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Sammendrag 

I denne oppgaven har det for første gang blitt utforsket bruk av ulike buffersystemer i parallell 

elektromembranekstraksjon. Fem hydrofobe basiske modellanalytter ble ekstrahert fra 200 µl 

prøve (donorfase), gjennom en organisk fase (2-nitrofenyloktyleter (NPOE)) immobilisert som 

en væskemembran i porene til en tynn (100 µm) filtermembran (SLM), og til en 100 µl 

akseptorfase. Totalt 12 ulike buffersystemer ble benyttet som akseptor- og donorfase, og disse 

ble testet ut med hensyn på ekstraksjonsutbytte, repeterbarhet, pH-stabilitet (ΔpH i de vandige 

donor- og akseptorfasene etter ekstraksjon) og strøm i systemet under ekstraksjonen. 

Buffersystem mellom pH 3-4,7 etter 10 minutter ekstraksjon med spenning på 50 V og agitasjon 

på 900 rpm ga mest tilfredsstillende resultater med utbytter mellom 72-97 % og lav RSD (≤ 

11,6 %). ΔpH etter endt ekstraksjon var neglisjerbar for samtlige buffersystemer og strømmen 

i systemet var lav (≤3,1 µA) både med fosfat-, acetat-, og formiatbuffere. 

Hovedfokuset for oppgaven har vært å ekstrahere analytter selektivt basert på deres pKa-verdier 

ved å justere pH i de vandige fasene. Utfordringene omkring dette ble tydelige ved bruk av 

buffere med pH 5,8 og 6,8. Som følge av dannelse av et alkalisk grenselag i grenseoverflaten 

mellom supported liquid membrane (SLM) og akseptorfasen, ble migrasjonen av samtlige 

analytter kraftig redusert. Dette resulterte i et drastisk fall i utbytte av alle analyttene (18-63 %) 

og forhøyede RSD-verdier (≤ 53,2 %). Fenolftalein ble benyttet for å visualisere det alkaliske 

grenselaget, og rosa farge ble observert langs væskemembranen mot akseptorfasen. Det ble 

eksperimentert med pulserende spenning og forlenget ekstraksjonstid for å overkomme de 

elektrokinetiske begrensingene forårsaket av det alkaliske grenselaget, men foreløpig med 

utilfredsstillende resultater med hensyn på utbytte og selektivitet. 

To ulike tilnærminger av et to-trinns elektromembranekstraksjonen/liquid-phase 

microextraction (EME/LPME) hybridsystem ble testet for å omgå det alkaliske grenselaget. I 

det første oppsettet ble analyttene ekstrahert over fra en 200 µl donorfase bestående av 

fosfatbuffer pH 3,1 til akseptorfase fosfatbuffer pH 3,1 ved bruk av EME. Deretter ble pH justert 

til 9,15 i akseptorfasen og satt på agitasjon med ulike spenninger (0 V, 5 V og 50 V) i 30 

minutter for å fjerne uioniserte analytter via passiv diffusjon. Dette resulterte i lave utbytter for 

samtlige analytter (3-16 %) og selektivitet fra den passive diffusjonen ble ikke oppnådd.      

I det andre to-trinns hybridsystemet ble fire nye analytter benyttet på grunnlag av større 

variasjon i pKa-verdier. I dette systemet ble analyttene forsøkt ekstrahert inn i SLM via EME. 
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Deretter ble nye akseptorfaser med ulik pH tilsatt trinnvis for å ekstraherer analyttene ut fra 

SLM via passiv diffusjon. Dette ga ingen detekterbare spor av analyttene i noen av 

akseptorfasene, antagelig som følge av lav oppkonsentrering av analyttene inn i SLM i EME-

trinnet.     
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Forkortelser 

 

Å   Ångstrøm 

V  Volt   

UV   Ultrafiolett  

t  Tid                                            

SPME    Fast-fase mikroekstraksjon (Solid-phase microextraction)           

SPE  Fast-fase ekstraksjon (Solid-phase extraction)                 

SLM  Supported liquid membrane      

RSD  Relativt standardavvik                  

rpm  Rounds per minute                    

PEME   Pulserende elektromembranekstraksjon          

NaOH  Natriumhydroksid 

NPOE  2-Nitrofenyloktyleter 

ng  Nanogram 

ms  Millisekunder 

MS  Massespektrometer 

M  Molar  

mM  Millimolar  

mm  Millimeter 

ml  Milliliter 

min  Minutter 

mg  Milligram                     

LPME  Væskefase mikroekstraksjon (Liquid phase microextraction)                 

LLE           Væske-væske ekstraksjon (Liquid liquid extraction)                

HPLC  High Preformance Liquid Chromatography 

HCl  Saltsyre 

EME   Elektromembranekstraksjon  

DEHP  Di(2-etyl)heksyl fosfat                                               

cm   Centimeter                                           

CE   Kapillærelektroforse                

µm   mikrometer  
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µl  mikroliter  

µg  mikrogram 

µA  mikroampere 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Innen analytisk kjemi og bioanalyse av legemidler har mye av den teknologiske utviklingen 

vært rettet mot forbedring og utvikling av nye seperasjonsteknikker. Prøveopparbeidelse 

derimot har i vesentlig mindre grad vært gjenstand for forskningsaktivitet.  

Prøveopparbeidelse av kompliserte prøve slik som blod, plasma og urin er nødvendig før 

introduksjon av prøven i analyseapparaturen for å minimere bakgrunnsstøy og interferens fra 

uønskede forbindelser.  De mest brukte prøveopparbeidelsesteknikkene innen moderne 

bioanalyse er væske-væske-ekstraksjon (LLE) og fast-fase-ekstraksjon (SPE). Disse metodene 

har dog visse ulemper. For LLE kreves det betydelige mengder organisk løsemiddel til 

ekstraksjon, og opparbeidelsen kan være forholdvis tidkrevende. Videre er det vanskelig å lage 

et automatisert system for LLE og teknikken gir liten grad av mulighet for å finjustere 

ekstraksjonsselektiviteten [1]. SPE har høy ekstraksjonsselektivitet, men krever som LLE også 

betydelige mengder organisk løsemiddel og i tillegg er engangsutstyret som benyttes 

forholdsvis kostbart. For å overkomme noe av disse ulempene har det blitt utviklet 

miniatyriserte versjoner av LLE og SPE kalt henholdsvis væskefase mikroekstraksjon (LPME) 

og fast-fase mikroekstraksjon (SPME). Bruk av LPME og SPME har i vesentlig grad redusert 

mengden organisk løsemiddel nødvendig for optimal ekstraksjon, gitt høyere grad av 

opprensning og oppkonsentrering. LPME har tillegg gjort det mulig å automatisere LLE [2].     

I de nyere versjonene av LPME ekstraheres analytter fra en vandig prøve, kalt donorfase, 

gjennom en væskemembran bestående av organisk løsemiddel immobilisert i porene til en porøs 

hulfibermembran (SLM), og over til en ny løsning kalt akseptorfase [2]. I to-fase LPME er 

akseptorfasen en organisk fase lik den som benyttes som væskemembranen, mens det i tre-fase 

systemer er en vandig løsning som akseptorfase. Tre-fase LPME er velegnet for ekstraksjon av 

sure eller basiske analytter. Drivkraften for ekstraksjon av sure og basiske analytter er en pH-

gradient over væskemembranen. For ekstraksjon av basiske analytter skal pH i donorfasen 

justeres til et alkalisk nivå, mens akseptorfasen skal være sur. De basiske analyttene ekstraheres 

fra donorfasen som uioniserte substanser over til den organiske fasen i væskemembranen, og 

videre over til akseptorfasen hvor de ioniseres på grunn av lav pH [3]. LPME gir vanligvis gode 

ekstraksjonsutbytter av analytter, god opprensning og oppkonsentrering. En ytterligere fordel 
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med tre-fase LPME framfor to-fase LPME er at forbindelsene ender opp i et vandig ekstrakt 

som kan direkte overføres til analyse i HPLC og CE [4]. Den største ulempen med LPME er at 

teknikken er forholdvis tidkrevende med ekstraksjonstider fra 15 minutter opp mot én time før 

likevekt oppnås [5].        

EME ble første gang presentert i 2006 og var en videreutvikling av tre-fase LPME. Der det i 

LPME brukes passiv diffusjon som drivkraft for ekstraksjon benyttes elektrokinetisk migrasjon 

av ioniserbare forbindelser i EME. Dette oppnås ved å ionisere forbindelsene med pH-justering 

i donor- og akseptorfasen, og bruk av elektroder med pålagt elektrisk felt som drivkraft. 

Teknikken gir mulighet for en mye raskere ekstraksjon enn for LPME, samtidig som fordelene 

med effektiv opprensning, oppkonsentrering og isolering av forbindelser er ivaretatt. I den 

første artikkelen som ble publisert ble det benyttet relativt hydrofobe (logP>2.0) basiske 

forbindelser i vandige prøver og det resulterte i en oppkonsentreringsgrad på 7,0-7,9 og 

ekstraksjonsutbytter mellom 70-79 % etter ekstraksjon på 5 min med spenning på 300 V [4]. 

I tillegg til ekstraksjon av hydrofobe baser har det de siste ti årene blitt utviklet en rekke 

applikasjoner for EME, deriblant ekstraksjon av mer hydrofile basiske forbindelser [3], sure 

forbindelser [6, 7], peptider [8, 9] og aminosyrer [10, 11]. Videre har det også latt seg gjøre å 

selektivt ekstrahere ut uorganiske metallioner fra vandige prøver [12, 13] og systemet har blitt 

miniatyrisert ytterligere ved utviklingen av EME i et micro-chip format med mulighet for 

direkte kobling mot massespektrometer (MS) [14, 15]. EME har også blitt utført på kompliserte 

biologiske matrikser som urin, blod og morsmelk, noe som ga høye ekstraksjonsutbytter selv 

for proteinbundne legemidler [16].        

Noe av problematikken rundt bruk av EME er at elektrisk spenning og strøm gir opphav til 

elektrolyse, som igjen medfører bobledannelse og pH-forandringer i donor- og akseptorfasene. 

Dette vil gi en høyere grad av ustabilitet i systemet og redusere yteevnen. Strømmen i EME er 

i hovedsak kontrollert av den pålagte spenningen og av den kjemiske sammensetningen til 

væskemembranen. Elektrolysegraden kan forminskes ved bruk av organiske væsker med lavere 

grad av elektrisk ledningsevne eller ved å pålegge lavere spenning i systemet [4].     
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1.2 Hensikt 

Mens det i de fleste tidligere publikasjoner innen EME har blitt benyttet sterke syrer og baser 

som akseptor- og donorfase [4, 6, 17-19], har relativt få publisert studier beskrevet bruk av 

buffere [20, 21]. Arbeidet i denne oppgaven har derfor vært rettet mot å teste ut ulike 

buffersystem som akseptor- og donorfase for å se hvilken betydning de har for 

ekstraksjonsutbyttet til ulike basiske legemidler, samt hvordan styrke og sammensetning av 

bufferen påvirket strømmen i systemet og pH-stabiliteten i donor- og akseptorfasene (ΔpH etter 

EME). Insentivet bak dette var i første omgang å skape et effektivt og robust EME-system med 

fullstendig kontroll over pH i de vandige fasene. I tillegg var målsettingen å undersøke om 

ekstraksjonsselektivitet kunne baseres på mindre forskjeller i modellanalyttenes pKa-verdier 

under betingelser med god pH-kontroll. De fem modellanalyttene, loperamid, haloperidol, 

nortriptylin, metadon og petidin som ble benyttet i store deler av oppgaven ble valgt på 

bakgrunn av tidligere erfaringer fra EME og ut ifra deres kjemiske egenskaper. Alle 

modellanalyttene var forholdsvis upolare stoffer (høy logP) som ekstraheres godt i EME [4, 

17]. 

EME har i de fleste publiserte artikler blitt utført i én enkelt vial [4, 6, 16, 17, 19, 22]. I senere 

tid har det blitt eksperimentert med EME i et 96-brønnsformat [23, 24], og dette formatet ble 

benyttet i forsøkene i denne oppgaven. Et slik format gir muligheten for ekstraksjon av mange 

prøver parallelt og er mest relevant hensyn på fremtidig automatisering og kommersialisering 

av EME.   
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2 Teori 

2.1 EME 

EME bygger på prinsippet om at ladde partikler vil migrere i løsninger under påvirkning av et 

spenningspotensial. Dette kalles elektrokinetisk migrasjon og er grunnlaget for elektroforese. 

Med spenning som drivkraft oppnås det betraktelig raskere ekstraksjon av forbindelser enn ved 

passiv diffusjon i LPME [4].  

Oppsettet for EME består av en prøveløsning (donorfase) og en akseptorfase adskilt av en porøs 

membran med et organisk løsemiddel imobilisert i porene. Den porøse membranen kan enten 

være en flat filtermembran eller kan være en hulfiber. Figur 2-1 illustrerer et oppsettet av EME 

i 96-brønnsformat hvor det benyttes en flat filtermembran. Prøveløsningen (donorfasen) 

plasseres i donorfasebrønnen, væskemembranen (SLM) immobiliseres i den flate 

filtermembranen, og akseptorfasen fylles i akseptorfasebrønnen. Hver av fasene er tilført en 

elektrode som er tilkoblet en spenningskilde. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1. Illustrasjon av 96-brønnsformatet og utsnitt av én ekstraksjonsenhet av EME for ekstraksjon av 

basiske forbindelser. Modifisert fra [25]. 
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For at analytter skal kunne migrere i et EME-system må de være ionisert. Basert på analyttenes 

pKa-verdier justeres pH i donor- og akseptorfasen til et nivå der de teoretisk sett skal være 

ionisert. For basiske forbindelser justeres pH til et surt nivå i både akseptor- og donorfasen. Den 

negative elektroden (katode) plasseres i akseptorfasen slik at de ioniserte basiske forbindelsene 

(kationer) migrerer fra donorfasen mot akseptorfasen. For sure forbindelser justeres pH til et 

alkalisk nivå i begge fasene og den positive elektroden (anoden) plasseres i akseptorfasen. Det 

elektriske feltet over væskemembranen er den dominerende drivkraften og gir en raskere 

ekstraksjonstid enn ved passiv diffusjon. I tillegg gir det elektriske feltet mulighet for 

selektivitet og fleksibilitet fordi størrelsen og retningen på det elektriske feltet lett kan forandres, 

og fordi dette påvirker ekstraksjonene i betydelig grad. Når analyttene er ionisert vil den passive 

diffusjonen være neglisjerbar, da ladningen gjør at analyttene ikke klarer å penetrere 

overgangen mellom donorfase og den organiske fasen og dermed ikke diffunderer over til 

akseptorfasen [4].  

Det elektriske kretsløpet i EME systemet gir opphav til elektrolyse. Hvis den kunstige 

væskemembranen og modellanalyttene ikke reagerer med elektroden, vil elektrolysen foregå 

som beskrevet med følgende ligninger [4]:   

Donorfase:  𝐻2𝑂 (𝑙) →
1

2
𝑂2 (𝑔) + 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒−     (2.1) 

Akseptorfase:  2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐻2(g)       (2.2) 

Elektrolyse vil medføre bobledannelse og en teoretisk mulighet for pH-forandringer i både 

akseptor- og donorfasen. Stor grad av bobledannelse vil føre til et ustabilt og mindre effektivt 

EME-system ved at kontaktflaten mellom SLM og vannfasene reduseres, noe som igjen vil 

medføre redusert elektrokinetisk migrasjon. I tillegg vil bobledannelsen gi mindre kontroll over 

væskevolumet i fasene [4], noe som er spesielt problematisk i mikroekstraksjonssystemer slik 

som EME, der væskevolumet er nede i mikroliternivå.        

Strømmen som går gjennom systemet styrer graden av elektrolyse. Strømmen styres igjen av 

spenningen og motstanden i systemet, forklart med Ohms lov [26];        

𝐼 =
𝑈

𝑅
 ,            (2.3)         

der I er strømmen, U er spenning og R er motstand. SLM er ansvarlig for motstanden i systemet, 

og denne bestemmes av membrantykkelsen og av den organiske væsken. Den organiske 

membranen må derfor ha en viss polaritet eller vanninnhold for å gi tilstrekkelig ledeevne til at 
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det elektriske feltet kan penetrere. For optimal ekstraksjon vil man velge en organisk væske 

som gir tilstrekkelig ledningsevne til at analyttene migrerer gjennom systemet, samtidig som at 

den har en motstand som begrenser ledningsevnen og dermed minimerer graden av elektrolyse 

[4].   

Valg av organisk løsemiddel er også avgjørende for hvor lett analyttene i donorfasen migrerer 

inn i SLM. Valget baserer seg på analyttenes hydrofile og hydrofobe egenskaper (logP). For 

relativt upolare basiske analytter med logP>2.0 er NPOE et godt løsemiddel grunnet sin sterke 

polariserbarhet og hydrogenakseptor-egenskaper [27]. For mer polare basiske analytter med 

logP < 2.0 er det ikke tilstrekkelig med ren NPOE for å få gode ekstraksjonsbetingelser. I disse 

tilfellene tilsettes et transportmolekyl som øker polare basiske analytters migrasjon fra 

prøveløsningen og inn i SLM [28]. Det mest brukte transportmolekylet i EME av basiske stoffer 

er di(2-etyl)heksyl fosfat (DEHP) [3]. For sure analytter er 1-oktanol den mest benyttete 

organiske væsken i SLM, grunnet sine sterke hydrogendonor-egenskaper [28]. Valg av organisk 

løsemiddel vil på grunnlag av dette være med på gi selektivitet til EME-systemet ved at den 

promoterer migrasjonen av visse forbindelser og diskriminerer migrasjonen av andre 

forbindelser.  

Fluksen (migrasjonshastighet pr areal) av en bestemt ionisk substans gjennom donorfasen til 

grenseoverflaten mellom SLM, gjennom SLM og fra SLM til akseptorfasen beskrives av 

ligningen under som er basert på Nernst-Planck ligningen [29].       

𝐽 = −
𝐷

ℎ
(1 +

𝑣

ln 𝑥
 ) (

𝑥−1

𝑥−exp(−𝑣)
) (𝑐𝑖 − 𝑐𝑜𝑒𝑥𝑝(−𝑣))     (2.4) 

der J er steady state fluks for den ioniske substansen, D er ionets diffusjonskoeffisient, h er 

tykkelsen på membranen, v er den dimensjonsløse drivkraften, definert i ligning 2.5 og 𝑥 er 

forholdet mellom konsentrasjonen av ioner i donorfasen og akseptorfasen (ionebalanse). ci er 

et uttrykk for konsentrasjonen av det ite kationet i grenseflaten mellom væskemembranen og 

donorfasen, mens co er konsentrasjonen i grenseflaten mellom væskemembranen og 

akseptorfasen [29].    

𝑣 =
𝑧𝑒∆𝜙

𝑘𝑇
,             (2.5) 



Teori  

7 

 

der z er ladningen til den kationiske analytten, e er elementærladningen, Δϕ er det elektriske 

potensialet over SLM, k er en konstant og T er absolutt temperatur.  

Ut i fra ligning 2.4 og 2.5 er de avgjørende parameterne for optimal massetransport av 

analyttene fra donorfasen gjennom SLM og over i akseptorfasen, spenning, ionebalanse, 

temperatur og sammensetning av SLM. Δϕ vil øke med økt tilført spenning og drive fluksen av 

analytter over mot akseptorfasen betydelig raskere, men på bekostning av økt elektrolyse. 

Ionebalanse, som er forholdet mellom konsentrasjonen av ioner i akseptorfasen og donorfasen 

([ioner i donorfase]/[ioner i akseptorfase]), vil øke massetransporten jo større konsentrasjonen 

av ioner er i akseptorfasen i forhold til donorfasen. Effekten av dette ble illustrert ved bruk av 

ulike konsentrasjoner av HCl, der den laveste ionebalansen ga raskest initial massetransport 

[29].  

Økning av temperatur vil også medføre økt massetransport. Ut ifra ligning 2.5 vil økt temperatur 

forminske den dimensjonsløse drivkraften og teoretisk minske massetransporten. 

Diffusjonskoeffisienten øker derimot med økt temperatur og forsøk viste at reduksjonen av den 

dimensjonsløse drivkraften ved temperaturøkning er av neglisjerbar betydning i forhold til 

økning av diffusjonskoeffisienten med hensyn på massetransporten. Temperatur over 40 oC vil 

derimot kunne degradere SLM, og temperaturøkning har derfor en praktisk begrensning i 

systemet [29].              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teori  

8 

 

2.2 Væskekromatografi (HPLC) 

Væskekromatografi er den mest brukte analysemetoden for seperasjon av analytter fra 

farmasøytiske preparater og biologiske prøver. Analyttene separeres ved å injisere en prøve i 

en mobilfase (væske) som frakter analyttene gjennom en kolonne bestående av en stasjonærfase 

(fast fase). Mobilfasen kan ha lik sammensetning under hele seperasjonen (isokratisk eluering) 

eller forandres i løpet av separasjonen (gradient eluering). Analyttene passasje gjennom 

kolonnen vil retarderes som følge av interaksjoner med stasjonærfasen og graden av interaksjon 

og medfølgende retensjon, kommer an på analyttenes kjemiske og fysikalske egenskaper. Dette 

gir opphav til ulik passasjetid (retensjonstid) av analyttene gjennom kolonnen [30]. Figur 2-3 

viser et skjematisk oppsett av en væskekromatograf.   

Stasjonærfasen kan bestå av en rekke forskjellige materialer. Valg av stasjonærfasen bestemmes 

ut fra hvilke forbindelser som skal separeres. I denne oppgaven benyttes omvendt fase 

kromatografi som er best egnet for separasjon av hydrofobe forbindelser. Her er stasjonærfasen 

forskjellige lengder eller strukturer av hydrokarboner (C18, C8, C2, fenyl, CN) som er bundet 

til et silikonnettverk. C18 er det vanligste stasjonærfasen i omvendt fase kromatografi og den 

mest hydrofobe av de overnevnte variantene [30].     

Mobilfasen i kromatografi består av en blanding av en vandig fase og et organisk løsemiddel. I 

omvendt fase kromatografi henger mobilfasestyrken sammen med mengden organisk 

løsemiddel. Mer organisk løsemiddel vil i større grad bryte de hydrofobe interaksjonene mellom 

analyttene og stasjonærfasen, og sørge for en raskere passasjetid av analyttene gjennom 

kolonnen [30]. De mest brukte organiske løsemidlene er metanol og acetonitril [31]. Metanol 

benyttes i større grad grunnet lavere pris og lavere toksisitet [30, 31]. 

Retensjon av nøytrale forbindelser vil utelukkende påvirkes av mengden organisk løsemiddel i 

mobilfasen og stasjonærfasen. For syrer og base er derimot pH også en relevant parameter som 

følge av ioniseringsgrad. Ioniserte analytter har høyere vannløselighet og vil følgelig retarderes 

i mindre grad på en omvendtfasekolonne. For å få mest følsom seperasjon av analyttene bør pH 

i mobilfasen justeres til et nivå der alle analyttene enten er fullstendig ionisert eller fullstendig 

uonisert. På bakgrunn av analyttenes pKa-verdier tilsettes en buffer i mobilfasen slik at pH-

kontroll oppnås [30].       
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Figur 2-2. Skjematisk oppsett av en væskekromatograf.  Prøven blir injisert og føres gjennom kolonnen av en 

mobilfase som pumpes gjennom systemet. Etter kolonnen er det en detektor som avleser stoffene etter hvert som 

de kommer ut av kolonnen. Resten av mobilfasen sendes til avfall. Resultatene fra detektoren sendes til en 

datamaskin for analyse. Modifisert fra [30].  

 

2.2.1 UV-detektor 

Ved siden av massespektrometer (MS) er UV-detektor den meste brukte detektoren i HPLC. 

UV-detektoren består av en strålingskilde som bestråler analyttene med UV-lys når de passerer 

gjennom kolonnen og når en flowcelle. Analyttene vil absorbere UV-lyset og mengden 

absorpsjon måles av en lysmåler på baksiden av flowcellen (se figur 2-4). Lysmålingene av 

absorbert lys gir  kvantitative resultater for analyttene basert på Beers lov;  

𝐴 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐,           (2-6) 

der A er absorbansen, a er en konstant for analytten kalt absorptivitet, b er lengden av 

strålingsveien gjennom prøven og c er konsentrasjonen av analytten [30]. 

Figur 2-4 viser en prinsippskisse av en UV-detektor der det benyttes en monokromator som gir 

lys bestående av kun en bestemt bølgelengde. For optimal deteksjon velges den bølgelengde 

der analyttene har maksimal absorbans. En annen UV-detektor kalt diodearraydetektor bestråler 

analyttene med polykromatisk lys. Dette brukes i ofte i sammenheng med identifikasjonen av 

ukjente analytter [30]. Med en nedre deteksjonsgrense mellom 1-100 ng er UV-detektoren god 

nok for de fleste prøver [30] og passende for analysering av stoffene benyttet i denne oppgaven.     
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Figur 2-4. Prinsippskisse av en UV-detektor. Modifisert fra [30].   
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3 Metode 

3.1 Kjemikalier 

Kjemikaliene brukt i oppgaven er listet i tabell 3.1 og 3.2.  

Tabell 3.1. Liste over kjemikaliene som ble benyttet i oppgaven. 

Kjemikaler Renhet Produsent 

Vann  

(H2O) 

Ionebyttet Millipore (Oslo, Norge) 

Metanol  

(CH3OH) 

100% Merck, (Darmstad, Tyskland) 

Etanol  

(C2H5OH) 

96% Arcus (Nittedal, Norge) 

Acetonitrill  

(C2H3N) 

99,9% Merck, (Darmstad, Tyskland) 

Maursyre  

(COOH) 

98% Fluka Chemie (Buchs, Sveits) 

Natriumformiat  

(COONa) 

98-101% Merck (Darmstad, Tyskland) 

Natriumdihydrogenfosfat  

(NaH2PO4) 

98-101% Merck (Darmstad, Tyskland) 

Dinatriumhydrogenfosfat  

(Na2HPO4 *12 H2O) 

98-101% Merck (Darmstad, Tyskland) 

Fosforsyre  

(H3PO4) 

85 % Merck (Darmstad, Tyskland) 
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Eddiksyre  

(CH3COOH) 

98-101% Merck (Darmstad, Tyskland) 

Natriumacetat  

(CH3COONa) 

99% Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Tyskland) 

Saltsyre (HCl) 37% Merck (Darmstad, Tyskland) 

Natriumhydrogenkarbonat  

(NaHCO3) 

98-101% Merck (Darmstad, Tyskland) 

Dinatriumhydrogenkarbonat 

(Na2HCO3) 

98-101% Merck (Darmstad, Tyskland 

2-Nitrofenyloktyl 

(O2NC6H4O(CH2)7CH3) 

99 % Fluka Chemie (Buchs, Sveits) 

Fenolftalein 

(C20H14O4) 

 

Løst i 

etanol 

Merck (Darmstad, Tyskland) 
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Figur 3-2. Liste over analyttene benyttet i oppgaven. 

 

 

Analytt Struktur1 pKa
 2 logP 2 PSA 1,2,3 

 

 

Metadon 

  

 

9,12 

 

 

5,01 

 

 

20,3 Å2 

 

 

 

  

Haloperidol 

  

 

 

 

8,05 

 

 

 

 

3,66 

 

 

 

 

40,54 Å2 

 

Nortriptylin 

  

 

10,47 

 

 

4,43 

 

 

12,03 Å2 

 

 

Papaverin 

  

 

 

6,03 

 

 

 

3,08 

 

 

 

49,81 Å2 

 

 

 

Loperamid 

  

 

 

9,41 

 

 

 

4,77 

 

 

 

43,78 Å2 

 

 

 

Diazepam 

  

 

 

2,92 

 

 

 

3,08 

 

 

 

32,67 Å2 

 

 

Petidin 

 

 

 

 

8,16 

 

 

2,46 

 

 

 29,54 Å2 
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1strukturer er hentet fra: www.chemspider.com  

2logP-verdier og PSA-verdier er hentet fra: www.chemicalize.com  

3PSA er forkortelsen for polar surface area  

3.2 Løsninger og buffere  

Ulike buffere ble benyttet for å kontrollere pH i donor- og akseptorløsningene. En buffer har 

best bufferkapasitet hvis pH holder seg innenfor +/- 1 av pKa-verdien til syren som benyttes 

[32].  

For å beregne hvor mye av de ulike bufferkomponentene som var nødvendig for å lage en 

buffer med en bestemt pH, ble Henderson-Hasselbalch ligningen benyttet [33]; 

 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝐿𝑜𝑔 
[𝑂𝐻−]

[𝐻+]
         (3-1) 

Et pH-meter ble benyttet for å kontrollere den faktiske pH-verdien mot de teoretiske 

kalkulasjonene. 

3.2.1 Buffere 

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 2 

100 ml 50 mM fosforsyre: 41 µl 85 % fosforsyre ble fortynnet med destillert vann til 100 ml. 

100 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat: 690 mg natriumdihydrogenfosfat ble oppløst i 

destillert vann og fortynnet til 100 ml. 

52,3 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble blandet med 47,7 ml 50 mM fosforsyre.  

100 ml 10 mM fosfatbuffer pH 2  

20 ml av 50 mM fosfatbuffer pH 2 ble fortynnet 1:5 med 80 ml destillert vann.  

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 3 

100 ml 50 mM fosforsyre og 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble konstruert som beskrevet 

for fosfatbuffer pH 2. 

91,6 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble blandet med 8,4 ml 50 mM fosforsyreløsning  

http://www.chemspider.com/
http://www.chemicalize.com/
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100 ml 10 mM fosfatbuffer pH 3 

20 ml av 50 mM fosfatbuffer pH 3 ble fortynnet 1:5 med 80 ml destillert vann.  

100 ml 50 mM formiatbuffer pH 3,8 

100 ml 50 mM maursyre: 192 µl 98 % maursyre ble fortynnet med destillert vann til 100 ml. 

100 ml 50 mM natriumformiat: 350 mg natriumformiat ble oppløst i destillert vann og 

fortynnet til 100 ml. 

50 ml 50 mM maursyre ble blandet med 50 ml 50 mM natriumformiat. 

100 ml 10 mM formiatbuffer pH 3,8 

20 ml av 50 mM formiatbuffer pH 3,8 ble fortynnet 1:5 med 80 ml destillert vann.  

100 ml 50 mM acetatbuffer pH 4,7 

100 ml 50 mM eddiksyre: 286 µl konsentrert eddiksyre ble fortynnet med destillert vann til 

100 ml. 

100 ml 50 mM natriumacetat: 415 mg natriumacetat ble oppløst i destillert vann og fortynnet 

til 100 ml. 

50 ml 50 mM eddiksyre ble blandet med 50 ml 50 mM natriumacetat.   

100 ml 10 mM acetatbuffer pH 4,7 

20 ml av 10 mM acetatbuffer pH 4,7 ble fortynnet 1:5 med 80 ml destillert vann 

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 5,8 

100 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat: 690 mg ble oppløst i destillert vann og fortynnet til 

100 ml. 

100 ml 50 mM dinatriumhydrogenfosfat: 1790 mg dinatriumhydrogenfosfat * 12 H2O ble 

oppløst i destillert vann og fortynnet til 100 ml. 
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90,9 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble blandet med 9,1 ml 50 mM 

dinatriumhydrogenfosfat. 

100 ml 10 mM fosfatbuffer pH 5,8 

20 ml av 50 mM fosfatbuffer pH 5,8 ble fortynnet 1:5 med 80 ml destillert vann.  

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 6,0 

100 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat og 50 mM dinatriumhydrogenfosfat ble konstruert 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 5,8. 

83,4 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble blandet med 16,6 ml 50 mM 

dinatriumhydrogenfosfat. 

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 

100 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat og 50 mM dinatriumhydrogenfosfat ble konstruert 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 5,8.  

50 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble blandet med 50 ml 50 mM 

dinatriumhydrogenfosfat. 

100 ml 10 mM fosfatbuffer pH 6,8 

20 ml av 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 ble fortynnet 1:5 med 80 ml destillert vann.  

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 7,8 

100 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat og 50 mM dinatriumhydrogenfosfat ble konstruert 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 5,8.  

9,1 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat ble blandet med 90,9 ml 50 mM 

dinatriumydrogenfosfat.  

100 ml 10 mM fosfatbuffer pH 7,8 

20 ml av 50 mM fosfatbuffer pH 7,8 fortynnes 1:5 med 80 ml destillert vann.  
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100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 8 

100 ml 50 mM natriumdihydrogenfosfat og 50 mM dinatriumhydrogenfosfat ble konstruert 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 5,8  

93,7 ml 50 mM dinatriumhydrogenfosfat ble blandet med 6,3 ml 50 mM 

natriumdihydrogenfosfat. 

100 ml 100 mM karbonatbuffer pH 9   

100 ml 100 mM dinatriumkarbonatløsning: 1060 mg dinatriumkarbonat ble oppløst i destillert 

vann og fortynnet til 100 ml. 

100 ml 100 mM natriumhydrogenkarbonatløsning: 841 mg dinatriumkarbonat ble oppløst i 

destillert vann og fortynnet til 100 ml. 

94,6 ml 100 mM natriumhydrogenkarbonatløsning ble blandet med 5,4 ml 100 mM 

dinatriumkarbonatløsning.  

100 ml 100 mM karbonatbuffer pH 10 

100 ml 100 mM natriumhydrogenkarbonatløsning og 100 ml 100 mM 

dinatriumkarbonatløsning ble konstruert som beskrevet for 100 mM karbonatbuffer pH 9. 

56,2 ml 100 mM natriumhydrogenkarbonatløsning ble blandet med 43,8 ml 100 mM 

dinatriumkarbonatløsning. 

3.2.2 Stamløsninger 

Under eksperimentene ble det benyttet to ulike sammensetninger av modellanalytter. 

Stamløsning 1 ble lagd ved å veie ut 100 mg av nortriptylin, metadon, loperamid, haloperidol 

og petidin som ble oppløst i etanol til en sluttkonsentrasjon på 1 mg/ml. Stamløsning 2 

bestående av nortriptylin, papaverin, diazepam og metadon ble opparbeidet på tilsvarende måte 

som stamløsning 1. 
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3.2.3 Standardløsninger 

Standardløsningene med en konsentrasjon på 10 µg/ml ble lagd ved å pipettere ut 100 µl 

stamløsning over i en målekolbe, og videre fortynnet med en buffer til 10 ml. 

3.2.4 Prøveløsninger (donorfase) 

Prøveløsningene med en konsentrasjon på 4 µg/ml ble lagd ved å pipettere ut 4 ml av 

standardløsningen over i en målkolbe, og videre fortynnet til 10 ml med den samme bufferen 

standardløsningen ble lagd av.    

3.3 Oppsett av EME-systemet 

Figur 3-1 illustrerer hvordan 96-brønns varianten av EME ble konstruert. Av en bunnplate 

(polypropylen, 0,5 ml * 96, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) som originalt bestod 

av 96 brønner, ble åtte brønner klippet ut for å få en mer mobil bunnplate. I bunnen av hver 

brønn ble det stukket et hull hvor en elektrode (sølvtråd, diameter 0,5 mm, K A Rasmusen, 

Hamar, Norge) ble ført inn i slik at den stakk ca. 1 cm opp i brønnen. Elektroden og hullet ble 

forseglet med superlim (Loctite Superglue, Henkel, Düsseldorf, Tyskland) i bunnen på utsiden 

av brønnen.  

Topplaten var et 96-brønnformat med en 100 µm tykk og 0,6 cm bred porøs filter membran i 

bunnen av hver brønn (MAIPN45, Merck Millipore, Billerica, MA, USA). Topplaten og 

bunnplaten ble festet sammen og holdt på plass med en strikk. Toppelektroden (platina, 

diameter 0,5 mm, K.A Rasmusen, Hamar, Norge) ble limt fast i et gummilokk for å holde den 

immobilisert under ekstraksjonen, og festet i toppen av topplaten. Elektroden hadde en U-

formet konfigurasjon, slik at den spisse delen ikke kunne penetrere membranen (se figur 3-1).   

EME-oppsettet ble plassert i en agitator (Heidolph Vibramax 100, Heildolph, Schwabach, 

Tyskland) og immobilisert med to klemmere. Spenningskilden (ES 0300-0,45, Delta 

Elektronika V.B, Zierikzee, Nederland) ble koblet med ledninger til topp- og bunnelektroden 

slik at toppelektroden hadde negativt potensial og bunnelektroden hadde positivt potensial. 

Spenningskilden var parallellkoblet til en strømavleser (Agilent U1253A, Agilent 

Technologies, CA, USA) 
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I noen av forsøkene ble det benyttet en pulserende spenningskilde (Gjedb Design, Tønsberg, 

Norge) som var koblet til et oscilloskop (TBS 1052-EDU, Tektronix, Beaverton, OR, USA) for 

å måle pulslengder og spenning.  

For måling av pH i prøveløsningene ble det benyttet et pH-meter (744 pH Meter, Metrohm, 

Herisau, Sveits) og for måling av pH i akseptor- og donorfase før og etter ekstraksjonen ble det 

benyttet et mikro pH-meter (110 ISFET pH Meter, Beckman Coulter, Brea, CA, USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1. Utstyr og oppsett av EME-systemet benyttet i denne oppgaven. 

3.4 Prosedyre for bruk av EME-systemet 

Før ekstraksjon ble 200 μl prøve, bestående av modellanalyttene oppløst i en buffer, pipettert 

ned i bunnplaten. 3 μl organisk væske ble tilsatt den porøse hullfibermembranen på topplaten, 

og blir videre omtalt som SLM (supported liquid membrane). Da den organiske væsken var 

jevnt fordelt utover membranen etter omtrent 10 sekunder, ble topp- og bunnplaten satt sammen 

og festet med strikk. 100 µl buffer, som fungerte som akseptorfase, ble tilført brønnen i 

topplaten, og elektroden festet i toppen. EME-oppsettet ble plassert i agitatoren, som var justert 

til en hastighet på 900 rpm (rounds per minute). Spenningskilden ble koblet til elektrodene og 
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strømtilførselen igangsatt samtidig som ristingen ble aktivert. Normal ekstraksjonstid var på 10 

minutter. Under noen forsøk ble ekstraksjonstid opp mot 1 time benyttet. Etter ekstraksjonen, 

ble akseptorfasen pipettert ut fra akseptorbrønnen med en automatpipette og overført til et 

prøveglass som var kompatibel med HPLC-UV.  

 

3.5 HPLC-UV 

Separasjonen av modellanalyttene fra akseptorfasen etter ekstraksjon ble utført på en Ultimate 

3000 HPLC (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA) med UV-detektor og med Chromeleon 

Chromatography Data System som programvare. Kolonnen som ble benyttet var av typen 

Gemini (Phenomenex Torance, CA, USA) som er en omvendtfase-kolonne (C18) med en 

partikkelstørrelse på 5 μm, kolonnelengde på 150 mm og en indre diameter på 2 mm.  

Analyttene ble separert via en gradienteluering, som vist i tabell 3.3. Mobilfase A bestod av 

95 % 20 mM maursyre og 5 % acetonitril. Mobilfase B bestod av 95 % acetontril og 5 %       

20 mM maursyre.  

Tabell 3.3: Beskrivelse av gradienteluering for HPLC i separasjon av modellanalyttene 

Tid Mobilfase A Mobilfase B Flow  

0 min  100 % 0 % 0,4 ml/min 

15 min 60 % 40 % 0,4 ml/min 

17 min  60% 40 % 0,4 ml/min 

17.1 min  20 % 80 % 0,4 ml/min 

19 min  20 % 80 % 0,4 ml/min 

19.1 min  100 % 0 % 0,4 ml/min 

25 min  100 % 0%  0,4 ml/min 

 

Injeksjonsvolum var på 20 μl og UV-detektoren var innstilt på deteksjonsbølgelengdene 214 

og 235 nm. Kun 214 nm ble brukt for kvantitativ utregning av utbyttet.  

Kolonnetemperaturen under separasjonen var på 60 oC. 



Metode  

21 

 

3.6 Utregning av konsentrasjon og utbytte etter 

ekstraksjon 

For beregning av konsentrasjonen av analyttene i akseptorfase etter ekstraksjon ble følgende 

formel benyttet: 

Konsentrasjon (Ca) = 
𝑊𝑝

𝑊𝑠𝑡𝑑
∗ 𝐶𝑠𝑡𝑑 ,         (3.2)                                                                                                                    

der Wp er topparealet for analytten fra akseptorfasen, Wstd er topparealet for analytten fra 

standarden og Cstd er konsentrasjonen av analytter i standarden [4].   

For beregning av utbyttet etter ekstraksjonen ble følgende formel benyttet: 

Utbytte % = 
𝑛𝑎

𝑛𝑑
∗ 100% =

𝑉𝑎 𝐶𝑎

𝑉𝑑 𝐶𝑑
∗ 100 %,        (3.3)  

der na er stoffmengden i akseptorfasen etter ekstraksjon og nd er stoffmengden i donorfasen før 

ekstraksjonen. Va og Ca er henholdsvis volumet og konsentrasjonen av analytten i 

akseptorløsningen etter ekstraksjon. Vd og Cd er henholdsvis volumet og konsentrasjonen av 

analytten i donorfasen før ekstraksjonen [4].   
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4 Resultater og diskusjon  

4.1 EME med forskjellige buffersystemer 

96-brønnsformatet av EME har vært benyttet før [23, 24], der det ble benyttet aluminiumsfolie 

som elektroder. I innledende forsøk i denne oppgaven ble aluminiumsfolie benyttet som 

elektrodemateriale, men dette fungerte ikke tilfredsstillende. I en betydelig andel av brønnene 

ble det ikke etablert tilstrekkelig kontakt mellom væskene og elektrodene, og dette påvirket 

forsøkenes robusthet. I den første delen av det eksperimentelle arbeidet ble aluminiumsfolie 

derfor byttet ut med elektroder av platina og sølv. Det endelige oppsettet er vist i figur 3-1. 

Sølvelektrodene i bunnplaten ble ført inn gjennom bunnen av hver brønn, og det ble brukt lim 

for å hindre lekkasje rundt elektrodene. Dette ble funnet å fungere tilfredsstillende. 

Toppelektroden som ble plassert i akseptorfasene var av platina, og denne ble stukket gjennom 

ett gummilokk som passet til hver brønn. Også dette arrangementet ble funnet å fungere 

tilfredsstillende.  

Preliminære forsøk med det nye EME-oppsettet hadde fokus på å justere 

ekstraksjonsbetingelsene for optimale (høye) ekstraksjonsutbytter og høy grad av repeterbarhet 

og robusthet. Det ble først benyttet 0,1 M saltsyre (HCl) som akseptor- og donorfase, da det 

foreligger godt med litteratur som benytter seg av saltsyre som bakgrunnselektrolytt [4, 17, 34]. 

Tidligere har spenning på 300 V blitt benyttet [3, 17], som har gitt en rask og effektiv 

ekstraksjon. De første forsøkene som ble gjort med det nye oppsettet viste derimot at 300 V 

førte til uakseptable strømmengder gjennom systemet (opp mot 200 µA), noe som ødela 

integriteten til SLM og ga negativt utslag både på ekstraksjonsutbytter og RSD. Årsaken til den 

høye strømmen med 300 V var trolig at tykkelsen på SLM kun var 100 µm i dette arbeid, hvilket 

er tynnere enn 200 µm som oftest har blitt brukt tidligere. Spenningen ble derfor justert ned 

trinnvis til 50 V, noe som resulterte i strømnivå under 50 µA og tilfredsstillende utbytter. 

Agitasjonen av systemet som også er en essensiell faktor for optimalt utbytte [3], ble satt til 900 

rpm basert på tidligere litteratur [24]. 

Som nevnt i avsnitt 2.1 forekommer det elektrolyse under EME og medfølgende pH-

forandringer, og hensikten bak de første forsøkene var å motvirke slike pH-forandringer ved 

bruk av effektive buffersystemer. Kontroll og minimering av pH-forandringer har frem til i dag 

ikke hatt mye fokus i EME, men er trolig en essensiell del av fremtidens EME. Kontroll av pH 
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under EME prosessen er trolig spesielt viktig i fremtiden dersom man skal kunne selektivt 

ekstrahere ut substanser ut ifra deres pKa-verdier eller isoelektriske punkt. Under disse 

forsøkene var det av interesse å undersøke hvilken effekt sammensetningen og styrken av ulike 

buffere hadde på utbyttet og RSD av modellanalyttene. I tillegg var det ønskelig å se i hvilken 

grad bufferen påvirker strømmen i systemet under ekstraksjonen og hvor stor forandringen i pH 

(ΔpH) var i akseptor- og donorfasen etter endt ekstraksjon.  

Figur 4-1. Eksempel på HPLC-separasjon av de fem modellanalyttene fra akseptorfase. 
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Figur 4-2. Oversikt over utbytte av modellanalyttene i ulike buffersystem. Akseptorfase: 100 µl buffer. 

Donorfase: 200 µl buffer tilsatt 5 modellanalytter i konsentrasjon 4 µg/ml. Organisk fase i membran: NPOE, 

spenning: 50 V, ekstraksjonstid: 10 min, agitasjon: 900 rpm. n=5  

 

Figur 4-3. Oversikt over RSD-verdier for analyttene. Betingelser: se figur 4-2 
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Dataene fra disse forsøkene er illustrert i figur 4-2 og viser at samtlige buffersystemer opp til 

pH 4,7 ga forholdsvis høye ekstraksjonsutbytter, med 66 % for petidin og 97 % for metadon 

som henholdsvis laveste og høyeste utbytte. Samtlige akseptorfaser fra disse forsøkene ble 

analysert med HPLC-UV, og et eksempel på et kromatogram er vist i figur 4-2. Alle 

modellanalyttene ble grunnlinjeseparert. Ut ifra figur 4-3 er RSD under 15 % for samtlige 

analytter fra pH 3,0-4,7. Variasjonene i utbyttet mellom de ulike buffersystemene var ikke 

påvirket av hvilken bufferstyrke som ble benyttet (se figur 4-2), siden resultatene ikke var 

signifikant forskjellige mellom 10 og 50 mM bufferkonsentrasjon. pH i bufferen virket å være 

den dominerende faktoren for utbyttet, mens bufferkomponentens kjemiske struktur ikke 

påvirket utbyttet.  

I forsøkene med fosfatbuffer pH 5,8 og 6,8 falt ekstraksjonsutbyttet for samtlige 

modellanalytter betraktelig (figur 4-2), spesielt for haloperidol og loperamid. Samtidig økte 

RSD sammenlignet med resultatene med lavere pH, spesielt ved pH 6,8 med RSD opp mot 52,9 

% for loperamid. Ved pH 5,8 var alle modellanalyttene teoretisk sett fortsatt fullstendig ionisert 

da pH i bufferen var over to pH-enheter under pKa-verdiene for stoffene. Ved pH 6,8 var 

haloperidol (pKa: 8,05) og petidin (pKa: 8,16) de eneste analyttene som ikke hadde en pKa-verdi 

to pH-enheter over pH i buffersystemet. Siden reduksjonen av utbyttet ikke hadde en direkte 

sammenheng med pKa-verdiene til analyttene kan ikke pH i fasene ha vært den eneste årsaken 

til reduksjonen i utbyttet og i så fall forklarte det ikke ustabiliteten som de høye RSD-verdiene 

indikerer.   

Observasjonen at pH i akseptor må være flere enheter lavere enn pKa-verdien for basiske 

legemidler er i samsvar med eksperimentelle data beskrevet i litteraturen [28]. På tross av at 

dette har blitt observert tidligere, er en teoretisk forklaring på det uforutsette fallet i utbyttet og 

økning av RSD ikke beskrevet i litteraturen for EME. Ut fra erfaringene fra denne oppgaven, 

kan dette skyldes lokale pH-lag som dannes inn mot SLM. I grenseflaten mellom akseptorfasen 

og SLM vil det dannes et tynt sjikt med høyere pH som kan betegnes som et alkalisk grenselag. 

På tilsvarende måte vil det dannes et surt grenselag i grenseflaten mellom donorfasen og SLM. 

De alkaliske og sure grenselagene er illustrert i figur 4-4. Mekanismene for dannelsen av disse 

grenselagene er trolig todelt.  
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Figur 4-4. Illustrasjon av hypotetisk pH-skiftet nært membranen. I donorfasen vil pH langs SLM være lavere enn 

i resten av løsningen (surt grenselag). I akseptorfasen vil pH langs SLM være høyere enn i resten av løsningen 

(alkalisk grenselag). 

 

Den ene mekanismen har relasjon til at SLM vil delvis oppføre seg som en kondensator i 

initialfasen av ekstraksjonen, og elektrisk ladning vil bygges opp langs grenseflatene til SLM. 

Dette medfører at selve SLM blir positivt ladet mot akseptorfasen og negativt ladet mot 

donorfasen. Som følge av elektronøytralitet vil bufferioner i grenseflaten langs SLM 

momentant akkumulere i selve grenseflaten, og dette påvirker pH lokalt langs SLM. Den andre 

mekanismen, som virker under hele ekstraksjonen, innebærer at bufferioner nær SLM delvis 

fordeles inn i denne. Dette kan skje både ved passiv diffusjon (uionisert form) og ved 

elektrokinetisk migrasjon (ionisert form). Dette vil også påvirke pH lokalt langs SLM. Det 

alkaliske grenselaget vil være av størst betydning med hensyn på ekstraksjonsutbyttet for 

basiske legemidler da det undertrykker elektrokinetisk migrasjon av analyttene i 

grenseoverflaten mellom SLM og akseptorfasen, og undertrykker oppløsning av analyttene i 

akseptorfasen fordi de blir uionisert. Det sure grenselaget i donorfasen vil derimot sørge for at 

analyttene er ionisert selv om deres pKa-verdier nærmer seg pH i resten av løsningen. Det sure 

grenselaget var derfor av liten betydning i de utførte forsøkene, men kan være problematisk i 

andre tilnærminger der man ønsker full kontroll over pH i donorfasen. Ut ifra de høye RSD-

verdiene som oppstod ved bruk av pH 5,8-6,8 gir det en indikasjon på at grenselagene ikke er 
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helt reproduserbare fra ekstraksjon til ekstraksjon og at effekten på ioniseringsgraden av 

analyttene er varierende mellom parallelle forsøk.  

For å underbygge denne teorien, som er helt ny i EME-sammenheng, ble det gjennomført et 

forsøk med fenolftalein i akseptorfasen. Fenolftalein er fargeløs opp mot pH 8, men vil gjøre et 

fargeomslag mot rød/rosa mellom pH 8-10 [35]. Under forsøket ble det brukt 200 µl         50 

mM fosfatbuffer pH 6,8 som donorfase og 80 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 tilsatt 20 µl 

fenolftalein i sprit som akseptorfase. 50 V spenning ble benyttet, men uten agitasjon. 

Akseptorfasen var som forventet ufarget i starten av ekstraksjonen, men allerede i løpet av   60 

sekunder med EME etablerte det seg et klart rosa fargeomslag i grenseflaten til SLM mot 

akseptorfasen som illustrert i figur 4-5. Den øvrige akseptorfasen forble ufarget. Dette ga en 

klar indikasjon på at det faktisk etableres et alkalisk grenselag mellom SLM og akseptorfasen 

under EME med katoden i akseptorfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-5.  Visualisering av det alkaliske grenselaget ved bruk av pH-sensitiv fargeindikator (fenolftalein).   

 

Den presenterte grenselagteorien gir en mulig forklaring på hvorfor ekstraksjonene generelt var 

mindre effektive ved pH 5,8 og 6.8 som vist i tabell 4-1. Teorien kan også forklare variasjonene 

i utbyttet mellom analyttene i EME med fosfatbuffer pH 5,8 og 6,8 (figur 4-2). Nortriptylin har 

høyest pKa-verdi og den ble på grunn av dette påvirket i minst grad av det alkaliske grenselaget. 

Petidin som hadde relativt høyt utbytte ved pH 6,8 har derimot en pKa-verdi på 8,16, noe som 

skulle tilsi at ekstraksjonsutbyttet burde ha vært vesentlig lavere. Årsaken til denne noe 
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uventede observasjon var trolig den forholdsvis lave logP-verdien for dette legemiddel 

(logP=2,46). Det medførte at petidin selv i uionisert form hadde noe høyere fordeling inn i den 

vandige akseptorfasen sammenlignet med de andre analyttene.  Etter hvert som petidin 

diffunderte gjennom det alkaliske grenselaget ble molekylene ionisert igjen og det sørget for å 

skape en positiv konsentrasjonsgradient mot akseptorfasen fra SLM. Dette indikerer at både 

logP- og pKa-verdier styrer selektiviteten av ekstraksjonen som funksjon av pH i akseptorfasen, 

og at dette er kraftig påvirket av det alkaliske grenselaget.  

 

I alle buffersystemene var ΔpH etter ekstraksjon som følge av elektrolyse neglisjerbar, både i 

akseptor- og donorfase. Dette viste at man kan holde meget god kontroll med pH under EME 

når man bruker buffere på begge sidene av væskemembranen. Det er et viktig budskap for 

videre arbeid med EME. Strømdata gitt i tabell 4-1 ble beregnet ved å ta gjennomsnitt av 

strømmen ved starten (t = 0,0 min) og slutten (t = 9,75 min) av ekstraksjonen. Som tabellen 

viser var det lav strøm i systemet og ikke noen signifikant forskjell mellom buffersystemene.  

Bufferstyrke 10 mM ga tilstrekkelig kontroll av pH da det ikke var nevneverdig forskjeller i 

ΔpH mellom 10 mM og 50 mM. Dette i kombinasjon med de lave strømnivåene generelt 

indikerte at bufferkomponentene i ionisk form passerte gjennom SLM i begrenset omfang. Som 

nevnt tidligere er strømmen i systemet avgjørende for graden av elektrolyse. Lav strøm og små 

endringer i pH under ekstraksjonene var derfor observasjoner i samsvar med hverandre.  
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Tabell 4-1. Oversikt over gjennomsnittlig strøm i systemet under ekstraksjonen og ΔpH i både akseptor- og 

donorfase etter 10 minutter EME1.  

 10 µm 

fosfat 

buffer 

50 µm 

fosfat 

buffer 

10 µm 

formiat 

buffer 

50 µm 

formiat 

buffer 

10 µm    

acetat   

buffer 

50 µm 

acetat 

buffer 

ΔpH 

akseptor 

fase 

0,03 0,05 0,04 -0,02 0,01 0,02 

ΔpH 

donorfase 

0,08 0,02 -0,05 0,01 -0,05 0,02 

Strøm (µA) 2,1 2,3 3,4 2,8 2,1 1,7 

 
1 betingelser: Akseptorfase: 100 µl buffer. Donorfase: 200 µl buffer tilsatt 5 modellanalytter i konsentrasjon 4 

µg/ml. Organisk fase i membran: NPOE, spenning: 50 V, ekstraksjonstid: 10 min, agitasjon: 900 rpm. n=5  

 

4.2 EME med pulsering og forlenget ekstraksjonstid 

Problematikken rundt det alkaliske grenselaget medførte at videre økning av pH for å oppnå 

ekstraksjonsselektivitet ikke var hensiktsmessig. Ut ifra de utførte forsøkene virket ikke dette 

grenselaget til å ha en praktisk anvendbarhet i forsøk på selektiv ekstraksjon basert analytters 

pKa-verdier. I et forsøk på fjerne eller hindre dannelsen av det sure og alkaliske grenselaget, ble 

det utført EME med en pulserende spenningskilde.      

Pulserende spenning innebærer å skifte polariteten til elektrodene i korte tidsintervaller. Tanken 

med forsøkene var å destabilisere det sure og alkaliske grenselaget. Bruk av pulserende 

spenning i EME (PEME) er beskrevet tidligere i litteraturen og hadde som hensikt å hindre 

dannelsen av ionelag som dannes langs begge sider av membranen under EME [36, 37]. Det 

ble gjort en rekke forsøk med pulserende spenning i denne oppgaven, og to vesentlig 

forskjellige pulsmønstre ble testet ut (se figur 4-6). I pulsmønster A ble det benyttet 3400 

millisekunder (ms) positiv puls (katode i akseptor) etterfulgt av 860 ms negativ puls. I 
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pulsmønster B ble det benyttet 860 ms positiv puls etterfulgt av 83 ms negativ puls. 50 mM 

fosfatbuffer pH 6,8 ble benyttet som akseptor- og donorfase i alle forsøkene. Det ble utført 

pulseringsekstraksjoner på 10, 15 og 20 minutter for å utforske hvordan forlenget 

ekstraksjonstid påvirket utbyttet og for å ta høyde for at netto positiv ekstraksjonstid er lavere i 

PEME enn i EME på grunn av de negative pulsene. Spenning på 50 V og agitasjon på 900 rpm 

ble benyttet for å forandre minst mulig på betingelsene i forhold til forsøkene med EME avsnitt 

4.1. For å kunne sammenligne resultatene fra PEME med EME med hensyn på tidsbruk, ble det 

også utført EME med forlenget ekstraksjonstid.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-6. Illustrasjon av frekvensen og lengden på spenningspulsene.  

 

Resultatene fra PEME beskrevet i tabell 4-2 viste at 10 minutter ekstraksjon ga lavere utbytte 

for samtlige analytter sammenlignet mot EME med tilsvarende ekstraksjonstid, beskrevet i 

tabell 4-3. Ved forlenget ekstraksjonstid med PEME økte utbyttet, og ved pulseringsekstraksjon 

på 20 minutter med 3400/860 ms pulser, var utbyttet høyere for alle analyttene bortsett fra 

petidin, sammenlignet med EME med tilsvarende ekstraksjonstid. Ved bruk av 860/83 ms 

pulsering økte utbyttet av petidin, men utbyttene sank for de andre analyttene. Dataene er lite 

konkluderende, men gir en indikasjon på at pulslengde spiller en rolle for ekstraksjonsutbyttet 

av ulike analytter.      

Utbyttet av haloperidol og loperamid økte noe ved 20 minutters PEME med 3400/860 ms pulser 

sammenlignet med EME, men differansen var ikke stor nok til å kunne konkludere med om 

systemet er bedre enn EME eller om det skyldes eksperimentelle usikkerheter. Tatt i betraktning 
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det økte behovet for utstyr og lenger ekstraksjonstid før utbyttet økte, ga ikke PEME 

tilfredsstillende forbedring av systemet.  

Tabell 4-2. Utbytte av modellanalyttene i prosent ved bruk av pulserende spenning1. 

Tid Petidin Haloperidol Nortriptylin Metadon Loperamid 

Positiv: 3,4 s 

Negativ: 860 ms   

10 min 

 

30 % 

 

14 % 

 

45 % 

 

31 % 

 

15 % 

Positiv: 3,4 s 

Negativ: 860 ms   

15 min 

 

28 % 

 

26 % 

 

65 % 

 

53 % 

 

29 % 

Positiv: 3,4 s 

Negativ: 860 ms   

20 min 

 

57 % 

 

41 % 

 

81 % 

 

72 % 

 

50 % 

Positiv: 860 ms 

Negativ: 83 ms  

15 min 

 

70 % 

 

31 % 

 

68 % 

 

48 % 

 

28 % 

Positiv: 860 ms 

Negativ: 83 ms  

20 min 

 

83 % 

 

31 % 

 

74 % 

 

51 % 

 

28 % 

 
1Betingelser: donorfase: 200 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 tilsatt 5 modellanalytter til en konsentrasjon på 

4µg/ml, akseptorfase: 100 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,8, organisk fase i membranen: NPOE. Spenning: 50 V, 

agitasjon: 900 rpm. n=1 
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Tabell 4-3. Utbytte av analyttene i prosent etter EME med forlenget ekstraksjonstid1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles for pulseringsforsøkene var at de ga betraktelig høyere strøm i systemet enn ved EME. 

Årsaken til dette er at SLM trolig fungerer som et elektrisk kretsløp hvor en motstand og en 

kondensator er koblet parallelt som illustrert i figur 4-7a.  I starten av ekstraksjonen lades 

kondensatoren opp via migrasjon av ioner gjennom membranen. Dette gir en høy og kortvarig 

initialstrøm. Deretter faller strømmen raskt under ekstraksjonen, og kun 

motstandskomponenten i kretsløpet bidrar til strøm ved at analyttioner og ioner av 

bakgrunnselektrolytten passerer SLM. I PEME vil det derfor oppstå gjentatte strømtopper (høy 

initialstrøm) for hver gang polariteten byttes som illustrert i figur 4-7b, da kondensatoren  lades 

opp for hver puls [37]. Den økte strømmen gjennom SLM ved pulsering vil medføre økt 

belastning på SLM, og vil gi mindre kontroll over ekstraksjonen grunnet høyere grad av 

elektrolyse, noe som igjen medfører høyere standardavvik. 

Ut ifra resultatene i tabell 4-2 ga ikke PEME vesentlig høyere utbytter eller annerledes 

selektivitet enn EME med pH 6,8 i akseptorfasen. Under hver positiv puls ble et alkalisk 

grenselag etablert i akseptorfasen, mens den etterfølgende negative pulsen konverterte dette til 

et surt grenselag. Ekstraksjon mot akseptorfasen foregikk kun i de positive pulsene, og i disse 

ble det alkaliske grenselaget etablert momentant hver gang. Derfor ble det ikke observert noen 

Tid Petidin Haloperidol Nortriptylin Metadon Loperamid 

 

10 min 

 

63 % 

 

25% 

 

58 % 

 

38 % 

 

21 % 

 

15 min 

 

64 % 

 

27 % 

 

62 % 

 

45 % 

 

26 % 

 

20 min 

 

66 % 

 

36% 

 

73% 

 

54 % 

 

33 % 

 

60 min 

 

92 % 

 

34 % 

 

72 % 

 

47 % 

 

25 % 

1 Betingelser: donorfase: 200 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,7 tilsatt 5 modellanalytter til en 

konsentrasjon på 4µg/ml, akseptorfase: 100 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,7, organisk fase i 

membranen: NPOE. Spenning: 50 V, agitasjon: 900 rpm. n=1 
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nettoeffekt av pulsering, og dette er åpenbart i overensstemmelse med grenselagsteorien som 

diskutert i avsnitt 4.1. Ut fra erfaringene med PEME dannes det alkaliske grenselaget meget 

fort, og dette er også i tråd med de visuelle observasjonene diskutert tidligere (figur 4-5). 

Som vist i tabell 4-3 ble det gjort flere EME forsøk med pH 6,8 i akseptorfasen, hvor 

ekstraksjonstiden ble forlenget fra 10 og opp til 60 minutter. Hensikten med dette forsøket var 

også å teste i hvilken grad transporten av analyttene over det alkaliske grenselaget kunne 

forbedres ved forlenget ekstraksjonstid.  For petidin økte ekstraksjonsutbyttet fra 63 til 92 % 

når tiden ble økt fra 10 til 60 minutter. Dette representerte en vesentlig forbedring. For de andre 

analyttene var tidseffekten mindre signifikant. Dette viser at forlenget ekstraksjonstid (opptil 

60 minutter) ikke var tilstrekkelig for å unngå effektene av det alkaliske grenselaget. Dette er 

også i overensstemmelse med grenselagsteorien som diskutert i avsnitt 4.1, og tilhørende 

diskusjon rundt den relativt lave logP-verdien for petidin.       

 

Figur 4-7b: Ved pulserende spenning oppstår det 

strømtopper for hver gang polariteten forandres, som følge 

av kondensatoreffekten til SLM. Modifisert fra [37].  

 

 

 

 

 

Figur 4-7a: Skjematisk fremstilling av SLM som 

oppfører seg som en motstand og kondensator.  
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4.3 Selektiv EME basert på pKa-verdier 

4.3.1 Ett-trinnsekstraksjon med pH gradient over SLM. 

I forsøkene beskrevet i avsnitt 4.1 og 4.2 var pH i akseptor- og donorfase like. I dette avsnitt 

ble derfor undersøkt hvilken effekt en pH-gradient over SLM har for ekstraksjonsselektiviteten. 

Et grunnleggende spørsmål var om er det mulig på denne måten å ekstrahere selektivt ut ifra 

analyttenes pKa-verdier eller om andre molekylære parametere enn analyttenes pKa-verdier 

påvirket på selektiviteten.    

De to første forsøkene ble uført med 10 mM fosfatbuffer pH 3,0 som donorfase og akseptorfase 

på henholdsvis 10 mM acetatbuffer pH 4,7 og 10 mM fosfatbuffer pH 6,8. I dette oppsettet var 

alle analyttene fullstendig ionisert i donorfasen og den begrensende faktoren for ekstraksjonen 

ville eventuelt være pH i akseptorfasen. I det siste forsøket ble også pH-gradienten snudd med 

10 mM fosfatbuffer pH 6,8 som donorfase og 10 mM acetatbuffer pH 4,7 som akseptorfase. 

Resultatene er beskrevet i tabell 4-4.  

Forsøket fra pH 3,0 til pH 4,7 ga høyt ekstraksjonsutbytte og lav RSD og var i 

overensstemmelse med forsøket med acetatbuffer pH 4,7 som diskutert i avsnitt 4.1. Forsøket 

fra pH 3,0 til pH 6,8 fulgte også samme trend som i forsøket fra pH 6,8 til pH 6,8 i avsnitt 4.1, 

med reduserte utbytter og forholdsvis høye RSD-verdier. Fortsatt var det petidin og nortriptylin 

som hadde høyest utbytte, og forklaringen bygger på teorien rundt pKa-verdiene og logP som 

beskrevet i avsnitt 4.1. Disse observasjonene var også i tråd med grenselagsteorien. 

I forsøket med 10 mM fosfatbuffer pH 6.8 som donorfase og 10 mM acetatbuffer pH 4,7 som 

akseptorfase var utbyttet og RSD sammenlignbart med ekstraksjon fra 10 mM fosfatbuffer pH 

3,0 til 10 mM acetatbuffer pH 4,7.   
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Tabell 4-4. Utbytte og relativt standardavvik av analytter i prosent etter EME med pH-gradient over SLM1. 

 
1 Betingelser: Organisk fase i SLM: NPOE, spenning: 50 V, ekstraksjonstid: 10 minutter. n= 5 

 

Resultatene fra forsøkene med pH-gradient indikerer at pH i donorfasen har relativt lav 

innvirkning på ekstraksjonsutbyttet, mens forandringer av pH i akseptorfasen i stor grad 

påvirker resultat av ekstraksjonen. Dette stemmer med teorien om pH-skiftet i grenseoverflaten 

i mellom SLM og fasene. Siden det dannes et surt grenselag mellom donorfasen og SLM vil 

ikke pH 6,8 påvirke ioniseringen av analyttene i donorfasen slik som forventet ut ifra pKa-

verdiene. Dette ble demonstrert ved at petidin (pKa: 8,16) og haloperidol (pKa: 8,05) ikke hadde 

nevneverdig reduksjon i utbyttet i forhold til de andre analyttene med høyere pKa-verdier. Flere 

forsøk er likevel nødvendige for å undersøke hvor høyt pH i donorfasen kan økes med tanke på 

analyttenes pKa-verdier, før utbyttene reduseres signifikant. Ut fra disse foreløpige forsøkene 

virker det vanskelig å gjøre selektiv EME (i ett trinn) kun basert på forskjeller i stoffenes pKa-

verdier, fordi det alkaliske laget kompliserer ekstraksjonskjemien.      

 

 

 

 

 

pH Petidin Haloperidol Nortriptylin Metadon Loperamid 

Donorfase: pH 3,0 

Akseptorfase: pH 4,7                                 

68%     

(7 %) 

72 %            

(6 %) 

75 %              

(9 %) 

77%       

(9 %) 

66%    

(10%) 

Donorfase: pH 3,0 

Akseptorfase: pH 6,8                                  

53 %   

(19 %) 

20 %          

(20 %) 

46 %            

(17 %) 

29 %    

(19 %) 

16%        

(27 %)       

Donorfase: pH 6,8 

Akseptorfase: pH 4,7                                  

65 % 

(4%) 

65 %           

(5 %) 

68 %          

(4%)  

70 % 

(8%) 

68 %  

(10%)  
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4.3.2 To-trinnsekstraksjon med pH-justering.  

For å prøve å omgå problematikken rundt det alkaliske laget, som gjør en selektiv ekstraksjon 

basert på analyttenes pKa-verdier vanskelig under rene EME betingelser, ble tilnærmingen 

forandret. I ett to-trinns system (se figur 4-8) ble analyttene ekstrahert under EME-betingelser 

fra en donorfase bestående av 10 mM fosfatbuffer pH 3,1 over til en akseptorløsning bestående 

av 10 mM fosfatbuffer pH 3.1. Spenningen var 50 V og katoden ble plassert i akseptorfasen. 

Etter denne ekstraksjonen ble pH i akseptorfasen justert til 9,15 ved tilsetting av 12 µl 100 mM 

dinatriumkarbonat (Na2CO3). Systemet ble deretter satt til risting i 30 minutter både med 

spenning på 50 V (EME) og uten spenning (LPME).   

Ved å justere pH til 9,15 i akseptorfasen vil graden av ionisering synke for analyttene, og de vil 

teoretisk sett ekstraheres tilbake i varierende grad til membranen og donorfasen via passiv 

diffusjon. Dermed blir dette systemet en hybrid av EME og LPME. Teoretisk sett burde 

nortriptylin med pKa-verdi på 10,47 i stor grad forbli i akseptorfasen, mens petidin og 

haloperidol, med pKa-verdier på henholdsvis 8,16 og 8,05, burde i stor grad diffundere ut av 

akseptorfasen. Spenning på henholdsvis 0, 5 og 50 V ble påført systemet for holde tilbake de 

fortsatt ioniserte analyttene i akseptorfasen, slik at utbyttet av de ioniserte analyttene skulle bli 

høyest mulig. 

 

 

Figur 4-8. Illustrasjon av to-trinns systemet. Trinn 1: EME, ekstraksjonstid: 10 min, spenning: 50 

V, agitasjon: 900 rpm. Trinn 2. pH-justering. pH i akseptorfasen blir justert til 9,15 ved tilsetting 

av 12 µl 100 mMdinatriumkarbonat. Ekstraksjonstid: 30 min, spenning: 0, 5 og 50 V, agitasjon: 

900 rpm.  



Resultater og diskusjon  

37 

 

Tabell 4-5. Utbyttet av analyttene i prosent etter to-trinns ekstraksjon1. 

Betingelser for 

trinn 2 

Petidin Haloperidol Nortriptylin Metadon Loperamid 

Spenning: 0 V 

Tid: 30 minutter 

 

8 % 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

6% 

Spenning: 5 V                 

Tid: 30 minutter 

 

11% 

 

6% 

 

5% 

 

5% 

 

6 % 

Spenning 50 V   

Tid: 30 minutter 

 

13% 

 

3% 

 

3% 

 

2% 

 

3% 

            

Ut ifra resultatene presentert i tabell 4-5 ga dette systemet svært lavt utbytte sammenlignet med 

tidligere forsøk og ga heller ingen vesentlig forbedring av ekstraksjonsselektiviteten. Tilførsel 

av strøm for å holde tilbake ioniserte analytter ga heller ingen forbedringer med hensyn på 

utbytte eller selektivitet. Bruk av spenning på 50 V var muligens uhensiktsmessig basert på 

teorien om pH-skifte nevnt i del 4.1, da dette opprettet det alkalisk grenselag mellom 

akseptorfasen og SLM som dermed sørget for at større andel av analyttene ble deprotonert og 

diffunderte inn i SLM.  Dette kan forklare noe av forskjellen i utbyttet mellom forsøket med 50 

V og forsøkene med 5 V og 0 V.       

For å utelukke at pH i donorfasen ikke var en pådriver for økt migrasjon av analytter fra 

akseptorfasen, ble det utført et likt forsøk uten spenning der donorfasen ble byttet ut med 200 

µl 100 mM karbonatbuffer pH 9. Dette forsøket ga en neglisjerbar økning av utbyttet til petidin 

til 16 %, mens de andre analyttene hadde et utbytte tilsvarende det som ble sett i forsøkene der 

donorfasen ikke ble forandret.  

Selv om det teoretiske grunnlaget for denne tilnærmingen virket plausibel, var resultatene fra 

den praktiske utførelsen ikke tilfredsstillende med hensyn på hensikten bak forsøkene. Ved 

analyse av donorfasen etter endt ekstraksjon og pH-justering, var det tilnærmet ingen signaler i 

kromatogrammet, noe som sammen med resultatene fra akseptorfasen indikerte at så å si alle 

1Betingelser: donorfase: 200 µl 50 mM fosfatbuffer pH 3.1 tilsatt 5 modellanalytter til en konsentrasjon på 

4µg/ml, akseptorfase: 100 µl 50 mM fosfatbuffer pH 3,1, organisk fase i SLM: NPOE, agitasjon: 900 rpm. 

n=2 
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analyttene endte opp i SLM. Ved pH 9,15 var samtlige modellanalytter delvis på ionisert form 

og delvis på uionisert form. Den uladete fraksjonen ble trolig raskt tilbakeekstrahert til 

væskemembranen basert på passiv diffusjon, og akseptorfasen ble gradvis tømt for stoffene 

fordi ioniseringslikevekten kontinuerlig ble forskjøvet mot uioniserte analytter som følge av 

tilbakeekstraksjonen. Konseptet ble derfor ikke testet med videre forsøk, men ga en god 

grunnleggende forståelse.   

 

4.3.3 Lagring av analytter i SLM og etterfølgende selektiv 

ekstraksjon.   

De kvantitative resultatene fra akseptor- og donorfase fra to-trinns ekstraksjonen i avsnitt 4.3.2 

indikerte at mesteparten av analyttene endte opp i membranen. Dette var uønsket, men ga ideen 

til videre forsøk basert på å ekstrahere analyttene selektivt ut fra membranen. Tanken var 

følgelig først å ekstrahere analyttene inn i væskemembranen, bruke denne for midlertidig 

lagring («ion-trap») og deretter selektivt ekstrahere dem ut fra væskemembranen til 

akseptorfaser med forskjellige pH.  Som i avsnitt 4.3.2 ble det altså benyttet et slags to-trinns 

hybridsystem, der første trinn var en oppkonsentrering av analyttene fra donorfasen inn i SLM 

via EME med pålagt elektrisk felt, og det andre trinnet var en selektiv ekstraksjon av analyttene 

over i akseptorfasen. I det andre trinnet ble det i dette forsøket brukt ulike buffersystemer med 

pH-justering for å selektivt ekstrahere ut en bestemt analytt av gangen ved hjelp av passiv 

diffusjon. Det ble ikke brukt spenning i andre trinn, og dette var for å unngå å miste pH-kontroll 

som følge at det alkaliske grenselaget. Den eksperimentelle prosedyren er illustrert i figur 4-10.  

De fem modellanalyttene som ble benyttet frem til dette avsnitt hadde forholdvis liten differanse 

i pKa-verdier. Derfor ble det i dette avsnittet benyttet en ny prøveløsning (prøveløsning 2) med 

fire modellanalytter (se figur 4-9) som referert til i kapitel 3.2.2, som hadde større differanse i 

pKa-verdier. De fire modellanalyttene var diazepam (pKa:2,05), papaverin (pKa:6,03), metadon 

(pKa:8,05), nortriptylin (pKa:10,47).  
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I trinn 1 ble analyttene ekstrahert fra sur donorfase (100 mM HCl) og inn i SLM ved 

elektrokinetisk migrasjon (50 V). For å unngå at analyttene migrerte videre, ble det brukt 10 

mM NaOH (pH 12) som pseudoakseptorfase. Bruken av pseudoakseptorfase var også 

nøvdendig for å få lagt på det elektriske feltet over væskemembranen. Siden diazepam har så 

lav pKa-verdi ble 100 mM HCl (pH 1) benyttet som donorfase, da de tilgjengelige 

buffersystemene ikke nådde langt nok ned i pH for å tilstrekkelig ionisere diazepam. EME ble 

utført med agitasjon på 900 rpm og ekstraksjonstid på 10 minutter. Pseudoakseptorfasen ble 

pipettert ut og analysert etter første trinn for å kontrollere om noen av analyttene hadde migrert 

over til akseptorfasen. Her ble det ikke detektert spor av stoffene. Videre i trinn 2, 3, 4 og 5 ble 

det tilsatt nye akseptorfaser med buffere med pH på henholdsvis 10, 8, 6 og 2. Hver av disse 

akseptorfasene ble satt til risting i 15 minutter i kontakt med SLM (med analyttene) uten pålagt 

elektrisk spenning og deretter pipettert ut for analyse før en ny akseptorfase ble tilsatt (se figur 

4-10).      

 

 

 

        

 

Figur 4-9. Kromatogram fra HPLC-separasjon av analyttene i prøveløsning 2. 
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Forventet resultat var å se hovedsakelig nortriptylin i pH 10 ekstraktet, metadon i pH 8 

ekstraktet, papaverin i pH 6 ekstraktet og diazepam i pH 2 ekstraktet. Samtlige 

kromatogrammer av akseptorfasene ga noe overraskende ingen detekterbare signaler for 

analyttene. I retrospekt er tilnærmingen for disse forsøkene muligens ikke anvendbar for 

akkurat dette oppsettet av EME. Siden SLM kun inneholdt 3 µl organisk væske (NPOE) vil 

fordeling av analyttene fra en 200 µl vandig donorfase være lav, spesielt når de foreligger i sin 

ionisert form. Med andre ord var trolig problemet væskemembranens kapasitet til å lagre de 

ioniserte analyttene begrenset som følge av det sterkt begrensede volum. På grunn av sterkt 

begrenset utbytte i første trinn, ble det ikke mulig å detektere stoffene i de ulike akseptorfasene 

som ble benyttet i andre trinn. En mulig modifikasjon på systemet for å øke utbyttet, ville ha 

vært å bruke en tykkere membran som kan holde på større mengder organisk væske, som 

dermed sørger for bedre fordelingen av analyttene mellom donorfasen og den organiske fasen. 

Dette ble dog ikke testet i denne oppgaven. 

  

Figur 4-10. Trinn 1: EME. Ekstraksjonstid: 10 min, spenning: 50 V, agitasjon: 900 rpm.                     

Trinn 2: Bytte av akseptorfase. Pseudoakseptorfasen fra trinn 1 ble fjernet og analysert og en ny 

akseptorfase (pH 10) tilsatt og ekstrahert i 15 min med agitasjon (900rpm), og spenning på 0 V. Deretter 

ble akseptorfasen fra trinn 2 fjernet og analysert og en ny akseptorfase tilsatt. Samme prosedyre som i 

trinn 2 ble fulgt for akseptorfase pH 8, 6 og 2.       
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5 Konklusjon  

Denne oppgaven har visst at bruk av buffersystemer basert på fosfat, acetat og format som 

bakgrunnselektrolytt i elektromembranekstraksjon (EME) gir høye ekstraksjonsutbytter, høy 

grad av reproduserbarhet, høy grad av pH-stabilitet (minimal ΔpH) og lav strøm gjennom 

systemet. Dette har ikke tidligere vært undersøkt eller beskrevet i litteraturen. Oppgaven har 

også vist at det under ekstraksjon av basiske analytter oppstår et alkalisk grenselag i 

akseptorfasen helt inn mot væskemembranen, og dette påvirker ekstraksjonene i betydelig grad. 

Alkaliske grenselag har heller ikke tidligere vært diskutert i litteraturen omkring EME. På grunn 

av det alkaliske grenselaget måtte pH i akseptorfasene være minst 3-4 pH-enheter lavere enn 

pKa-verdiene til de basiske modellanalyttene som ble brukt i oppgaven. Det alkaliske 

grenselaget gjorde det vanskelig å utføre selektiv EME basert på forskjeller i modellanalyttenes 

pKa-verdi, men en vis grad av selektivitet ble observert som funksjon av både pKa og logP for 

stoffene. Mer eksperimentelle data må dog på plass for å få en komplett forståelse av dette. 

Selektivitet i EME basert på pH er trolig et viktig område for fremtidig anvendelser og 

utbredelse av EME. Videre arbeid mot pH-basert selektivitet i EME bør fokusere på enten å 

fjerne det alkaliske grenselaget, eller å utnytte det på en smart måte. Fjerning av det alkaliske 

grenselaget kan omfatte forsøk ved svært lave spenninger med andre væskemembraner enn 

NPOE, eller ved å bruke buffere med vesentlig høyere bufferstyrker enn brukt i dette arbeid. 

Akseptorfaser med meget høy bufferstyrke kan kanskje også være gunstige med hensyn på 

ionebalansen i systemet. For disse forsøkene, og for forsøkene på å anvende det alkaliske 

grenselaget positivt, vil erfaringene gjort i denne oppgaven være til meget stor nytte.   
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