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Sammendrag 
Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) representerer et nytt mikrokonsept 

innen væske-væske-ekstraksjon (liquid-liquid extraction, LLE), og ble for første gang 

publisert i 2013. PALME utføres i et 96-brønnsformat, bestående av en donorplate og 

akseptorplate som utgjør et slags ”sandwich-system” med tilhørende topplokk. Analyttene 

ekstraheres fra et mikrovolum av prøveløsning i donorbrønnen, over en kunstig 

væskemembran, til et mikrovolum av vandig løsning i akseptorbrønnen. Fordelene med 

PALME er blant annet mulighet for ekstraksjon av mange prøver samtidig, lavt 

løsemiddelforbruk i tillegg til god prøveopprenskning.  

 

Behovet for nye og mer effektive analysemetoder for terapeutisk legemiddelmonitorering 

(therapeutic drug monitoring, TDM) av antidepressiva i biologiske matrikser har økt i tråd 

med det økende forbruket av denne legemiddelgruppen innen psykofarmakoterapi. 

Integrering av TDM i den kliniske behandlingsprosessen vil i stor grad kunne bidra til 

optimal behandling av hver enkelt pasient. I dette arbeidet ble PALME benyttet for 

prøveopparbeidelse av ulike antidepressiva og noen av deres metabolitter fra plasma. De 

hydrofobe, basiske analyttene som ble undersøkt var citalopram, fluoksetin, fluvoksamin, 

norfluoksetin, o-desmetylvenlafaksin, paroksetin, sertralin og venlafaksin. 

 

Store deler av arbeidet gikk med til optimalisering av ulike ekstraksjonsparametere. Fokuset 

var rettet mot effektivisering og mulighet for kvantitativ anvendelse av PALME innen TDM. 

Ekstraksjonsparameterne som ble optimalisert var valg av organisk løsemiddel og volum av 

dette, volum av donor- og akseptorfase, fortynningsforhold i prøveløsningen, konsentrasjon 

av NaOH, ristehastighet og ekstraksjonstid. Resultatene fra optimaliseringen av PALME 

bidro til følgende ekstraksjonsprosedyre:  

 

Analyttene ble ekstrahert fra 250 µL prøveløsning bestående av 125 µL plasma tilsatt 

analytter, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL intern standard i donorbrønnen. Den organiske 

væskemembranen bestod av 5 µL dodecylacetat + 1 % trioktylamin (v/v). 50 µL 20 mM 

HCOOH i akseptorbrønnen bidro til passiv diffusjon av analyttene fra prøveløsningen, over 

den kunstige væskemembranen til akseptorfasen. En ristehastighet på 900 rpm og 

ekstraksjonstid på 120 minutter fremmet ekstraksjonen av analyttene. Den vandige 
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akseptorfasen ble analysert ved ultra high pressure liquid chromatography tandem mass 

spectrometry (UHPLC-MS/MS).   

 

Metodevalidering ble gjort ved å evaluere ulike valideringsparametere som linearitet, 

nøyaktighet, presisjon, deteksjonsgrense, kvantifiseringsgrense, ekstraksjonsutbytter og 

matrikseffekter. r2 for samtlige analytter lå mellom 0,978-0,995. Ekstraksjonsutbyttene til 

analyttene fra plasma var i området 84-111 % (RSD < 3 %). Analyttenes deteksjonsgrense 

var mellom 0,05-1,42 ng/mL, mens deres kvantifiseringsgrense lå i området 0,16-4,75 

ng/mL. Resultatene for nøyaktighet, presisjon og matrikseffekter ble ansett som 

tilfredsstillende. Tolv autentiske plasmaprøver ble analysert med metoden, og resultatet ble 

sammenliknet med referanselaboratoriet Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet 

sykehus. Resultatene samsvarte i stor grad (differanse < 43 %), og ble dermed ansett som 

tilfredsstillende.  

 

I dette arbeidet ble PALME av antidepressiva og noen av deres metabolitter fra plasma i én 

ekstraksjon utført med stor suksess, og ga gode forutsetninger for bruk innen terapeutisk 

legemiddelmonitorering. PALME anses på bakgrunn av dette å ha potensial for fremtidig 

TDM av antidepressiva og deres metabolitter.   
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Bioanalytiske metoder tillater påvisning og kvantifisering av legemidler og liknende 

substanser i ulike biologiske matrikser som blod, spytt, urin og plasma mfl. [1]. Disse 

metodene benyttes i stor grad innen terapeutisk legemiddelmonitorering, rusmiddelkontroll, 

dopingkontroll og rettstoksikologi. Analyttene foreligger ofte i lave konsentrasjonsområder i 

tillegg til at degradering av disse skjer over tid. Dette stiller krav til raske, effektive og 

sensitive bioanalytiske metoder.  

 

I dag anses væskekromatografi koblet til tandem massespektrometri (LC-MS/MS) som 

gullstandarden innen kvantitativ bioanalyse. LC-MS/MS med selektiv reaksjonsmonitorering 

(selected reaction monitoring, SRM) bidrar til høy spesifisitet, selektivitet og yteevne [2]. Da 

biologiske matrikser ofte har en kompleks sammensetning er det nødvendig å gjennomføre en 

form for prøveopparbeidelse, for å gjøre prøven kompatibel med analyseinstrumentet. Dette 

innebærer isolering og oppkonsentrering av analytter fra ulike biologiske matrikser, slik at 

forekomsten av matrikseffekter forårsaket av endogene forbindelser tilstede i prøvematriks 

reduseres. På denne måten kan forbedret separasjon og deteksjon av analyttene oppnås [1, 2].  

 

Enkelte prøveopparbeidelsesmetoder er tids- og arbeidskrevende da de ofte består av mange 

trinn. Opptil 60 % av total analysetid kan typisk gå med til klargjøring av prøver for analyse 

[3]. Det har dermed blitt rettet et større fokus mot effektivisering av konvensjonelle 

prøveopparbeidelsesmetoder som fast-fase-ekstraksjon (solid-phase extraction, SPE) og 

væske-væske-ekstraksjon (liquid-liquid extraction, LLE). Spesielt har utviklingen av nye, 

mer miljøvennlige væske-fase mikroekstraksjonssystemer (liquid phase microextraction, 

LPME) bidratt til å redusere forbruket av toksiske organiske løsemidler i tillegg til at mindre 

prøve for analyse er nødvendig.  

 

I 2013 publiserte Gjelstad et. al en nye metode innen mikroskala LLE, kalt parallel artificial 

liquid membrane extraction (PALME) [4]. PALME er en modifisert utgave av hulfiber 

væske-fase mikroekstraksjon (hollow-fiber liquid-phase microextraction, HF-LPME). I 

motsetning til HF-LPME, hvor ekstraksjonsenheten blant annet består av en hulfiber, vil 

analyttene ekstraheres over tynne, flate membraner i et 96-brønnsformat ved bruk av 
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PALME. Ekstraksjonen av analyttene skjer ved passiv diffusjon fra en biologisk prøve i 

donorbrønnen, over en kunstig væskemembran til en vandig akseptorfase i akseptorbrønnen. 

pH i de ulike fasene kan enkelt justeres ettersom det er sure eller basiske analytter som skal 

ekstraheres [5]. Ekstraktet fra PALME kan videre analyseres direkte ved LC-MS. Fordelene 

med PALME er at opptil 96 prøver kan opparbeides i én ekstraksjon, den gir mulighet for 

automatisering og oppkonsentrering, den gir god prøveopprenskning i tillegg til at metoden 

klassifiseres som en såkalt grønn teknikk på bakgrunn av sitt lave løsemiddelforbruk [4].  

 

I løpet av de to siste tiårene har behandling av pasienter med psykiske lidelser vært økende 

[6, 7]. I mange tilfeller kreves individuell dosetilpasning ved hjelp av terapeutisk 

legemiddelmonitorering (therapeutic drug monitoring, TDM) for optimal behandling av 

pasienter med ulike typer antidepressiva. Dette skyldes flere årsaker, der blant annet 

individuelle, farmakokinetiske forskjeller mellom pasienter og ulik grad av 

legemiddeletterlevelse hos disse skaper utfordringer i forbindelse med 

legemiddelbehandlingen. Pasientgrupper som særlig kan ha stor nytte av TDM er blant andre 

barn, eldre, gravide og pasienter som behandles med forskjellige typer legemidler og som 

dermed er utsatt for legemiddelinteraksjoner [8].   

  

1.2 Hensikt 
Det overordnede målet med dette arbeidet var å undersøke potensialet til PALME for 

prøveopparbeidelse av antidepressiva og noen av deres metabolitter fra plasma for bruk innen 

TDM. De ulike analyttene inkludert i arbeidet var citalopram, fluoksetin, fluvoksamin, 

norfluoksetin, o-desmetylvenlafaksin, paroksetin, sertralin og venlafaksin. 

 

Punktvis fremstilling av hensikten med arbeidet:  

• Utvikling av en LC-MS/MS-metode for kvantifisering av analyttene i plasma  

• Optimalisering av ekstraksjonsparametere for PALME fra plasma  

• Validering av metoden  

• PALME fra autentiske prøver for sammenlikning med referanselaboratorie 

• Vurdering av metoden for bruk innen TDM.   
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2 Teori 
 

2.1 Psykofarmakoterapi  
2.1.1 Psykiske lidelser   
Schizofreni, psykose, demens, angst og depresjon er noen av lidelsene som går under 

samlebetegnelsen psykiske lidelser [6]. Felles for disse er at de rammer sentralnervesystemet, 

og i ulik grad påvirker sinnet og bevisstheten. I Norge er alkoholmisbruk, angst og depresjon 

de mest utbredte psykiske lidelsene. Epidemiologiske studier antyder at omtrent halvparten 

av den norske befolkningen vil oppleve en form for psykisk lidelse i løpet av livet. For en 

person som rammes kan dette medføre redusert livskvalitet, økt risiko for arbeidsuførhet og  

selvmordsforsøk. I dagens samfunn har det blitt rettet et større fokus mot å ivareta personer 

som lever under slike forhold, så de kan få den hjelpen og behandlingen de trenger. I 

rapporten ”Psykiske lidelser i Norge - et folkeperspektiv” utarbeidet av Folkehelseinstituttet, 

belyses ulike prinsipper for behandling av psykiske lidelser:  

 

• ”oppfordre pasienter til å søke profesjonell hjelp   

• aktivt identifisere pasienter som trenger behandling, for å unngå over- og 

underbehandling  

• øke tilgangen til behandlingsalternativer utover psykofarmaka  

• forbedre legemiddeletterlevelsen blant pasienter 

• øke kunnskapsnivået til klinikere som er ansvarlig for behandling”  

 

Et nyttig verktøy for å bidra til optimal behandling av den enkelte pasient er ved TDM. Innen 

psykofarmakoterapi kan dette være fordelaktig ved behandling av pasienter som lider av 

psykiske lidelser. Videre omtales en av de mest utbredte psykiske lidelsene her i landet, 

depresjon, og behandling med ulike typer antidepressiva.  

 

2.1.2 Antidepressiva 
Depresjon  

Sett fra et biokjemisk perspektiv skyldes depresjon forstyrrelse i signaloverføringen i deler av 

sentralnervesystemet, nærmere bestemt hypotalamus-hypofyse-binyreaksen [9]. Ulike former 

for depresjon forekommer: unipolar depresjon kjennetegnes ved et kontinuerlig redusert 
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stemningsleie, som trolig skyldes stress og ytre miljøpåvirkninger. Den andre formen er 

bipolar affektiv lidelse, der stemningsleie svinger mellom depressive og maniske episoder. 

Sistnevnte er mindre utbredt og har trolig en genetisk sammenheng. Sentralnervesystemets 

kompliserte oppbygning gjør det vanskelig å forstå de biokjemiske prosessene som forårsaker 

depressive lidelser. Det finnes ulike teorier for patofysiologisk beskrivelse av depresjon, der 

monoaminhypotesen utviklet av Schildkraut i 1965 har fått stor oppslutning [10].  

 

Schildkraut hevdet at mangel på monoaminer, signalsubstanser, i enkelte deler av hjernen 

kunne føre til nedstemthet og depresjon. Overskudd av disse monoaminene i andre deler av 

hjernen ville i motsetning gi maniske symptomer [10]. Monoaminene assosiert med de ulike 

tilstandene er noradrenalin og serotonin (Figur 1) [11]. Funn som støtter denne hypotesen er 

behandling med antidepressiva, som øker forekomsten av monoaminene og samtidig fremmer 

neurogenese i hippocampus slik at depresjonssymtomene blir mindre fremtredende eller helt 

fraværende. Da det ikke foreligger noen klar patofysiologisk beskrivelse av depresjon, er 

Schildkrauts hypotese en god teori for å forstå virkningsmekanismen til ulike typer 

antidepressiva brukt innen psykofarmakoterapi [10]. Videre diskuteres to legemiddelgrupper 

som i ulik grad hindrer reopptak av monoaminer; selektive serotoninreopptakshemmere og 

serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere.  

                      

 
Figur 1: Kjemisk struktur av monoaminer [11]. 

 

Selektive serotoninreopptakshemmere  

På 1990-tallet skjedde en revolusjonerende utvikling innen psykofarmakoterapi, da en ny 

gruppe antidepressiva ankom legemiddelmarkedet [12]. Denne gruppen er i dag førstevalget 

ved behandlingen av depresjon, og går under navnet selektive serotoninreopptakshemmere 

(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI). SSRI inkluderer citalopram, fluoksetin, 

Noradrenalin Serotonin
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fluvoksamin, paroksetin og sertralin. Disse virker ved å selektivt hemme reopptak av 

serotonin ved presynaptiske nevroner [9, 10]. Den kliniske effekten er like god som ved 

behandling med trisykliske antidepressiva (tricyclic antidepressants, TCA) og inntreffer ofte 

2-4 uker etter behandlingsoppstart [9, 12]. Fordelene med SSRI sammenliknet med TCA er at 

de gir færre tilfeller av antikolinerge bivirkninger og i tillegg er mindre toksiske ved 

overdose. De ulike typene SSRI har varierende grad av potens, selektivitet og affinitet til 

reseptorene involvert i nevrotransmittorsignaleringen. De farmakokinetiske egenskapene, 

som halveringstid og metabolisme, er forskjellig for de ulike typene [13]. Valg av SSRI bør 

derfor skje på bakgrunn av individuell respons og bivirkningsprofil hos den enkelte pasient.  

 

Serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere  

En nært beslektet legemiddelgruppe er serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere 

(serotonin- norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI), som gir liknende antidepressiv effekt 

som SSRI. Denne legemiddelgruppen omfatter venlafaksin, som ofte benyttes ved manglende 

behandlingseffekt av SSRI. SNRI er selektive hemmere av serotonin og noradrenalin i 

synapsene [9, 14]. Dosen avgjør i hvor stor grad reopptakshemming av serotonin og 

noradrenalin finner sted. Ved lave doser hindres kun reopptak av serotonin, mens ved doser 

over 150 mg/dag vil reopptak av både serotonin og noradrenalin hemmes. Det er rapportert 

om liknende bivirkningsprofil for denne legemiddelgruppen som for SSRI [13].  

 

Metabolitter  

SSRI og SNRI metaboliseres i stor grad av enzymer i leveren, der flere av disse omdannes til 

metabolitter via ulike biokjemiske prosesser som oksidasjon, reduksjon og hydrolyse [15]. 

Norfluoksetin og o-desmetylvenlafaksin er aktive metabolitter av henholdsvis fluoksetin og 

venlafaksin, og bidrar til farmakologisk effekt [8]. Enzymene som hovedsakelig er involvert i 

metabolismen av antidepressiva er cytokrom P450-enzymer (CYP). Da CYP-enzymene i 

tillegg omdanner en rekke andre legemidler, øker faren for legemiddelinteraksjoner ved 

polyfarmasi. Det er derfor viktig å vurdere eventuelle legemiddelinteraksjoner mellom 

antidepressiva og øvrige legemidler.  
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2.1.3 Terapeutisk legemiddelmonitorering  
TDM omhandler kvantifisering av legemidler i plasma eller serum for individuell 

dosetilpasning, slik at best mulig effekt og minst mulig toksiske bivirkninger av et 

legemiddel oppnås [1]. Dette er særlig aktuelt for en rekke legemidler brukt innen 

psykofarmakoterapi, blant annet på grunn av variasjon i farmakokinetiske egenskaper hos 

hver enkelt pasient. Samme dose av et legemiddel administrert til ulike personer kan resultere 

i ulik (opptil 20 ganger) steady state-konsentrasjon i blodet, som blant annet kan skyldes 

alder, genetisk polymorfisme og komorbiditet [8]. Dessuten kan dårlig legemiddeletterlevelse 

og legemiddelinteraksjoner føre til henholdsvis underbehandling av og toksisitet for den 

enkelte pasient. Dette understreker viktigheten av TDM, som derfor bør integreres i den 

kliniske behandlingsprosessen med psykofarmaka hos ulike pasientgrupper. De som særlig 

kan ha nytte av TDM er blant andre barn, eldre, gravide kvinner, individer med unormale 

farmakokinetiske egenskaper og pasienter som er utsatt for polyfarmasi.  

 

En gruppe spesialister, Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und 

Pharmakopsychiatrie (AGNP), utviklet i 2004 retningslinjer for TDM innen 

psykofarmakoterapi. Økt kunnskap på området i tillegg til utvikling av en rekke nye 

psykofarmakologiske legemidler, har resultert i en oppdatering av retningslinjene. Disse 

retningslinjene omfatter totalt 128 neuropsykiatriske legemidler, som er delt inn etter ulike 

anbefalingsnivåer for TDM (Tabell 2.1) [8]. 

 
Tabell 2.1: Anbefalingsnivå for TDM. 
Nivå  Beskrivelse  Anbefaling 

1 Sterkt anbefalt For dosetitrering og for spesielle indikasjoner. 
For litium er TDM standard prosedyre. 

2 Anbefalt For dosetitrering og spesielle indikasjoner 
eller problemløsning. 

3 Nyttig For spesielle indikasjoner eller 
problemløsning. 

4 Potensielt nyttig 
Ikke for dosetitrering, men kan være 
potensielt nyttig for spesielle indikasjoner eller 
problemløsning.  

 

TDM er sterkt anbefalt for de fleste trisykliske antidepressiva, typiske antipsykotika og 

stemningsstabiliserende legemidler som litium, valproat og karbamazepin. For de ulike SSRI 

og SNRI som er benyttet i dette arbeidet anses TDM som anbefalt og nyttig. Det kan særlig 

være fordelaktig å gjennomføre TDM ved behandling av eldre pasienter for å etablere minste 

effektive dose, og dermed unngå overbehandling med psykofarmaka. Den kliniske 
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konsekvensen av TDM når dette er anbefalt er oppnådd behandlingseffekt hos ikke-

responderende pasienter. Der TDM anses som nyttig vil monitorering kunne bidra til å 

kontrollere om en plasmakonsentrasjon er sannsynlig for en gitt dose, eller om klinisk effekt 

kan oppnås ved doseøkning. Normalt anbefales TDM for legemidler med et smalt terapeutisk 

vindu, men også for de legemidler der det foreligger et veldefinert referanseområde [8].  

 

Figur 2 viser gangen i TDM-prosessen for evaluering av individuell psykofarmakoterapi. 

Prosessen starter med en forespørsel om TDM, på bakgrunn av indikasjon (f.eks. ved 

dosejustering etter oppstart av behandling). Videre tas det blodprøver av pasienten, som 

analyseres med en validert analysemetode. Analysedataene tolkes av analytikere med 

tilstrekkelig kunnskap innen farmakokinetikk og klinisk terapi. Til slutt foretas en evaluering 

om dosekorreksjon skal gjennomføres. For optimalt utbytte av TDM anbefales det å gjøre 

rutinemessige målinger av pasienten under vedlikeholdsbehandling og/eller når andre forhold 

tilsier dette, eksempelvis ved dårlig legemiddeletterlevelse [8]. 

 

 
Figur 2: Skjematisk oversikt over TDM-prosessen som retningslinjer innen psykofarmakoterapi. 

  

Rutinemonitorering Spesifikt problem

Blodprøvetaking, oppbevaring og forsendelse

Bioanalytisk undersøkelse 

Diskusjon av resultater 

Klinisk evaluering

TDM-forespørsel

Overvåkning av farmakoterapi

Dosetitrering
Vedlikeholdsbehandling

Manglende respons, bivirkninger ved terapeutiske doser, 
legemiddelinteraksjoner e.l.

Steady state-konsentrasjon 

Bruk av validert bioanalytisk metode for TDM

Konsentrasjon av legemiddel og aktiv metabolitt
Referanseområde 

Dosetilpasning
Vedlikeholdsbehandling 
Behandlingsalternativ 

Utfylt TDM-skjema: demografisk data, diagnose, medisinering, forbedring, bivirkninger
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2.2 Prøveopparbeidelse 
Analyse av biologiske prøvematrikser ved bruk av væskekromatografi koblet til 

massespektrometri (LC-MS), krever som oftest en form for prøveopparbeidelse før injeksjon 

i analyseinstrumentet. Hovedhensikten er å isolere analytter av interesse fra prøvematriksen 

de befinner seg i, slik at de blir bedre egnet for separasjon og deteksjon [1]. Valg av 

prøveopparbeidelsesmetode bør skje på bakgrunn av type prøvematriks som skal analyseres, 

så vel som analyttegenskaper og konsentrasjonsområde analyttene befinner seg i. De ulike 

prøvematriksene som brukes mye innen bioanalyse i dag er blod, serum og plasma. Disse har 

alle en kompleks sammensetning og inneholder komponenter som kan forårsake uønskede 

matrikseffekter (ME). De såkalte matrikskomponentene som særlig skaper utfordringer er 

proteiner og fosfolipider. Dersom disse ko-eluerer med analyttene av interesse, vil de kunne 

påvirke ioniseringen og dermed kvantifiseringen av analyttene. Det er derfor ønskelig å fjerne 

matrikskomponentene med en egnet prøveopparbeidelsesmetode [16].  

 

Væske-væske-ekstraksjon (liquid-liquid extraction, LLE), fast-fase-ekstraksjon (solid-phase 

extraction, SPE) og proteinfelling (protein precipitation, PP) er de mest anvendte 

prøveopparbeidelsesmetodene i moderne bioanalytiske laboratorier. Da opptil 60 % av total 

analysetid går med til klargjøring av prøven for analyse, har et større fokus blitt rettet mot 

utvikling av nye prøveopparbeidelsesmetoder [3]. Interessen for mer miljøvennlige, 

tidsbesparende og miniatyriserte ekstraksjonssystemer har resultert i utvikling av en rekke 

nye prøveopparbeidelsesmetoder [3, 16, 17].  

 

2.2.1 Plasma som analysemedium 
Når fullblod sentrifugeres, vil bestanddelene i blodet skilles i tre ulike faser; røde blodceller 

(44 %), hvite blodceller (1 %) og plasma (55 %), som vist i Figur 3 [16]. Plasma består 

hovedsakelig av vann, 90 %, i tillegg til proteiner, uorganiske og organiske ioner. 

Plasmaproteiner er albumin, globulin og fibrinogen. Normalt er plasma en klar, gulaktig 

væske med pH rundt 7,4. pH i plasma avviker lite fra denne verdien, og har påfølgende høy 

bufferkapasitet. 
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Figur 3: Blodets sammensetning. 
 

En antikoagulant tilsettes som regel for å stabilisere plasma. EDTA, en kalsiumchelator, eller 

heparin brukes ofte til dette formålet. Antikoagulant tilsettes for å hindre koagulering slik at 

plasma blir enklere å arbeide med under prøveopparbeidelsen [17]. 

 

Plasma oppbevares kjølig og beskyttes mot lys for å hindre degradering. Forhåndsregler bør 

tas ved håndtering av plasma, da prøvematriksen kan være kontaminert og utsette operatøren 

for smittefare. Bruk av hansker og desinfeksjon av utstyr skal gjøres i tilfeller med søling, i 

tillegg til at alle biologiske prøver skal håndteres som risikoavfall [18]. 

 

 
2.2.2 Væske-væske-ekstraksjon 
LLE er en av de eldste prøveopparbeidelsesteknikkene som eksisterer i dag. Prinsippet bak 

teknikken er isolering av analytter fra en flytende matriks til en ikke-blandbar væske basert 

på løselighetsforskjeller i de ulike fasene [19]. Da biologiske prøvematrikser ofte er vandige, 

skjer ekstraksjonen av analytter fra vandig prøve over til en organisk fase [17]. 

Fordelingskoeffisienten, 𝐾# , og fordelingsforholdet, 𝐷 , beskriver fordelingen av analytt 

mellom to ikke-blandbare væsker, og er oppgitt i henholdsvis Likning 1 og 2. 

  

Plasma (55 %)
90 % vann
10 % proteiner (albumin, globulin og fibrinogen),
uorganiske og organiske ioner

Hvite blodceller (1 %)
Leukocytter og trombocytter 

Røde blodceller (44 %)
Erytrocytter
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Likning 1 [17]:                                            𝐾# =
& '()

& *+
 

 
𝑨 𝒂𝒒= konsentrasjon av analytt i vandig fase   

𝑨 𝒐𝒓𝒈 = konsentrasjon av analytt i organisk fase  

 

Likning 2 [17]:                                  = 2'()
2*+

= 𝐾# ∙
4*

5678 94*
 

 

𝑪𝒂𝒒	= molar konsentrasjon av base i vandig fase   

𝑪𝒐𝒓𝒈	= molar konsentrasjon av base i organisk fase  

𝑲𝒂 = dissosiasjonskonstant for korresponderende syre   

  

De fleste legemidler som analyseres i biologiske matrikser er svake baser. Disse foreligger 

både på ionisert og uionisert form i vandig fase. pH i vannfasen, i likhet med 

fordelingskoeffisienten og pKa-verdien, påvirker fordelingsforholdet. Ved å øke pH med 

minst to enheter over analyttenes pKa-verdier vil analyttene ekstraheres over i organisk fase, 

mens polare forurensninger holdes igjen i vandig fase. Et stort fordelingsforhold tilstrebes for 

å oppnå høyest mulig ekstraksjonsutbytte av analyttene [17]. 

 

Konvensjonell LLE er fremdeles en mye brukt teknikk på grunn av god prøveopprenskning 

og mulighet for oppkonsentrering av analytter. Utfordringene ligger i det store 

løsemiddelforbruket, i tillegg til at metoden er tidskrevende da mange ekstraksjonstrinn og 

inndamping av organisk løsemiddel er nødvendig [17, 19]. 

 

2.2.3 Væske-fase mikroekstraksjon 
I væske-fase mikroekstraksjon (liquid-phase microextraction, LPME) isoleres analyttene fra 

prøvematriks ved hjelp av to ikke-blandbare væsker og en porøs hulfiber [1, 20]. Den porøse 

hulfiberen, bestående av polypropylen, dyppes i et organisk løsemiddel. Det organiske 

løsemidlet immobiliseres ved hjelp av kapillærkrefter og danner en væskemembran 

(supported liquid membrane, SLM). Akseptorløsning fylles så i hulfiberens lumen, og 

deretter plasseres hele systemet i prøvematriks (Figur 4). Volum og type organisk løsemiddel 

brukt for å danne SLM har blitt optimalisert, og bidratt til god ekstraksjon av hydrofobe 

basiske analytter ved bruk av HF-LPME (ekstraksjonsutbytte = 68-80 %, RSD = 4-7 %)  

[21].  
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Figur 4: Skjematisk fremstilling av et LPME-system. 
 

Det finnes både tofase- og trefase-system, der akseptorfase er henholdsvis organisk eller 

vandig. Fordeling av analyttene i de ulike systemene kan beskrives med Likning 3 og 4: 

 
Likning 3 [20] :                             𝑨𝒅𝒐𝒏𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 ⇌ 𝑨	𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒌	𝒂𝒌𝒔𝒆𝒑𝒕𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 

 
𝑨𝒅𝒐𝒏𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 = Analytt i donorfase 

𝑨𝒂𝒌𝒔𝒆𝒑𝒕𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 = Analytt i organisk akseptorfase 

 

I tofase-systemet ekstraheres analyttene fra vandig prøvematriks (donorfase) og over i 

organisk akseptorfase ved passiv diffusjon. Likning 3 viser fordelingen av analyttene i 

tofase-systemet, som følgelig har samme fordelingskoeffisient som oppgitt i Likning 1. For å 

oppnå høye ekstraksjonsutbytter i dette systemet er det ønskelig at 𝐾# er høy, i tillegg til at 

det benyttes et lite volum organisk fase og donorfase [17]. 

 

Likning 4 [20]:                   𝑨𝒅𝒐𝒏𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 ⇌ 𝑨	𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒌	𝒇𝒂𝒔𝒆 ⇌ 𝑨𝒂𝒌𝒔𝒆𝒑𝒕𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 

 

𝑨𝒅𝒐𝒏𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 = Analytt i donorfase 

𝑨𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒌	𝒇𝒂𝒔𝒆 = Analytt i organisk fase 

𝑨𝒂𝒌𝒔𝒆𝒑𝒕𝒐𝒓𝒇𝒂𝒔𝒆 = Analytt i akseptorfase 

 

Likning 4 beskriver fordeling av analyttene i et trefase-system, der disse ekstraheres fra 

vandig prøvematriks (donorfase), gjennom organisk fase og over til vandig akseptorfase. 

Introduksjon og 
oppsamling av akseptorfase

Prøveløsning Akseptorfase

Porøs hulfiber impregnert
med organisk løsemiddel 
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Ekstraksjon av legemidler fra biologiske matrikser ved hjelp av LPME gjøres ofte i et slikt 

system, der pH justeres i donor- og akseptorfase for å drive ekstraksjonen av analyttene 

basert på deres syre-base-egenskaper. Ekstraksjonsutbyttet påvirkes av 

fordelingskoeffisientene til analyttene ved ekstraksjon fra donorfase til organisk fase og fra 

organisk fase til akseptorfase. I tillegg gir et høyt donorfase-akseptorfase-forhold gode  

muligheter for oppkonsentrering av analyttene i dette systemet [22]. 

 

LPME er en forbedret versjon av tradisjonell LLE, som gir bedre oppkonsentrering av 

analytter, god prøveopprenskning, bidrar til lavt løsemiddelforbruk og gir mulighet for 

automatisering [20, 22]. Likevel har metoden sine utfordringer knyttet til produksjon av  

kommersielt tilgjengelig utstyr. 

 
2.2.4 Parallel artificial liquid membrane extraction 
Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) er en ny prøveopparbeidelsesmetode 

innen mikroskala væske-væske-ekstraksjon i et 96-brønnsformat [4]. Metoden går ut på å 

ekstrahere analytter fra et mikrovolum av prøveløsning i donorbrønnene (donorfase), over en 

kunstig væskemembran, til et mikrovolum av vandig løsning i akseptorbrønnene 

(akseptorfase). Ekstraksjonsoppsettet er vist i Figur 5. 

 

 
 

Figur 5: Ekstraksjonsoppsett for PALME [4]. Bunnplate (donor plate), akseptorplate (acceptor plate), 
organisk væskemembran (supported liquid membrane, SLM) og topplokk (lid). 

 

Lid

96-well	
acceptor	plate

96-well	
donor	plate

Supported	 liquid	
membrane	(SLM)
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For å danne den kunstige væskemembranen impregneres filteret på undersiden av 

akseptorplaten med et mikrolitervolum av organisk løsemiddel. Det organiske løsemiddelet er 

ikke-blandbart med vann og lite flyktig. Dette hindrer lekkasje av organisk løsemiddel til 

donor- og akseptorfasen i tillegg til at fordampning av akseptorfase motvirkes. For basiske 

analytter gjøres donorfasen basisk, slik at analyttene er uionisert og deres løselighet i 

donorfasen avtar. Tilsvarende gjøres akseptorfasen sur, slik at analyttene ioniseres og får økt 

løselighet i akseptorfasen. På denne måten skjer ekstraksjonen ved passiv diffusjon av 

analyttene over den kunstige væskemembranen. Videre kan den vandige akseptorfasen 

analyseres direkte i f.eks. LC-MS [4]. 

 

Som tidligere nevnt forekommer ofte matrikseffekter ved analyse av plasma i LC-MS. 

Matrikseffektene skyldes først og fremst tilstedeværelse av endogene forbindelser som 

fosfolipider, som enten øker eller undertrykker ioniseringen av analyttene. Fosfolipider kan 

redusere analysemetodens nøyaktighet, presisjon og sensitivitet [23]. Ask et.al har for første 

gang bevist at det er mulig å oppnå effektiv prøveopprenskning og fjerning av fosfolipider fra 

humant plasma ved bruk av PALME, slik at uønskede matrikseffekter i analysemetoden 

motvirkes [24]. 

 

Selektiviteten til PALME kan enkelt endres ved å gjøre pH-justeringer i donor- og 

akseptorfase på bakgrunn av analyttenes egenskaper. Både sure og basiske legemidler har 

blitt ekstrahert med stor suksess fra plasma. I det første arbeidet med PALME ble de basiske 

legemidlene petidin, nortriptylin, metadon og haloperidol ekstrahert fra plasma, og det ble 

rapportert om ekstraksjonsutbytter i området 34-74 %, linearitet over 0,996 og RSD < 12 % 

[4]. I et annet arbeid med PALME av sure legemidler fra plasma lå lineariteten av analyttene 

ketoprofen, fenoprofen, diklofenak, ibuprofen og gemfibrosil i området 0,998 og 1.000 med 

RSD mellom 3-22 % [25]. Dette tyder på at PALME egner seg godt som  

prøveopparbeidelsesmetode både for hydrofobe, sure og basiske legemidler. 

 

PALME baserer seg som tidligere nevnt på LLE og LPME. Fordelene med PALME er at 96 

prøver kan ekstraheres samtidig, metoden krever kun små volum av prøveløsning og organisk 

løsemiddel i tillegg til at metoden gir en god opprenskning av biologisk matriks [4]. 

 

  



Teori	

 14 

2.3 Væskekromatografi  
Den mest anvendte analysemetoden for bestemmelse av legemidler i biologiske matrikser er 

væskekromatografi (high performance liquid chromatography, HPLC). Metoden baserer seg 

på separasjon av analytter ut fra hvordan disse fordeler seg mellom to ulike faser: en 

bevegelig fase (mobilfase) og en stillestående fase (stasjonærfase) [17]. Analyttene injiseres i 

mobilfasen, som frakter disse gjennom kolonnen der selve retensjonen og separasjonen finner 

sted. Kolonnen er pakket med porøse partikler på innsiden, som danner ulike typer 

interaksjoner med analyttene. Analyttene elueres ulikt avhengig av deres, mobilfasens og 

kolonnens egenskaper. Det kromatografiske prinsippet som er benyttet i dette arbeidet er 

omvendt-fase-kromatografi, som er videre omtalt i avsnitt 2.3.1. 

 

2.3.1 Omvendt-fase-kromatografi 
Omvendt-fase-kromatografi er det viktigste separasjonsprinsippet innen HPLC. Den 

stasjonære fasen har hydrofob karakter, mens mobilfasen er en vandig løsning. Retensjon av 

analyttene skjer ved hydrofobe interaksjoner med stasjonærfasen, som typisk er bygget opp 

av alkylkjeder bundet til modifisert silikamateriale [17]. Lengden på alkylkjedene spiller en 

rolle for retensjon av analyttene, der lengre kjeder bidrar til økt retensjon. C18-materialet, 

octadecyl, er den mest hydrofobe stasjonærfasen, og består av 18 karbonatomer. Kolonner 

bygget opp av dette materialet er mest brukt innen HPLC [26]. 

 

Mobilfasen er en blanding av vann og organisk løsemiddel som er blandbart med vann [17]. 

Tilstedeværelse av organisk løsemiddel i mobilfasen er en forutsetning for aktivering av C18-

materialet [16]. Innholdet av organisk løsemiddel avgjør elueringsstyrken til mobilfasen, og 

dermed retensjonen av analyttene. En sterk mobilfase har god evne til å bryte hydrofobe 

interaksjoner mellom analyttene og den stasjonære fasen, slik at retensjonen avtar. Normalt 

brukes en blanding av vann og metanol, da sistnevnte er billig og lite toksisk sammenliknet 

med acetonitril. Sammensetningen av mobilfasen kan være lik under hele analysen 

(isokratisk eluering), alternativt kan den endres underveis (gradienteluering) [17]. 

 

For syrer og baser er retensjonen avhengig av pH i mobilfasen, i tillegg til mobilfasens 

elueringsstyrke [17]. For pH-kontroll tilsettes en buffer til mobilfasen. Bufferen bør helst ha 

god løselighet i det organiske løsemiddelet og være flyktig [17, 26]. Ved pH i mobilfase der 

analyttene er ionisert avtar retensjonen, motsatt øker retensjonen ved pH der analyttene er 
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uionisert. På denne måten kan pH-endringer styre selektiviteten i systemet. Mange  

silikabaserte stasjonærfaser må benyttes  i området 2-8 [16, 17].  

 

2.3.2 Ultra high performance liquid chromatography 
Et økt fokus rettet mot forbedring av konvensjonell HPLC har resultert i en ny etterkommer, 

ultra high performance liquid chromatography (UHPLC). Bruk av kortere kolonner og 

mindre partikler (2 µm) ved hjelp av utstyr som tåler trykk opp mot 1000 bar, gir mulighet 

for raskere analyser uten at dette går på bekostning av kolonnens effektivitet (platetall, N) 

[27]. Ved bruk av et UHPLC-system kan et mindre prøvevolum injiseres, forbruket av 

mobilfase reduseres i tillegg til at deteksjonsgrensen blir lavere sammenliknet med HPLC 

[17]. 

 

Van Deemters likning (Likning 5) har stått sentralt i utviklingen av UHPLC. Likningen 

beskriver forholdet mellom høydeekvivalenten til en teoretisk plate (HETP=H) som påvirker 

platetallet, og mobilfasehastighet (u), i tillegg til andre parametere som påvirker H. Disse 

parametrene er eddydiffusjon, diffusjon i mobilfase og massetransport mellom stasjonærfase 

og mobilfase. Mobilfasehastighet i tillegg til partikkelform og størrelse påvirker igjen de 

ulike parametrene. 

 

Likning 5 [26]:                                        = 𝐴 + I
J
+ 𝐶𝑢 

𝑨 = eddydiffusjon 

B = longitudinal diffusjon i mobilfase 

C = massetransport mellom stasjonær- og mobilfase 

u = mobilfasehastighet 

 

Sammenhengen mellom H og u er videre beskrevet i van Deemters plot (Figur 6), som viser 

H som funksjon av u for partikler med størrelse (dp) 1.7, 3, 5 og 10 µm: 
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Figur 6: Van Deemters plot av høydeekvivalenten til en teoretisk plate (HETP=H) som funksjon av lineær 
mobilfasehastighet (u) [1]. 

 

Som vist i Figur 6 avtar høydeekvivalenten til en teoretisk plate når partikkelstørrelsen avtar. 

Ved å redusere partikkelstørrelse kan platetallet opprettholdes ved å redusere kolonnelengden 

(L) tilsvarende (Likning 6).  

 

Likning 6 [17]:                                          N ∝ N
#O

 

 

En kolonne pakket med 2,5 µm partikler, som er halvparten så lang som en kolonne pakket 

med 5 µm partikler vil kunne oppnå samme platetall. Forskjellen er at raskere analysetid kan 

oppnås med den korteste kolonnen, på grunn av kortere transportvei. Dette er bakgrunnen for 

bruk av kortere kolonner med mindre partikkelstørrelse i UHPLC. De typiske UHPLC-

kolonnene er 3-10 cm lange, med en indre diameter på 2,1 mm og partikkelstørrelse på 1,5-2 

µm [17]. 

 

UHPLC har i nyere tid blitt en populær analyseteknikk innen flere fagområder, som 

farmasøytisk analyse, miljøanalyse og mat- og planteanalyser. I ulike bioanalytiske studier 

har bruk av UHPLC ført til en 2-21 ganger raskere separasjon, med like god eller bedre 

oppløsning og sensitivitet sammenliknet med HPLC [1]. UHPLC gir ofte smale topper, noe 

som stiller større krav til at man har en detektor som kan samle tilstrekkelig datapunkter langs 

hele toppen. Minst 15 datapunkter bør samles for at detektoren skal kunne integrere både 

nøyaktig og reproduserbart [27]. Videre diskuteres massespektrometri, som har blitt benyttet i 

dette arbeidet. 
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2.4 Massespektrometri 
Massespektrometri er en stadig mer anvendt metode innen bioanalyse på grunn av høy 

sensitivitet og selektivitet, robusthet og mulighet for automatisering [26]. Et 

massespektrometer består av tre hoveddeler: en ionekilde, en masseanalysator og en detektor. 

 

Massespektrometri egner seg for deteksjon av analytter som lar seg ionisere og kan overføres 

til gassfase. Ionene som dannes kalles molekylioner. Ustabile molekylioner vil kunne 

fragmenteres videre til mindre ioner, kalt fragmentioner. Dannelsen av ionene kan skje ved 

bruk av ulike ionisasjonsteknikker, enten i selve ionekilden eller utenfor selve instrumentet 

[17]. I dette arbeidet har den ofte brukte ionisasjonsteknikken elektrosprayionisasjon blitt 

benyttet, og er videre omtalt i kapittel 2.4.1. 

 

Etter ionisering føres ionene inn i masseanalysatoren, og separeres på bakgrunn av deres 

masse-til-ladningsforhold (m/z). Separasjonen av ionene foregår under vakuumbetingelser for 

å unngå interaksjoner med luftmolekyler, slik at ionene i størst mulig grad når frem til 

detektoren [16]. Det finnes ulike typer masseanalysatorer, som benytter seg av ulike 

prinsipper. De mest vanlige masseanalysatorene er kvadrupol, ionefelle og time of flight 

(TOF). Ionene detekteres til slutt ved hjelp av en detektor, som måler mengde og massen av 

ionene. Ionene vises i et massespektrum der ionestrømmen plottes som funksjon av m/z [17]. 

 

2.4.1 Elektrosprayionisasjon 
Innen massespektrometrisk deteksjon brukes ofte en teknikk kalt elektrosprayionisasjon 

(electrospray ionization, ESI), der dannelsen av molekylionene foregår under 

atmosfæretrykk. ESI er særlig egnet for ionisering av polare forbindelser som syrer og baser, 

og blir omtalt som en myk ionisasjonstekninkk. Det innebærer at molekylionene som dannes 

er stabile, og som oftest ikke fragmenterer videre [17]. 

 

I det som kalles analyseinstrumentets ”interface”, introduseres væskestrømmen fra HPLC i 

ionekilden gjennom et trangt kapillærrør pålagt en elektrisk spenning typisk på ± 5 kV[26]. 

pH i væskestrømmen er justert slik at analyttene foreligger på ionisert form. I enden av 

kapillærrøret blandes væsken med en forstøvergass, nitrogen, slik at en aerosol bestående av 

mange, små dråper dannes. Dråpene har stor elektrisk ladning, og minsker i størrelse etter 

hvert som de beveger seg mot masseanalysatoren. Når de elektrostatiske kreftene i dråpene 
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overgår overflatespenningen eksploderer dråpene til mindre dråper. Denne prosessen gjentas 

helt til det kun gjenstår ioner, som videreføres til masseanalysatoren ved hjelp av elektrisk 

spenning [26]. En inert tørkegass, ofte nitrogen, bidrar til at væskefasen fordamper og 

transporteres ut fra analyseinstrumentet. Det er derfor viktig å benytte en flyktig 

bufferløsning i mobilfasen, som for eksempel maursyre [17, 26]. En skisse av ESI-prinsippet 

er vist i Figur 7. 

 

 
 

Figur 7: Prinsipp for elektrosprayionisasjon. 
 

Deteksjonen utføres enten i positivt eller negativt modus, avhengig av analyttenes 

egenskaper. Baser detekteres i positivt modus, og syrer detekteres i negativt modus [16, 17, 

26]. Analyttene som er benyttet i dette arbeidet er alle basiske forbindelser, som på ionisert 

form oppgis slik: 

  

Positivt ion:                                                 	 𝑀 + 𝑛𝐻 S9 

 

Der M er molekylmassen til analytten, H er massen til protonet (=1), og n er antall protoner 

mottatt. Da analyttene i dette arbeidet kun kan motta et H-atom, n=1, vil molekylionene ha 

ladning +1 (z = 1). De ulike ionene måles ved en m/z-verdi slik:  

 

Positivt ion:                                                   
T95 8

U
 

 

Høyspenning Tørkegass

N2-gass

Mobilfase Masseanalysator



Teori	

  19 

Molekylionene føres som tidligere nevnt inn i massanalysatoren, hvor de separeres etter 

forholdet mellom masse og ladning (m/z). Videre detekteres disse i detektoren, som 

registrerer forekomsten av molekylionene og fragmentionene [17]. 

 

2.4.2 Tandem massespektrometri ved bruk av lineær ionefelle 
En lineær ionefelle er bygget opp av fire parallelle staver og to elektroder. Her fanges ionene 

radielt i et todimensjonalt radiofrekvent felt og aksialt av et elektrisk stoppotensiale påført de 

to elektrodene [28, 29]. Ionene stabiliseres i ionefellen (center section), og ved å endre det 

elektriske potensialet kan man selektere ut ioner med bestemte m/z-verdier, som sendes 

videre til detektoren. Skjematisk oppsett av en lineær ionefelle er vist i Figur 8. 

 

 
Figur 8: Skjematisk fremstilling av en lineær ionefelle [28]. 

 

Tandem massespektrometri (MS/MS) tillater lavere kvantifiseringsgrenser, da detektoren er 

satt til å måle ioner mer selektivt, slik at støy reduseres. Ved MS/MS i en lineær ionefelle 

skjer selve selekteringen, fragmenteringen og deteksjonen av ionene i masseanalysatoren, 

derfor kalles denne metoden også for ”tandem-i-tid” [16, 29]. I første omgang fanges ionene i 

ionefellen, så endres spenningen slik at kun ionet med en bestemt m/z-verdi forblir i 

ionefellen. Deretter kolliderer ionet av interesse med helium, slik at fragmentioner dannes og 

videre kan detekteres [16]. 

 

I dette arbeidet har scanningsmoduset selektiv reaksjonsmonitorering (selected reaction 

monitoring, SRM) blitt benyttet. Ved SRM filtreres det ut et bestemt utgangsion som er 

spesifikt for analytten av interesse (oftest molekylionet). Deretter fragmenteres molekylionet 

til såkalte produktioner. Ved å måle signalet på ett eller flere produktioner som er spesifikke 

for analytten, vil man kunne oppnå en analysemetode med svært høy sensitivitet [16, 17]. 
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3 Eksperimentelt 
3.1 Karakteristikk av analytter 
De fysiokjemiske egenskapene til analyttene er presentert i Tabell 3.1 og deres kjemiske 

struktur er vist i Figur 9. Internstandardens kjemiske struktur er vist i Figur 10. 

 
Tabell 3.1: Analyttenes fysiokjemiske egenskaper. 

 Molekylformel pKa [11] Log P [11] Klasse 
Citalopram C20H21FN2O 9,78 3,76 SSRI 
Fluoksetin C17H18F3NO 9,80 4,17 SSRI 
Fluvoksamin C15H21F3N2O2 9,16 2,80 SSRI 
Norfluoksetin C16H16F3NO 9,77 3,74 Metabolitt 
O-desmetylvenlafaksin C16H25NO2 8,87 2,29 Metabolitt 
Paroksetin C19H20FNO3 9,77 3,15 SSRI 
Sertralin C17H17Cl2N 9,85 5,15 SSRI 
Venlafaksin  C17H27NO2 8,91 2,74 SNRI 

 

 
 

Figur 9: Analyttenes kjemiske struktur [11]. 
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Figur 10: Intern standards kjemiske struktur [30].  

 
3.2 Utstyr 
Utstyr som ble brukt i arbeidet med PALME er listet i Tabell 3.2. Forbruksmateriell er gitt i 

Tabell 3.3 og generelt laboratorieutstyr brukt i arbeidet er gjengitt i Tabell 3.4. 

 
Tabell 3.2: Utstyr for PALME. 
Utstyr Beskrivelse Produsent By, land 

Bunnplate 96 well plate, 0,50 mL, 
polypropylene 120/pk  Agilent Santa Clara, 

CA, USA 

Akseptorplate med 
topplokk 

MAIPN4550 96 well 
MultiScreen-IP Filter Plate, 
0,45 µm pore size 
polyvinyldine fluorid-membran, 
clear non sterile 

Merck 
Millipore 

Darmstadt, 
Tyskland 

Akseptorplate med 
topplokk  

96 well plate 0,2	µm pore size, 
polypropylen Millipore Prototype 

 
Tabell 3.3: Diverse forbruksmateriell. 
Forbruksmateriell Beskrivelse Produsent By, land 

Inserts til vialer Micro-Insert, 0,1 mL, 
clear glass 15 mm, top VWR  Radnor, PA, USA 

Vialer 32x11,6 mm Nerliens Meszansky Oslo, Norge 
Korker til vialer  Nerliens Meszansky Oslo, Norge 
Eppendorffrør 2 mL, polypropylen Brand GMBH Wertheim, Tyskland 
Glassbeholder 4 mL, 15 mL  Supelco Bellfonte, PA, USA 

Pipettespisser Optifit 200, 1000, 5000 
µL   Sartorius Göttingen, Tyskland 

Sentrifugerør 15 mL VWR Radnor, PA, USA 
 
Tabell 3. 4: Utstyr. 
Utstyr Beskrivelse Produsent By, land 
Analysevekt AE200 Mettler Toledo Oslo, Norge 
Ristemaskin  Vibramax 100  Heidolph  Schwabach, 

Tyskland 
Vortexmikser MS 3 basic  IKA Wilmington, NC, 

USA 
Ultralydbad Ultrasonic cleaner  VWR Radnor, PA, USA 
Mekanisk pipette  mLINE®: m20, m200, 

m1000,m5000 
Sartorius Göttingen, Tyskland 

8-kanals mekanisk 
multipipette 

mLINE®: m10, m100, 
m300 

Sartorius Göttingen, Tyskland 

 

Fluoksetin d-5
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3.3 Kjemikalier 
Analyttene som ble benyttet er listet i Tabell 3.5 og kjemikaliene er oppgitt i Tabell 3.6. 
 

Tabell 3.5: Analytter. 
Analytt Kvalitet Produsent By, land 
Citalopram ≥ 98 % (HPLC) Sigma-Aldrich  St. Louis, MO, USA 
Fluoksetin   Sigma-Aldrich  St. Louis, MO, USA 
Fluvoksamin   Solvay-Duphar B.V Weesp, Nederland 
Norfluoksetin  TRC Canada  Toronto, ON, Canada 
O-desmetylvenlafaksin Analytical standard Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 

Paroksetin  
SmithKline 
Beecham 
Pharmaceuticals 

Brentford, 
Storbritannia 

Sertralin ≥ 98 % (HPLC) Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
Venlafaksin  ≥ 98 % (HPLC) Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
 
 
Tabell 3.6: Diverse kjemikalier. 
Kjemikalie Kvalitet Produsent By, land 
Diheksyleter 97% Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
Dodecylacetat ≥ 98%  Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
Heksadekan 99 % Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
Ionebyttet vann Milli-Q® Integral Millipore Billerica, MA, USA 
Maursyre  For mass spectrometry  Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
Metanol Hypergrade for LC-MS Merck Darmstadt, Tyskland 
Natriumhydroksid Analytical reagent VWR Leuven, Belgia 
2-nitrofenyloktyleter  Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA 
Trioktylamin   Cognis Cincinnati, OH, USA 
 

3.4 Plasma 
Legemiddelfritt plasma ble anskaffet fra Ullevål universitetssykehus. Plasma ble dispensert i 

mindre sentrifugerør, oppbevart ved -25 ºC og beskyttet mot lys. Ved prøveopparbeidelse ble 

plasma tint opp rett før bruk. 

 

3.5 Løsninger 
3.5.1 Stamløsninger 
Stamløsninger av analyttene ble laget til en konsentrasjon på 1 mg/mL. Dette ble gjort ved å 

løse 10 mg råstoff av hver enkelt analytt i metanol til et volum på 10 mL. Stamløsningene ble 

oppbevart i kjøleskap (2-8 ºC), beskyttet mot lys og brukt videre til å lage én arbeidsløsning 

bestående av alle analyttene. 
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3.5.2 Arbeidsløsning 
Én arbeidsløsning bestående av alle analyttene ble laget til en konsentrasjon på 100 µg/mL, 

ved å fortynne 1 mL av hver stamløsning med metanol til et volum på 10 mL. Videre ble 

arbeidsløsningen fortynnet med henholdsvis ionebyttet vann, plasma og 20 mM HCOOH til 

ønskede konsentrasjoner i optimaliserings- og valideringsforsøkene. Arbeidsløsningen ble 

oppbevart i kjøleskap (2-8 ºC) og beskyttet mot lys. 

 

3.5.3 Standarder  
I de innledende forsøkene og optimaliseringsforsøkene ble standarder laget ved å fortynne 

arbeidsløsningen med 20 mM maursyre til ønskede konsentrasjoner for bestemmelse av 

analyttenes prosesseffektivitet (PE). 

 

I valideringsforsøkene ble standarder laget ved PALME av blank plasma, tilsatt analytter og 

internstandard til ekstraktet til ønskede konsentrasjoner, for bestemmelse av analyttenes 

ekstraksjonsutbytte (recovery, R). Disse standardene er også omtalt som blank spike. 

 

Standardene ble laget samme dag de ble benyttet i optimaliserings- og valideringsforsøkene. 

 

3.5.4 Prøveløsninger 
Vandige prøveløsninger ble laget ved å fortynne arbeidsløsning med 10 mM NaOH til 

ønskede konsentrasjoner i optimaliseringsforsøkene. 

 

Prøveløsninger bestående av matriks ble laget ved å fortynne arbeidsløsning med plasma til 

ønskede konsentrasjoner i optimaliseringsforsøkene. 

 

Prøveløsningene ble laget samme dag som de ble benyttet i optimaliseringsforsøkene. 

 

3.5.5 Kalibratorer 
Kalibratorene i matriks ble laget ved å fortynne arbeidsløsning med plasma til ønskede 

konsentrasjoner i optimaliserings- og valideringsforsøkene. Kalibratorene i matriks ble 

benyttet for å danne kalibreringskurvene til analyttene, og ble laget samme dag de ble brukt i 

de innledende forsøkene,  optimaliserings- og valideringsforsøkene. 
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3.5.6 Kontroller 
Kontrollene ble laget ved å fortynne arbeidsløsning med plasma til ønskede konsentrasjoner i 

valideringsforsøkene. Kontrollene ble laget i konsentrasjonene 30, 150 og 450 ng/mL. Disse 

konsentrasjonene representerte lav, middels høy og høy konsentrasjon, og ble brukt for å 

beregne nøyaktighet, presisjon og ekstraksjonsutbytter i valideringsforsøkene. Kontrollene 

ble laget samme dag som de ble benyttet i valideringsforsøkene. 

 

3.5.7 Intern standard  
En løsning av intern standard ble laget ved å fortynne fluoksetin-d5 i ionebyttet vann til en 

konsentrasjon på 6,25 µg/mL. Konsentrasjonen av intern standard i alle standarder og 

løsninger som ble ekstrahert med PALME var 250 ng/mL. Løsningen med intern standard ble 

oppbevart i kjøleskap (2-8 ºC) og beskyttet mot lys. 

 

3.5.8 Diverse løsninger 
NaOH 

1 M: Det ble veid inn 4,045 g NaOH som ble løst i ionebyttet vann til 100 mL. 

 

80 mM: 16 mL 1 M NaOH ble fortynnet med ionebyttet vann til 200 mL. 

 

40 mM: 8 mL 1 M NaOH som ble fortynnet med ionebyttet vann til 200 mL. 

 

10 mM: 2 ml 1 M NaOH som ble fortynnet med ionebyttet vann til 200 mL. 

 

20 mM HCOOH 

151 µL maursyre ble fortynnet med ionebyttet vann til 200 mL. 

 

1 % trioktylamin i diheksyleter (v/v) 

40 µL trioktylamin ble løst i 3960 𝜇L diheksyleter. 

 

1 % trioktylamin i dodecylacetat (v/v) 

40 µL trioktylamin ble løst i 3960 𝜇L dodecylacetat 
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3.5.9 Mobilfaser 
Mobilfase A 

Mobilfase A ble laget ved å blande 950 mL 20 mM HCOOH med 50 mL MeOH. 

 

Mobilfase B  

Mobilfase B ble laget ved å blande 50 mL 20 mM HCOOH med 950 mL MeOH. 

 

Mobilfasene ble satt på ultralydbad i 10 minutter for å fjerne luftbobler fra løsningene. 

 

3.6 Instrumentelle betingelser 
Analysene ble utført ved bruk av en UHPLC koblet til et tandem massespektrometer 

(UHPLC-MS/MS). 

 

3.6.1 Væskekromatografi  
Det kromatografiske systemet bestod av en 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). 

 

Kromatografisk separasjon ble utført på en Aquity UPLC® HSS T3 kolonne fra Waters 

(Wexford, Irland) med partikkelstørrelse 1,8 µm og porestørrelse 100 Å. Kolonnen hadde en 

indre diameter på 2,1 mm og lengde på 100 mm. Kolonnetemperaturen ble holdt konstant ved 

40 ºC. 

 

Databehandling ble gjort med dataprogrammet XcaliburTM (versjon 2.2. SPI.48) fra Thermo 

Scientific. 

 

Mobilfase A bestod av 20 mM HCOOH og MeOH (95:5, v/v). Mobilfase B bestod av 20 mM 

HCOOH og MeOH (5:95, v/v). Mobilfase ved start var 40 % mobilfase B. Gradienteluering 

ble benyttet som vist i Figur 11. Total analysetid per prøve var 15 minutter. 

Mobilfasehastighet ble satt til 0,3 mL/min, og injeksjonsvolumet var 2 µL. 
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Figur 11: Grafisk fremstilling av gradienteluering. 

 

3.6.2 Massespektrometri 
Massespektrometri ble utført ved bruk av en LTQ XL lineær ionefelle fra Thermo Scientific 

(San Jose, CA, USA). 

 

MS/MS-optimalisering  

Optimalisering ble utført ved bruk av programmet XcaliburTM (versjon 2.2. SPI.48) fra 

Thermo Scientific. Ved bruk av en T-kobling og sprøytepumpe, ble løsninger av hver enkelt 

analytt (500 ng/mL i 20 mM HCOOH) injisert med en hastighet på 10 µL/min direkte i 

massespektrometeret, mens mobilfase (10 % MFB, 300 µL/min) ble pumpet gjennom 

systemet. Først ble kollisjonsenergien til hver enkelt analytt optimalisert, og collision induced 

dissociation (CID) ble utført på disse. Deretter ble det bestemt hvilke fragmentioner som ga 

best signalintensitet se ( Tabell 3.7-8). 

 

MS/MS-betingelser 

Elektrosprayionisasjon ble valgt som ionisasjonsteknikk og deteksjon av analyttene ble utført 

i positivt modus på bakgrunn av analyttenes fysiokjemiske egenskaper. Sprayspenningen ble 

satt til 5,0 kV og kapillærtemperaturen til 350 ºC. Som forstøvergass og hjelpegass ble 

nitrogen benyttet med et gasstrykk på henholdsvis 26 og 5 arbitrære enheter. 

Massespektrometeret ble innstillt til å monitorere i SRM-modus. Overgangene er delt i to 

segmenter ut fra analyttenes retensjonstid, og er oppgitt i Tabell 3.7-8. 
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Tabell 3.7: SRM-overganger for analyttene (segment 1). 
Segment 1  Tid (min): 0 – 3,9 min. 
Forbindelse Molekylion Fragmention CID (%) 
Venlafaksin 278,18 260,1 35 
O-desmetylvenlafaksin 264,15 246,1 25 
Citalopram 325,19 262,1 24 

 
Tabell 3.8: SRM-overganger for analyttene og intern standard (segment 2). 
Segment 2  Tid (min): 3,9 - 11,1 min. 
Forbindelse Molekylion Fragmention CID (%) 

Norfluoksetin 296,08 
133,9 
259,1 
276,1 

31 

Fluvoksamin 319,15 226,0 
258,1 36 

Fluoksetin 310,12 147,9 23 
Sertralin  306,02 275,0 23 
Paroksetin 330,13 192,0 29 
Fluoksetin d-5 315,20 152,9 20 

 
3.7 Utførelse av PALME 
PALME ble utført fra vandige løsninger, plasma og autentiske prøver, også omtalt som 

prøveløsninger. Endelig ekstraksjonsprosedyre for PALME fra de ulike prøveløsningene er 

presentert i avsnitt 3.7.1-3 med tilhørende Tabell 3.9-11 over ulike ekstraksjonsparametere 

som ble testet ut. 

 

PALME-oppsettet bestod av en 96-brønns donorplate, en akseptorplate med membranfiltre 

bestående av porøst materiale av polyvinylidenfluorid og tilhørende topplokk (Figur 12). I 

optimaliseringsforsøkene ble det utført forsøk med en 96-brønnsplate bestående av 

polypropylen-membran (prototype). 
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Figur 12. PALME-oppsett. Donorplate (øverst), akseptorplate med PVDF-filtre (nederst) og tilhørende 

topplokk (høyre). 
 

3.7.1 PALME fra vandig løsning 
Tabell 3.9 viser ekstraksjonsparametrene for PALME fra vandig løsning. Før ekstraksjonen 

ble det overført 125 µL vandig prøveløsning, 10 µL intern standard og 115 µL 10 mM NaOH 

til donorbrønnen basert på tidligere forsøk med PALME [31]. Totalvolum i donorbrønnen var 

250 µL. 3 µL dodecylacetat ble avsatt på undersiden av akseptorplatens PVDF-membran og 

dannet en kunstig væskemembran. Akseptorplaten ble satt i ro i ca. ett minutt slik at 

væskemembranen fikk tid til å fordele seg over hele PVDF-membranens tverrsnitt, før 

akseptorbrønnen ble fylt med 50 µL 20 mM HCOOH. Donorplaten og akseptorplaten ble så 

koblet sammen, og det ble satt på lokk for å forhindre fordampning av akseptorfase. 

Oppsettet ble satt til risting med ristehastighet på 900 rpm i 45 minutter. Etter ekstraksjonen 

ble akseptorfasen overført til glassvialer for direkte analyse med UHPLC-MS/MS. 
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Tabell 3.9: Ekstraksjonsparametere for PALME fra vandig løsning. 

Løsninger i donorbrønn 
125 µL prøveløsning 
10 µL intern standard 
115 µL 10 mM NaOH  

 
Volum: 250 µL  

Organisk fase Dodecylacetat 3 µL 
Akseptorfase 20 mM HCOOH 50 µL 
Ristehastighet 900 rpm  
Ekstraksjonstid 45 min.   

 

3.7.2 PALME fra plasma 
Det ble overført 125 µL prøveløsning (plasma), 10 µL intern standard og 115 µL 40 mM 

NaOH til donorbrønnen før ekstraksjon. Organisk fase bestående av 5 µL 1 % trioktylamin i 

dodecylacetat ble avsatt på undersiden av akseptorplatens PVDF-membran. Akseptorplaten 

ble satt i ro i ca. ett minutt før akseptorbrønnen ble fylt med 50 µL 20 mM HCOOH. 

Donorplaten og akseptorplaten ble så koblet sammen, og det ble satt på lokk for å hindre 

fordampning av akseptorfasen. Oppsettet ble satt til risting ved 900 rpm i 120 minutter. 

Tabell 3.10 viser ulike ekstraksjonsparametere som ble testet ut for PALME fra plasma. 

 
Tabell 3.10: Ulike ekstraksjonsparametere for PALME fra plasma. 

Løsninger i donorbrønn 
75/125/200 µL prøveløsning 
10 µL intern standard 
65/115/190 µL 40 mM NaOH * 

 
Volum: 150/250/400 µL  

Organisk fase 
Diheksyleter m/u 1% TOA 
Dodecylacetat m/u 1% TOA 
Heksadekan 
2-nitrofenyloktyleter 

Volum: 3 og 5 µL 

Akseptorfase 20 mM HCOOH Volum: 50, 100 og 150 µL 

Ristehastighet 
0 rpm  
600 rpm  
900 rpm  
1200 rpm   

 

Ekstraksjonstid  

5 min. 
20 min. 
45 min.  
60 min. 
90 min. 
120 min. 
180 min. 

 

* ulike fortynningsforhold og styrker av NaOH i prøveløsningen ble også testet ut (se tabell 3.12) 
 

3.7.3 PALME fra autentiske prøver 
Ekstraksjon av autentiske prøver ble utført som beskrevet i avsnitt 3.7.2 med endelige 

ekstraksjonsbetingelser for PALME fra plasma som er presentert i Tabell 3.11. 
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Tabell 3.11: Endelig ekstraksjonsbetingelser for PALME fra plasma. 

Løsninger i donorbrønn 
125 µL prøveløsning 
10 µL intern standard 
115 µL 40 mM NaOH  

 
Volum: 250 µL  

Organisk fase Dodecylacetat + 1% TOA Volum: 5 µL 
Akseptorfase 20 mM HCOOH Volum: 50 µL 
Ristehastighet 900 rpm  
Ekstraksjonstid  120 min.  

 

3.8 Innledende forsøk   
3.8.1 PALME fra vandig løsning 
I de innledende forsøkene ble PALME utført fra vandige løsninger tilsatt analyttene til 

konsentrasjonen 500 ng/mL (n=4). Utførelsen av PALME fra vandig løsning er beskrevet i 

avsnitt 3.7.1. Prosesseffektivitet (PE) og presisjon (RSD) ble vurdert for hver enkelt analytt.  

 

PE og RSD til analyttene ble undersøkt i konsentrasjonsområdet 50-1000 ng/mL (n=4) for å 

undersøke eventuell konsentrasjonsavhengig PE. 

 

3.8.2 PALME fra plasma 
Lineariteten (r2) til analyttene ble undersøkt ved PALME fra plasma, som beskrevet i avsnitt 

3.7.2. Kalibreringskurvene ble laget i ulike konsentrasjonsområder avhengig av hva som ble 

undersøkt.  

 

Analyttenes r2 ble vurdert ved å lage kalibreringskurver basert på seks kalibratorer i 

konsentrasjonsområdet 50-1000 ng/mL (n=4). 

 

Ved sammenlikning av polyvinylidenfluorid-membran og polypropylen-membran ble 

kalibreringskurver basert på seks kalibratorer i konsentrasjonsområdet 50-1000 ng/mL laget, 

og vurdert med hensyn på r2 og signalintensiteten til IS (n=4). 

 

3.9 Optimalisering av ekstraksjonsparametere 
Hovedfokuset i dette arbeidet har vært rettet mot optimalisering av PALME fra plasma, for 

optimal ekstraksjon av analyttene og noen av deres metabolitter i én ekstraksjon. Det ble 

dermed testet en rekke ekstraksjonsparametere som beskrevet i avsnitt 3.9.1-3.9.5. 
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3.9.1  Væskemembran 
Ulike volum og sammensetning av organisk fase til den kunstige væskemembranen ble testet 

ut. Først var det ønskelig å teste hvilket organisk løsemiddel som egnet seg best for 

ekstraksjon av analyttene fra plasma. 3 µL av henholdsvis diheksyleter, dodecylacetat, 

heksadekan og nitrofenyloktyleter ble avsatt på PVDF-membranen (n=8). Suksessparametere 

som ble vurdert var PE og RSD. 

 

Videre var det ønskelig å teste om økt volum av diheksyleter og dodecylacetat kunne øke PE 

til analyttene. Mengden organisk fase som ble testet ut var 5 µL. PE for analyttene ble 

undersøkt i konsentrasjonsområdet 50-200 ng/mL (n=2). 

 

For å motvirke uspesifikk binding av analyttene til PVDF-membranen ble det tilsatt 1 % 

trioktylamin til henholdsvis diheksyleter og dodecylacetat. Det ble laget kalibreringskurver 

med seks konsentrasjoner i området 50-1000 ng/mL for de ulike sammensetningene av 

organisk fase (n=4). Suksessparametere som ble vurdert var PE, RSD og r2 til analyttene. 

 

3.9.2  Volum av donorfase og akseptorfase 
I videre forsøk ble volum av donorfase på henholdsvis 150, 250 og 400 µL testet ut (n=4). 

Konsentrasjonen i prøveløsningen var 500 ng/mL. De ulike volumene av donorfase ble 

sammenliknet med hensyn på PE og RSD.  

 

I et annet forsøk ble akseptorfase i volum på 50, 100 og 150 µL testet ut. Det ble laget en 

kalibreringskurve basert på seks konsentrasjoner i området 50-1000 ng/mL (n=4). De ulike 

volumene av akseptorfase ble sammenliknet med hensyn på PE, RSD og r2. 

 

Oppkonsentreringsfaktoren (E) ble også tatt med i vurderingen for bestemmelse av optimalt 

volum av donorfase- og akseptorfase. 

 

3.9.3  Fortynning av prøveløsning   
Fortynning av prøveløsning i ulike forhold med ulike styrker av NaOH ble testet ut. Det ble 

også undersøkt effekt av fortynning med ionebyttet vann og kun bruk av prøveløsning uten 

fortynning med NaOH. De ulike fortynningsforholdene er presentert i Tabell 3.12. 

 



Eksperimentelt	

 32 

Tabell 3.12: Fortynningsforhold av prøveløsning. 
Fortynningsforhold:  Fortynning av prøveløsning med: 

1:1 

40 mM NaOH 

20 mM NaOH 

10 mM NaOH 
H2O 

2:1 80 mM NaOH 
40 mM NaOH 

1:0 - 
 

Konsentrasjonen i prøveløsningen var 500 ng/mL (n=4). Fortynning av prøveløsning ble 

vurdert med hensyn på PE og RSD. 

 

3.9.4 Ristehastighet 
Optimal ristehastighet for PALME fra plasma ble undersøkt. Konsentrasjonen i 

prøveløsningen var 500 ng/mL (n=4). Ulike ristehastigheter fra 0-1200 rpm ble testet ut og 

sammenliknet med hensyn på PE og RSD. 

 

3.9.5 Ekstraksjonstid 
Det var ønskelig å teste optimal ekstraksjonstid for PALME fra plasma. Ekstraksjonstiden 

varierte fra 5-180 minutter. Konsentrasjonen i prøveløsningen var 500 ng/mL (n=4). De ulike 

ekstraksjonstidene ble sammenliknet med hensyn på PE og RSD. 

 

3.10 Validering av metoden 
Det ble utført en delvis validering der følgende valideringsparametere ble inkludert i 

valideringsplanen: linearitet, nøyaktighet, presisjon, deteksjonsgrense,  kvantifiseringsgrense, 

ekstraksjonsutbytte og matrikseffekter. Metodevalideringen ble utført med plasmaprøver, 

kontroller, kalibratorer og standarder.  

 

3.10.1  Linearitet 
Linearitet ble undersøkt med kalibreringskurver bestående av åtte kalibratorer med 

konsentrasjoner fra 5-750 ng/mL (n=4), som dekket det terapeutiske området til analyttene. 

En kalibreringskurve for hver enkelt analytt ble laget og korrelasjonskoeffisienten (r2) ble 

bestemt ved bruk av dataprogrammet Xcalibur™. Analyttene ble vektet med 1/x-vekting og 

kvadratisk tilpasning av kalibreringskurvene ble gjort. 
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3.10.2  Nøyaktighet og presisjon 
Nøyaktighet ble bestemt innen serie for kontroller kjørt samme dag, og mellom serier for 

kontroller kjørt over fire dager. Konsentrasjonene av kontrollene var 30, 150 og 450 ng/mL 

(n=5). Det ble laget kalibreringskurver i konsentrasjonsområdet 5-750 ng/mL, som 

kontrollene ble analysert mot. De målte konsentrasjonene ble oppgitt som gjennomsnittlig 

relativ feil (mean relative error, MRE) fra nominell konsentrasjon. 

 

Presisjon ble bestemt ved analyse av de samme kontrollene brukt for å beregne nøyaktighet 

(n=5), og ble oppgitt som relativt standardavvik (RSD). Presisjon ble beregnet ved to nivåer: 

repeterbarhet og intermediær presisjon. Repeterbarhet ble bestemt som RSD for kontrollene 

analysert på samme dag, mens intermediær presisjon ble bestemt som RSD for kontrollene 

analysert på fire ulike dager. 

 

3.10.3  Deteksjonsgrense og kvantifiseringsgrense  
Analyttenes deteksjonsgrense (limit of detection, LOD) og kvantifiseringsgrense (limit of 

quantification, LOQ) ble bestemt ved å måle topphøyden av signal fra analytt og høyden av 

støyen ved konsentrasjonen 10 ng/mL (n=4). Gjennomsnittet av høyden til støyen for alle 

parallellene ble beregnet, og på bakgrunn av dette ble LOD og LOQ beregnet ut fra et signal-

støy-forhold (S/N) lik henholdsvis 3 og 10. 

 

3.10.4  Ekstraksjonsutbytte 
For å beregne ekstraksjonsutbytte (recovery, R) ble signalintensitet for kontroll tilsatt 

analytter før ekstraksjon sammenliknet mot signalintensitet for standarder tilsatt analytt etter 

ekstraksjon av blank plasma, tilsvarende 100 % ekstraksjonsutbytte. Ekstraksjonsutbyttene 

ble beregnet for lav (30 ng/mL), middels (150 ng/mL) og høy (450 ng/mL) konsentrasjon for 

å undersøke om ekstraksjonsutbyttet var konsentrasjonsavhengig (n=5). Ekstraksjonsutbytte 

ble oppgitt som prosentvis analyttrespons fra ekstrakt i forhold til analyttrespons til respektiv 

standard (blank spike).  
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3.10.5  Matrikseffekter 
I dette arbeidet ble Matuszewskis post-ekstraksjonsmetode brukt for kvantitativ bestemmelse 

av matrikseffekter (ME) [23]. Analyser av henholdsvis A: vandig standard og B: ekstrakt fra 

blank plasma tilsatt analytter etter ekstraksjon ved lav (75 ng/mL), middels (375 ng/mL) og 

høy (1125 ng/mL) konsentrasjon ble gjort (n=5).  A og B ble laget på følgende måte:  

 

A: vandige standarder ble laget ved å fortynne arbeidsløsning med 20 mM HCOOH til 

konsentrasjonene 75, 375 og 1125 ng/mL. Intern standard ble tilsatt til en konsentrasjon på 

250 ng/mL. 

 

B: 12 paralleller med blank plasma ble ekstrahert under samme betingelser som 

prøveløsningene i valideringsforsøkene. Ekstraktene ble videre tilsatt arbeidsløsning og 

intern standard til samme konsentrasjoner som i A. (B = blank spike). 

 

3.11 Autentiske prøver  
Tolv autentiske prøver med de åtte analyttene ble anskaffet fra Senter for Psykofarmakologi 

(SFP) ved Diakonhjemmet Sykehus. Prøvene ble tatt fra ulike pasienter i februar 2016 og ble 

senere analysert ved Farmasøytisk institutt (FI) i mars 2016. Det ble brukt ulike 

prøveopparbeidelsesmetoder og analysemetoder ved de to laboratoriene for kvantitativ 

bestemmelse av analyttene. Ved Farmasøytisk institutt ble PALME etterfulgt av analyse av 

ekstraktene med UHPLC-MS/MS utført som beskrevet i avsnitt 3.7.3. Senter for 

Psykofarmakologi benyttet proteinfelling med acetonitril:metanol (90:10, v/v) for 

opparbeidelse av pasientprøvene fra plasma, og analyserte ekstraktene med et Acquity 

UPLC-system koblet til et Micromass Quattro micro eller Quattro premier tandem 

massespektrometer alle fra Waters (Milford, MA, USA). Hvilke analytter de ulike 

plasmaprøvene inneholdt ble ikke oppgitt på forhånd for å unngå forventningsskjevhet. 

Innhold og tilhørende konsentrasjoner i plasmaprøvene er oppgitt i avsnitt 4.5. 

Pasientprøvene ble oppbevart i fryser (-25 ºC) og beskyttet mot lys før analysene. 
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3.12 Beregninger  
 

Deteksjonsgrense  

Deteksjonsgrense (LOD) ble beregnet med følgende formel:  

𝐿𝑂𝐷 = 𝐶[	𝑥	3	𝑥
ℎ
𝐻 

der Ca er målt konsentrasjonen av analytt i plasma,  h er høyden av støyen og H er 

topphøyden til analyttsignalet. 

 

Ekstraksjonsutbytte 

Ekstraksjonsutbytte (R) ble bestemt ved å sammenlikne signalintensitet fra analytt tilsatt til 

prøveløsning før ekstraksjon (C) mot signalintensiteten fra analytt tilsatt til ekstrakt etter 

ekstraksjon/blank spike (B) med følgende formel:  

 

𝑅 =
𝐶
𝐵 	𝑥	100 

 

Kvantifiseringsgrense  

Kvantifiseringsgrense (LOQ) ble beregnet med følgende formel: 

 

𝐿𝑂𝑄 = 𝐶[	𝑥	10	𝑥
ℎ
𝐻 

 

der Ca er målt konsentrasjon av analytt i plasma, h er høyden av støyen og H er topphøyden 

til analyttsignalet. 

   

Matrikseffekter 

Matrikseffekter (ME) ble bestemt kvantitativt ved å sammenlikne signalintensitet fra 

analytter tilsatt til ekstrakt etter ekstraksjon/blank spike (B) mot signalintensiteten til analytter 

i 20 mM HCOOH (A), og ble beregnet med følgende formel: 

 

ME =
B
A − 1 	x	100 
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Nøyaktighet  

Nøyaktighet uttrykkes som gjennomsnittlig relativ feil (MRE), og beregnes som forskjell i 

nominell konsentrasjon (Ct) og gjennomsnittlig observert (målt) konsentrasjon (Cobs) med 

følgende formel:   

MRE =
𝐶k − 𝐶lmn

𝐶k
	x	100	 

 

Prosesseffektivitet  

Prosesseffektivitet (PE) ble beregnet ved å sammenlikne signalintensiteten til analytter tilsatt 

prøveløsning før ekstraksjon (C) mot signalintensitet til analytter i 20 mM HCOOH (A) med 

følgende formel:  

𝑃𝐸 =
𝐶
𝐴 	𝑥	100 
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4 Resultater og diskusjon  
 

4.1 Kromatogram av analyttene 
Retensjonsrekkefølgen til analyttene og deres retensjonstider (RT) ved LC/MS-MS (etter 

PALME fra plasma, 250 ng/mL) er vist i Figur 13. 

 

 
 

Figur 13 Kromatogram for analyttene ved LC-MS/MS (etter PALME fra plasma, 250 ng/mL). 
 

Kromatogrammet viser hvordan analyttene separeres i den kromatografiske kolonnen i løpet 

av 6 minutter. Analyttene med mest polar karakter (lav log P) retarderes i mindre grad på den 

hydrofobe kolonnen, og elueres dermed før analyttene med mer hydrofob karakter (høy log 

P). Dette forklarer o-desmetylvenlafaksin (log P = 2,29) sin korte retensjonstid på 1,3 

minutter, sammenliknet med analytten sertralin (log P = 5,15) som hadde en retensjonstid på 

5,7 minutter. Identifikasjon av analyttene skjedde på bakgrunn av deres retensjonstider og at 

deres respektive overganger hadde ulik m/z, som ble detektert i SRM modus. 
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4.2 Innledende forsøk  
De innledende forsøkene ble utført ved ekstraksjonsbetingelser basert på tidligere arbeid med 

hydrofobe, basiske legemidler [31], for å kartlegge hvordan ulike antidepressiva og noen av 

deres metabolitter lot seg ekstrahere ved PALME fra vandige løsninger og plasma. 

 

4.2.1 PALME fra vandig løsning 
PALME fra vandig prøveløsning ble vurdert med hensyn på prosesseffektivitet (PE) og 

presisjon (RSD). Resultatene er oppgitt i Tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1: Prosesseffektivitet (PE) og presisjon (RSD) ved PALME fra vandig prøveløsning. 
Analytt PE (%) RSD (%) 
O-desmetylvenlafaksin 7 6 
Venlafaksin 61 12 
Citalopram 34 19 
Paroksetin 43 14 
Fluvoksamin 47 2 
Fluoksetin 34 20 
Norfluoksetin 30 7 
Sertralin 28 24 

Prøveløsning: 125 µL ionebyttet H2O, 115 µL 10 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 500 ng/mL.  
Kunstig væskemembran: 3µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50	µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 45 min. 

Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

PE for analyttene lå i området 7-47 %,og deres RSD lå i området 2-24 %. Lav PE og høy 

RSD kan skyldes uspesifikk binding av analyttene til PVDF-materialet i filteret i kommersielt 

tilgjengelige akseptorplater [4]. Dette kan imidlertid også skyldes adsorpsjon av analytter til 

donorbrønnen. Det var dermed ønskelig å teste PE for analyttene i ulike 

konsentrasjonsområder. I Tabell 4.2 er resultatene for PE av analyttene ved tre ulike 

konsentrasjoner oppgitt. 
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Tabell 4.2: Prosesseffektivitet (PE) og presisjon (RSD) ved PALME fra vandig prøveløsning. 

Analytt 
Prosesseffektivitet (%) (% RSD) 

Kalibrator (ng/mL) 

50 500 1000 
O-desmetylvenlafaksin 2 (29) 8 (10) 8 (10) 
Venlafaksin 14 (60) 70 (9) 63 (5) 
Citalopram 0 (127) 41 (9) 51 (4) 
Paroksetin 7 (33) 58 (11) 64 (9) 
Fluvoksamin 15 (27) 72 (3) 73 (16) 
Fluoksetin 3 (56) 54 (11) 55 (7) 
Norfluoksetin 6 (42) 59 (14) 61 (8) 
Sertralin 6 (14) 46 (20) 47 (6) 

Kalibrator: 125 µL ionebyttet H2O, 115 µL 10 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL. 
Membran: PVDF. Organisk fase: 3 µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50	µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 45 

min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

PE for analyttene varierte i stor grad ved de ulike konsentrasjonene. Lavest PE (0-15 %) og 

høyest RSD (14-127 %) ble sett ved den laveste konsentrasjonen, sammenliknet med de 

høyere konsentrasjonene (PE=8-73 %, RSD =3-20%). Dette kan forklares av at uspesifikk 

binding av analyttene til PVDF-membranen ga størst utslag ved lave konsentrasjoner. 

Adsorpsjon av analyttene til prøvebrønnene kan i midlertid også ha vært en årsak til de lave 

PE sett ved disse ekstraksjonsbetingelsene. På bakgrunn av dette ble lineariteten til analyttene 

undersøkt i videre forsøk med PALME fra plasma. 

 

4.2.2 PALME fra plasma 
Kalibreringskurver basert på seks konsentrasjoner i området 50-1000 ng/mL ble laget i 

plasma for å undersøke analyttenes r2. I Tabell 4.3 er r2 for analyttene både med (r2 + IS) og 

uten (r2 - IS ) IS-korrigering oppgitt. 

 
Tabell 4.3: Linearitet ved PALME fra plasma med (r2 + IS) og uten (r2 – IS) internstandardkorrigering. 
Analytt r2 + IS r2 - IS 
O-desmetylvenlafaksin 0,923 0,969 
Venlafaksin 0,949 0,967 
Citalopram 0,989 0,972 
Paroksetin 0,977 0,972 
Fluvoksamin 0,960 0,980 
Fluoksetin 0,979 0,981 
Norfluoksetin 0,976 0,971 
Sertralin 0,980 0,966 

Kalibrator: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 3 µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50	µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 

120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
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Det tilstrebes en korrelasjonskoeffisient (r2) på ≥ 0,99, som tyder på en sterk sammenheng 

mellom analyttsignalet og analyttkonsentrasjonen [17]. Uspesifikk binding av analyttene til 

PVDF-membranen var trolig årsaken til lav r2 (< 0,99) for samtlige analytter både med og 

uten IS-korrigering. IS ble tilsatt for å korrigere for eventuelle feil som oppstod under selve 

analyseprosessen, men ga i dette tilfellet varierende og i noen tilfeller svært lav r2 (0,923-

0,989). Dette skyldtes mest sannsynlig at IS på lik linje som analyttene bandt seg til PVDF-

membranen. 

 

Kurven til IS, fluoksetin-d5, fra det samme forsøket ble undersøkt, og det ble gjort et 

interessant funn. Da kalibratorene ble tilsatt lik mengde IS, skulle følgelig signalintensiteten 

til denne vært lik i de ulike kalibratorene. Til tross for dette var signalintensiteten fra IS tilsatt 

til kalibratorene i det laveste konsentrasjonsområdet (50-250 ng/mL) betydelig lavere 

sammenliknet med de høyere kalibratorkonsentrasjonene (500-1000 ng/mL), slik Figur 14 

viser. 

 

 
Figur 14: Signalintensitet for intern standard ved PALME fra plasma. 

Kalibrator: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 3 µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50	µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 

120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Den lave signalintensiteten til IS skyldtes mest sannsynlig binding av IS til ”ledige seter” i 

PVDF-materialet på lik linje som analyttene. Denne effekten var mest fremtredende ved lave 

analyttkonsentrasjoner. Dette indikerte en konsentrasjonsavhengig signalintensitet fra 

analyttene og intern standard i dette ekstraksjonssystemet. Det var dermed ønskelig å teste 
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ulike membraner, for å bekrefte tidligere funn om uspesifikk binding av analytter til PVDF-

membranen i akseptorplaten. 

 

Sammenlikning av ulike membraner 

Slik status er i dag skaper uspesifikk binding av analytter til PVDF-membranen i kommersielt 

tilgjengelige 96-brønnsplater utfordringer for optimal ekstraksjon med PALME [4]. Denne 

effekten bidrar til redusert ekstraksjonsutbytte, presisjon og linearitet av analyttene, og er lite 

ønskelig. En løsning på problemet har vært å bytte ut PVDF-membranen med en 100 µm 

tykk polypropylen-membran (PP-membran) med porestørrelse 0,1µm [4]. 

 

På bakgrunn av dette ble en sammenlikning av de ulike membranene gjort med hensyn på r2 

for analyttene og signalintensitet av IS. Kalibreringskurver basert på seks kalibratorer i 

konsentrasjonsområdet 50-1000 ng/mL ble laget i plasma, og resultatene er presentert i 

Tabell 4.4. 

 
Tabell 4.4: Linearitet (r2) for PALME fra plasma med polyvinylidenfluorid-membran (PVDF) og 
polypropylen-membran (PP). 

Analytt r2 

PVDF  PP  
O-desmetylvenlafaksin 0,864 0.980 
Venlafaksin 0,944 0.990 
Citalopram 0,990 0.991 
Paroksetin 0,979 0.987 
Fluvoksamin 0,955 0.995 
Fluoksetin 0,978 0.990 
Norfluoksetin 0,976 0.990 
Sertralin 0,986 0.985 

Kalibratorer: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL. 
Membran:PVDF og PP. Organisk fase: 3 µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50µL 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Resultatene viste høyere r2 ved ekstraksjon med PP-membranen (r2 ≥ 0,980) sammenliknet 

med PVDF-membranen (r2 ≥ 0,864) noe som tydet på at analyttene hadde større affinitet til 

sistnevnte. Dataene indikerte dermed en større korrelasjon mellom analyttenes 

signalintensitet og analyttkonsentrasjon ved PALME med PP-membran sammenliknet med 

PVDF-membran. Disse funnene ble ytterligere bekreftet ved å sammenlikne kurven for 

signalintensiteten til IS ved ulike kalibratorkonsentrasjoner i det samme forsøket (Figur 15). 
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Figur 15: Signalintensitet for IS ved PALME med 

 polyvinylidenfluorid-membran (PVDF) og polypropylen-membran (PP). 
 Kalibratorer: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL. 

Membran:PVDF og PP. Organisk fase: 3 µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50µL 20 mM HCOOH. 
Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 

 

Kurven til IS ekstrahert med PVDF-membran viste en konsentrasjonsavhengig økning i 

signalintensiteten. I motsetning hadde kurven til IS ekstrahert med PP-membran en mer 

konstant opptreden, som var forventet da IS ble tilsatt i lik konsentrasjon til alle 

kalibratorene. Disse dataene støttet funnene i tidligere arbeid med PALME om uspesifikk 

binding av analytter til PVDF-membranen i akseptorplaten . 

 

Per dags dato finnes ikke 96-brønnsplater med PP-membran kommersielt tilgjengelig. Derfor 

har det i dette arbeidet blitt rettet fokus mot optimalisering av PALME med kommersielt 

tilgjengelig utstyr. 

 

4.3 Optimalisering av ekstraksjonsparametere 
Hovedfokuset i dette arbeidet har vært rettet mot optimalisering av PALME fra plasma, for 

optimal ekstraksjon av analyttene. En rekke ekstraksjonsparametere ble dermed undersøkt 

som beskrevet i avsnitt 3.9.1-5. 
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4.3.1 Væskemembran  
Ulike organiske løsemidler ble testet ut for å undersøke hvilket som egnet seg best som den 

kunstige væskemembranen. For å oppnå høy fordelingskoeffisient (Kd), se Likning 1, og 

dermed høye ekstraksjonsutbytter må det organiske løsemiddelet ha potensialet for å danne 

ønskede interaksjoner med analyttene som skal ekstraheres [16]. I tillegg bør valg av 

organisk løsemiddel skje på bakgrunn av deres polaritetsindeks (P), som indikerer polariteten 

til det organiske løsemidlet. Organiske løsemidler med P laver enne 4-5 er gode kandidater til 

den kunstige væskemembranen, da disse er ikke-blandbare med vann. Det ble også testet ut 

hvilket volum av organisk løsemiddel som var tilstrekkelig for optimal ekstraksjon av 

analyttene gjennom den organiske fasen. 

 

Valg av organisk løsemiddel 

Diheksyleter, dodecylacetat, heksadekan og 2-nitrofenyloktyleter (NPOE) har i tidligere 

arbeid fungert godt som organisk fase ved ekstraksjon av hydrofobe analytter, og har gitt 

høye ekstraksjonsutbytter ved PALME fra vandige løsninger [4]. Disse organiske 

løsemidlene er ikke-blandbare med vann, hvilket hindrer lekkasje over i donor- og 

akseptorfase. I tillegg er de lite flyktige, noe som er gunstig med tanke på å redusere 

fordampning av akseptorfase. PE og RSD ved bruk av ulike organiske faser som den kunstige 

væskemembranen er presentert i Tabell 4.5.  

 
Tabell 4.5: Prosesseffektivitet (PE) og presisjon (RSD) ved PALME med ulike organiske løsemidler. 

Analytt 

Organisk løsemiddel 
Diheksyleter Dodecylacetat Heksadekan NPOE 

PE(%)  
(% RSD) 

PE(%)  
(% RSD) 

PE(%)  
(% RSD) 

PE(%)  
(% RSD) 

O-desmetylvenlafaksin 58 (4) 67 (9) - 37 (6) 
Venlafaksin 92 (5) 89 (4) 76 (9) 100 (1) 
Citalopram 48 (8) 64 (6) 10 (25) 73 (10) 
Paroksetin 57 (9) 79 (7) 13 (14) 91 (8) 
Fluoksetin 83 (6) 78 (6) 76 (11) 88 (6) 
Fluvoksamin 81 (4) 91 (6) 37 (7) 95 (6) 
Norfluoksetin 57 (10) 71 (15) 23 (19) 69 (14) 
Sertralin 73 (6) 78 (8) 86 (15) 75 (9) 
Gjennomsnittlig  
PE og RSD 69 (7) 77 (8) 46 (14) 79 (8) 

Prøveløsning: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 500 ng/mL. 
Membran:PVDF. Organisk fase: 3 µL diheksyleter, dodecylacetat, heksadekan og 2-nitrofenyloktyleter (NPOE). 

Akseptorfase: 50 µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=8. 
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PE og RSD for de ulike analyttene varierte i stor grad med type organisk løsemiddel. 

Heksadekan ga lavest gjennomsnittlig PE, høyest RSD og for o-desmetylvenlafaksin ble det 

ikke detektert noe signal. NPOE ga høyest gjennomsnittlig PE (79 %) og omtrent samme 

gjennomsnittlig RSD som dodecylacetat og diheksyleter. Men dettet organiske løsemidlet 

bidro imidlertid til lav PE for o-desmetylvenlafaksin (37 %). Dette kan skyldes analyttens 

relativt lave log P-verdi (2,29), og dermed lavere affinitet til det organiske løsemidlet. På 

bakgrunn av høy gjennomsnittlig PE for samtlige analytter og akseptabel RSD (≤ 15 %) ble 

dodecylacetat og diheksyleter undersøkt videre for å bestemme optimalt volum av organisk 

løsemiddel. 

 

Volum av organisk løsemiddel 

Det var ønskelig å teste et større volum av organisk løsemiddel til den kunstige 

væskemembranen. 5 µL av henholdsvis dodecylacetat og diheksyleter ble sammenliknet og 

vurdert med hensyn på gjennomsnittlig PE ved ulike konsentrasjoner. Resultatene er vist i 

Tabell 4.6. 

 
Tabell 4.6: Prosesseffektivitet (PE) for PALME med ulike organiske løsemidler. 

 
  

50 ng/mL PE (%) 
Analytt 5 µL dodecylacetat  5 µL diheksyleter 

O-desmetylvenlafaksin 43  20  
Venlafaksin 41  45  
Citalopram 2  0  
Paroksetin 36  7  
Fluoksetin 55  20  
Fluvoksamin 21  33  
Norfluoksetin 23  5  
Sertralin 29  73  
Gjennomsnittlig  
PE og RSD 31  25  

100 ng/mL PE (%) 
Analytt 5 µL dodecylacetat  5 µL diheksyleter 

O-desmetylvenlafaksin 53  33  
Venlafaksin 61  70  
Citalopram 11 2  
Paroksetin 50  17  
Fluoksetin 67  34  
Fluvoksamin 38  55  
Norfluoksetin 47  13  
Sertralin 47  74  
Gjennomsnittlig  
PE og RSD 47  37  



Resultater	og	diskusjon		
 

  45 

Prøveløsning: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-200 ng/mL. 
Membran:PVDF. Organisk fase: 5 µL diheksyleter og 5 µL dodecylacetat. Akseptorfase: 50 µL 20 mM 

HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=2. 
 

Som tidligere sett er PE konsentrasjonsavhengig, og økte i tråd med økende 

analyttkonsentrasjon. En sammenlikning av gjennomsnittlig PE for analyttene ved bruk av de 

ulike organiske fasene tydet på at 5 µL dodecylacetat var noe bedre med hensyn på PE (PE = 

31-59 %). Da det ble utført få paralleller (n=2) for de ulike organiske fasene var ikke dette 

grunnlag nok for å konkludere med at dodecylacetat var bedre egnet enn diheksyleter. 

 

Volum av organisk løsemiddel brukt for å impregnere PVDF-membranen er typisk 3-5 µL. I 

et parallelt arbeid med PALME ble det vist at løsemiddelvolum mindre enn 3 µL ikke var 

tilstrekkelig for å dekke filteret på undersiden av akseptorplaten, mens volumøkning ut over 5 

µL førte til overflødig organisk løsemiddel med dårlig immobiliseringsevne [31]. Det ble 

besluttet å gå videre med 5 µL organisk løsemiddel til den kunstige væskemembranen. 

 

Modifisering av væskemembran 

På grunn av lav PE og ikke tilstrekkelig god nok r2 for analyttene (r2 < 0,99) i de tidligere 

forsøkene var det ønskelig å teste om tilsetning av et stoff til væskemembranen kunne 

motvirke uspesifikk binding av analyttene til PVDF-membranen. Erfaring med trioktylamin 

(TOA) tilsatt til organisk løsemiddel som den kunstige væskemembranen har vist gode 

resultater i tidligere arbeid med kommersielt tilgjengelig 96-brønnsplater [32]. Det ble på 

bakgrunn av dette utført forsøk der 1 % trioktylamin (v/v) ble tilsatt til henholdsvis 

diheksyleter og dodecylacetat for å sammenlikne disse med diheksyleter som 

væskemembran. Kjemisk struktur av TOA er vist i Figur 16. 

 

200 ng/mL PE (%) 
Analytt 5 µL  dodecylacetat  5 µL  diheksyleter 

O-desmetylvenlafaksin 54  46  
Venlafaksin 76 83  
Citalopram 29  14  
Paroksetin 63  34  
Fluoksetin 83  58  
Fluvoksamin 55  78  
Norfluoksetin 52  30  
Sertralin 64  101  
Gjennomsnittlig  
PE og RSD 59  56  
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Figur 16: Kjemisk struktur av trioktylamin [11]. 

 

Hensikten bak tilsetningen av TOA til de ulike organisk fasene var å maskere ledige 

bindingsseter i PVDF-membranen, slik at binding av analyttene til denne ikke fant sted. PE 

for o-desmetylvenlafaksin etter PALME med ulike væskemembraner er presentert i Figur 17. 

 

 
Figur 17: Prosesseffektivitet (PE) for o-desmetylvenlafaksin etter PALME med ulike væskemembraner. 

Kalibratorer: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL. 
Membran:PVDF. Organisk fase: 5 µL diheksyleter, 5 µL diheksyleter + 1 % TOA og 5 µL dodecylacetat + 1 % 

TOA. Akseptorfase: 50µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Resultatene i Figur 17 viste en økning i PE for o-desmetylvenlafaksin ved tilsetning av 1 % 

TOA til henholdsvis diheksyleter (+16-109 %) og dodecylacetat (+ 18-94%), sammenliknet 

med ren diheksyleter. Den samme trenden er sett for samtlige analytter (se appendix I). Den 

største effekten ved tilsetning av TOA til begge de organiske løsemidlene er sett ved lave 

konsentrasjoner, og er avtagende med økende konsentrasjoner. Dette kan skyldtes trolig en 
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metning i MS-instrumentet, der detektoren hadde redusert kapasitet til å detektere 

analyttsignalene ved høyere konsentrasjoner.  

 

Teoretisk er det ikke mulig å oppnå PE over 100 %. I dette forsøket viser resultatene det 

motsatte, og forklaringen bak dette kan skyldes at det ble gjort en ettpunkts-kalibrering, der 

PE for de ulike kalibratorene i kalibreringskurven ble beregnet mot en standard. Derfor burde 

PE blitt beregnet på bakgrunn av flerpunkts-kalibrering, ved bruk av en standard til hver 

kalibrator. Likevel indikerte resultatene at tilsetning av TOA til henholdsvis diheksyleter og 

dodecylacetat motvirket uspesifikk binding av analyttene til PVDF-membranen. Disse 

funnene ble støttet opp av at signalintensiteten til IS var mer konstant ved bruk av 

diheksyleter og dodecylacetat tilsatt 1 % TOA i samme forsøket, som vist i Figur 18. 

 
Figur 18: Signalintensitet for intern standard ved PALME med ulike væskemembraner.  

Kalibratorer: 125 𝝁L plasma, 115 𝝁L 40 mM NaOH og 10 𝝁L IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 𝝁L diheksyleter, 5 𝝁L diheksyleter + 1 % TOA og 5 𝝁L dodecylacetat + 1 

% TOA. Akseptorfase:20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Videre ble analyttenes r2 ved PALME med ulik sammensetning av væskemembranen 

undersøkt, og stod sentralt i vurderingen av optimal væskemembran. Analyttenes r2 er oppgitt 

i Tabell 4.7. 
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Tabell 4.7: Linearitet (r2) for PALME med ulik sammensetning av organisk fase. 

Analytt 
r2 

Diheksyleter Diheksyleter +  
1 % TOA 

Dodecylacetat +  
1 % TOA 

O-desmetylvenlafaksin 0,965 0,981 0,991 
Venlafaksin 0,968 0,980 0,992 
Citalopram 0,977 0,977 0,992 
Paroksetin 0,989 0,975 0,984 
Fluoksetin 0,993 0,983 0,988 
Fluvoksamin 0,973 0,980 0,990 
Norfluoksetin 0,973 0,983 0,984 
Sertralin 0,964 0,970 0,984 

Kalibratorer: 125 𝜇L plasma, 115 𝜇L 40 mM NaOH og 10 𝜇L IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 𝜇L diheksyleter, 5 𝜇L diheksyleter + 1 % TOA og 5 𝜇L dodecylacetat + 1 % 

TOA. Akseptorfase: 50	𝜇L 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 
Tilstrekkelig høy r2 (> 0,99) ble oppnådd for o-desmetylvenlafaksin, venlafaksin, citalopram 

og fluvoksamin med dodecylacetat + 1 % TOA som kunstig væskemembran. De resterende 

analyttene hadde generelt høy r2 i tillegg til at RSD for disse analyttene var akseptable (< 15 

%) i alle tilfellene unntatt ett (se appendix II) ved PALME med denne væskemembranen. Lav 

RSD oppnådd med denne væskemembranen ble også vektet tungt, da liten spredning i 

analysedataene ga en indikasjon på prøveopparbeidelsens gode repeterbarhet. På bakgrunn av 

disse dataene ble optimal væskemembranen besluttet til å bestå av 5 µL dodecylacetat + 1 % 

TOA. 

 

4.3.2 Volum av donorfase og akseptorfase  
Volum av donorfase og akseptorfase ble undersøkt i flere eksperimenter. Ettersom volum av 

de ulike fasene avgjorde oppkonsentreringsfaktoren (enrichment factor, E) av analyttene, ble 

det undersøkt hvilke volum som var mest hensiktsmessige å operere med ved PALME i 96-

brønnsformatet. Det var ønskelig å oppnå høy PE og lav RSD av analyttene, som dermed ble 

satt som suksessparametere for bestemmelse av optimalt donor- og akseptorfasevolum. 

 

Volum av donorfase 

Resultatene for PALME med 150, 250 og 400 µL som donorfase er vist i Tabell 4.8. 
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Tabell 4.8: Prosesseffektivitet (PE) og presisjon (RSD) for PALME med ulike volum av donorfase. 

Analytt 
PE(%) (% RSD) 

Volum av donorfase (µL) 
150 250 400 

O-desmetylvenlafaksin 0 (60) 82 (4) 58 (49) 
Venlafaksin 0 (26) 98 (1) 73 (72) 
Citalopram 0 (36) 82 (7) 56 (76) 
Paroksetin 0 (54) 91 (6) 46 (86) 
Fluoksetin 0 (31) 100 (9) 51 (81) 
Fluvoksamin 0 (37) 98 (4) 53 (87) 
Norfluoksetin 1 (35) 94 (4) 43 (86) 
Sertralin 0 (34) 86 (9) 38 (87) 

Prøveløsning: 75/125/ 200 µL plasma,  65/115/190 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 500 ng/mL. 
Membran: PVDF. Organisk fase: 5	µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50	µL 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

150 𝜇L donorfase i brønnene var ikke tilstrekkelig volum for å komme i kontakt med den 

kunstige væskemembranen, og forklarer dermed de lave PE av analyttene. Til tross for at hele 

systemet ble satt til risting ved 900 rpm, var ikke dette tilstrekkelig for å skape kontakt 

mellom donorfasen og den kunstige væskemembranen. Kontakten mellom disse under hele 

ekstraksjonstiden var avgjørende for optimal ekstraksjon av analyttene over til den organiske 

fasen, slik at en likevekt kunne innstilles.  

 

250 og 400 µL var tilstrekkelig volum i donorbrønnen for å komme i kontakt med den 

kunstige væskemembranen. Problemet med et volum på 400 µL var at donorfasen i noen 

tilfeller rant ut av donorbrønnen i det akseptorplaten ble koblet til donorplaten. Dette 

forklarte analyttenes lave PE og høye RSD ved dette volumet. På bakgrunn av disse funnene 

ble optimalt donorfasevolum bestemt til å være 250 µL, da PE lå i området 82-100 % og RSD 

mellom 1-9 % ble oppnådd med dette donorfasevolumet. 

 

Volum av akseptorfase 

Resultatene for PALME med ulike volum av akseptorfase er vist i Tabell 4.9. PE og RSD er 

oppgitt i tillegg til analyttenes r2. 
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Tabell 4.9: Prosesseffektivitet (PE), presisjon (RSD) og linearitet (r2) for PALME med ulike volum av 
akseptorfase.  

50 µL PE (%) (% RSD) 
r2 

Analytt Konsentrasjon (ng/mL) 
50 100 250 500 750 1000 

O-desmetylv. 87 (3) 91 (11) 88 (3) 88 (5) 88 (8) 76 (13) 0,979 
Venlafaksin 107(4) 102 (8) 105 (6) 103 (7) 108 (7) 101 (11) 0,984 
Citalopram 80 (5) 83 (11) 86 (4) 93 (7) 89 (14) 82 (3) 0,987 
Paroksetin 104 (12) 104 (8) 103 (2) 114 (10) 114 (13) 113 (5) 0,977 
Fluvoksamin 117 (6) 107 (10) 111 (8) 116 (8) 103 (8) 103 (8) 0,984 
Fluoksetin 113 (9) 101 (11) 104 (7) 89 (11) 96 (16) 98 (3) 0,981 
Norfluoksetin 96 (16) 99 (11) 95 (6) 95 (5) 94 (11) 98 (4) 0,986 
Sertralin 92 (4) 95 (10) 90 (5) 92 (11) 89 (15) 92 (7) 0,988 

100 µL PE (%) (% RSD) 
r2 

Analytt Konsentrasjon (ng/mL) 
50 100 250 500 750 1000 

O-desmetylv. 98 (6) 103 (5) 104 (5) 103 (3) 104 (4) 96 (15) 0,926 
Venlafaksin 117 (2) 119 (4) 130 (9) 128 (7) 120 (3) 109 (7) 0.924 
Citalopram 94 (5) 100 (7) 103 (7) 109 (8) 108 (4) 98 (9) 0,927 
Paroksetin 109 (9) 117 (6) 102(12) 101 (8) 107 (4) 101 (7) 0,945 
Fluvoksamin 113 (4) 115 (4) 104 (7) 110 (4) 113 (9) 95 (6) 0,951 
Fluoksetin 114 (13) 107 (11) 111 (3) 105 (4) 104 (16) 93 (7) 0,948 
Norfluoksetin 90 (4) 99 (8) 96 (5) 97 (6) 99 (4) 91 (8) 0,951 
Sertralin 108 (5) 99 (4) 94 (5) 95 (7) 97 (6) 84 (9) 0,954 

150 µL PE (%) (% RSD) 
r2 Analytt Konsentrasjon (ng/mL) 

50 100 250 500 750 1000 
O-desmetylv. 98 (7) 111 (6) 110 (3) 106 (4) 112 (8) 101 (7) 0,974 
Venlafaksin 119 (2) 121 (5) 134 (6) 128 (5) 130 (4) 124 (5) 0,971 
Citalopram 92 (10) 106 (7) 108 (4) 110 (8) 109 (7) 102 (9) 0,976 
Paroksetin 93 (4) 101 (3) 110 (11) 96 (10) 90 (14) 95 (10) 0,979 
Fluvoksamin 107 (9) 105 (6) 107 (4) 105 (4) 107 (7) 101 (10) 0,973 
Fluoksetin 115 (7) 109 (5) 109 (9) 96 (5) 93 (9) 95 (7) 0,986 
Norfluoksetin 77 (7) 83 (7) 85 (11) 81 (8) 86 (9) 87 (4) 0,990 
Sertralin 90 (4) 95 (9) 90 (12) 85 (5) 84 (15) 79 (7) 0,986 

Kalibratorer: 125 𝜇L plasma, 115 𝜇L 40 mM NaOH og 10 𝜇L IS tilsatt analytter til 50-1000 ng/mL. 
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 𝜇L dodecylacetat + 1 % TOA.  

Akseptorfase:50/100/150 𝜇L 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Resultatene for PALME med ulike akseptorfasevolum var jevnt over gode med hensyn på PE 

og RSD. Analyttenes PE var høy, og lå i området 76-100 % (for noen av analyttene var PE > 

100 %), samtidig som RSD var akseptable (≤ 15 %), unntatt i to tilfeller der 50 µL ble brukt 

som akseptorfasevolum. Analyttenes linearitet var i motsetning ikke tilstrekkelig gode nok (< 

0,99), bortsett fra norfluoksetin ved PALME med 150 µL som akseptorfasevolum. Det ble 

sett en noe høyere PE for analyttene ved bruk av 150 µL akseptorfase, men da standardene 

som ble brukt for å beregne PE var beregnet til et volum på 50 µL akseptorfase, kan disse 

resultatene ha vært noe misvisende. Fordi dataene ikke viste store forskjeller i PE og RSD ble 

optimalt akseptorfasevolum bestemt til å være 50 µL. Dette volumet ga også mulighet for 

fem ganger oppkonsentrering av analyttene ved 100 % PE.  
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4.3.3 Fortynning av prøveløsning 
I donorbrønnene ble prøveløsning, bestående av analyttene, IS og plasma, fortynnet med 

NaOH for å bringe de over på uionisert form slik at de fikk høyere affinitet til den kunstige 

væskemembranen. I dette forsøket var det ønskelig å tilsette ulike konsentrasjoner av NaOH, 

samt undersøke effekten av fortynningsgrad med hensyn på PE og RSD. Resultatet for PE er 

vist i Figur 19. 

 

 
Figur 19: Prosesseffektivitet (PE) for PALME ved ulik fortynning av plasma (P) og styrke av NaOH. 

Prøveløsning: 167/125/240 µL plasma, 83/115/0 𝜇L 10/20/40/80 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 500 
ng/mL. Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA.  

Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Resultatene viste at metabolitten o-desmetylvenlafaksin ble ekstrahert mindre effektivt enn 

modersubstansen, venlafaksin. De øvrige analyttene viser samme trend som venlafaksin (se 

appendix III).Ved fortynning av plasma med ulike styrker NaOH i forholdet 1:1 ble det 

observert en betydelig reduksjon i PE for o-desmetylvenlafaksin med avtakende styrke av 

NaOH (-43 %). Dette kan skyldes analyttens relativt lave log P (2,29) og pKa-verdi (8,87) 

sammenliknet med de øvrige analyttene. Lavere styrke av NaOH i donorfasen kan ha bidratt 

til at analytten i mindre grad forelå på uionisert form, og dermed hadde lavere affinitet til den 

organiske fasen. 

 

Høy PE ble observert for samtlige analytter, unntatt o-desmetylvenlafaksin, ved fortynning av 

prøveløsning med vann (1:1) og kun ren prøveløsning. pH i vann er 7, mens pH i plasma 

ligger i området 7,38-7,42 [33], og er begge lavere enn analyttenes pKa-verdier. Da 
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analyttene har størst affinitet til den organiske fasen ved pH som ligger to enheter over 

analyttenes pKa-verdier, er resultatene bemerkelsesverdige. Forklaringen kan skyldes at 

analyttene dissosierer mellom ionisert- og uionisert form i donorfasen og ekstraksjonstid på 

to timer fremmet ekstraksjonen under disse betingelsene. Det kunne med fordel ha blitt målt 

pH i donor- og akseptorfasene ved de ulike fortynningene for å undersøke effekten pH har på 

ekstraksjon av analyttene i PALME. 

 

Høyest PE for analyttene ble sett ved fortynning av prøveløsning med 40 mM NaOH i 

forholdet 1:1. Det innebar at konsentrasjonen av NaOH i brønnen ble halvert til omtrent 20 

mM NaOH. Forklaringen bak høyere oppnådd PE med høyere NaOH-konsentrasjon, kan 

skyldes plasmas høye bufferkapasitet og dermed evne til å motstå pH-endringer [16]. 

Analyttenes RSD ved denne donorfasesammensetningen var alle under 15 %, og ble ansett 

som akseptable (se appendix III). Optimalt fortynningsforhold ble dermed bestemt til å være 

fortynning av prøveløsning med 40 mM NaOH i forholdet 1:1. 

 

4.3.4 Ristehastighet 
En ytre, mekanisk påvirkning i form av risting, skaper bevegelse i donorfasen i PALME-

systemet. Økt bevegelse bidrar til at analyttene lettere kommer i kontakt med den kunstige 

væskemembranen, slik at de kan ekstraheres mer effektivt via denne til akseptorfasen. Dette 

ble vist i den første publiserte PALME-artikkelen, der økende ekstraksjonsutbytter ble sett 

ved å øke ristehastigheten opp til 900 omdreininger per minutt (revolutions per minute, rpm) 

[4]. I disse forsøkene var det dermed ønskelig å teste ulike ristehastigheters innvirkning på 

ekstraksjon av analyttene med hensyn på PE og RSD. Resultatene for PE er kun vist for 

analyttene o-desmetylvenlafaksin og venlafaksin i Figur 20, da de øvrige analytter viste 

samme trend som disse (se appendix IV). 
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Figur 20: Prosesseffektivitet (PE) for PALME ved ulike ristehastigheter. 

Prøveløsning: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 500 ng/mL. 
 Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA.  

Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 0-1200 rpm. n=4. 
  

Resultatene viste tydelig at ekstraksjonen av analyttene ble fremmet ved å sette PALME-

systemet i bevegelse ved ulike ristehastigheter. Konveksjon i donorfasen spilte en vesentlig 

rolle for masseoverføringen av analyttene, og bidro til å øke PE av analyttene fra under 20 % 

(0 rpm) til over 90 % (600, 900 og 1200 rpm). Dataene viste derimot ingen økning i PE som 

et resultat av økende ristehastighet da PE ved 600, 900 og 1200 rpm var tilnærmet lik. RSD 

for noen av analyttene var noe høyere ved en ristehastighet på 1200 rpm (RSD > 15 %), 

sammenliknet med ristehastigheter på 600 og 900 rpm (se appendix IV). På bakgrunn av 

disse dataene ble 900 rpm valgt som optimal ristehastighet. 

 

4.3.5 Ekstraksjonstid 
Det hastighetsbestemmende trinnet for ekstraksjon av analyttene ved væske-væske-

ekstraksjon der SLM benyttes, har vist seg å være masseoverføring av analyttene over den 

organiske væskemembranen [4, 34]. Graden av masseoverføring avhenger av flere faktorer, 

der blant annet membranens tykkelse spiller en viktig rolle. Bruk av tynne, flate PVDF-

membraner (tykkelse 100 µm) i 96-brønnsplatene gir mulighet for at likevekt raskere kan 

innstilles i PALME-systemet sammenliknet med andre mikroekstraksjonssystemer som HF-

LPME der det benyttes tykkere væskemembraner (typisk tykkelse 200 µm) [4]. 
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I dette forsøket var det ønskelig å undersøke når ekstraksjonslikevekt ble oppnådd i systemet, 

for bestemmelse av optimal ekstraksjonstid. Figur 21 viser kun PE for o-desmetylvenlafaksin 

og venlafaksin, da de øvrige analyttene viste omtrent samme trend som sistnevnte (se 

appendix V). 

 

 
Figur 21: Prosesseffektivitet (PE) som funksjon av ekstraksjonstid. 

Prøveløsning: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 500 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 0-180 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Resultatene viste en økning i PE ved økende ekstraksjonstid frem til likevekt ble oppnådd i 

systemet. For samtlige analytter, unntatt o-desmetylvenlafaksin, innstilte det seg en 

ekstraksjonslikevekt etter 120 minutter, der PE omtrent var konstant ved ytterligere økning i 

ekstraksjonstid. RSD for analyttene etter 120 minutters ekstraksjonstid lå i området 5-15 % 

og ble dermed ansett som akseptable (RSD < 15 %, se appendix V). I motsetning til de andre 

analyttene viste o-desmetylvenlafaksin en økning i PE ved ekstraksjonstid opp mot 180 

minutter. O-desmetylvenlafaksin hadde tydeligvis lavere ekstraksjonshastighet, og det kan 

skyldes relativt lav log P-verdi sammenlignet med de øvrige analyttene. Med svakere 

fordeling inn i væskemembranen vil også ekstraksjonen ta lengre tid. Likevel ble optimal 

ekstraksjonstid satt til 120 minutter, da samtlige analytter oppnådde høy PE (82-100%) og lav 

RSD (5-15%) ved denne ekstraksjonstiden. 
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4.4 Validering av metoden 
Bioanalytisk metodevalidering står sentralt i utviklingen av nye prøveopparbeidelsesmetoder 

for å evaluere om disse egner seg til kvantitativ bestemmelse av legemidler i biologiske 

matrikser [35]. Dette er viktig for å forsikre seg om at metoden som benyttes kan gi 

reproduserbare og pålitelige data, så vel som at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon 

som viser at metoden er egnet til sitt formål [17]. I dette arbeidet ble validering av metoden 

stort sett utført i henhold til retningslinjer utarbeidet av European Medicines Agency (EMA) 

[36], unntatt for bestemmelse av matrikseffekter, deteksjons-og kvantifiseringsgrense og 

ekstraksjonsutbytter, som ble utført som beskrevet i avsnitt 3.10.3-5. 

 

4.4.1 Linearitet 
Metodens linearitet ble undersøkt ved å lage kalibreringskurver beregnet mot intern standard 

for en analyseserie. Kalibratorkonsentrasjonene var fra 5-750 ng/mL, og dekket det 

terapeutiske området for analyttene. Korrelasjonskoeffisienten (r2) ble regnet ut og er oppgitt 

i Tabell 4.10. 
Tabell 4.10: Linearitet (r2) ved PALME fra plasma. 

Analytt r2 
O-desmetylvenlafaksin 0,978 
Venlafaksin 0,981 
Citalopram 0,990 
Paroksetin 0,991 
Fluvoksamin 0,993 
Fluoksetin 0,993 
Norfluoksetin 0,995 
Sertralin 0,994 

Kalibrator: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 5-750 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 
Som tidligere nevnt tilstrebes r2 > 0,99 som indikerer at det er en korrelasjon mellom 

signalintensitet og analyttkonsentrasjon. Hvilket formål analysemetoden skal benyttes til må 

vurderes, og i noen tilfeller kan lavere r2 aksepteres [17]. Som vist i Tabell 4.10 har samtlige 

analytter r2 > 0,99, bortsett fra o-desmetylvenlafaksin og venlafaksin, som i dette tilfellet ble 

ansett som tilfredsstillende for kvantifisering av analyttene. De noe lavere r2 sett for o-

desmetylvenlafaksin (r2 = 0,978) og venlafaksin (r2 = 0,981), kan ha resultert i en noe mer 

upresis kvantifisering av disse analyttene. 
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4.4.2 Nøyaktighet og presisjon 
Nøyaktighet er definert som avvik fra sann verdi og uttrykkes som gjennomsnittlig relativ feil 

(mean relative error, MRE). Presisjon angir variasjonen i analyseresultatene og rapporteres 

som relativt standardavvik (RSD). Nøyaktighet og presisjon for analyttene ble beregnet innen 

serie utført en dag og mellom serier utført på fire ulike dager som beskrevet i avsnitt 3.10.2. 

Kravene for nøyaktighet er at MRE skal være ≤ 15 % av nominell konsentrasjon. For 

presisjon er kravet at RSD skal være ≤ 15 %. 

 

Nøyaktighet og presisjon (innen serie variasjon) 

I Tabell 4.11 er resultatene for nøyaktighet og presisjon presentert sammen med målte 

konsentrasjoner (målt). 

 
Tabell 4.11: Nøyaktighet (MRE) og presisjon (RSD) innen serie (målt konsentrasjon er oppgitt i ng/mL). 

 Kontroll  
30 ng/mL 150 ng/mL 450 ng/mL 

O-desmetylvenlafaksin 
Målt 35,88 150,01 417,86 
RSD 8 % 5 % 9 % 
MRE -20 % 0 % 7 % 

Venlafaksin 
Målt 33,69 137,46 376,68 
RSD 8 % 4 % 12 % 
MRE -12 % 8 % 16 % 

Citalopram 
Målt 32,83 137,55 404,59 
RSD 6 % 6 % 16 % 
MRE -9 % 8 % 10 % 

Paroksetin 
Målt 28,46 138,07 417,90 
RSD 4 % 5 % 13 % 
MRE 5 % 8 % 7 % 

Fluvoksamin  
Målt 32,01 144,88 432,94 
RSD 10 % 3 % 4 % 
MRE -7 % 3 % 4 % 

Fluoksetin 
Målt 32,72 151,49 448,43 
RSD 5 % 8 % 8 % 
MRE -9 % -1 % 0 % 

Norfluoksetin 
Målt 30,53 156,63 500,20 
RSD 20 % 5 % 6 % 
MRE -2 % -4 % -11 % 

Sertralin 
Målt 33,56 151,95 451,36 
RSD 7 % 3 % 6 % 
MRE -12 % -1 % 0 % 

Kalibrator: 125 µL plasma, 115 µL	40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 5-750 ng/mL.  
Kontroll: 125 𝜇L plasma, 115µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 30-450 ng/mL. 

Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. 
Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=5. 
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Resultatene for nøyaktighet og presisjon innen en serie viser at analyttene i stor grad oppfylte 

kravene. For samtlige analytter var MRE ≤ 15 %, unntatt for o-desmetylvenlafaksin (30 

ng/mL) og venlafaksin (450 ng/mL). For disse analyttene var MRE ≤ 20 %. Alle analyttene 

innfridde kravet til RSD ≤ 15 %, unntatt norfluoksetin (30 ng/mL). Lav RSD indikerte høy 

presisjon, som betyr at det kan kjøres få replikater av samme prøve uten at dette går på 

bekostning av nøyaktigheten til analysemetoden [17]. Resultatene tydet på at analysemetoden 

produserte data med høy kvalitet, som i liten grad ble påvirket av systematiske og tilfeldige 

feil. Ytterligere kan det sies at analysemetoden hadde god repeterbarhet, da analysene utført 

under identiske betingelser ga liten spredning i analyseresultatene for de fleste analyttene. 

 

Nøyaktighet og presisjon (mellom serie variasjon) 

Presisjon og nøyaktighet mellom serie er presentert i Tabell 4.12. 

 
Tabell 4.12: Nøyaktighet (MRE) og presisjon (RSD) mellom serie (målt konsentrasjon er oppgitt i 
ng/mL). 

 Kontroll  
30 ng/mL 150 ng/mL 450 ng/mL 

O-desmetylvenlafaksin 
Målt 38,88 154,06 431,28 
RSD 19 % 11 % 17 % 
MRE 30 % -3 % 4 % 

Venlafaksin 
Målt 34,00 147,04 398,95 
RSD 13 % 10 % 17 % 
MRE 17 % 2% 11 % 

Citalopram 
Målt 35,09 148,32 404,57 
RSD 14 % 11 % 12 % 
MRE 17 % 1 % 10 % 

Paroksetin 
Målt 32,24 153,13 420,00 
RSD 14 % 10 % 18 % 
MRE 7 % -2 % 7 % 

Fluvoksamin  
Målt 32,11 158,41 447,27 
RSD 13 % 12 % 10 % 
MRE 7 % -6 % 1 % 

Fluoksetin 
Målt 33,25 155,70 447,14 
RSD 12 % 7 % 9 % 
MRE 11 % -4 % 1 % 

Norfluoksetin 
Målt 31,11 160,46 472,66 
RSD 21 % 14 % 11 % 
MRE 4 % -7 % -5 % 

Sertralin 
Målt 35,09 162,20 454,70 
RSD 19 % 11 % 15 % 
MRE 17 % -8 % -1 % 

Kalibrator: 125 µL plasma, 115 µL	40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 5-750 ng/mL.  
Kontroll: 125 𝜇L plasma, 115µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 30-450 ng/mL. 

Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. 
Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=5. 
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Generelt ble det sett høyere MRE og RSD (> 15 %) for analyttene mellom serier 

sammenliknet med en enkelt serie. Dette tydet på en lavere nøyaktighet og intermediær 

presisjon. For o-desmetylvenlafaksin, venlafaksin, citalopram, norfluoksetin og sertralin var 

RSD og/eller MRE høy ved kontroll 30 ng/mL. Dette kunne skyldes at lavere konsentrasjoner 

i større grad ble påvirket av variasjon sammenliknet med høyere konsentrasjoner. 

 

Forklaringen bak de noe mer varierende resultatene sett mellom serier kan skyldes feil som 

oppstår ved ulike trinn i analyseprosessen. Analyser som foregår over flere dager og i flere 

serier er mer utsatt for spredning i analyseresultatene sammenliknet med analyser av en serie 

utført på en enkelt dag [17]. Tilfeldig pipetteringsfeil ved uttak fra standardløsningene som 

ble benyttet til å lage kontrollene kan være den bakenforliggende årsaken til større variasjon 

sett i RSD og MRE mellom serier sammenliknet med en enkelt analyseserie. Likevel ble 

nøyaktighet og presisjon (repeterbarhet og intermediær presisjon) for innen serie variasjon og 

mellom serie variasjon ansett som tilfredsstillende. 

 

4.4.3 Deteksjonsgrense og kvantifiseringsgrense 
I kromatogrammet kan støy fremtre som en ujevn og bred grunnlinje dersom detektorsignalet 

forsterkes kraftig. Bredden av denne grunnlinjen avgjør støyen i kromatogrammet, og dermed 

i hvilken grad detektoren kan måle signalintensiteten fra analyttene. Deteksjonsgrensen (limit 

of detection, LOD) angir den laveste analyttkonsentrasjonen som kan detekteres i 

prøveløsningen med analysemetoden, og defineres som den analyttkonsentrasjonen som gir et 

signal-til-støy-forhold (S/N) = 3. Kvantifiseringsgrensen (limit of quantification, LOQ) er den 

lavest analyttkonsentrasjonen som kan bestemmes med den aktuelle analysemetoden. LOQ 

bestemmes ut fra S/N = 10 [17]. LOD og LOQ ble beregnet for samtlige analytter og er 

oppgitt i Tabell 4.13. 

  



Resultater	og	diskusjon		
 

  59 

Tabell 4.13: Deteksjonsgrenser og kvantifiseringsgrenser. 

Analytt LOD (ng/mL) LOQ (ng/mL) Terapeutisk område 
(ng/mL) [8] 

O-desmetylvenlafaksin 0,06 0,20 100 – 400 
Venlafaksin 0,07 0,23 100 – 400 
Citalopram 0,07 0,23 50 – 110 
Paroksetin 0,05 0,16 30 – 120 
Fluvoksamin 0,06 0,20 60 – 230 
Fluoksetin 0,43 1,44 120 – 500 
Norfluoksetin 1,42 4,75 120 – 500 
Sertralin 0,21 0,69 10 – 150 

Prøveløsning: 125 𝜇L plasma, 115 𝜇L 40 mM NaOH og 10 𝜇L IS tilsatt analytter til 10 ng/mL.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 𝜇L dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 𝜇L 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Massespektrometrisk deteksjon tillater kvantifisering av legemidler og deres metabolitter i 

biologiske matrikser ned i svært lave konsentrasjoner [16]. Flere parametere som 

injeksjonsvolum, ekstraksjonsutbytte og valg av detektor påvirker analyttenes 

deteksjonsgrenser [17]. I dette arbeidet ble det benyttet lite volum av prøveløsning (125 µL) 

for bestemmelse av analyttenes LOD og LOQ, i tillegg til at injeksjonsvolumet per prøve var 

lite (2 µL). Resultatene viste at norfluoksetin hadde noe høyere LOQ enn de øvrige 

analyttene, som kan forklares av analyttens lave signalintensitet. Hvorfor lavere 

signalintensitet for denne analytten viste seg i kromatogrammene var uvisst. Likevel var 

resultatene tilfredsstillende med hensyn på LOD og LOQ for samtlige analytter, da da disse 

var lavere enn det terapeutiske området til hver enkelt analytt. Dette er et godt argument for 

at små prøvevolum kan benyttes i prøveopparbeidelse med PALME, noe som er gunstig da 

tilstrekkelig prøvematriks tilgjengelig for analyse kan være en begrensende faktor. 

 

4.4.4 Ekstraksjonsutbytte 
Ekstraksjonsutbytte (R) anses ikke som en like essensiell valideringsparameter som LOD, 

LOQ, nøyaktighet og presisjon [35]. Likevel skal ekstraksjonsutbytte bestemmes ved 

utvikling av nye ekstraksjonsmetoder for bestemmelse av analytter i biologiske matrikser, da 

det er fare for tap av analyttene under prøveopparbeidelsen [17]. Ekstraksjonsutbytte for 

samtlige analytter er oppgitt i Tabell 4.14. 
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Tabell 4.14: Ekstraksjonsutbytte (R) og presisjon (RSD) ved PALME fra plasma. 

Analytt 
R (%) (% RSD) 

Konsentrasjon (ng/mL) 
30 150 450 

O-desmetylvenlafaksin 96 (1) 84 (1) 88 (3) 
Venlafaksin 105 (2) 100 (1) 99 (1) 
Citalopram 96 (1) 93 (2) 94 (1) 
Paroksetin 111 (3) 99 (2) 86 (2) 
Fluvoksamin 103 (2) 99 (1) 87 (3) 
Fluoksetin 98 (3) 95 (1) 97 (1) 
Norfluoksetin 91 (3) 92 (2) 96 (3) 
Sertralin 89 (2) 90 (2) 87 (3) 

Kalibrator: 125 µL plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 30-450 ng/mL. 
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=5. 
 

Ekstraksjonsutbyttene for samtlige analytter var svært høye (84-111 %) ved de ulike 

konsentrasjonene. Ekstraksjonsutbyttene var relativt konstante for de fleste analyttene, med 

noen unntak. Det ble observert avtagende ekstraksjonsutbytter med økende konsentrasjon av 

paroksetin (-27 %) og fluvoksamin (-16 %). Dette kan skyldes samme effekt som sett i 

tidligere forsøk, nemlig en metning i MS-instrumentet. Likevel så det ikke ut til at de øvrige 

analyttene ble rammet av denne effekten, til tross for at analyttene ble tilsatt i lik 

konsentrasjon til kontrollene. De høye ekstraksjonsutbyttene i tillegg til lav RSD (≤ 3 %) for 

analyttene tydet likevel på høy grad av ekstraksjonseffektivitet i tillegg til god repeterbarhet.   

  

4.4.5 Matrikseffekter  
I LC-MS/MS forekommer stadig matrikseffekter (ME) forårsaket av ko-eluerende 

forbindelser som enten øker eller undertrykker ioniseringen av analyttene. Denne effekten er 

særlig fremtredende ved elektrosprayionisasjon [23]. En god prøveopparbeidelsesmetode 

kjennetegnes ved å effektivt fjerne slike komponenter, slik at ME kan unngås [16]. LC-

MS/MS har blitt benyttet i dette arbeidet, og resultatene fra undersøkelsen av ME er 

presentert i Tabell 4.15. 
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Tabell 4.15: Matrikseffekter (ME) for PALME fra plasma.  

Analytt 
ME (%) 

Konsentrasjon (ng/mL) 
75 375 1125 

O-desmetylvenlafaksin 1  6  2  
Venlafaksin 1  -5  9  
Citalopram -1  -1  0  
Paroksetin 0  9  10 
Fluvoksamin 3  -1 12  
Fluoksetin 1  3  2  
Norfluoksetin 4  3  -1 
Sertralin 3  6  6  

Blank spike: Ekstrakt fra blank plasma tilsatt analytter til 75-1125 ng/mL og IS til 250 ng/mL.  
Standard: 20 mM HCOOH tilsatt analytter til 75-1125 ng/mL og IS til 250 ng/mL.  

Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA.  
 Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=5. 

 

Resultatene for ME er oppgitt som prosentvis differanse fra 100 %. Negative resultater 

indikerer ionesuppresjon, mens positive resultater indikerer ioneforsterkning. Kravet for ME 

er ±15 %, som var tilfellet for alle analyttene ved samtlige konsentrasjoner. ME ble dermed 

ansett som akseptable, og tydet på at god prøveopprenskning PALME fra plasma. 

 

4.5 Autentiske prøver  
Analyse av tolv autentiske prøver som inneholdt de åtte analyttene citalopram, fluoksetin, 

fluvoksamin, norfluoksetin, o-desmetylvenlafaksin, paroksetin, sertralin og venlafaksin ble 

gjort ved Farmasøytisk institutt (FI). Resultatene ble sammenliknet med analyser gjort ved 

Senter for Psykofarmakologi (SFP) ved Diakonhjemmet sykehus. 

 

Deteksjon 

Ved endt analyse av de tolv autentiske prøvene ble kromatogrammene undersøkt for signaler 

ved samme m/z og retensjonstid som metodens modellanalytter. Hver enkelt analytt var 

tilstede i to pasientprøver som vist i kromatogrammene i Figur 21-32. 

 
Figur 21: Kromatogram for prøve 1 (paroksetin) 
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Figur 22: Kromatogram for prøve 2 (paroksetin) 

 
Figur 23: Kromatogram for prøve 3 (o-desmetylvenlafaksin og venlafaksin) 

 
Figur 24: Kromatogram for prøve 4 (o-desmetylvenlafaksin og venlafaksin) 

 
Figur 25: Kromatogram for prøve 5 (sertralin) 
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Figur 26: Kromatogram for prøve 6 (sertralin) 

 
Figur 27: Kromatogram for prøve 7 (citalopram) 

 
Figur 28: Kromatogram for prøve 8 (citalopram) 

 

 
Figur 29: Kromatogram for prøve 9 (fluvoksamin) 
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Figur 30: Kromatogram for prøve 10 (fluvoksamin) 

 
Figur 31: Kromatogram for prøve 11 (fluoksetin og norfluoksetin ) 

 
Figur 32: Kromatogram for prøve 12 (fluoksetin og norfluoksetin) 

 

Kvantifisering  
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var basert på en kalibreringskurve laget i legemiddelfritt plasma, tilsatt kjente mengder med 

analytter. Kalibreringskurven bestod av kalibratorer med konsentrasjoner i området 5-750 

ng/mL, som dekket det terapeutiske området til alle analyttene. Resultatet er presentert i 

Tabell 4.16. 
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Tabell 4.16: Kvantitativ bestemmelse av autentiske prøver ved Farmasøytisk institutt (FI) og Senter for 
psykofarmakologi (SFP). 

Prøve Innhold Målt konsentrasjon  
ved FI (ng/mL) 

Målt konsentrasjon 
ved SFP (ng/mL) 

Differanse 
(%) 

1 Paroksetin  32,2 37,2 - 13 % 
2 Paroksetin 13,8 12,5 10,4 % 

3 O-desmetylvenlafaksin  33,1 47,4 - 43 % 
Venlafaksin 27,2 38,2 - 29 % 

4 O-desmetylvenlafaksin  78,2 95,3 - 18 % 
Venlafaksin 11,2 10,6 6 % 

5 Sertralin  17,3 24,2 - 29 % 
6 Sertralin 33,6 34,9 - 4 % 
7 Citalopram  21,2 24,7 -14 % 
8 Citalopram 71,9 71,1 1 %  
9 Fluvoksamin 7,9 10,8 - 27 % 

10 Fluvoksamin 102,0 124,5 - 18 % 

11 Norfluoksetin 83,2 110,0 - 24 % 
Fluoksetin 62,8 67,2 - 7 % 

12 Norfluoksetin 116,5 144,8 - 20 % 
Fluoksetin 63,8 59,1 8 % 

Prøveopparbeidelse ved FI: 
Kalibrator: 125 𝜇L plasma, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter til 5-750 ng/mL. 

Prøveløsning: 125 µL pasientprøve, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL IS tilsatt analytter.  
Membran: PVDF. Organisk fase: 5 µL dodecylacetat + 1 % TOA. Akseptorfase:50 µL 20 mM HCOOH. 

Ekstraksjonstid: 120 min. Ristehastighet: 900 rpm. n=4. 
 

Resultatene fra analysene utført ved de ulike laboratoriene for kvantitativ bestemmelse av 

analyttene samsvarte i stor grad. Prosentvis differanse var < 30 % for samtlige analytter, 

unntatt o-desmetylvenlafaksin i prøve 3, som hadde størst avvik (- 43 %) sammenliknet med 

referanselaboratoriet. Prøveopparbeidelsen ble som tidligere nevnt gjort med proteinfelling 

etterfulgt av analyse i LC-MS/MS ved SFP. Denne analysemetoden er validert, og benyttes til 

TDM av pasienter som undergår behandling med disse typene antidepressiva. Tatt i 

betraktning de ulike prøveopparbeidelsesmetodene, forskjellige analyseinstrumenter og ulike 

operatører som har utført analysene ble resultatene ansett som tilfredsstillende. Prøvene ble 

analysert med de to ulike metodene på forskjellig tidspunkt, som også kan ha hatt betydning 

for forskjeller i resultatene. 
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5 Konklusjon 
 

I dette arbeidet har PALME for første gang blitt demonstrert for prøveopparbeidelse av en 

gruppe antidepressiva og noen av deres metabolitter fra plasma i én ekstraksjon. En UHPLC-

MS/MS-metode ble utviklet for kvantifisering av analyttene etter PALME fra plasma under 

optimale ekstraksjonsbetingelser.  

 

Endelig prøveopparbeidelse ble utført med 250 µL prøveløsning bestående av 125 µL 

plasmaprøve, 115 µL 40 mM NaOH og 10 µL intern standard i donorbrønnen. Den organiske 

væskemembranen bestod av 5 µL dodecylacetat tilsatt 1 % trioktylamin (v/v) for å hindre 

uspesifikk binding av analyttene til PVDF-membranen. 50 µL 20 mM HCOOH i 

akseptorbrønnen bidro til passiv diffusjon av analyttene fra prøveløsningen, over den 

kunstige væskemembranen til akseptorfasen. En ristehastighet på 900 rpm med 

ekstraksjonstid på 120 minutter fremmet ekstraksjonen av analyttene.  

 

Resultatene fra metodevalideringen viste kvantitativ ekstraksjon med PALME, og god 

linearitet av analyttene i kombinasjon med UHPLC-MS. Matrikseffekter, deteksjons- og 

kvantifiseringsgrensene ble ansett som akseptable, i tillegg ble tilfredsstillende nøyaktighet 

og presisjon oppnådd med analysemetoden. De autentiske prøvene opparbeidet med PALME 

samsvarte i stor grad med prøveopparbeidelse utført ved et referanselaboratorium, og 

indikerte at PALME etterfulgt av analyse i et UHPLC-MS/MS-system var godt egnet for 

kvantitativ bestemmelse av disse analyttene i en kompleks prøvematriks som plasma. Dette 

ga gode forutsetninger for at PALME kan integreres som prøveopparbeidelsesmetode innen 

terapeutisk legemiddelmonitorering.  

 

I et framtidig perspektiv vil det kunne være av stor interesse å utføre PALME i 96-

brønnsplater bestående av polypropylen-membraner, der uspesifikk binding av analytter til 

sistnevnte ikke forekommer. Dette vil bidra til en mer robust prøveopparbeidelsesmetode for 

effektiv og rask analyse av legemidler fra biologiske matrikser med høy grad av 

prøveopprenskning som et resultat. 
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Appendix 
Appendix I: Prosesseffektivitet (PE) for PALME med ulike væskemembraner 
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Appendix II: Relativt standardavvik (RSD) for PALME fra plasma med ulike 

væskemembraner. 

Diheksyleter 
% RSD 

Konsentrasjon (ng/mL) 
50 100 250 500 750 1000 

O-desmetylv. 9 % 12 % 2 % 3 % 8 % 6 % 
Venlafaksin 8 % 9 % 1 % 2 % 3 % 5 % 
Citalopram 31 % 58 % 1 % 9 % 4 % 2 % 
Paroksetin 14 % 18 % 3 % 9 % 4 % 10 % 
Fluvoksamin 5 % 11 % 5 % 5 % 5 % 4 % 
Fluoksetin 5 % 7 % 9 % 8 % 4 % 5 % 
Norfluoksetin 72 % 10 % 18 % 6 % 10 % 1 % 
Sertralin  9 % 5 % 3 % 9 % 4 % 3 % 
 

Diheksyleter +  
1 % TOA 

% RSD 
Konsentrasjon (ng/mL) 

50 100 250 500 750 1000 
O-desmetylv. 1 % 1 % 3 % 10 % 5 % 13 % 
Venlafaksin 5 % 3 % 2 % 7 % 5 % 8 % 
Citalopram 3 % 4 % 5 % 10 % 6 % 7 % 
Paroksetin 3 % 4 % 2 % 9 % 8 % 7 % 
Fluvoksamin 8 % 5 % 4 % 8 % 7 % 11 % 
Fluoksetin 3 % 7 % 6 % 9 % 4 % 6 % 
Norfluoksetin 20 % 6 % 6 % 7 % 10 % 10 % 
Sertralin  20 % 15 % 2 % 9 % 4 % 13 % 
 

Diheksyleter +  
1 % TOA 

% RSD 
Konsentrasjon (ng/mL) 

50 100 250 500 750 1000 
O-desmetylv. 4 % 1 % 4 % 9 % 3 % 3 % 
Venlafaksin 4 % 3 % 6 % 5 % 7 % 2 % 
Citalopram 6 % 6 % 7 % 11 % 4 % 4 % 
Paroksetin 1 % 5 % 6 % 6 % 7 % 7 % 
Fluvoksamin 3 % 3 % 8 % 3 % 8 % 8 % 
Fluoksetin 8 % 2 % 3 % 5 % 6 % 8 % 
Norfluoksetin 22 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
Sertralin  7 % 7 % 9 % 6 % 10 % 7 % 
 

  



Appendix	

 72 

Appendix III: Prosesseffektivitet (PE) og relativt standardavvik (RSD) for PALME fra plasma 

med ulik fortynning av plasma (P) og styrke av NaOH. 

 

 
A. Prosesseffektivitet (PE) PALME fra plasma  med ulik fortynning av plasma (P) og styrke av 

NaOH. 

 

 

% RSD 
Fortynning (plasma:NaOH) 

P:40 mM 
NaOH  
(1:1) 

P:20 mM 
NaOH  
(1:1) 

P:10 mM 
NaOH  
(1:1) 

P:H2O  
(1:1) 

P:80 mM 
NaOH  
(2:1) 

P:40 mM 
NaOH  
(2:1) 

Plasma 

O-desmetylv. 7	% 3	% 5	% 10	% 5	% 4	% 5	% 
Venlafaksin 4	% 4	% 0	% 6	% 5	% 5	% 3	% 
Citalopram 7	% 7	% 3	% 6	% 7	% 10	% 3	% 
Paroksetin 9	% 13	% 8	% 9	% 5	% 7	% 9	% 
Fluvoksamin 5	% 14	% 9	% 15	% 2	% 4	% 5	% 
Fluoksetin 3	% 15	% 8	% 7	% 7	% 9	% 7	% 
Norfluoksetin 3	% 7	% 9	% 9	% 5	% 7	% 7	% 
Sertralin  7	% 11	% 12	% 10	% 4	% 11	% 5	% 

B. Relativt standardavvik (RSD) for PALME ved ulik fortynning av plasma (P) og styrke av NaOH. 
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Appendix IV: Prosesseffektivitet (PE) og relativt standardavvik for PALME fra plasma 

ved ulike ristehastigheter.  

 

 
A. Prosesseffektivitet (PE) for PALME fra plasma ved ulike ristehastigheter. 

 

 
% RSD 

Ristehastighet (rpm) 
0 600  900  1200 

O-desmetylvenlafaksin 4 % 5 % 5 % 4 % 
Venlafaksin 12 % 4 % 7 % 10 % 
Citalopram 14 % 11 % 10 % 9 % 
Paroksetin 17 % 9 % 6 % 10 % 
Fluvoksamin 17 % 8 % 12 % 10 % 
Fluoksetin 25 % 4 % 11 % 17 % 
Norfluoksetin 18 % 9 % 7 % 7 % 
Sertralin  9 % 4 % 5 % 16 % 

B. Relativt standardavvik (RSD) for PALME fra plasma ved ulike ristehastigheter. 
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Appendix V: Prosesseffektivitet (PE) og relativt standardavvik (RSD) ved PALME fra 

plasma ved ulike ekstraksjonstider. 

 

 
A. Prosesseffektivitet (PE) for PALME fra plasma ved ulike ekstraksjonstider. 

 

 
% RSD 

Ekstraksjonstid (minutter) 
5 20 45 60 90 120 180 

O-desmetylvenlafaksin  15	% 10	% 4	% 6	% 5	% 9	% 6	% 
Venlafaksin 13	% 10	% 12	% 9	% 10	% 12	% 9	% 
Citalopram 18	% 8	% 6	% 9	% 6	% 5	% 6	% 
Paroksetin 22	% 9	% 9	% 8	% 8	% 15	% 7	% 
Fluvoksamin 23	% 10	% 9	% 4	% 7	% 10	% 1	% 
Fluoksetin 23	% 9	% 13	% 8	% 5	% 8	% 6	% 
Norfluoksetin 25	% 7	% 10	% 10	% 7	% 8	% 6	% 
Sertralin  17	% 13	% 12	% 7	% 6	% 7	% 9	% 

B. Relativt standardavvik (RSD) for PALME fra plasma ved ulike ekstraksjonstider. 
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Appendix VI: Poster fra Kromatografisymposiet i 2016, Sandefjord. 
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Introduksjon

Terapeutisk legemiddelmonitorering (Therapeutic drug monitoring, TDM)
brukes i dag blant annet til individuell dosetilpasning hos spesielle
pasientgrupper, som behandles med ulike typer antidepressiva. TDM er særlig
aktuelt for barn, eldre, gravide kvinner og pasienter med genetisk
polymorfisme [1]. En solid prøveopparbeidelsesmetode er nødvendig for å
måle nøyaktig analyttkonsentrasjon i plasma ved hjelp av væskekromatografi
(LC-MS).

Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME) representerer et nytt
prinsipp innen mikroskala væske-væske ekstraksjon i et 96-brønnsformat,
utviklet på Farmasøytisk Institutt i 2013[2]. Metoden går ut på å ekstrahere
analytter fra et lite volum prøveløsning i donorbrønnene, over en kunstig
væskemembran, til et mindre volum vandig løsning i akseptorbrønnene.
Akseptorfasen kan analyseres direkte ved væskekromatografi. Det er
uheldigvis blitt observert uspesifikk binding av analytter til PVDF-membranen
i kommersielt tilgjengelige 96-brønnsplater som brukes til PALME i dag [2].

Hensikt
Målet med denne studien er å optimalisere ulike parametere ved PALME for
prøveopparbeidelse av en gruppe antidepressiva og deres metabolitter for
terapeutisk legemiddelmonitorering, samt få kontroll på uspesifikk binding av
analytter til PVDF-membranen i kommersielt tilgjengelig 96-brønnsplater.

Materialer og metode
PALME-oppsettet er vist i Figur 1. Hver prøveløsning pipetteres til en
donorbrønn med 40 mM NaOH, for å redusere analyttenes løselighet i
donorfasen. Membranen i bunnen av akseptorbrønnen impregneres med
organisk fase (dodecylacetat/dodecylacetat + 1 % trioktylamin (TOA)). En
vandig løsning av 20 mM HCOOH pipetteres til akseptorbrønnen, slik at
analyttenes løseligheten øker i akseptorfasen. Akseptorplaten (acceptor plate)
settes på donorplaten (donor plate) med lokk på (lid), og ristes ved 900 rpm i
to timer.

Figur 1. PALME-oppsett. Donorplate, akseptorplate og lokk.

Det ble gjennomført PALME fra humant plasma tilsatt kjente mengder av
analyttene. Akseptorfasene ble videre analysert ved UHPLC-MS/MS.
Fluoxetine-d5 ble brukt som intern standard. Modellsubstansene er vist i
Figur 2.

Resultater 
Kromatogram for PALME fra humant plasma er vist i Figur 3. Det ble kjørt 
gradienteluering med 20 mM HCOOH og MeOH i et UHPLC-MS/MS-
system. 

Figur 3. PALME fra humant plasma. Kromatogram av analytter med konsentrasjon 50 ng/ml  
etter ekstraksjon fra humant plasma med 1 % trioktylamin i dodecylacetat som organisk fase. 
RT: retensjonstid. 

Etter å ha kjørt PALME fra plasma med 5	"l 1 % TOA i dodecylacetat som 
organisk fase, økte utbyttene av analyttene betraktelig i forhold til bruk av ren 
dodecylacetat. Resultatene for to av analyttene, 
o-desmethylvenlafaxine og venlafaxine,  er vist i Figur 4. 

Konklusjon
1 % trioktylamin i dodecylacetat hindrer uspesifikk binding av analyttene til
PVDF-membranen i 96-brønnsplatene. PALME gir lovende resultater for
prøveopparbeidelse av ulike typer antidepressiva og noen av deres
metabolitter, og er en potensiell prøveopparbeidelsesmetode for å gjøre
terapeutisk legemiddelmonitorering av denne gruppen legemidler.

Figur 2. Modellsubstanser.
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Figur 4. Utbytter etter PALME fra humant plasma ved bruk av dodecylacetat med og uten 
1% trioktylamin som organisk fase. 
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