kalibreringskurver. Ny arbeidsløsning ble laget tre ganger i løpet av 

arbeidet med oppgaven. 

Arbeidsløsning med 1 M NaOH 

En løsning med 1 M NaOH ble laget ved å veie inn 3,9909 g lutpellets og deretter løse dette i 

100 ml Milli-Q-vann.  

Løsning med 10 mM NaOH 

Til innledende forsøk det ble laget en løsning med 10 mM NaOH ved å pipettere ut 200 µl 1 

M NaOH til en 20 ml målekolbe og fylle opp til streken med Milli-Q-vann.  

Løsning med 40 mM NaOH 

40 mM NaOH ble laget ved å pipettere ut 400 µl 1 M NaOH til en 10 ml målekolbe og fylle 

opp til streken med Milli-Q-vann.  

Løsning med 20 mM HCOOH 

Løsningen ble laget ved å overføre 755 µl HCOOH til egnet beholder med noe Milli-Q-vann i 

allerede. Det ble deretter fylt opp til totalt 1 liter med Milli-Q-vann. Løsningen ble oppbevart 

ved romtemperatur.  

Løsning med amin tilsatt til 40 mM NaOH 

For forsøk der det ble tilsatt ulike aminer, dibutylamin, sykloheksylamin og triheksylamin, til 

brønnene i bunnplaten (se avsnitt 3.8.3), ble det laget løsninger med hvert enkelt amin i 

NaOH. En 0,012 mM løsning ble laget ved fortynning av en alikvot av løsningen med 40 mM 

NaOH i en 50 ml målekolbe.  

3.4.3 Standarder 

I denne oppgaven brukes begrepet standarder om løsningene som det antas at gir 100 % 

utbytte eller prosesseffektivitet. Standardene ble ikke ekstrahert.  

Standarder ble laget i dramsglass ved å fortynne romtemperert arbeidsløsning med 20 mM 

HCOOH til ønsket konsentrasjonsnivå. Disse ble benyttet i beregninger når det gjaldt 
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prosesseffektivitet i innledende forsøk og i optimaliseringen, samt ekstraksjoner på 

polypropylenmembran.  

I valideringen ble det brukt standarder i forsøkene der matrikseffekter ble undersøkt. Det ble 

benyttet fire paralleller. Standarder ble også benyttet ved beregning av ekstraksjonsutbytte. 

Blank plasma ble ekstrahert etterfulgt av tilsetning av IS og standard til akseptorfasen.  

3.4.4 Kalibratorer 

Begrepet kalibrator brukes i denne oppgaven for romtemperert plasma tilsatt analytt til ønsket 

konsentrasjon før ekstraksjon. Med utgangspunkt i arbeidsløsningen med like konsentrasjoner 

ble det laget fortynningsrekker ved å fortynne til ønsket konsentrasjon. Se Tabell 3.8 for 

oversikt over kalibratorer og deres konsentrasjoner.  

Tabell 3.8 Oversikt over kalibratorer og deres konsentrasjoner 

Kalibrator Konsentrasjon (ng/ml 

Kalibrator 1 0,5 

Kalibrator 2 1 

Kalibrator 3 5 

Kalibrator 4 15 

Kalibrator 5 50 

Kalibrator 6 100 

Kalibrator 7 250 

Kalibrator 8 500 

Kalibrator 9 750 

Kalibrator 10 1000 

 

Kalibrator 1 og 2 ble kun benyttet under bestemmelse av MDK og MKK. Kalibrator 5–10 ble 

brukt ved innledende forsøk og under optimaliseringen. I metodevalideringen ble kalibrator 

3–10 brukt for å teste linearitet og kalibrator 3, 4, 5, 7 og 10 til andre deler av valideringen. 
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3.4.5 QC-prøver 

Til valideringen ble det laget QC-prøver. Disse ble laget på samme måte som kalibratorene, 

men for et annet formål. QC-prøvene var i konsentrasjoner forskjellig fra kalibratorene og en 

oversikt er vist i Tabell 3.9.  

Tabell 3.9 Oversikt over QC-prøver 

QC-prøve Konsentrasjon (ng/ml) 

QC1 7,5 

QC2 75 

QC3 750 

 

3.4.6 Intern standard 

En bruksløsning av 13C-merket MDA i Milli-Q-vann ble benyttet som intern standard. Denne 

var ferdiglaget og tilgjengelig fra FHI. Kjemisk struktur til 13C6-MDA er vist i Figur 7. 

Løsningen med intern standard ble oppbevart i romtemperatur. Det er tidligere vist at MDA er 

stabil i minst ett år ved romtemperatur [40]. 

 

Figur 7 Struktur av 13C6-MDA 

3.4.7 Biologiske prøveløsninger 

Plasma ble brukt som matriks. Plasma var fra Oslo Universitetssykehus (Oslo, Norge). 

Plasma ble oppbevart i plastrør i fryser ved -25 ºC og tint til romtemperatur før tillaging av 

biologiske prøveløsninger.  
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3.4.8 Mobilfaser 

Mobilfase A 

Mobilfase A ble laget ved å blande 950 ml 20 mM HCOOH med 50 ml metanol i egnet 

beholder.  

Mobilfase B 

Mobilfase B ble laget ved å blande 50 ml 20 mM HCOOH med 950 ml metanol i egnet 

beholder.  

Beholderne ble satt på ultralydbad i 10 minutter for å fjerne luftbobler fra løsningene før de 

ble tatt i bruk.  

3.5 Instrumentelle betingelser 
Analysene ble utført på et UHPLC-MS/MS-instrument med ionefelle fra Thermo (LTQ XL 

MS) som brukte elektrosprayionisasjon i positiv modus (se Tabell 3.10).  

3.5.1 Væskekromatografi 

UHPLC ble utført under betingelsene som vist i Tabell 3.10. Systemet som ble benyttet 

bestod av Dionex UltiMate 3000 WPS TSR autosampler, HPG 3400 RS pumpe, TCC 3000 

RS kolonneovn og SRD 3600 degasser fra Thermo Scientific (San Jose, CA, USA).  
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Tabell 3.10 Betingelser for UHPLC 

Injeksjonsvolum 2 µl 

Injeksjonsmetode 100 µl, partial loop 

Seal wash 10 % metanol i Milli-Q-vann 

Kolonnetemperatur 40 ºC 

Total analysetid 20 minutter 

Kolonne 
Acquity UPLC® HSS T3 2,1x100 mm, 1,8 µm 

partikler, porestørrelse 100 Å 

Mobilfase A 95 % 20 mM HCOOH i Milli-Q-vann, 5 % metanol 

Mobilfase B 5 % 20 mM HCOOH i Milli-Q-vann, 95 % metanol 

Mobilfase C og D 50 % Milli-Q-vann, 50 % metanol 

 

Mobilfasens gradient er oppsummert i Tabell 3.11  

Tabell 3.11 Mobilfasens gradient, LC-MS-metode 2 

Retensjon (min) Flow (ml/min) % A % B 

0,0 0,300 85 15 

15,0 0,300 50 50 

15,1 0,300 0 100 

16,9 0,300 0 100 

17,0 0,300 85 15 

20,0 0,300 85 15 

 

I de første forsøkene ble det brukt en annen gradient, heretter kalt LC-MS-metode 1. Denne 

presenteres i Tabell 3.12. Total analysesyklus var da 10 minutter, men denne gradienten ble 

erstattet av gradienten presentert i Tabell 3.11, heretter kalt LC-MS-metode 2. Se avsnitt 

4.2.4.  
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Tabell 3.12 Mobilfasens gradient, LC-MS-metode 1 

Retensjon (min) Flow (ml/min) % A % B 

0,0 0,300 90 10 

1,5 0,300 40 60 

5,0 0,300 40 60 

5,1 0,300 0 100 

6,9 0,300 0 100 

7,0 0,300 90 10 

10,0 0,300 90 10 

3.5.2 MS-betingelser 

Massespektrometri ble utført ved bruk av LTQ XL MS (San Jose, CA, USA). Det ble utført 

elektrosprayionisasjon i positiv modus med en sprayspenning på 5 kV og kapillærtemperatur 

på 350 °C. Nitrogen ble brukt som forstøvergass (26 AU) og tørkegass (5 AU).  

Deteksjon ble utført ved bruk av selected reaction monitoring (SRM). Tabell 3.13-3.16 viser 

overganger for analytter og internstandard med LC-MS-metode 2. Overgangene er delt inn i 

fire segmenter basert på retensjonstid for å oppnå flere datapunkter over toppene. 

Tabell 3.13 SRM-overganger, segment 1 (0,00–4,50 min) 

Overgang Kollisjonsenergi (%) Analytt 

178,1 > 161 33 MDAI 

208,1 > 190 34 Metylon 

175,1 > 158 24 Alfa-metyltryptamin 

175,1 > 158 38 5-IT 

154,2 > 137 18 PFA 

186,1 > 169,1 35 13C6-MDA 
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Tabell 3.14 SRM-overganger, segment 2 (4,50–8,25 min) 

Overgang Kollisjonsenergi (%) Analytt 

176,1 > 159 39 6-APB 

197,2 > 119 27 mCPP 

192,2 > 174 32 Pentedron 

276,3 > 205 50 MDPV 

248,1 > 203 49 Metoksetamin 

 

Tabell 3.15 SRM-overganger, segment 3 (8,25–12 min) 

Overgang Kollisjonsenergi (%) Analytt 

248,2 > 84,1 35 Etylfenidat 

210,2 > 178,1 45 2C-E 

 

Tabell 3.16 SRM-overganger, segment 4 (12–20 min) 

Overgang Kollisjonsenergi (%) Analytt 

329,2 > 190,1 31 AH-7921 

294,2 > 277 31 Bromo Dragonfly 

 

MS/MS-optimalisering 

Optimalisering av MS-parametere ble utført ved bruk av programmet LTQ Tune Plus versjon 

2.7 fra Thermo Scientific (Waltham, MA, USA). Det ble infusert løsninger av hver enkel 

analytt i konsentrasjon 500 ng/ml til massespektrometeret ved hjelp av en T-kobling og en 

sprøytepumpe. Mobilfase A ble samtidig pumpet gjennom systemet med hastighet 0,3 

ml/min. For hver analytt ble det kartlagt og valgt ut hvilke fragmentioner som gav best 

signalintensitet, og kollisjonsenergien ble optimalisert. Det ble også foretatt en automatisk 

optimalisering av kapillærtemperatur, gasshastigheter og andre instrumentelle parametere.  
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3.6 Utførelse av PALME 
Det ble utført ekstraksjoner fra vandige prøveløsninger og plasma tilsatt analytt i kjent 

mengde. Fremgangsmåten for disse beskrives i punktene nedenfor. Det ble utført PALME på 

både de kommersielt tilgjengelige akseptorplatene med membranfiltre bestående av det 

porøse materialet polyvinylidenfluorid (PVDF) og akseptorplater med membranfiltre 

bestående av polypropylen (PP). Figur 8 viser de ulike delene i oppsettet som brukes i 

PALME.  

 

Figur 8 De ulike delene som brukes i oppsett med PALME: bunnplate, akseptorplate med PVDF-
membraner vendt opp og topplokk 

3.6.1 Ekstraksjon fra vandige prøveløsninger 

En innledende undersøkelse med ekstraksjon fra vandige prøveløsninger ble foretatt. Stam-

løsningene ble fortynnet 1:1000 og 5 µl av hver enkelt fortynnet løsning ble pipettert over i en 

felles arbeidsløsning i en 5 ml kolbe, og det ble fylt opp til merket med 10 mM NaOH. Før 

ekstraksjon ble 250 µl av arbeidsløsningen overført til hver donorbrønn. Akseptorplaten ble 

vendt opp ned, og 3 µl dodecylacetat ble avsatt med pipette på PVDF-membranen og dette 

utgjorde den organiske fasen. Akseptorplaten ble snudd tilbake igjen og det ble overført 50 µl 
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20 mM HCOOH til brønnen i akseptorplaten som akseptorløsning. Det ble utført for fem 

paralleller. Ved et antatt ekstraksjonsutbytte på 100 % vil dette gi fem ganger 

oppkonsentrering. 

Før ekstraksjon ble bunn- og akseptorplate kneppet sammen. Et topplokk ble satt på for å 

hindre fordamping av akseptorløsningen. Det ferdige oppsettet ble festet til ristemaskinen som 

ristet med en ristehastighet på 900 rpm i 60 minutter, som etter dette forsøket ble økt til 120 

minutter, se avsnitt 4.2.2. 

Etter risting ble ekstraktene umiddelbart overført fra akseptorplaten til glassvialer for å stoppe 

eventuell videre ekstraksjon. For å kunne overføre så mye akseptorløsning som mulig, ble det 

benyttet et innstilt pipettevolum på 50 µl.  

3.6.2 Ekstraksjon fra plasma 

I de innledende forsøkene ble det utført ekstraksjoner i konsentrasjonsområdet 50 ng/ml til 

1000 ng/ml, kalibrator 5–10, eller 125 µl prøveløsning (se Tabell 3.17). Før ekstraksjon ble 

det pipettert 125 µl av kalibratorene i brønnene i donorplaten, samt 125 µl 40 mM NaOH. 3 

µl dodecylacetat ble avsatt med pipette på membranen, og 50 µl 20 mM HCOOH ble overført 

til hver brønn i akseptorplaten. Ekstraksjonen pågikk i 120 minutter. Ekstraksjonstiden ble 

undersøkt og siden en ekstraksjonstid på 120 minutter var mer gunstig, ble ekstraksjonstiden 

økt til 120 minutter etter innledende forsøk med vandige prøveløsninger. Internstandard ble 

ikke brukt i innledende forsøk.  

I senere forsøk og under valideringen ble det utført ekstraksjoner med plasma tilsatt analytter i 

et konsentrasjonsområde 50 ng/ml til 1000 ng/ml (også ned til 5 ng/ml under valideringen og 

0,5 ng/ml i et forsøk før valideringen), der 125 µl plasma tilsatt analytt i ønsket konsentrasjon 

ble pipettert over i hver brønn i bunnplaten. Det ble også tilsatt 115 µl 40 mM NaOH og 10 µl 

intern standard i hver brønn i bunnplaten. Volum og type organisk væskemembran varierer. 

50 µl 20 mM HCOOH ble benyttet som akseptorløsning.  
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3.7 Identifisering av problem knyttet til PVDF-
membran 

3.7.1 Analytter inndelt i grupper 

Forsøk for å prøve å identifisere problemet man har observert tidligere knyttet til linearitet 

med PVDF-membran [24], ble utført ved å dele analyttene inn i grupper med ulikt antall 

analytter, se Tabell 3.17. Dette ble utført fordi det var mistanke om uspesifikk binding til 

membran/brønn som mettes på et tidspunkt. Løsninger der to og to stoffer tilsettes etter tur ble 

laget ved å tilsette en beregnet mengde av hver stamløsning slik at alle løsningene har 

konsentrasjon 100 ng/ml av samtlige analytter (se Tabell 3.18). 

Før ekstraksjon ble det pipettert 125 µl av løsning #1–#7 i brønnene i donorplaten. Deretter 

ble det tilsatt 125 µl 40 mM NaOH. Dette ble utført for fire paralleller. Den organiske fasen, 3 

µl dodecylacetat ble avsatt med pipette på membranen. I akseptorplaten ble det pipettert 50 µl 

20 mM HCOOH.  

Tabell 3.17 Prøveløsninger knyttet til studier av linearitet med PVDF-membran 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
6-APB 

AH-7921 
6-APB 

AH-7921 
6-APB 

AH-7921 
6-APB 

AH-7921 
6-APB 

AH-7921 
6-APB 

AH-7921 
6-APB 

AH-7921 

 
5-IT 

PFA 
5-IT 

PFA 
5-IT 

PFA 
5-IT 

PFA 
5-IT 

PFA 
5-IT 

PFA 

  
Bromo 

Dragonfly 

2C-E 

Bromo 

Dragonfly 

2C-E 

Bromo 

Dragonfly 

2C-E 

Bromo 

Dragonfly 

2C-E 

Bromo 

Dragonfly 

2C-E 

   
Etylfenidat 

Metoksetamin 
Etylfenidat 

Metoksetamin 
Etylfenidat 

Metoksetamin 
Etylfenidat 

Metoksetamin 

    
mCPP 

Metylon 
mCPP 

Metylon 
mCPP 

Metylon 

     
Alfa-

metyltryptamin 

MDPV 

Alfa-

metyltryptamin 

MDPV 

      
MDAI 

Pentedron 
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Tabell 3.18 Volum av hver stamløsning som tilsettes 5 ml plasma for å oppnå 100 ng/ml 

Analytt Volum til 5 ml plasma for å oppnå 100 ng/ml 

6-APB 124,6 µl 

AH-7921 184,4 µl 

5-IT 67,4 µl 

PFA 112,8 µl 

Bromo Dragonfly 51,6 µl 

2C-E 95,2 µl 

Etylfenidat 172,8 µl 

Metoksetamin 60,2 µl 

mCPP 101,4 µl 

Metylon 48,2 µl 

Alfa-metyltryptamin 57,4 µl 

MDPV 112,8 µl 

MDAI 101,2 µl 

Pentedron 52,6 µl 

3.8 Forsøksoppsett ved optimalisering av 
ekstraksjon fra plater med PVDF-membran 
Etter de innledende ekstraksjonene ble det gjort forsøk for å bedre ekstraksjon med PVDF-

membran. Ulike parametere som ekstraksjonstid, ulike organiske væskemembraner, ulike 

volum organisk væskemembran og ulike tilsetninger til donorbrønn ble undersøkt for å bedre 

ekstraksjonen med PVDF-membran. Effekten av de ulike forsøkene ble vurdert ved å 

estimere prosesseffektivitet, RSD-verdier og r2-verdier.  

3.8.1 Ekstraksjonstid 

Optimal ekstraksjonstid ble bestemt ved å undersøke prosesseffektivitet og RSD-verdier etter 

5 min, 20 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min og 180 min. Det ble ekstrahert fire paralleller 

av plasma tilsatt analytt i konsentrasjon 500 ng/ml med 3 µl dodecylacetat som organisk 

væskemembran. 
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3.8.2 Organisk væskemembran 

Valg av organisk væskemembran 

Diheksyleter og dodecylacetat ble testet som organisk væskemembran, med og uten tilsetning 

av 1 % trioktylamin. Dette ble utført i systemet der analyttene var inndelt i grupper. Det ble 

utført ekstraksjoner for løsning #1, #4 og #7 med 3 µl dodecylacetat og 5 µl diheksyleter. 125 

µl plasma tilsatt analytt i ønsket konsentrasjon og 125 µl 40 mM NaOH ble tilsatt donorbrønn 

og 50 µl 20 mM HCOOH til akseptorbrønnen. Dette ble utført for fire paralleller. Organisk 

væskemembran ble variert som vist i Tabell 3.19. Tabellen viser en oversikt over hvilke 

forsøk som ble foretatt.  

Tabell 3.19 Forsøksoppsett med ulike organiske væskemembraner 

5 µl diheksyleter 3 µl dodecylacetat 

Uten 1 % trioktylamin Med 1 % trioktylamin Uten 1 % trioktylamin Med 1 % trioktylamin 

Løsning #1 Løsning #1 Løsning #1 Løsning #1 

Løsning #4 Løsning #4 Løsning #4 Løsning #4 

Løsning #7 Løsning #7 Løsning #7 Løsning #7 

 

3.8.3 Tilsetninger til donorbrønn 

Tilsetning av citalopram 

Det ble gjort forsøk der det ble undersøkt om ekstraksjonen kunne forbedres ved hjelp av 

tilsetninger i donorbrønnen. I første omgang ble citalopram tilsatt til systemet med analytter 

inndelt i grupper. Løsning #1, #4 og #7 ble brukt i dette forsøket og 3 µl dodecylacetat ble 

benyttet som organisk væskemembran. Åtte paralleller av hver løsning ble pipettert over i 

brønnene i bunnplaten, der fire av brønnene inneholdt 125 µl plasma tilsatt analytt (løsning 

#1, #4 eller #7), 115 µl 40 mM NaOH og 10 µl citalopram i konsentrasjon 100 µg/ml (4 

µg/ml tilsvarende 0,012 mM). De andre fire inneholdt 125 µl plasma med analytt, 115 µl 40 

mM NaOH og 10 µl Milli-Q-vann.  
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Det ble også laget en kalibreringskurve med samtlige analytter i konsentrasjon 50 ng/ml–1000 

ng/ml. Forsøket ble utført på samme måte som over, bortsett fra at kalibrator 5–10 ble 

benyttet istedenfor løsningene med analytter inndelt i grupper. Dette ble utført for fire 

paralleller.  

Tilsetning av ulike aminer 

Siden det var uaktuelt å bruke citalopram som tilsetning i brønnen i reelle analyser, se avsnitt 

4.2.3, ble hydrofobe aminer testet som tilsetning i brønnene i bunnplaten for å bedre 

ekstraksjonen. Det ble utført ekstraksjoner med seks ulike konsentrasjoner i området 50 ng/ml 

til 1000 ng/ml der dibutylamin, sykloheksylamin og triheksylamin ble tilsatt i konsentrasjon 

0,012 mM, tilsvarende mengde tilsatt citalopram som beskrevet over. Forsøket ble utført med 

fire paralleller. Før ekstraksjon ble det pipettert 125 µl 40 mM NaOH med det aktuelle aminet 

tilsatt i konsentrasjon tilsvarende 0,012 mM i hver enkelt brønn i bunnplaten, samt 100 µl 

plasma og 25 µl analytt i ønsket konsentrasjon. 3 µl dodecylacetat ble benyttet som organisk 

væskemembran, og akseptorløsningen, 50 µl 20 mM HCOOH, ble overført til brønnene i 

akseptorplaten. Ekstraksjonstiden var 120 minutter.  

Det ble også utført forsøk med sykloheksylamin i prøven med ulike organiske 

væskemembraner, henholdsvis 3 µl dodecylacetat med 1 % trioktylamin og 5 µl dodecylacetat 

med 1 % trioktylamin. Det ble også utført forsøk uten sykloheksylamin i prøven til 

sammenligning. Her ble organisk væskemembran 3 µl dodecylacetat med 1 % trioktylamin 

brukt. Forsøkene ble utført på samme måte som beskrevet over, men noen få unntak. For 

ekstraksjonene med sykloheksylamin i brønnen ble det pipettert 125 µl 40 mM NaOH tilsatt 

0,024 mM sykloheksylamin i brønnene i bunnplaten, mens for ekstraksjonen uten 

sykloheksylamin ble det pipettert 125 µl 40 mM NaOH i brønnene i bunnplaten. Organisk 

væskemembran ble variert som beskrevet. Akseptorløsning var 50 µl 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid var 120 minutter, og det ble utført fire paralleller.  

Tilsetning av metanol 

På grunn av positive erfaringer knyttet til metanol-tilsetning til prøveløsning i et parallelt 

forskningsprosjekt, ble det også utført forsøk med tilsetning av metanol til prøvene i denne 

oppgaven. Det ble laget en kalibreringskurve med konsentrasjonene 50 ng/ml, 250 ng/ml og 

750 ng/ml med og uten tilsetning av metanol til prøveløsningen. Før ekstraksjon ble 125 µl 
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plasma tilsatt analytt, 115 µl 40 mM NaOH og 10 µl internstandard tilsatt brønnene i 

donorplaten for prøveløsningene uten metanol-tilsetning. For prøveløsningene med metanol-

tilsetning ble det før ekstraksjon pipettert 125 µl plasma tilsatt analytt, 105 µl 40 mM NaOH, 

10 µl internstandard og 10 µl metanol i donorbrønner. Dette ble utført for fire paralleller. 5 µl 

dodecylacetat med 1 % trioktylamin ble brukt som organisk væskemembran, og 

ekstraksjonstiden ble satt til 120 minutter.  

Det ble deretter utført ekstraksjoner i et lavere konsentrasjonsområde: 0,5 ng/ml, 1 ng/ml, 5 

ng/ml, 15 ng/ml og 50 ng/ml, med og uten tilsetning av metanol i prøvene. Før ekstraksjon ble 

125 µl plasma tilsatt analytt, 115 µl 40 mM NaOH og 10 µl internstandard tilsatt 

donorbrønnene for prøver uten tilsetning av metanol. Disse prøvene ble også brukt for å 

bestemme MDK og MKK. For prøvene med metanoltilsetning ble 125 µl plasma tilsatt 

analytt, 105 µl 40 mM NaOH, 10 µl internstandard og 10 µl metanol pipettert over i 

donorbrønner. Dette ble gjort for fire paralleller. 5 µl dodecylacetat med 1 % trioktylamin ble 

benyttet som organisk væskemembran og ekstraksjonen pågikk i 120 minutter.  

Samtidig med forsøket med i lavt konsentrasjonsområde, ble det ekstrahert en 

kalibreringskurve med konsentrasjoner 50 ng/ml, 100 ng/ml, 250 ng/ml, 500 ng/ml, 750 ng/ml 

og 1000 ng/ml som ble analysert med LC-MS-metode 2. 5 µl dodecylcacetat med 1 % 

trioktylamin ble benyttet som organisk væskemembran og ekstraksjonstid ble satt til 120 

minutter.  

3.8.4 Forsøk på polypropylen-membran 

Det har tidligere vist seg at membraner av materialet polypropylen gir god linearitet selv uten 

tilsetninger som trioktylamin til organisk væskemembran [6]. Det ble derfor utført 

ekstraksjoner i konsentrasjonsområdet 50 ng/ml til 1000 ng/ml på membraner av 

polypropylen-materiale også. Bunnplate og topplokk som ble benyttet var det samme som i de 

andre forsøkene. Flere forsøk ble utført fordi metoden ble endret underveis, og det var 

ønskelig å analysere med metode 2 også. Oppsettet som gjaldt for resultatene som er 

presentert i Tabell 4.8 og Tabell 4.9 var følgende: 125 µl plasma med analytt, 10 µl 

internstandard og 115 µl 40 mM NaOH ble pipettert i brønnen i bunnplaten. 5 µl 

dodecylacetat ble benyttet som organisk væskemembran, og 50 µl 20 mM HCOOH ble 

pipettert i brønnene i mottakerplaten som akseptorfase. Dette ble utført for fire paralleller. 
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3.9 Validering av metoden 
I metodevalideringen ble følgende parametere inkludert: linearitet, overdrag i LC-MS/MS, 

matrikseffekter, presisjon og nøyaktighet, ekstraksjonsutbytte og minste detekterbare og 

kvantifiserbare konsentrasjon (MDK og MKK). Det ble utført en noe begrenset validering, og 

spesifisitet og holdbarhet er ikke inkludert, fordi fokuset var å optimalisere 

metodeparametere.  

3.9.1 Linearitet 

Linearitet ble undersøkt i henhold til EMAs retningslinjer [41]. Det ble ekstrahert fire 

paralleller av åtte konsentrasjonsnivå: 5 ng/ml, 15 ng/ml, 50 ng/ml, 100 ng/ml, 250 ng/ml, 

500 ng/ml, 750 ng/ml og 1000 ng/ml. Vektede kvadratiske (1/x) ble laget i dataprogrammet 

tilhørende analyseinstrumentet, Xcalibur, og kurvenes r2-verdi ble estimert.  

3.9.2 Overdrag i LC-MS 

Overdrag (carry-over) ble undersøkt i henhold til EMAs retningslinjer [41]. Det ble utført ved 

at en prøve med ti ganger så høy konsentrasjon som den høyeste standarden (1000 ng/ml) ble 

injisert etterfulgt av tre ekstraherte prøver med kun plasma og intern standard tilsatt. Ved 

tillaging av prøven ble arbeidsløsningen med like konsentrasjoner av alle analyttene brukt, og 

denne var også utgangspunkt for standardene og kontrollene. Prøven ble ikke ekstrahert.  

3.9.3 Matrikseffekter 

Matuszewskis metode ble benyttet for å undersøke matrikseffekter i denne oppgaven [3], der 

akseptorfase fra ekstrahert blank plasma (tilsatt analytter og internstandard etter ekstraksjon) 

ble sammenlignet med ubehandlet akseptorfase (tilsatt analytter og internstandard). Det ble 

undersøkt to konsentrasjonsnivå, QC1 og QC3, som representerte henholdsvis lavt og høyt 

nivå innenfor det lineære området for samtlige analytter.  

Forsøksoppsettet var følgende: A: analytter og internstandard ble tilsatt akseptorfase for 

begge konsentrasjonsnivå, to paralleller. B: analytter og internstandard ble tilsatt ekstrahert 

blank plasma, to paralleller. 
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Matrikseffekter (ME) ble beregnet med ligningen: ME (%) = B/A, der arealet av A og B ble 

benyttet.  

A: Analytter og internstandard tilsatt akseptorfase ble laget ved å tilsette 10 µl internstandard 

til 140 µl med analyttløsning i maursyre med konsentrasjoner svarende til konsentrasjonene 

QC-prøvene har etter oppkonsentrering.  

B: Analytter og internstandard tilsatt ekstrahert blank plasma ble laget ved å ekstrahere 16 

prøver med blank plasma, for deretter å slå sammen fire og fire, slik at det totalt ble to 

paralleller for hvert konsentrasjonsnivå. Analytter fra en prøve bestående av 125 µl plasma og 

125 µl 40 mM NaOH ble ekstrahert, og ekstraktene ble deretter blandet. For hvert 

konsentrasjonsnivå ble 125 µl ekstrakt blandet med 10 µl internstandard og 15 µl analytt i 

ønsket konsentrasjon, overført til vialer og analysert. Mengde analytt som skulle tilsettes ble 

beregnet ved å ta utgangspunkt i konsentrasjon QC-prøvene har etter oppkonsentrering.  

På grunn av manglende tilgang til forskjellige batcher med plasma er forsøket begrenset til én 

lot, og er derfor ikke et fullverdig matrikseffektforsøk, men kun en indikasjon. Relativ 

matrikseffekt er derfor ikke beregnet.  

3.9.4 Presisjon og nøyaktighet 

Presisjon og nøyaktighet innen serie (repeterbarhet) og mellom serie (reproduserbarhet) ble 

bestemt på tre ulike konsentrasjonsnivå (QC1-3). Repeterbarheten ble vurdert ved å 

ekstrahere ti paralleller, mens reproduserbarheten ble bestemt ved å ekstrahere fire paralleller 

på tre ulike dager. Reproduserbarhet kunne med fordel blitt kjørt over flere dager, men tre 

dager ble ansett som tilstrekkelig. Presisjon ble angitt som RSD og nøyaktighet som 

prosentavvik fra teoretisk verdi.  

3.9.5 Ekstraksjonsutbytte og prosesseffektivitet 

Ekstraksjonsutbytte 

Ekstraksjonsutbytte ble benyttet under valideringen. Ekstraksjonsutbyttet ble undersøkt på to 

konsentrasjonsnivå, QC1 og QC3, for å ha mulighet til å avdekke et eventuelt 

konsentrasjonsavhengig ekstraksjonsutbytte. Fire paralleller av prøve ble tilsatt analytt etter 
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ekstraksjon av blank plasma, og åtte paralleller av prøve ble tilsatt analytt før ekstraksjon av 

blank plasma. Signalintensiteten ble sammenlignet. Ekstraksjonsutbyttet ble beregnet ved å 

sammenligne responsen til prøvene som ikke ble ekstrahert  mot prøvene som ble ekstrahert 

(tilsvarende 100 % utbytte), se Ligning 5.  

Følgende er definert: A er analytter i mobilfase, B er prøver der analytt er tilsatt etter 

ekstraksjon og C er prøver der analytt er tilsatt før ekstraksjon.  

Formel for ekstraksjonsutbytte er følgende:  

Ligning 5 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 = 	   ABCDEF
ABCDEG

∙ 100	  % 

Prosesseffektivitet 

Under innledende forsøk og optimalisering ble prosesseffektivitet benyttet som parameter 

istedenfor ekstraksjonsutbytte. Det ble laget en standard i mobilfase som tilsvarte 100 % 

utbytte, og det ble beregnet prosesseffektivitet etter Ligning x.  

Ligning 6 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 	   ABCDEF
ABCDEP

∙ 100	  % 

3.9.6 Minste detekterbare konsentrasjon 

For å beregne minste detekterbare konsentrasjon (MDK) ble det utført ekstraksjoner for 

plasma tilsatt analytt i ønsket konsentrasjon, kalibratorer 1–10. Se avsnitt 3.8.3. MDK ble 

beregnet ved signal/støy-forhold på minst 3. Det ble ekstrahert fire paralleller.  

3.9.7 Minste kvantifiserbare konsentrasjon 

For å beregne minste kvantifiserbare konsentrasjon (MKK) ble det utført ekstraksjoner for 

plasma tilsatt analytt i ønsket konsentrasjon, kalibratorer 1–10. Se avsnitt 3.8.3. MKK ble 

beregnet ved signal/støy-forhold på minst 10. Det ble ekstrahert fire paralleller.   
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4 Resultater og diskusjon 

4.1 Innledende forsøk 

4.1.1 Ekstraksjon fra vandige prøveløsninger 

Innledningsvis ble det utført ekstraksjoner fra vandige prøveløsninger for å få en indikasjon 

på retensjonsrekkefølgen til de ulike analyttene i oppgaven. Retensjonsrekkefølgen er vist i 

Tabell 4.1. Dette ble utført med LC-MS-metode 1. 

Tabell 4.1 Oversikt over retensjonstider med LC-MS-metode 1 

Stoff Retensjonstid 

MDAI 2,59 min 

Metylon 2,78 min 

Alfa-metyltryptamin 3,06 min 

6-APB 3,18 min 

Pentedron 3,20 min 

mCPP 3,27 min 

MDPV 3,32 min 

Metoksetamin 3,33 min 

5-IT 3,38 min 

Etylfenidat 3,48 min 

2C-E 3,73 min 

PFA 3,96 min 

AH-7921 4,16 min 

Bromo DragonFLY 4,36 min 

Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 250 µl løsning med analytter i 10 mM NaOH. Organisk væskemembran: 3 
µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 60 minutter. 
Risting: 900 rpm. n=5.  

4.1.2 Identifisering av problem knyttet til PVDF-membran 

Tidligere arbeid med PALME har vist problemer knyttet til linearitet, og at dette trolig hadde 

sammenheng med uspesifikk binding av analytt til PVDF-membranen [6, 24]. Innledningsvis 

var det i denne oppgaven ønskelig å undersøke om dette var avhengig av antall stoffer tilstede 

i prøven, og om PVDF-membranen på et tidspunkt ble mettet med økende antall stoffer i 
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prøven. Det ble derfor utført forsøk der det ble ekstrahert løsninger av analyttene inndelt i 

ulike grupper, se Tabell 3.17. Konsentrasjonen av hvert stoff var 50 ng/ml. Organisk 

væskemembran benyttet i dette forsøket var 3 µl dodecylacetat. Resultatene er vist i Figur 9. 

Analyttene vist i figurene nedenfor gav god respons og var representative for utvalget av 

analytter i oppgaven.  

 

Figur 9 Respons plottet mot antall analytter tilstede i prøveløsningen for fire analytter. 
Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl prøveløsning av analytter (50 ng/ml), 125 µl 40 mM NaOH. 
Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH, Membranmateriale: PVDF 
Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Som figurene viser økte responsen med antall analytter i prøven. Dette kan tyde på at det er en 

uspesifikk binding, der bindingssetene gradvis mettes ved økende antall analytter. Disse 

resultatene indikerer at dersom bindingssetene kan mettes ved tilsetninger i prøvene/organisk 

væskemembran, kan forbedret ekstraksjon av analyttene oppnås.  
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4.2 Optimalisering av ekstraksjonsparametere 

4.2.1 Organisk væskemembran 

For samme system som beskrevet i avsnitt 4.1.2 ble det også utført ekstraksjon med ulike 

organiske løsningsmidler med og uten tilsetning av trioktylamin for å se om det kunne bedre 

ekstraksjonen ved å mette de aktive setene i PVDF-membranen. Basert på tidligere erfaringer 

ble det besluttet å teste 5 µl diheksyleter og 3 µl dodecylacetat både med og uten 1 % 

trioktylamin [6]. Tilsetning av trioktylamin til diheksyleter har tidligere gitt resultater med 

høyere ekstraksjonsutbytte enn uten tilsetning, men samtidig har det også blitt observert noe 

økning i standardavvik for enkelte av analyttene [24]. I Figur 10 og 11 nedenfor er det vist 

resultater for de fire ulike væskemembranene for løsning #4, der åtte analytter var inkludert. 

Gjennomsnitt av RSD for samtlige analytter for fire ulike organiske væskemembraner er vist i 

Tabell 4.2.  

 

Figur 10 Respons med ulike organiske væskemembraner for 6-APB, AH-7921, alfa-metyltryptamin og 
PFA. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl prøveløsning av analytter (50 ng/ml), 125 µl 40 mM NaOH. 
Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: 
PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 
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Figur 11 Respons med ulike organiske væskemembraner for Bromo Dragonfly, 2C-E, etylfenidat og 
metoksetamin. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl prøveløsning av analytter (50 ng/ml), 125 µl 40 
mM NaOH. Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Resultatene viste en større forskjell mellom responsen for diheksyleter med og uten 

trioktylamin. Generelt var prosesseffektiviteten og signalene høyest med 1 % trioktylamin i 

diheksyleter. Relativt standardavvik var også lavere når trioktylamin var tilsatt diheksyleter 

(se Tabell 4.2). Med dodecylacetat var også utbyttene høyere ved tilsetning av trioktylamin, 

mens RSD-verdiene stort sett ikke ble påvirket av trioktylamin.  

Tabell 4.2 RSD-verdier for fire ulike organiske væskemembraner 

 5 µl diheksyleter 3 µl dodecylacetat 

 Uten 1 % TOA Med 1 % TOA Uten 1 % TOA Med 1 % TOA 

Gj.snitt av RSD for 

samtlige analytter 
23 %  8 %  11 %  9 % 

Område 5-44 % 3-15 % 1-28 % 3-23 % 

 

4.2.2 Ekstraksjonstid 

Ekstraksjonstid for samtlige analytter har tidligere blitt undersøkt i et begrenset tidsvindu, og 

prosesseffektivitet ble da målt etter 20 min, 30 min og 40 min. Lengre ekstraksjonstider ble 

ikke testet i tidligere arbeid siden fokuset den gangen var på å minimalisere tidsbruken [24]. I 

denne oppgaven ble fokuset i større grad rettet mot å forbedre ekstraksjonen med hensyn på 

linearitet, lave RSD-verdier og bedre prosesseffektivitet, og forsøk på ekstraksjon mot 
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likevekt med lange ekstraksjonstider ble derfor studert. Det var derfor ønskelig å undersøke 

prosesseffektiviteten for analyttene over et større tidsrom. Prosesseffektiviteten ble målt etter 

5 min, 20 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min og 180 min. Organisk væskemembran 

benyttet i dette forsøket var 3 µl dodecylacetat. For å gi best mulig oversikt vises resultatene 

delt i to figurer, Figur 12 og 13.  

 

Figur 12 Prosesseffektivitet for MDAI, metylon, 5-IT, PFA, alfa-metyltryptamin, 6-APB og metoksetamin, 
0–180 min. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytter (500 ng/ml), 125 µl 40 mM 
NaOH. Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 
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Figur 13 Prosesseffektivitet for pentedron, mCPP, MDPV, etylfenidat, 2C-E, AH-7921 og Bromo 
Dragonfly, 0–180 min. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytter (500 ng/ml), 125 
µl 40 mM NaOH. Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Som Figur 12 og 13 viser økte prosesseffektivteten betydelig for de fleste analyttene frem til 

ekstraksjonen hadde pågått i 120 minutter, men lite ble oppnådd ved å fortsette ekstraksjonen 

til 180 minutter for de aller fleste analyttene. MDAI, 5-IT, alfa-metyltryptamin og 2C-E 

hadde lavere prosesseffektivitet enn de andre analyttene. Dårlig ekstraksjonsutbytte for disse 

analyttene er blitt observert tidligere også [24]. Årsaken til dette er foreløpig uklar, men 

MDAI, 5-IT, alfa-metyltryptamin og 2C-E har alle en log P-verdi lavere enn 2 og er derfor 

forholdsvis polare. Svakere fordeling fra prøveløsningen og inn i væskemembranen kan være 

et resultat av dette, hvilket også vil påvirke ekstraksjonshastigheten.   

Tabell 4.3 viser relativt standardavvik som funksjon av prosesseffektivitet, basert på 

gjennomsnittstall for alle stoffene samlet for å gi bedre oversikt. Som vist i tabell 4.3, så 

indikerer resultatene at ekstraksjonstid ikke påvirker RSD-verdiene i betydelig grad.  
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Tabell 4.3 Gjennomsnitt for relativt standardavvik for samtlige analytter som funksjon av 
prosesseffektivitet 

Tid i minutter RSD, prosesseffektivitet 

5 14 % 

20 10 % 

45 9 % 

60 9 % 

90 11 % 

120 11 % 

180 13 % 

 

Fordi prosesseffektiviteten økte i takt med ekstraksjonstiden opp til 120 minutter for de aller 

fleste analyttene, ble ekstraksjonstiden dermed fastsatt til 120 minutter. Det var lite variasjon i 

RSD-verdier, og ved 120 minutter var tallene for relativt standardavvik tilfredsstillende. 

4.2.3 Tilsetninger til donorbrønn 

Tilsetning av citalopram 

Ettersom antakelsen om uspesifikk binding ble bekreftet av forsøkene i avsnitt 4.1.2, ble det 

forsøkt å tilsette citalopram til prøveløsningene som maskeringsreagens. Strukturen til 

citalopram er vist i Figur 14. Tanken bak dette var å maskere eventuelle bindingsseter i 

membranen og i brønnen i bunnplaten. Citalopram ble valgt basert på at denne forbindelsen 

har lignende kjemiske egenskaper som analyttene. Citalopram er et hydrofobt amin med pKa 

på 9,8 og log P på 3,8 [39].  

 

Figur 14 Struktur av citalopram [39] 
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Første forsøk med tilsetning av citalopram til brønnen ble utført med systemet der analyttene 

var inndelt i grupper, se Tabell 3.17. Konsentrasjon av citalopram i brønnen var 4 µg/ml 

(0,012 mM). 3 µl dodecylacetat ble brukt som organisk væskemembran og det ble ekstrahert i 

120 minutter. Resultatet for løsning #7, der alle analyttene er inkludert, er presentert i Figur 

15.  

 

Figur 15 Respons for samtlige analytter, med og uten tilsetning av citalopram til prøveløsningen (vann). 
Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl prøveløsning, 115 µl 40 mM NaOH, 10 µl 100 µg/ml citalopram 
(10 µl Milli-Q-vann for prøver til sammenligning). Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. 
Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 
rpm. n=4. 

Resultatene fra forsøkene indikerte noe bedre respons ved tilsetning av citalopram til 

brønnene i bunnplaten, men det var nødvendig å utføre flere forsøk.  

I etterfølgende forsøk ble ekstraksjoner fra plasma i konsentrasjonsområdet 50 ng/ml til 1000 

ng/ml utført med tilsetning av citalopram i prøveløsningen så konsentrasjonen av citalopram 

var 4 µg/ml (0,012 mM) og 3 µl dodecylacetat ble brukt som organisk væskemembran. 

Ekstraksjonstiden ble satt til 120 minutter. Korrelasjonskoeffisienter for samtlige analytter er 

vist i Tabell 4.4.   
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Tabell 4.4 Korrelasjonskoeffisienter for samtlige analytter (plasma) 

 

Betingelser: 1/x-vekting og kvadratisk tilpasning. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt 
analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 10 µl 100 µg/ml citalopram. Organisk væskemembran: 3 
µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 
minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Som Tabell 4.4 viser hadde metylon og mCPP r2-verdier høyere enn 0,99. De resterende 

stoffene viste linearitet som hadde lavere r2-verdi, og som ikke ble ansett som 

tilfredsstillende. Det er viktig å legge til at citalopram er et legemiddel som blant annet brukes 

i behandling av depresjoner, og det er derfor uegnet som tilsetning i en endelig metode for 

måling av rusmidler fordi slike prøver potensielt kan inneholde citalopram i utgangspunktet. 

Citalopram er også en forholdsvis kostbar substans å bruke som maskeringsreagens. 

Tilsetning av citalopram, som er et hydrofobt amin, til brønnene i bunnplaten ga likevel en 

god indikasjon på at tilsetning av maskeringsreagens kan være hensiktsmessig for å bedre 

signalene for rusmidlene og deres linearitet. 

Tilsetning av ulike aminer 

Tatt i betraktning at citalopram ikke var egnet som tilsetning i denne metoden (fordi det er et 

forholdsvis kostbart legemiddel), var det ønskelig å finne et lignende stoff som kunne tilsettes 

Analytter Uten TOA, med 

citalopram 

MDAI 0,963 

Metylon 0,992 

Alfa-metyltryptamin 0,943 

6-APB 0,980 

Metoksetamin 0,978 

Pentedron 0,965 

mCPP 0,994 

MDPV 0,975 

5-IT 0,951 

Etylfenidat 0,982 

2C-E 0,966 

PFA 0,963 

AH-7921 0,980 

Bromo Dragonfly 0,986 

Gjennomsnitt 0,973 
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til prøvene for å maskere uspesifikk adsorpsjon. Ulike aminer ble undersøkt som 

maskeringsreagens, og det ble bestemt å utføre ekstraksjoner med tilsetninger av 

sykloheksylamin, dibutylamin og triheksylamin i prøveløsningene. Disse stoffene var 

lignende citalopram når det gjaldt fysio-kjemiske egenskaper, men benyttes ikke som 

legemidler og er rimelige i innkjøp. Dibutylamin, sykloheksylamin og triheksylamin ble tilsatt 

brønnene i bunnplaten i konsentrasjon 0,012 mM, tilsvarende tilsetningen av citalopram. 3 µl 

dodecylacetat ble brukt som organisk væskemembran og ekstraksjonstiden ble satt til 120 

minutter. Resultatene er presentert i Figur 16, 17 og 18, og viser sammenhengen mellom 

konsentrasjon og respons ved LC-MS-analyse av PALME-ekstraktene. Suksessparameter i 

disse eksperimentene var god linearitet i form av høye r2-verdier.  

 

Figur 16 Linearitet for MDAI, metylon, alfa-metyltryptamin og 6-APB med sykloheksylamin tilsatt 
prøveløsningen. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 100 µl plasma, 25 µl analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 125 
µl 0,024 mM sykloheksylamin i 40 mM NaOH. Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 
µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 
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Figur 17 Linearitet for MDAI, metylon, alfa-metyltryptamin og 6-APB med dibutylamin tilsatt 
prøveløsningen. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 100 µl plasma, 25 µl analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 125 
µl 0,024 mM dibutylamin i 40 mM NaOH. Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 
20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

 

Figur 18 Linearitet for MDAI, metylon, alfa-metyltryptamin og 6-APB med triheksylamin tilsatt 
prøveløsningen. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 100 µl plasma, 25 µl analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 125 
µl 0,024 mM triheksylamin i 40 mM NaOH. Organisk væskemembran: 3 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 
20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 
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Som vist i Figur 16, 17 og 18 var det ingen av de tre aminene som utelukkende ga r2-verdier 

over 0,99. Resultater er vist her for fire analytter, for fullstendig oversikt over disse 

resultatene, se Vedlegg 1. Det ble likevel besluttet å utføre videre ekstraksjoner med 

sykloheksylamin. Sykloheksylamin er det mest vannløselige av de tre aminene som ble testet, 

og dette ble ansett som en fordel for å unngå mest mulig at aminet ble fjernet fra 

prøveløsningen som følge av ekstraksjon inn i væskemembranen.  

Det ble videre gjort ekstraksjoner med analyttene i konsentrasjonsområdet 50 ng/ml til 1000 

ng/ml med 3 µl dodecylacetat med tilsetning av 1 % trioktylamin som væskemembran, med 

og uten tilsetning av sykloheksylamin i brønnene i bunnplaten i tilsvarende mengde som i 

tidligere forsøk. Ekstraksjonstiden var også i dette forsøk 120 minutter. Resultatene er 

presentert i Tabell 4.5. I denne tabellen er det også inkludert korrelasjonskoeffisienter fra de 

tidligere forsøkene til sammenligning. Av praktiske årsaker er tabellene laget basert på verdier 

beregnet i Xcalibur og figurene er laget i excel basert på gjennomsnitt av punktene, og disse 

er derfor ikke direkte sammenlignbare.   
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Tabell 4.5 Korrelasjonskoeffisienter med ulike organiske væskemembraner og 
eventuell tilsetning til brønn i bunnplate 

Analytter 3 µl dodecylacetat 
- 1 % TOA 
+ 
sykloheksylamin1 

3 µl 
dodecylacetat 
+ 1 % TOA 
-  
sykloheksylamin2 

3 µl dodecylacetat 
+ 1 % TOA 
+ 
sykloheksylamin3 

5 µl 
dodecylacetat 
+ 1 % TOA 
+ 
sykloheksylamin4 

MDAI 0,926 0,954 0,952 0,943 
Metylon 0,951 0,979 0,965 0,964 
Alfa-
metyltryptami
n 

0,949 0,972 0,926 0,983 

6-APB 0,947 0,960 0,977 0,970 

Metoksetamin 0,941 0,968 0,964 0,979 

Pentedron 0,954 0,987 0,955 0,946 

mCPP 0,911 0,965 0,963 0,973 
MDPV 0,960 0,984 0,981 0,973 
5-IT 0,881 0,937 0,951 0,931 

Etylfenidat 0,899 0,969 0,988 0,902 

2C-E 0,960 0,972 0,973 0,954 
PFA 0,950 0,989 0,985 0,967 
AH-7921 0,902 0,959 0,978 0,972 
Bromo 
Dragonfly 0,932 0,981 0,990 0,983 

Gjennomsnitt 0,933 0,970 0,968 0,960 

Betingelser: 1/x-vekting og kvadratisk tilpasning. Ekstraksjonsbetingelser: Donorbrønn: 100 µl plasma, 25 µl 
analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 1,3,4125 µl 0,024 mM sykloheksylamin i 40 mM NaOH, 2125 µl 40 mM NaOH. 
Organisk væskemembran:  13 µl dodecylacetat, 2,33 µl dodecylacetat m/ 1% TOA, 45 µl dodecylacetat m/1 % 
TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 
900 rpm. n=4. 

Tabellen viser en oversikt over analyttenes korrelasjonskoeffisienter for de ulike forsøkene. 

Samtlige data vist i Tabell 4.5 ble kjørt med LC-MS-metode 1, som ikke var fullstendig 

optimalisert. Dette kan ha influert på kvaliteten til resultatene. Generelt var r2-verdiene fra 

disse forsøkene lite tilfredsstillende, og nye forsøk ble derfor utført med tilsetning av metanol 

til prøvene. 

 

 



58 
 

Tilsetning av metanol 

I et parallelt forskningsprosjekt (i samarbeid med VITAS AS, Oslo) ble metanol tilsatt 

prøvene for å gi mer effektiv ekstraksjon og bedre linearitet. På grunn av positive erfaringer 

fra dette arbeidet ble denne tilnærmingen også testet ut i denne oppgaven for rusmidler. Det 

ble derfor utført forsøk med konsentrasjoner 50 ng/ml, 250 ng/ml og 750 ng/ml, både med og 

uten metanol i brønnene i bunnplaten. Volum tilsatt metanol til prøveløsningene var 10 µl. 

Resultatene er vist i Tabell 4.6. Det ble bestemt å bruke 5 µl dodecylacetat med 1 % 

trioktylamin som organisk væskemembran i dette forsøket fordi erfaringene med denne var 

lovende fra det parallelle forskningsprosjektet. Ekstraksjonstiden ble satt til 120 minutter.  

Tabell 4.6 Oversikt over korrelasjonskoeffisienter og RSD-verdier for samtlige analytter med og uten 
tilsetning av metanol i prøveløsningen 

 5 µl dodecylacetat med 
1% TOA, uten MeOH (LC-
MS-metode 2) 

5 µl dodecylacetat med 1% 
TOA, med MeOH (LC-MS-
metode 2) 

 r2 RSD r2 RSD 
MDAI 0,992 3 % 0,995 6 % 
Metylon 0,997 5 % 0,990 6 % 

Alfa-metyltryptamin 0,968 6 % 0,996 4 % 

6-APB 0,998 13 % 0,992 13 % 

Metoksetamin 0,998 4 % 0,979 6 % 

Pentedron 0,997 5 % 0,994 4 % 

mCPP 0,994 3 % 0,993 3 % 
MDPV 0,990 8 % 0,994 3 % 
5-IT 0,961 8 % 0,995 4 % 

Etylfenidat 0,998 3 % 0,992 4 % 

2C-E 0,984 5 % 0,995 4 % 
PFA 0,992 7 % 0,990 5 % 
AH-7921 0,997 5 % 0,986 7 % 

Bromo Dragonfly 0,994 6 % 0,994 3 % 

Gjennomsnitt 0,990 5,8 % 0,992 5,1 % 

Betingelser: 1/x-vekting og kvadratisk tilpasning. Ekstraksjonsbetingelser: Donorbrønn: Uten MeOH: 125 µl 
plasma tilsatt analytt (50 ng/ml–750 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 10 µl IS. Med MeOH: 125 µl plasma med 
analytt (50 ng/ml–750 ng/ml), 105 µl 40 mM NaOH, 10 µl MeOH, 10 µl IS. Organisk væskemembran: 5 µl 
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dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 
120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4.  

Det ble generelt oppnådd svært gode korrelasjonskoeffisienter i dette forsøket, både med og 

uten tilsetning av metanol. Gjennomsnittet for r2-verdiene er begge tilnærmet 0,99, noe som er 

et generelt krav som stilles til linearitet for bioanalytiske metoder [2]. Kun 6-APB utpekte seg 

med noe høy RSD-verdi, men den var fortsatt innenfor 15 %.  

De gode resultatene i tabell 4.6 kan delvis skyldes at kun tre konsentrasjoner ble inkludert i 

kurven, i motsetning til seks ulike konsentrasjoner som vanligvis skal benyttes. Det er også 

stor sannsynlighet for at dette delvis skyldes bruken av en forbedret LC-MS-metode, (LC-

MS-metode 2, se avsnitt 4.2.4), som ble tatt i bruk rett før analyse av disse ekstraktene. Som 

vist i Tabell 4.6 ble lineariteten betraktelig forbedret for alfa-metyltryptamin og 5-IT, 

analytter som tidligere hadde vist seg problematiske å analysere med LC-MS-metode 1. 

Årsaken til dette kan være at det i LC-MS-metode 2 ble benyttet en lengre gradient under LC-

analysen, og at retensjonstidene ble noe lengre.  

Ettersom kun 3 konsentrasjoner var inkludert i kurven, ble det utført et nytt forsøk, denne 

gangen uten metanol fordi det var gode resultater også for ekstraksjonene uten metanol-

tilsetning. Seks konsentrasjoner mellom 50 ng/ml og 1000 ng/ml ble inkludert og 

ekstraksjonene ble utført på PVDF-membran med 5 µl m/ 1 % TOA som organisk 

væskemembran. Korrelasjonskoeffisientene for disse ekstraksjonene er vist i Tabell 4.9, 

sammenlignet med ekstraksjoner utført på polypropylen.  

4.2.4 LC-MS-metode 

LC-MS-metoden som var i bruk tidligere (LC-MS-metode 1) hadde en total analysesyklus på 

10 minutter, og mange av analyttene hadde så lik retensjonstid at de var vanskelige å skille 

ved bruk av segmenter. Det var derfor færre datapunkter over toppene enn ønskelig, og dette 

utgjorde en vesentlig svakhet ved LC-MS-metode 1. Som nevnt tidligere, var instrumentet 

tilgjengelig for denne oppgaven, en UHPLC-MS med ionefelle ved Farmasøytisk institutt. 

Dette var antagelig en lite gunstig kombinasjon i dette tilfellet. Det var nødvendig å øke total 

analysesyklus til 20 minutter for å få tilstrekkelig separasjon av analyttene slik at flere 

separate segmenter kunne benyttes i LC-MS-metoden (LC-MS-metode 2). Ved innføring av 

flere segmenter og lengre analysetid (slakere mobilfasegradient), ble den kromatografiske 
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oppløsningen mye bedre, toppene i kromatogrammene ble rekonstruert basert på flere 

datapunkt og det ble i større grad pålitelige resultater. Se Tabell 3.11 og 3.12 for gradienter.   

LC-MS-metode 2 ble benyttet på forsøkene der metanol ble tilsatt i brønnene i bunnplaten, 

konsentrasjonskurven med konsentrasjonsområde 0,5 ng/ml til 1000 ng/ml og forsøk på 

polypropylen-membran, samt valideringen. Det var selvsagt ønskelig å gjøre flere forsøk på 

nytt med LC-MS-metode 2, men grunnet tidsmangel vanskelig å gjennomføre i denne 

oppgaven.  

Det ble også forsøkt å dele LC-MS-metode 1 i 2x10 minutter, der syv analytter var inkludert i 

den første delmetoden, deretter de neste syv i neste delmetode. Å lage én LC-MS-metode à 20 

minutter var rent praktisk enklere med tanke på å lage sekvens og prosessering av resultater. 

Ved å måtte bruke en LC-MS-metode som har en total analysesyklus på 20 minutter får man 

ikke benyttet seg av én av fordelene ved å analysere med UHPLC-MS, nemlig rask 

analysetid. UHPLC-MS med ionefelle var derfor ingen optimal kombinasjon, men ved å øke 

tiden per analyse ble resultatene av vesentlig høyere kvalitet.   

4.3 Resultat av optimalisering 
Ved å se på resultater fra ekstraksjoner med varierende antall analytter (avsnitt 4.1.2), virket 

det realistisk å forbedre yteevnen til PALME ved å mette bindingssetene. Ulike strategier for 

dette ble prøvd ut: tilsetninger av maskeringsreagens til prøveløsningene, tilsetninger av 

maskeringsreagens i organisk væskemembran og kombinasjoner av disse. Tilsetninger i 

prøveløsningene ble testet med citalopram, sykloheksylamin, dibutylamin, triheksylamin og 

metanol. Tilsetninger i organisk væskemembran var 1 % trioktylamin. Ut fra alle disse 

forsøkene ble det valgt å benytte trioktylamin som tilsetning til væskemembran i det videre 

arbeidet. Dette var en helhetsvurdering basert på data for linearitet, repeterbarhet, 

prosesseffektivitet og for å gjøre den eksperimentelle arbeidsgangen så enkel som mulig. I 

tillegg gav forsøk med ekstraksjonstid stor effekt på prosesseffektivitet ved ekstraksjon mot 

likevekt og ekstraksjonstiden ble satt til 120 minutter. Det ble også bestemt å bruke et høyere 

volum av organisk væskemembran (5 µl), basert på erfaringene tidligere i denne oppgaven. 

Den endelige metoden er vist i Tabell 4.7.  
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Tabell 4.7 Endelig oppsett av metode etter optimalisering 

Parameter Benyttet i metoden 

Ekstraksjonstid 120 minutter 

Donorbrønn 

125 µl plasma tilsatt analytt 

115 µl 40 mM NaOH 

10 µl internstandard 

Organisk væskemembran 5 µl dodecylacetat med 1 % TOA 

Akseptorbrønn 50 µl 20 mM HCOOH 

 

Disse betingelsene og LC-MS-metode 2 ble brukt for å sammenligne ekstraksjoner med 

væskemembranen immobilisert i henholdsvis PVDF og polypropylen og for å gjøre den 

endelige valideringen (PVDF).  

4.4 Forsøk på plate med polypropylen-membran 
I tillegg til ekstraksjonene som ble utført med væskemembranen immobilisert i en PVDF-

membran, ble det også utført tilsvarende ekstraksjoner med polypropylen-membran (PP-

membran). Sistnevnte forsøk ble gjort med prototype plater fra Millipore, som ikke er 

kommersielt tilgjengelige. Som nevnt tidligere har membraner i polypropylen-materiale vist 

seg å gi god linearitet ved ekstraksjon av basiske analytter fra plasma uten tilsetning av 

trioktylamin til den organiske væskemembranen [6]. Det var derfor hensiktsmessig å utføre 

forsøk med analyttene som inngår i oppgaven med denne membranen også. Analysene ble 

først utført med LC-MS-metode 1, men disse resultatene er ikke vist her. Resultatene vist i 

Tabell 4.8 og Tabell 4.9 er utført senere og akseptorfasene ble analysert med LC-MS-metode 

2.  
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Tabell 4.8 RSD-verdier for tre konsentrasjoner med PP-membran 

Analytt 50 ng/ml 250 ng/ml 1000 ng/ml 

MDAI 28 % 31 % 6 % 

Metylon 19 % 25 % 3 % 

Alfa-metyltryptamin 36 % 24 % 10 % 

6-APB 17 % 23 % 46 % 

Metoksetamin 9 % 8 % 4 % 

Pentedron 10 % 12 % 9 % 

mCPP 14 % 16 % 6 % 

MDPV 16 % 9 % 3 % 

5-IT 34 % 26 % 8 % 

Etylfenidat 13 % 12 % 2 % 

2C-E 30 % 30 % 7 % 

PFA 18 % 19 % 6 % 

AH-7921 23 % 13 % 3 % 

Bromo Dragonfly 20 % 19 % 3 % 

 

Tabell 4.8 viser RSD-verdier oppnådd med PP-membranen. Ved lave konsentrasjoner var 

RSD betydelig høyere enn ved høyeste konsentrasjon, som vist i Tabell 4.8. Flere av RSD-

verdiene var høye, og årsaken til dette er ukjent. Tabell 4.9 viser sammenlignende verdier for 

r2 fra PP- og PVDF-forsøkene (se avsnitt 4.2.3). Generelt var r2-verdiene litt høyere med 

PVDF enn med PP. Det kan skyldes at betingelsene brukt med PVDF-membranene var 

optimalisert tidligere i denne oppgaven, mens betingelsene brukt på PP-membranen var basert 

på tidligere ekstraksjoner av basiske legemidler med PALME [6]. Betingelsene brukt i 

forbindelse med PP-membranene var altså ikke optimalisert med hensyn på analyttene i denne 

oppgaven. Siden plater med PP-membraner ikke er kommersielt tilgjengelige, ble den 

endelige valideringen gjort med PVDF-membraner som beskrevet i neste avsnitt.  
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Tabell 4.9 Korrelasjonskoeffisienter for ekstraksjoner på PP og PVDF 

Analytter 5 µl 

dodecylacetat 

på PP 

5 µl dodecylacetat 

med 1% TOA på 

PVDF (LC-MS-

metode 2) 

MDAI 0,976 0,980 

Metylon 0,972 0,989 

Alfa-

metyltryptamin 
0,970* 0,983 

6-APB 0,983 0,989 

Metoksetamin 0,976 0,990 

Pentedron 0,977 0,985 

mCPP 0,979 0,989 

MDPV 0,962 0,977 

5-IT 0,965* 0,986 

Etylfenidat 0,977 0,992 

2C-E 0,981 0,982 

PFA 0,983 0,994 

AH-7921 0,976 0,983 

Bromo Dragonfly 0,981 0,988 

Gjennomsnitt 0,976 0,986 

Betingelser: kvadratisk tilpasning og 1/x-vekting. Ekstraksjonsbetingelser for forsøket på PP-membran: 
donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 10 µl IS. Organisk 
væskemembran: 5 µl dodecylacetat. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PP. 
Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. Ekstraksjonsbetingelser for forsøket på PVDF-membran: 
donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytt (50 ng/ml–1000 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 10 µl IS. Organisk 
væskemembran: 5 µl dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: 
PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4.  
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4.5 Validering av metoden 

4.5.1 Identifikasjon 

Figur 19 viser retensjonstider og overganger for samtlige analytter og internstandard som 

benyttes i denne oppgaven basert på QC-prøven med lavest konsentrasjon, 7,5 ng/ml. 14 

analytter og én internstandard ble separert på i underkant av 15 minutter, basert på den 

optimaliserte PALME-metoden kombinert med LC-MS-metode 2.  
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Figur 19 Kromatogrammer av samtlige analytter samt internstandard, sortert etter retensjonstid 
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Som figuren viser var det flere stoffer som hadde tilnærmet lik retensjonstid. Disse analyttene 

hadde ulik m/z-verdi, og ble derfor separert godt nok ved hjelp av massespektrometeret. Når 

det gjelder analyttene 5-IT og alfa-metyltryptamin er disse isomere forbindelser [42], men 

disse ble godt separert. 

4.5.2 Linearitet 

Lineariteten ble i denne oppgaven bestemt for konsentrasjonsområdet 5 ng/ml–1000 ng/ml. 

Figur 20 viser standardkurver for samtlige analytter beregnet mot internstandard og 

korrelasjonskoeffisienter er gjengitt i Tabell 4.10. 
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5-IT
Y = 0.142537+0.0395486*X-1.6928e-005*X^2   R^2 = 0.9880   W: 1/X
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mCPP
Y = -0.11029+0.120027*X+1.59441e-005*X^2   R^2 = 0.9942   W: 1/X
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Etylfenidat
Y = -0.00628912+0.0727454*X+1.15613e-005*X^2   R^2 = 0.9986   W: 1/X
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Figur 20 Standardkurver av samtlige analytter med PVDF-membran. Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 
125 µl plasma tilsatt analytt (5 ng/ml–1000 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 10 µl IS. Organisk væskemembran: 5 
µl dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. Membranmateriale: PVDF. 
Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Tabell 4.10 Standardkurvenes korrelasjonskoeffisienter  

Analytt r2 

MDAI 0,988 

Metylon 0,992 

5-IT 0,988 

PFA 0,996 

Alfa-metyltryptamin 0,990 

6-APB 0,994 

mCPP 0,994 

Pentedron 0,992 

Metoksetamin 0,993 

MDPV 0,995 

Etylfenidat 0,999 

2C-E 0,992 

AH-7921 0,997 

Bromo Dragonfly 0,997 

Betingelser: kvadratisk tilpasning og vekting 1/x.  

Analyttenes korrelasjonskoeffisienter er oppsummert i Tabell 4.10 Alle analyttene, unntatt 

MDAI og 5-IT, ga r2 ≥ 0,99, som den bør være for å brukes til kvantifisering. Lavere verdier 

kan også godtas, avhengig av hva metoden skal benyttes til [2]. Ut fra utfordringene 

rapportert tidligere i oppgaven og basert på lite tidligere erfaringer med PALME, anses 

resultatene i Tabell 4.10 som tilfredsstillende.  

4.5.3 Overdrag i LC-MS 

Det ble undersøkt om det var overdrag under analysen. Det ble injisert et PALME-ekstrakt fra 

en plasmaprøve med konsentrasjon 10000 ng/ml etterfulgt av tre paralleller PALME-ekstrakt 

fra plasma uten innhold av analyttene (kun tilsatt internstandard).  

Kromatogrammene for rusmiddelfrie prøver var uten topper som vist i Figur 21. Det ble 

følgelig ikke observert overdrag.  
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Figur 21 Kromatogram for blank prøve etter høykonsentrert prøve 
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4.5.4 Matrikseffekter 

Matrikseffekter ble undersøkt som en del av metodevalideringen. LC-MS/MS er som nevnt 

tidligere spesielt utsatt for matrikseffekter, og det er derfor viktig å undersøke dette ved 

utvikling av en bioanalytisk metode [4]. Resultatene fra kvantitative studier av matrikseffekter 

er presentert i Tabell 4.11. Verdier på 100 % for de ulike analyttene indikerer ingen 

matrikseffekt.  

Tabell 4.11 Matrikseffekter uten og med internstandard 

 
Uten IS Med IS 

 
QC1 QC3 QC1 QC3 

MDAI 93 % 103 % 88 % 99 % 

Metylon 92 % 105 % 87 % 100 % 

5-IT 107 % 104 % 101 % 99 % 

PFA 94 % 105 % 88 % 100 % 

Alfa-metyltryptamin 91 % 97 % 86 % 93 % 

6-APB 95 % 107 % 89 % 102 % 

mCPP 96 % 100 % 90 % 96 % 

Pentedron 106 % 95 % 100 % 91 % 

Metoksetamin 99 % 102 % 93 % 97 % 

MDPV 104 % 110 % 98 % 105 % 

Etylfenidat 96 % 113 % 90 % 107 % 

2C-E 97 % 90 % 91 % 86 % 

AH-7921 101 % 96 % 95 % 92 % 

Bromo Dragonfly 110 % 96 % 104 % 91 % 

 

Som Tabell 4.11 viser lå samtlige verdier innenfor området 85–115 %, og ingen 

matrikseffekter av betydning ble påvist. Korrigering med internstandard var derfor heller ikke 

av betydning. Dette er innenfor hva som regnes som akseptabelt for matrikseffekter [43]. Selv 

om matrikseffekter ble utført for kun én lot med plasma, gir dette en indikasjon på at denne 

ekstraksjonsmetoden gir gode resultater med tanke på matrikseffekter. Gode resultater for 

matrikseffekter er også funnet for ekstraksjoner med PALME fra fullblod [24].  
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4.5.5 Presisjon og nøyaktighet 

Presisjon forteller om spredningen i analyseresultatene [2] og rapporteres som regel som 

relativt standardavvik (RSD). Nøyaktighet angir avvik fra sann verdi. Nøyaktigheten kan 

angis som prosent utbytte sammenlignet med en sann verdi eller som prosent avvik 

sammenlignet med en sann verdi. I denne oppgaven benyttes sistnevnte.  

Presisjon og nøyaktighet, både innen serie og mellom serie, bør være innenfor 15 % RSD. For 

konsentrasjoner nærme deteksjonsgrensen kan verdier opp til 20 % RSD aksepteres [2]  

Repeterbarhet og nøyaktighet (innen serie variasjon) 

Resultater for presisjon og nøyaktighet innen serie er presentert i Tabell 4.12.  

Tabell 4.12 Repeterbarhet (målte konsentrasjoner har benevning ng/ml) 

 7,5 ng/ml 75 ng/ml 750 ng/ml 

MDAI 

Målt 6,03 66,5 709 

RSD 11 % 8 % 13 % 

Nøyaktighet 20 % 11 % 6 % 

Metylon 

Målt 8,78 77,4 783 

RSD 9 % 7 % 8 % 

Nøyaktighet -17 % -3 % -4 % 

5-IT 

Målt 6,72 82,3 708 

RSD 16 % 6 % 16 % 

Nøyaktighet 10 % -10 % 6 % 

PFA 

Målt 8,60 78,1 805 

RSD 7 % 4 % 9 % 

Nøyaktighet -15 % -4 % -7 % 

Alfa-

metyltryptamin 

Målt 6,24 78,4 736 

RSD 9 % 5 % 18 % 

Nøyaktighet 17 % -5 % 2 % 

6-APB 

Målt 8,28 71,0 758 

RSD 4 % 5 % 8 % 

Nøyaktighet -10 % 5 % -1 % 

mCPP 

Målt 8,38 71,0 763 

RSD 5 % 6 % 6 % 

Nøyaktighet -12 % 5 % -2 % 
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Pentedron 

Målt 8,63 70,7 767 

RSD 6 % 5 % 9 % 

Nøyaktighet -15 % 6 % -2 % 

Metoksetamin 

Målt 7,92 80,0 783 

RSD 8 % 6 % 9 % 

Nøyaktighet -6 % -7 % -4 % 

MDPV 

Målt 8,27 79,8 808 

RSD 7 % 7 % 11 % 

Nøyaktighet -10 % -6 % -8 % 

Etylfenidat 

Målt 8,45 72,9 758 

RSD 5 % 6 % 8 % 

Nøyaktighet -13 % 3 % -1 % 

2C-E 

Målt 7,93 74,8 777 

RSD 5 % 5 % 6 % 

Nøyaktighet -6 % 0 % -4 % 

AH-7921 

Målt 7,95 76,6 731 

RSD 7 % 8 % 9 % 

Nøyaktighet -6 % -2 % 2 % 

Bromo 

Dragonfly 

Målt 8,32 71,3 766 

RSD 5 % 4 % 6 % 

Nøyaktighet -11 % 5 % -2 % 

Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytt (7,5 ng/ml–750 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 
10 µl IS. Organisk væskemembran: 5 µl dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=10. 

Resultatene viste lite variasjon innen serie. Stort sett samtlige analytter viste tilfredsstillende 

resultater når det gjaldt presisjon og nøyaktighet og var innenfor grensen på 20 % og 15 % for 

henholdsvis konsentrasjon nær deteksjonsgrensen og andre konsentrasjoner [41]. Unntaket 

var analyttene 5-IT og alfa-metyltryptamin som viste RSD på henholdsvis 16 % og 18 % på 

det øverste nivået. Som Figur 20 viser begynner kalibreringskurvene for disse to stoffene å 

avvike fra linearitet i øvre del av kurvenes område, og en noe større variasjon kan kanskje 

skyldes dette. 

Reproduserbarhet og nøyaktighet (mellom serie variasjon) 

Resultatene for presisjon og nøyaktighet mellom serie er presentert i tabell 4.13.  
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Tabell 4.13 Reproduserbarhet (målte konsentrasjoner har benevning ng/ml) 

 7,5 ng/ml 75 ng/ml 750 ng/ml 

MDAI 

Målt 6,17 71,2 708 

RSD 9 % 13 % 14 % 

Nøyaktighet 18 % 5 % 6 % 

Metylon 

Målt 8,12 74,8 789 

RSD 12 % 11 % 13 % 

Nøyaktighet -8 % 0 % -5 % 

5-IT 

Målt 6,64 86,4 726 

RSD 10 % 17 % 16 % 

Nøyaktighet 12 % -15 % 3 % 

PFA 

Målt 8,18 73,0 829 

RSD 9 % 10 % 14 % 

Nøyaktighet -9 % 3 % -11% 

Alfa-

metyltryptamin 

Målt 6,81 83,1 749 

RSD 15 % 15 % 16 % 

Nøyaktighet 9 % -11 % 0 % 

6-APB 

Målt 7,91 69,5 806 

RSD 7 % 10 % 11 % 

Nøyaktighet -5 % 7 % -7 % 

mCPP 

Målt 8,14 67,8 866 

RSD 5 % 10 % 20 % 

Nøyaktighet -9 % 10 % -15 % 

Pentedron 

Målt 8,30 68,6 824 

RSD 6 % 11 % 11 % 

Nøyaktighet -11% 9 % -10 % 

Metoksetamin 

Målt 7,79 77,0 814 

RSD 5 % 11 % 10 % 

Nøyaktighet -4% -3 % -9 % 

MDPV 

Målt 7,73 77,6 831 

RSD 8 % 11 % 12 % 

Nøyaktighet -3 % -3 % -11 % 

Etylfenidat 

Målt 8,08 72,3 866 

RSD 7 % 12 % 16 % 

Nøyaktighet -8 % 4 % -15 % 

2C-E Målt 7,26 70,7 781 
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RSD 9 % 10 % 10 % 

Nøyaktighet 3 % 6 % -4 % 

AH-7921 

Målt 7,32 76,4 787 

RSD 11 % 13 % 11 % 

Nøyaktighet 2 % -2 % -5 % 

Bromo 

Dragonfly 

Målt 7,94 70,3 813 

RSD 5 % 10 % 10 % 

Nøyaktighet -6 % 6 % -8 % 

Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytt (7,5 ng/ml–750 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 
10 µl IS. Organisk væskemembran: 5 µl dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Det var tilfredsstillende presisjon og nøyaktighet også mellom serie, med unntak av noen få 

analytter. 5-IT, alfa-metyltryptamin, mCPP og etylfenidat lå noe over grensen på 15 % når det 

gjaldt reproduserbarhet, men samtlige var innenfor 20 %.  

Mellom serie variasjon kunne med fordel blitt kjørt over flere dager, men tre dager ble ansett 

som tilstrekkelig for mellom serie variasjon.   

4.5.6 Ekstraksjonsutbytte 

Ekstraksjonsutbyttet skal ikke nødvendigvis være 100 %, men skal være konsistent og likt fra 

prøve til prøve [2]. Resultatene for PALME er presentert i Tabell 4.14. Tabellen viser 

ekstraksjonsutbytte for to konsentrasjonsnivå for samtlige analytter.  

  



77 
  

Tabell 4.14 Gjennomsnittlig ekstraksjonsutbytte for to konsentrasjonsnivå 

 Utbytte QC1 Utbytte QC3 

MDAI 26 % 25 % 

Metylon 80 % 95 % 

5-IT 44 % 30 % 

PFA 94 % 91 % 

Alfa-metyltryptamin 36 % 29 % 

6-APB 86 % 96 % 

mCPP 94 % 104 % 

Pentedron 109 % 117 % 

Metoksetamin 98 % 101 % 

MDPV 100 % 99 % 

Etylfenidat 105 % 109 % 

 2C-E 44 % 52 % 

AH-7921 101 % 105 % 

Bromo Dragonfly 95 % 107 % 

 

Ekstraksjonsutbyttene var generelt høye og høyere enn det som har vært observert tidligere 

[24]. Dette skyldes trolig kombinasjonen av trioktylamin i væskemembranen og de 

forholdsvis lange ekstraksjonstidene som ble brukt i denne oppgaven. MDAI, 5-IT, alfa-

metyltryptamin og 2C-E hadde lavere ekstraksjonsutbytte, og dette er ikke overraskende med 

tanke på at disse analyttene alle har log P-verdi lavere enn 2,0.  

4.5.7 Minste detekterbare konsentrasjon 

Minste detekterbare konsentrasjon (MDK) er den laveste konsentrasjonen analytt som kan 

detekteres i en prøve med aktuell analysemetode [1, 2]. Det vil si at analytten med sikkerhet 

kan skilles fra støy i kromatogrammet og dermed påvises i prøven dersom konsentrasjonen er 

større enn eller lik MDK. Det ble utført ekstraksjoner fra plasma tilsatt analytt i konsentrasjon 

0,5 ng/ml og MDK er beregnet basert på signal/støy-forhold på minst 3. Deteksjonsgrenser 

for samtlige analytter er vist i Tabell 4.15.  
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Tabell 4.15 Minste detekterbare konsentrasjon (MDK) for samtlige analytter ekstrahert fra plasma tilsatt 
analytt med LC-MS-metode 2 

Analytter MDK (ng/ml) 

MDAI 0,20 

Metylon 0,03 

Alfa-metyltryptamin 0,29 

5-IT 0,61 

PFA 0,14 

6-APB 0,13 

mCPP 0,23 

Pentedron 0,11 

MDPV 0,03 

Metoksetamin 0,08 

Etylfenidat 0,08 

2C-E 0,13 

AH-7921 0,05 

Bromo Dragonfly 0,15 

Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytt (0,5 ng/ml–50 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 
10 µl IS. Organisk væskemembran: 5 µl dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Som vist i Tabell 4.15 varierer deteksjonsgrensen for 13 av analyttene mellom 0,03 ng/ml og 

0,29 ng/ml avhengig av type analytt, men felles for samtlige analytter er jevnt lave MDK-

grenser. Disse ble ansett som tilfredsstillende med tanke på praktisk rusmiddelkontroll. 5-IT 

hadde deteksjonsgrense en del høyere enn resten av analyttene (0,61 ng/ml). Dette kan 

skyldes lavere ekstraksjonsutbytte og lavere signal i massespektrometeret.  

4.5.8 Minste kvantifiserbare konsentrasjon 

Minste kvantifiserbare konsentrasjon (MKK) er den laveste konsentrasjonen av analytt som 

kan bestemmes med akseptabel presisjon i en prøve med aktuell analysemetode. Det ble 

beregnet MKK for samtlige analytter ekstrahert fra plasma tilsatt analytt i konsentrasjon 0,5 

ng/ml. MKK er som MDK også beregnet basert på forholdet mellom signal og støy, der 

forholdet skal være minst 10 for å kunne bestemme konsentrasjonen av analytt. Tabell 4.16 

viser MKK for samtlige analytter.  
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Tabell 4.16 Minste kvantifiserbare konsentrasjon (MKK) for samtlige analytter ekstrahert fra plasma 
tilsatt analytt med denne metoden 

Analytter MKK (ng/ml) 

MDAI 0,68 

Metylon 0,10 

Alfa-metyltryptamin 0,96 

5-IT 2,02 

PFA 0,47 

6-APB 0,45 

mCPP 0,78 

Pentedron 0,36 

MDPV 0,09 

Metoksetamin 0,25 

Etylfenidat 0,26 

2C-E 0,42 

AH-7921 0,16 

Bromo Dragonfly 0,51 

Ekstraksjonsbetingelser: donorbrønn: 125 µl plasma tilsatt analytt (0,5 ng/ml–50 ng/ml), 115 µl 40 mM NaOH, 
10 µl IS. Organisk væskemembran: 5 µl dodecylacetat m/1 % TOA. Akseptorbrønn: 50 µl 20 mM HCOOH. 
Membranmateriale: PVDF. Ekstraksjonstid: 120 minutter. Risting: 900 rpm. n=4. 

Som Tabell 4.16 viser oppnådde samtlige analytter kvantifiseringsgrenser fra 0,09 ng/ml–0,96 

ng/ml. 5-IT lå litt høyere med MKK på 2,02 ng/ml. Kvantifiseringsgrensene var generelt lave 

og ble ansett som tilfredsstillende.  
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5 Konklusjon 
I denne oppgaven ble mikroekstraksjonteknikken parallel artificial liquid membrane 

extraction (PALME) benyttet til prøveopparbeidelse av 14 analytter av typen NPS (nye 

psykoaktive stoffer). De 14 analyttene representerte et bredt spekter av hydrofobe baser med 

stor variasjon i pKa-verdier (7,3–10,0) og log P (1,1–4,0). Plasma ble brukt som 

analysemedium. Ekstraktene ble analysert med UHPLC-MS/MS og ekstraksjonsbetingelsene 

ble optimalisert etterfulgt av en validering av metoden med endelige betingelser. Bruk av 

PALME til prøveopparbeidelse gir gunstige fordeler som høy kapasitet, god opprensking, 

mulighet for oppkonsentrering og lavt løsemiddelforbruk.  

Parametere som kan påvirke PALME-systemet med PVDF-membran ble variert, og ved  å 

benytte lenger ekstraksjonstid, et større volum organisk væskemembran (5 µl) enn i tidligere 

masteroppgave, samt tilsetning av 1 % trioktylamin til dodecylacetat som væskemembran, 

viste resultatene betraktelig bedre linearitet for samtlige analytter  enn fra tidligere arbeid med 

bruk av PVDF-membran. For alle analyttene med log P høyere enn 2 var 

ekstraksjonsutbyttene tilnærmet 100 %. Noen av analyttene med log P lavere enn 2 hadde 

lavere ekstraksjonsutbytte, men disse ble likevel ekstrahert med høy grad av presisjon. Det ble 

også vist tilfredsstillende resultater for de andre parameterne som ble inkludert i 

metodevalideringen: matrikseffekter, overdrag i LC-MS/MS, presisjon og nøyaktighet og 

minste detekterbare og kvantifiserbare konsentrasjon. 

Det ble ikke utført validering for ekstraksjoner med PALME for polypropylen-membran, men 

utførte forsøk viste lovende resultater, selv om lineariteten har vist seg bedre tidligere [6]. 

Ved sammenligning av linearitet for de to ulike membranene, ble det oppnådd linearitet på 

samme nivå med kommersielt tilgjengelig PVDF-membran og med polypropylen-membran 

(r2-verdier fra 0,9621 til 0,9833). Dersom denne konklusjonen er overførbar til andre 

analytter, betyr dette at det nå finnes kommersielt tilgjengelig utstyr for PALME, og at en helt 

ny prøveopparbeidelsesteknikk kan være på vei inn i dagens bioanalyselaboratorier.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: r2-verdier for samtlige analytter med tilsetning av ulike aminer i 
prøven 
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