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Sammendrag 

En elektromembranekstraksjon (EME)-sonde ble utviklet og koblet direkte til 

elektrosprayionisasjon-massespektrometri (ESI-MS). Systemet ble brukt til in vitro 

metabolismestudier av legemidlene hydroksyzin og vortioksetin med formål å ekstrahere de 

respektive zwitterioniske metabolittene cetirizin og Lu AA34443. Metabolismeløsningen 

(donorfasen) bestod av fosfatbuffer (pH 7,4), rottelevermikrosomer (RLM), β-nikotinamid 

adenin dinkleotid 2´-fosfat redusert tetranatrium salthydrat (NADPH) og legemiddelløsning 

(enten hydroksyzin eller vortioksetin). Metabolismeløsningen ble trukket opp gjennom EME-

sonden og blandet med make-up væske via et PEEK-kryss. Metabolismereaksjonen ble 

kontinuerlig monitorert og det ble dannet en metabolismeprofil for legemidlene. For 

ekstraksjon av legemidlene og metabolittene ble det benyttet en organisk væskemembran 

(SLM) bestående av 2-nitrofenyloktyleter (NPOE) eller 30 % (v/v) trifenylfosfat (TPP) i NPOE. 

Ekstraksjonen ble drevet av et elektrisk spenningsfelt på 400 V over membranen som ga opphav 

til elektrokinetisk migrering av positivt ladede forbindelser over membranen. Positivt ladede 

forbindelser ble ekstrahert over SLM og inn i akseptorfasen (10 mM maursyre) som var i 

bevegelse og direkte koblet til ESI-MS for kontinuerlig monitorering av 

legemiddelmetabolisme. Formålet med make-up væske som bestod av maursyre (1 M eller 2,5 

M) var å protonere karboksylsyre-gruppen på de zwitterioniske metabolittene for å gjøre dem 

positivt ladet slik at de ble ekstrahert. 

 

Mens metabolittene ikke ble ekstrahert ved pH 7,4 ble det vist at metabolittene effektivt kunne 

ekstraheres ved å surgjøre metabolismeløsningen før den nådde SLM. Ekstraksjonsparametere 

som SLM-sammensetning, ekstraksjonsspenning og hastighet og syrekonsentrasjon av make-

up væsken ble optimalisert for best mulig signalintensitet av legemidlene og metabolittene. 

Fordi EME-sondesystemet gjorde det mulig å modifisere pH i metabolismeløsningen i forkant 

av ekstraksjonen uten å påvirke pH i reaksjonskammeret, kan systemet potensielt bli brukt 

generelt til kontinuerlige ekstraksjoner som krever pH-betingelser forskjellige fra 

prøveløsningen. 
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1 Introduksjon 

 

1.1 Bakgrunn 

Direkte analyse av biologiske prøver slik som plasma, blod og urin er sjelden mulig i 

legemiddelanalyse fordi de inneholder komponenter som kan skade analyseinstrumentet og gi 

interferens i signalet. For å minimere bakgrunnsstøy, øke levetiden til instrumentet og øke analytisk 

ytelse er det nødvendig å fjerne uønskede forbindelser i forkant av kjemisk analyse av biologiske 

prøver. Denne prosessen kalles prøveopparbeidelse og det eksisterer flere etablerte 

prøveopparbeidelsesteknikker. Væske-væske-ekstraksjon (LLE) og fast-fase-ekstraksjon (SPE) er 

blant de mest brukte teknikkene for prøveopparbeidelse. Begge disse teknikkene har visse ulemper. 

Engangsutstyret som brukes i SPE er relativt kostbart og det kreves forholdsvis høyt forbruk organisk 

løsemiddel til ekstraksjon [1, 2]. Også LLE krever betydelig forbruk av organisk løsemiddel, i tillegg 

er det vanskelig å lage et automatisert system for LLE og prøveopparbeidelsen kan være tidkrevende 

[2]. Som et alternativ til LLE og SPE ble det utviklet miniatyriserte alternativer kalt væskefase 

mikroekstraksjon (LPME) og fast-fase mikroekstraksjon (SPME). De miniatyriserte metodene krever 

betydelig mindre mengder organisk løsemiddel i tillegg til at de gir høyere grad av oppkonsentrering 

og opprensing [3]. Flere teknikker basert på LPME og SPME har blitt utviklet de siste årene, blant 

annet har hullfiber (HF)-LPME fått mye oppmerksomhet etter metoden ble introdusert på slutten av 

90-tallet [4]. 

 

Det finnes både to- og tre-fase HF-LPME-systemer. I et to-fase HF-LPME-system ekstraheres 

analytten fra en vandig fase (donorfase) over til en organisk fase (akseptorfase) gjennom en 

væskemembran av impregnert organisk løsemiddel. Volumet i akseptorfasen (typisk 15-25 µL) er 

vesentlig mindre enn volumet i donorfasen, og analyttene oppkonsentreres i stor grad. I et tre-fase 

LPME-system er både donorfasen og akseptorfasen vandige løsninger. Ettersom akseptorfasen er en 

vandig løsning kan prøveløsningen analyseres direkte på HPLC eller CE, i motsetning til to-fase 

LPME hvor akseptorfasen er en organisk fase. Analytten ekstraheres fra donorfasen via en 

væskemembran impregnert med organisk løsemiddel og over til akseptorfasen. Fordi pH i donor- og 
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akseptorfasen kan justeres, er tre-fase LPME meget godt egnet for ekstraksjon av sure og basiske 

forbindelser. Drivkraften bak ekstraksjonen er pH-forskjellen over væskemembranen. Ekstraksjoner 

med LPME kan være relativt tidkrevende og tar typisk fra 20 til 60 minutter [5]. 

 

For å redusere ekstraksjonstidene i tre-fase LPME ble elektromembranekstraksjon (EME) introdusert 

(i 2006) [6]. I EME påsettes det et spenningsfelt over membranen som fører til at drivkraften bak 

ekstraksjonen er elektrokinetisk migrasjon over membranen. Dette gjøres ved å sette elektroder i 

donor- og akseptorfasen og påføre spenning. Forbindelsene som skal ekstraheres må være ladet 

(ioniserte) for å migrere over membranen. Ved å påføre spenning på elektrodene vil ladede 

forbindelser migrere til den organiske membranen, og videre ekstraheres over i akseptorfasen på 

ionisert form. Teknikken førte til vesentlig raskere ekstraksjonstider sammenlignet med HF-LPME. 

I den første publiserte artikkelen om EME ble det oppnådd maksimalt ekstraksjonsutbytte allerede 

etter 5 minutter med ekstraksjon [6].  

 

De siste årene har det også blitt utviklet EME systemer for ekstraksjon av blant annet sure forbindelser 

[7, 8], polare basiske forbindelser [9], aminosyrer [10, 11] og peptider [12, 13]. Det har blitt gjort 

ekstraksjoner fra ulike biologiske matrikser som fullblod, plasma, serum, urin og brystmelk [5, 6, 11, 

14-18]. I tillegg har det blitt utviklet EME-systemer som EME micro-chip og EME-sonde som kan 

kobles direkte til et massespektrometer (MS) og muliggjør on-line detektering av analytter [19-24].  

 

Bruksområdene til EME-sonder har hovedsakelig vært å monitorere in vitro legemiddelmetabolisme 

av basiske og relativt upolare legemidler. Det har vært rapportert gode korrelasjoner ved bruk av 

EME-sonder sammenlignet med tradisjonelle metoder for å analysere in vitro legemiddelmetabolisme 

[22]. At legemiddelmetabolitter kan detekteres on-line uten behov for prøveopparbeidelse er en stor 

fordel med å benytte EME-sonder til monitorering av in vitro legemiddelmetabolisme. Ved 

tradisjonelle metoder for in vitro monitorering av legemiddelmetabolisme tas det ut prøver ved gitte 

tidspunkt under metabolismereaksjonen. Videre er det behov for prøveopparbeidelse før de kan 

analyseres ved for eksempel HPLC-MS [25, 26]. 
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1.2 Hensikt 

Ved metabolisme av legemidler dannes det i all hovedsak metabolitter av en mer polar karakter enn 

modersubstansen. I tillegg kan enkelte basiske legemidler få tilført en karboksylsyregruppe under 

metabolismen som fører til at metabolitten blir et zwitterion og får både en positiv og en negativ 

ladning ved fysiologisk pH (7,4). Hittil har det bare vært brukt NPOE som organisk løsemiddel i SLM 

ved metabolismestudier med EME-sonder [21-24]. For effektiv ekstraksjon med NPOE som organisk 

løsemiddel må forbindelsene ha en log P-verdi over 2,5 [27]. Dersom det dannes metabolitter med 

lavere log P-verdi enn dette vil de ikke ekstraheres effektivt. Metabolitter som både har en positiv og 

en negativ ladning ved fysiologisk pH vil heller ikke ekstraheres ved EME. Nettoladningen til 

metabolitten blir lik null og det elektriske spenningsfeltet vil ikke ha noen innvirkning på migreringen 

av metabolitten.  

 

Arbeidet i denne oppgaven er en videreutvikling av EME-sondesystemet med formål å utvide 

mulighetene for metabolittdeteksjon ved in vitro metabolismestudier. EME-sonden ble koblet til 

elektrosprayionisasjon massespektrometer (ESI-MS) for on-line monitorering av in vitro 

legemiddelmetabolisme. Legemidlene som ble brukt til metabolismestudiene var hydroksyzin og 

vortioksetin. Hydroksyzin er virkestoffet i Atarax og brukes som anxiolytikum og antihistamin. 

Vortioksetin er virkestoffet i Brintellix, som er et relativt nytt antidepressiva. Begge legemidlene 

metaboliseres til metabolitter som er zwitterioniske ved pH 7,4. Metabolittene er også mer polare enn 

modersubstansene. Målet med oppgaven var følgende: 

 

- Konstruere en EME-sonde som muliggjorde ekstraksjon av zwitterioniske og relativt polare 

forbindelser 

- Optimalisere ekstraksjonsbetingelser for best mulig signalintensitet 

- Evaluere EME-sonden ved linearitet og repeterbarhet for å sikre tilstrekkelig ytelse 

- Anvende EME-sonden i in vitro metabolismestudier for å undersøke om ekstraksjon og 

deteksjon av legemidlene og deres zwitterioniske metabolitter lar seg gjøre 
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2 Teori 

 

2.1 Prinsipp for EME 

Teorien bak elektromembranekstraksjon (EME) bygger på elektrokinetisk migrasjon, hvor elektrisk 

ladede substanser vil vandre under påføring av et spenningsfelt [6]. Her vil motsatte ladninger 

tiltrekke hverandre, og like ladninger frastøte hverandre. Det vil si at positivt ladede substanser 

(kationer) vil migrere mot katoden, og negativt ladede substanser (anioner) vil migrere mot anoden.  

 

EME er en videreutvikling av HF-LPME [6]. Ved HF-LPME er passiv diffusjon drivkraften bak 

ekstraksjonen i motsetning til EME hvor spenning over membranen er drivkraften bak ekstraksjonen. 

Med spenning som drivkraft, oppnås mer selektive og raskere ekstraksjoner. Passiv diffusjon vil 

teoretisk sett fortsatt være til stede, men kan sees på som neglesjerbar fordi bidraget er så lite [6]. 

 

EME er et tre-fase system som består av en donorfase, en akseptorfase og en porøs hullfiber 

inneholdende et organisk løsemiddel immobilisert i porene (se tabell 1).  

 

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av utstyret som brukes ved EME [6]. 

 



16 

 

Den porøse membranen benyttes for å separere donor- og akseptorfasen og holder det organiske 

løsemiddelet fysisk på plass i membranen ved kapillærkrefter. Prøveløsningen befinner seg i 

donorfasen og målmolekylene ekstraheres inn til akseptorfasen gjennom den organiske fasen. Det er 

mulig å endre parametere som spenning (styrke og retning), sammensetning av organisk fase og pH 

for å fremme effektiviteten og selektiviteten av ekstraksjonen basert på målsubstansene som ønskes 

ekstrahert [6]. 

 

 

For at ekstraksjon skal finne sted må det gå strøm i systemet, altså over membranen fra katode til 

anode. Når det settes på spenning i en løsning som inneholder ioner, vil ionene i løsningen vandre og 

blir det en sluttet krets dannes det strøm som kan måles i ampere (A). Dette gir også opphav til 

elektrolyse, som foregår etter følgende reaksjoner [6]: 

 

Anode: H2O (𝑙) → 
1

2
 𝑂2 (𝑔) + 2𝐻+ (𝑎𝑞) + 2𝑒- 

Katode: 2𝐻+ (𝑎𝑞) + 2𝑒- → 𝐻2 (g) 

 

Elektrolyse vil føre til bobledannelse og et mindre stabilt og effektivt system. Det kan også føre til 

pH-endringer i væskefasene. Grad av elektrolyse styres av strømmen som går gjennom systemet, altså 

ampere mellom katoden og anoden [6]. Videre styres strømmen av spenning og motstand i systemet, 

som er forklart av Ohms lov [28]: 

 

I = U/R, 

 

hvor I er strømmen, U er spenningen og R er motstand. Spenningen styres av en ekstern strømkilde 

og motstanden bestemmes i stor grad av membranen. Løsemidlene som brukes i SLM ved EME har 

stor innvirkning på motstanden i systemet og spiller en viktig rolle for ekstraksjonen [29]. Polariteten 

til forbindelsene avgjør i stor grad hvilke løsemidler man bruker som organisk fase ved EME. Det 

optimale løsemiddelet bør være polart nok til å lede strøm samtidig som at det er upolart nok til å gi 

tilstrekkelig motstand slik at graden av elektrolyse og bobledannelse blir minimert [6]. Ved 

ekstraksjon av basiske, upolare forbindelser er NPOE det mest brukte løsemiddelet [27]. Dersom en 

mer polar basisk forbindelse (log P<2,5) skal ekstraheres, tilsettes gjerne et transportørstoff til NPOE, 

da ofte di-(2-etylhexyl) fosfat (DEHP) til typisk 5-15 % (w/w). DEHP danner ioneparbindinger med 



17 

 

den protonerte forbindelsen og øker transporten inn i membranen [27]. Ved ekstraksjon av sure 

forbindelser stilles det igjen andre krav til løsemiddel. Alkoholer, hovedsakelig heptanol og oktanol 

har vist mest lovende resultater som løsemiddel ved EME av sure substanser [27]. Det har også vært 

utført ekstraksjoner ved å blande heptanol med et mer upolart løsemiddel, som for eksempel NPOE, 

for å gi et mer stabilt system [30]. Alkoholer med kortere karbongruppe enn heptanol har vist seg å 

ikke være tilstrekkelig stabile som løsemiddel fordi de vil lekke ut av membranen [29]. For polart 

løsemiddel vil gradvis lekke ut i de vandige fasene og etter hvert gi en kraftig økning i strøm og føre 

til ustabile ekstraksjoner [31]. Upolare løsemidler er ofte dårlige ledere og kan føre til at det ikke går 

strøm over membranen, som følgelig ikke vil gi noen ekstraksjon. Av denne grunn kan det være 

fordelaktig å kombinere to løsemidler med ulike egenskaper for å forbedre ekstraksjonen [31]. 

 

Siden elektrokinetisk migrasjon er drivkraften bak ekstraksjonen er det nødvendig at analyttene har 

sure eller basiske egenskaper. Derfor er man som regel avhengig av pH-justeringer av både donorfase 

og akseptorfase ved EME. Ved EME av basiske forbindelser surgjøres pH i donor- og akseptorfase 

slik at molekylene blir ladet. Den positive elektroden plasseres så i donorfasen og den negative 

elektroden i akseptorfasen. Ved påføring av spenning vil analyttene migrere inn i den organiske fasen, 

hvor de fortsatt er løselige, og ekstraheres inn i akseptorfasen som har sur pH. Analyttene vil være på 

ladet form i akseptorfasen og krysser ikke tilbake over membranen igjen på grunn av ladningen og 

retningen på det elektriske feltet [6]. 

 

2.1.1 Dip-in EME-sonde 

I 2013 ble det første dip-in EME-sondeoppsettet presentert (figur 2). Med dip-in menes det at EME-

sonden dyppes ned i et reaksjonskammer inneholdende prøveløsning. Forbindelsene i 

reaksjonskammeret ble ekstrahert over membranen inn i en kontinuerlig væskestrøm (akseptorfase) 

inne i kapillærene som membranen var festet på. Akseptorfasen var koblet direkte til ESI-MS for 

kontinuerlig monitorering av signalintensitet. Dette var en ny tilnærming til 

elektromembranekstraksjon hvor ekstraksjonen foregikk i en ekstraksjonssonde som ble satt ned i et 

reaksjonskammer [21].  
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Figur 2. Generell skisse av EME-sonde/MS-system [21]. 

 

 

En enkel EME-sonde ble utviklet og koblet direkte til ESI-MS som ble brukt til å måle kontinuerlig 

metabolisme av legemidler i et lite reaksjonskammer [21]. Legemidlene ble ekstrahert fra 

reaksjonskammeret og inn i EME-sonden ved et elektrisk potensial. Legemidlene og metabolitter ble 

ekstrahert gjennom SLM, inn i akseptorfasen og ført direkte inn i ESI-MS-systemet hvor 

massespektrometeret kontinuerlig målte substansene ekstrahert av EME-sonden. 

Mikrosprøytepumpen førte akseptorfasen gjennom stålkapillæret hvor det var satt på spenning. 

Hullfiberen ble festet på kapillærene ved varmekrymping, dette gjør at porene i hullfiberen trekker 

seg sammen og smelter på kapillærene, som gjør at koblingen blir vanntett og hullfiberen fester seg 

på kapillæret. I dette oppsettet foregikk ekstraksjonen i et flow-system som ga en kontinuerlig 

ekstraksjon hvor akseptorfasen hele tiden ble byttet ut. Systemet ble brukt til å etablere kinetiske 

profiler av in-vitro metabolisme av prometazin, amitriptylin og imipramin som modellsubstanser 

[21]. 

 

Det ble observert noen utfordringer ved det nye oppsettet. Ettersom ekstraksjonen foregikk i selve 

reaksjonskammeret var systemet utsatt for uttømming av legemiddel i prøveløsningen, noe som 

påvirket metabolismereaksjonene [21]. Dette var særlig et problem ved høyere spenninger. Selv om 
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høyere spenning ga bedre utbytte ble også legemiddelet raskere uttømt fra prøveløsningen i 

reaksjonskammeret. Derfor måtte forsøkene utføres med lav spenning (2,5 V) til tross for at både 

forsøkene og teoretiske modeller viser at ekstraksjonen er mer effektiv ved høyere spenninger [21]. 

For å omgå nevnte hindringer ble det i det neste design av en EME-sonde fokusert på å finne en 

metode for å unngå uttømming av legemiddel fra prøveløsning. 

 

Dette ble gjort ved å designe en EME-sonde hvor selve ekstraksjonen foregikk inne i en 

polytetrafluroroetylenslange som donorfasen ble trukket opp gjennom [22]. På denne måten ble ikke 

prøven ekstrahert direkte fra reaksjonskammeret, men inne i tuben hvor det var påført spenning (se 

figur 3). 

 

 

Figur 3. Skjematisk tegning av EME-sonde oppsettet [22]. 

 

 

Denne sonden benyttet et flow-flow system der væskemembranen var plassert i en slange som 

prøveløsningen ble sugd gjennom med en hastighet på 10 µL/min. Samtidig ble akseptorfasen pumpet 

gjennom innsiden av EME-sonden og ført mot ESI-MS. Selv ved høye spenninger og lange 

ekstraksjonstider ble det ikke observert uttømming av legemidlene i prøveløsningen ved dette 

oppsettet. Dette var fordi ekstraksjonen bare foregikk i prøveløsningen som ble sugd oppover 

gjennom slangen og ikke i reaksjonskammeret [22]. Metabolismekinetikk av metadon, prometazin 

og amitriptylin ble direkte undersøkt og sammenlignet med standard metode for metabolismeforsøk, 
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dvs proteinfelling etterfulgt av LC-MS. Kinetikkprofilene viste meget gode korrelasjoner mellom 

EME og proteinfelling-LC-MS i metabolismeforsøkene [22]. 

 

Neste oppsett som ble presentert var å bruke EME-sondesystemet fra forrige figur koblet til en 10-

portsventil [23].  

 

 

Figur 4. Skjematisk tegning av EME-sonde koblet til en 10-portsventil for direktekobling av EME til LC-MS [23]. 

 

 

Her ble in vitro metabolisme av metadon undersøkt og sammenlignet med metabolismeforsøk med 

proteinfelling-LC-MS. Ekstrahert prøve ble samlet opp i loopen i ventilen før det ble analysert ved 

UHPLC på en omvendt-fase kolonne. På denne måten ble stoffene separert og det ble dannet et signal 

som en topp i stedet for et kontinuerlig signal som de tidligere EME-sondesystemene. Samtidig gjorde 

ventilen det mulig å analysere oppkonsentrert prøve ved UHPLC uten å påvirke det lave trykket som 

kreves under EME ettersom mobilfasen og akseptorfasen ble to adskilte flow-systemer [23]. For høyt 

trykk ved EME kan føre til at væskemembranen (SLM) presses ut. Sammenlignet med 

metabolismeforsøk med proteinfelling etterfulgt av LC-MS førte dette systemet til oppkonsentrering 
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av prøven og ga 6 til 16 ganger høyere S/N forhold, og følgelig lavere LOD og LOQ [23]. 

 

Det ble nylig presentert et helautomatisk EME-oppsett hvor det ble brukt en tradisjonell autosampler 

med en modifisert HPLC-sprøyte og adapter til å ekstrahere legemiddel fra prøve (se figur 5) [24]. 

Inni adapteren ble et porøst hullfiber varmebehandlet og festet på to kapillærer som gikk inn i den 

ene siden av adapteren og ut andre siden. 

 

 

 

Figur 5. Oppsettet for EME-autosampler [24]. 

 

Prøveløsning ble kontinuerlig trukket inn og ut igjen av sprøyten fra reaksjonskammeret under 

ekstraksjonen, noe som førte til at prøveløsningen stort sett hele tiden var i kontakt med 

væskemembranen. Det ble laget et tredje hull i adapteren til elektroden slik at spenning kunne påføres. 

Hullene ble så tettet med smeltelim. Det var helt nødvendig at hele systemet var tett, ellers ville ikke 

sprøyten kunne trekke prøveløsning opp. Ekstraktet ble så samlet opp i loopen i ventilen som etter 45 
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sekunder ble sendt videre til ESI-MS. Mens ekstraktet ble analysert ble spenningen endret til -200V 

og maursyre 0,5% ble trukket opp og ned av sprøyten. Dette ble gjort for å fjerne rester av prøve i 

membranen og slik redusere carry-over. Systemet ble brukt til å undersøke in vitro metabolisme av 

metadon til dets hovedmetabolitt, og demonstrere potensialet til kjente CYP3A4-inhibitorer til å 

forhindre metabolisme av metadon [24]. Forsøket beskrev for første gang et EME-system hvor 

prøveopparbeidelse, separasjon og analyse ved LC-MS foregikk helautomatisk. 

 

2.2 Væskekromatografi 

Væskekromatografi (LC/HPLC) er den mest brukte metoden til å bestemme legemidler i 

farmasøytiske preparater og i biologisk materiale [32]. Oppbyggingen av en væskekromatograf kan 

sees i figur 6. 

 

 

Figur 6. Prisnippskisse av HPLC. Modifisert fra [32]. 

 

Pumpen brukes til å pumpe mobilfasen med en bestemt hastighet forbi injektoren, gjennom kolonnen 

og videre inn til detektoren. Prøven blir introdusert i injektoren og vil vandre med mobilfasen 

gjennom kolonnen og inn til detektoren. Kolonnens oppgave er å separere analyttene i prøven og 
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sørge for at de forskjellige analyttene i en prøve elueres ut av kolonnen ved forskjellig tidspunkt. 

Dette gjøres ved å pakke kolonnen med partikler som interagerer med analyttene og slik bremse deres 

fartstid i kolonnen [32]. Hver analytt vil ha en spesifikk affinitet til kolonnen og vil således få en 

bestemt elueringstid ut fra kolonnen. Interaksjonene analyttene har til kolonnen kommer an på 

hvilken kolonne som benyttes og hvilken mobilfase eller mobilfasesammensetning som brukes. 

Kolonne velges som regel ut fra hvilke analytter som skal analyseres, eller hvilke kolonner man har 

tilgjengelig. Ved omvendtfase-kromatografi er det hovedsakelig hydrofobe interaksjoner som 

interagerer med analyttene, mens ved normalfase-kromatografi er det hydrofile interaksjoner som gir 

separasjon av analyttene. Hvilken mobilfase som benyttes spiller også en viktig rolle for separasjon 

av analyttene. For at en analytt i det hele tatt skal kunne analyseres med HPLC må den være løselig i 

mobilfasen. Derimot hvis analytten er for godt løselig i mobilfasen og har for liten affinitet til 

kolonnen vil analytten vandre med samme hastighet som mobilfasen og man kan risikere at det ikke 

blir noen retensjon i det hele tatt. Derfor er det viktig at det ikke er for høy løsemiddelstyrke i 

mobilfasen [32]. Løsemiddelstyrken bestemmes av hvor stor grad av organisk modifikator som 

tilsettes mobilfasen. Ved omvendtfase-kromatografi vil organiske forbindelser (typisk metanol, 

acetonitril etc) føre til økt løsemiddelstyrke, mens i normalfase-kromatografi vil hydrofile 

forbindelser (som vann) føre til økt løsemiddelstyrke. Det kan enten brukes samme sammensetning 

av mobilfase under hele analysen, dette kalles isokratisk eluering. Eller så er det mulig å endre 

sammensetningen av mobilfase under elueringen, dette kalles gradienteluering [32]. Dersom analysen 

gir tilstrekkelig kromatografisk separasjon og ikke for lang elueringstid kan isokratisk eluering 

benyttes. Derimot hvis det ikke oppnås tilstrekkelig separasjon mellom topper, analysetiden blir for 

lang eller enkelte analytter ikke elueres grunnet for stor affinitet til kolonnen kan gradienteluering 

med fordel benyttes. Gradienteluering foregår ved å innstille pumpen til å gradvis øke mengden av 

en annen mobilfase med høyere løsemiddelstyrke underveis i separasjonen. Gradienteluering kan føre 

til smalere og høyere topper, bedre separasjon av analytter og kortere analysetid [32].  

 

2.3 Elektrosprayionisasjon-Massespektrometri 

Massespektrometri brukes som regel i kombinasjon med enten væskekromatografi eller 

gasskromatografi [32]. Komponentene som føres inn i massespektrometeret ioniseres til enten 

positive eller negative ioner. Ioniseringen foregår i en ionekilde, hvorav det finnes flere forskjellige 
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typer. En mye brukt ioniseringsteknikk når massespektrometri blir brukt som deteksjon i HPLC er 

elektrosprayionisasjon (ESI) (se figur 7).   

 

 

Figur 7. Skjematisk tegning av elektrosprayionisasjon (ESI). Modifisert fra [33]. 

 

Prøvekomponentene føres med mobilfasen fra HPLC gjennom et lite kapillærrør. I slutten av 

kapillærrøret forstøves væsken med nitrogen slik at det dannes en aerosol. En aerosol er veldig små, 

finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske. Mellom elektroden og kapillærrøret er det et 

elektrisk potensial på typisk 2-5 kV [32]. Aerosolen vil påvirkes av denne elektriske spenningen og 

de små dråpene i aerosolen vil få elektrisk ladning. Ved ESI er det viktig at mobilfasen består av 

flyktige komponenter for at den skal kunne fordampe og bli fraktet effektivt bort med tørkegassen. 

Derfor blir det benyttet flyktige bufferkomponenter i mobilfasen som for eksempel maursyre, 

ammoniakk og ammonium formiat. De ladede analyttene vil føres inn i masseanalysatoren og 

separeres etter forholdet mellom masse og ladning (m/z-verdi). ESI er en myk ioniseringsteknikk, 

noe som vil si at det hovedsakelig dannes molekylioner ved ionisering og at disse ikke vil fragmentere 

videre. For å få et godt signal i massespektrometeret er det viktig at stoffene er ionisert i væskefasen 

og teknikken brukes ofte på basiske eller sure forbindelser. Dette betyr også at pH i mobilfasen ofte 

justeres slik at analyttene er på ladet form i mobilfasen. I motsetning til elektronionisasjon (EI) 

foregår ESI under atmosfæretrykk og ikke i vakuum [32]. 



25 

 

2.4 Ionefelle 

En mye brukt masseanalysator er ionefellen (se figur 8).  

 

 

Figur 8. Prinsipptegning av en ionefelle [34]. 

 

Ionefellen er et kammer hvor ionene fanges og holdes der ved å påsette elektrisk spenning med 

konstant frekvens på ringelektroden. Ionene vil da bevege seg i sirkulære baner inne i ionefellen. En 

bestemt endring i amplituden til spenningen fører til at ioner med en gitt m/z-verdi føres ut av 

sirkulasjonen og sendes ut av ionefellen og videre til en detektor som detekterer m/z-verdien [32]. 

Ionefelle-MS kan brukes til å fange alle ioner innenfor et spesifikt område, fange alle ioner over en 

spesifikk m/z-verdi, fange ioner med en spesifikk m/z-verdi og sende ut ioner med en spesifikk m/z-

verdi fra ionefellen videre til detektoren.  
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2.5 Legemiddelmetabolisme 

Når et legemiddel tas opp eller befinner seg i kroppen, blir det metabolisert til forbindelser som 

muliggjør eliminering av legemiddelet fra kroppen. Legemiddelet kan bli metabolisert til både 

inaktive og aktive metabolitter. Enkelte legemidler trenger ikke å bli metabolisert for at kroppen skal 

klare å kvitte seg med det og vil bli eliminert på samme form som det ble introdusert i kroppen, slik 

som vankomycin [35]. Det finnes også såkalte prodrugs, som blir introdusert i kroppen i inaktiv form 

og er avhengig av å bli metabolisert for å bli farmakologisk aktive, eksempler på detter er kodein og 

levodopa [36]. Hovedrutene for eliminering av legemidler er urin og galle, og for at det skal skje må 

legemiddelet eller metabolittene være tilstrekkelig hydrofile. De fleste legemidler er relativt lipofile 

noe som gjør at de er vanskelige å eliminere direkte [35]. Legemiddelmetabolisme kan foregå  mange 

steder i kroppen som; tarmvegg, nyrene, lungene og i plasma, men leveren er det mest aktive organet 

når det kommer til legemiddelmetabolisme og er ansvarlig for mesteparten av 

legemiddelmetabolismen [35]. Legemidler som inntas oralt tas opp gjennom tarmveggen og fraktes 

til leveren via portåren, her vil mange legemidler gjennomgå fase 1 metabolisme. Det overordnende 

målet med hepatisk legemiddelmetabolisme er å danne mer vannløselige substanser som kan 

elimineres via urin eller galle [35]. Dette foregår hovedsakelig gjennom cytokrom P450 systemet 

hvor ulike CYP-enzymer katalyserer metabolismen av legemidlene. Dersom et legemiddel blir 

introdusert kutant, rektalt, vaginalt, nasalt, okulært eller ved injeksjon eller inhalasjon vil det i stor 

grad unngå fase 1 metabolisme ettersom det unngår portåren og tas opp direkte i blodstrømmen eller 

gir lokal effekt. Fase 1 reaksjonene som forekommer i leveren katalysert av cytokrom P450 er 

oksidasjon og reduksjon. Hydrolyse er også en fase 1 reaksjon, men denne katalyseres av amidaser 

og esteraser og ikke cytokrom P450 systemet [35]. Fase 1 reaksjoner kan gjøre legemiddelmolekylene 

tilstrekkelig vannløselige til å kunne elimineres, eller så tilføres det grupper som -OH, -SH og -NH2 

slik at legemiddelet blir disponert til å undergå fase 2 metabolisme. Fase 2 metabolisme involverer 

påsetting av ioniserte grupper til legemiddelet, noe som gjør molekylet betydelig mer vannløselig slik 

at det kan bli eliminert via galle og urin. Dette kalles også konjugeringsfase og inkluderer blant annet 

glukuroniering, sulfatering, acetylering og metylering. De fleste fase 2 reaksjonene inaktiverer 

legemiddelet eller metabolitter dannet i fase 1 metabolisme [35]. Se figur 9. 
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Figur 9. Eksempel på fase 1- og fase 2-metabolisme av fenobarbital [37]. 

Fenobarbital metaboliseres først til p-hydroxyfenobarbital gjennom fase 1-metabolisme.  

p-hydroxefenobarbital er farmakologisk inaktiv og elimineres enten direkte, eller så gjennomgår den 

fase 2-metabolisme hvor den blir glukuronidert og deretter eliminert gjennom urin [37]. 

 

2.5.1 Metabolismestudier 

Ved utvikling av et nytt legemiddel er det som oftest veldig mange potensielle legemiddelkandidater, 

og det er viktig å tidlig vite hvordan legemiddelet metaboliseres og elimineres fra kroppen. 

Metabolismen av det kommende legemiddelet kan være en avgjørende faktor for hvilken kandidat 

man velger å gå videre med i utviklingen av legemiddelet [38]. Under metabolismen av legemidler 

kan det dannes metabolitter som har uheldige fysiologiske egenskaper, spesielt viktig er det å avklare 

om metabolittene potensielt kan være toksiske. Det kan dannes metabolitter som er fysiologisk 

toksiske, et eksempel er N-acetyl-P-benzo-Quinonimin (NAPQI) som dannes ved metabolisme av 

paracetamol [36]. Eller så kan det dannes aktive metabolitter som er enda mer potente enn 

legemiddelet i seg selv, som morfin-6-glukoronid, en metabolitt av morfin som er 13 ganger mer 

potent [35]. Dette kan føre til forgiftninger eller overdose av legemiddelet, som igjen gir økt fare for 

bivirkninger og skade på organer. For at det skal kunne utføres kliniske studier på et potensielt 

legemiddel er det svært viktig å  kartlegge metabolisme og eliminasjon av legemiddelet, dette gjøres 

i prekliniske in vitro- og in vivo studier [38]. 

 

In vitro studier foregår i prøveglass utenfor levende organismer. De mest lovende 

legemiddelkandidatene velges ut fra in vitro studier og brukes videre i in vivo studier [38]. In vitro 
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studier gjøres på laboratoriet for å gi et bilde av hvordan legemiddelet metaboliseres. Leverbiter, 

enzymer, mikrosomer og hepatocytter fra lever er de mest brukte systemene for å utføre in vitro 

studier på legemiddelmetabolisme [38]. De ulike systemene har forskjellige fordeler og ulemper når 

det kommer til anvendelse i metabolismestudier. Cellene kan komme fra mennesker, eller fra dyr som 

for eksempel hund eller rotte. Menneskeceller vil gjenspeile human metabolisme best. Leverbiter og 

hepatocytter har metabolsk aktive enzymer for både fase 1 og 2 metabolisme og kofaktor, noe som 

gjør at hele den metabolske profilen til legemiddelet kan observeres [25]. Dette er derimot dyrere, 

mer kompliserte og teknisk krevende systemer som har vesentlig dårligere holdbarhet enn for 

eksempel mikrosomer. Den enkle istandgjørelsen og den gode lagringskapasiteten gjør mikrosomer 

til det mest brukte in vitro systemet til legemiddelmetabolismestudier [38, 39]. Ved lagring i fryser 

ved -80 grader har mikrosomer holdbarhet i flere år [40]. Det er særlig enzymer av CYP-systemet og 

glukuronyltransferaser (UGTs) som er aktive i mikrosomsystemer og vil ikke kunne brukes til å få 

hele den metabolske profilen til legemiddelet slik som leverbiter og hepatocytter [39]. 

 

Ved gjennomførelse av metabolismestudier med mikrosomer, inkuberes løsning med fosfatbuffer, 

legemiddel, mikrosomer og kofaktor (NADPH) med varmekontroll på 37 °C  i typisk 60 min [25, 

26]. Tiden kan variere og tilpasses etter behov. Kofaktor tilsettes for å initiere reaksjonen og er 

nødvendig for at metabolismereaksjon skal finne sted. Ved gitte tidspunkt tas små volum ut fra 

løsningen og tilsettes organisk løsning (ofte iskald acetonitril) for å stoppe reaksjonen. Videre utføres 

proteinfelling ved sentrifugering eller filtrering og supernatanten tas ut og analyseres [25, 26]. 

Prøvene analyseres som regel med LC-MS/MS eller HPLC-UV [25].  

 

In vivo studier gjøres på levende organismer som for eksempel rotte eller mus. Blod, vev, urin og 

galle kan analyseres i in vivo studier for å få kjennskap til den metabolske profilen til legemiddelet 

og potensielt avdekke viktige metabolitter som dannes [41]. In vivo studier gjøres for å 

komplimentere eller bekrefte metabolittveier avdekket i in vitro studier. Prøveopparbeidelsen ved in 

vivo studier er ofte mer komplisert enn in vitro studier og krever som regel et ekstraksjonstrinn etter 

proteinfellingen, som oftest brukes enten væske-væske ekstraksjon (LLE) eller solid-fase ekstraksjon 

(SPE) [41]. 
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2.5.2 Metabolismeforsøk og EME 

Ved å bruke dip-in EME-sondesystemer koblet direkte opp til ESI-MS unngås det å gjøre in vitro 

metabolismestudier over flere trinn. Kontinuerlig ekstraksjon og massespektrometri gjøres samtidig 

som metabolismen foregår, og det dannes et on-line bilde av legemiddelkonsentrasjon i 

reaksjonskammeret til enhver tid og metabolittene kan sees bare noen titalls sekunder etter de faktisk 

dannes [22]. Et on-line bilde av legemiddelmetabolisme er vist i figur 10 [22]. Her ble amitriptylin 

tilsatt etter 5 minutter og signalet ved m/z 278 steg hurtig. Ved 10 minutter ble RLM tilsatt og signalet 

fra amitriptylin ble redusert, dette skyldes delvis fortynning av prøveløsning og delvis proteinbinding 

mellom amitriptyling og RLM. Ved 15 minutter ble NADPH tilsatt og metabolismereaksjonen startet. 

Ser fra figuren at signalet fra amitriptylin ble redusert og signal fra metabolittene økte etter relativt 

kort tid. 

 

 

 

Figur 10. Metabolittprofil av amitriptylin. Signalet av amitriptylin steg hurtig rett etter tilsetting, og dannelsen av 

metabolittene måles praktisk talt i sanntid. Hentet fra [22]. 

 

I tillegg har metabolismeforsøk med EME-sonder vist meget god korrelasjon sammenlignet med 

tradisjonelle metabolismeforsøk på flere legemidler, blant annet metadon og amitriptylin [22]. 

Metoden er også tidsbesparende da flere av stegene som kreves ved standard in vitro 

metabolismestudier med off-line analyse ikke er nødvendig ved bruk av EME-sonden. I stedet for å 
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ta ut prøver under metabolismen, inkubere, tilsette organisk løsning, utføre proteinfelling for så å 

injisere og analysere på LC/MS gjøres alt dette i ett trinn med EME-sonden. Det er derimot også noen 

begrensninger ved bruk av EME-sonde til å utføre in vitro studier på legemiddelmetabolisme. 

Legemidlene som blir analysert må som nevnt ha ladning ved fysiologisk pH for å bli ekstrahert. 

Polariteten til legemiddelet vil spille en stor rolle for om det lar seg gjøre å bruke denne metoden. Det 

har hittil bare blitt rapportert forsøk med NPOE som organisk løsemiddel og legemidlene som har 

blitt undersøkt har vært relativt upolare [21-24]. Hovedutfordringen med denne metoden til 

metabolittdetektering er at metabolittene som dannes hovedsakelig er mer polare enn legemiddelet. 

Dette vil særlig stille krav til SLM og sammensetningen av denne. NPOE som SLM viser god 

stabilitet og effektivitet for relativt upolare baser, men har dårligere effektivitet når det kommer til 

mer polare forbindelser [27]. For å omgå dette er det mulig å eksperimentere med kombinasjoner av 

flere løsemidler. En annen utfordring vil være om en metabolitt har nettoladning på null i 

reaksjonskammeret. De fleste legemidler er basiske og vil være på protonert form ved fysiologisk pH 

(7,4). Dersom et legemiddel med en basisk gruppe blir metaboliset og får dannet en sur gruppe, vil 

syregruppen være deprotonert ved fysiologisk pH og nettoladningen til molekylet vil bli lik null. 

Dette vil føre til at denne metabolitten ikke vil bli ekstrahert og detektert med EME-sonden. 
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3 Metode 

 

3.1 Målsubstanser 

De fire målsubstansene i oppgaven var hydroksyzin, cetirizin (metabolitt av hydroksyzin), 

vortioksetin og Lu AA34443 (metabolitt av vortioksetin). Felles for metabolittene cetirizin og 

hydroksyzin er at de får dannet en karboksylsyregruppe under metabolisering. Molekyl-strukturene, 

pKa-verdier og log P-verdier er vist i tabell 1. 

 

Tabell 1. Molekylstruktur, log P og pKa-verdier for målsubstansene [42-45]. 

Målsubstans Molekylstruktur Log P pKa  

(sterkeste 

base) 

pKa 

(sterkeste 

syre) 

Hydroksyzin   

       

3,41 7,8 - 

Cetirizin  

     
 

2,98 7,8 3,6 
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Vortioksetin     

       
 

4,76 8,9 - 

Lu AA34443      

    
 

1,43 8,9 4,0 

 

 

3.2 Kjemikalier 

2-nitrofenyoktyleter (NPOE), β-nikotinamid adenin dinkleotid 2´-fosfat redusert tetranatrium 

salthydrat (NADPH), trifenylfosfat (TPP), hydroksyzin dihydroklorid og cetirizin dihydroklorid ble 

anskaffet fra Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Vortioksetin hydrobromid og karboksylsyre 

vortioksetin dehydrobromid (Lu AA34443) ble anskaffet fra Lundbeck Pharma (København, 

Danmark). Rottelevermikrosomer (RLM) fra Corning/BD Biosciences (male Sprague-Dawley, 

pooled; 20 mg/mL, Woburn, MA, USA). Maursyre ble anskaffet fra Merck (Darmstadt, Tyskland). 

Deionisert vann (dH2O, 18 MΩ cm) ble tillaget på laben med et Millipore Direct-Q 3UV system 

(Billerica, MA, USA). 
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3.3 Løsninger 

Stamløsninger av hydroksyzin og cetirizin på 1 mg/mL ble tillaget i deionisert vann. Det ble laget 

stamløsninger på 0,1 mg/mL av vortioksetin og Lu AA34443 i 50 % metanol. Akseptorfase ble laget 

ved å tilsette maursyre til deionisert vann til 10 mM. 

 

For optimaliseringsforsøk ble det laget prøveløsning (prøveløsning 1) av hydroksyzin og cetirizin ved 

å fortynne stamløsningene i samme målekolbe med 100 mM kaliumfosfat/5 mM MgCl2 (pH 7,4) til 

10 µM. Prøveløsning (prøveløsning 2) av vortioksetin og Lu AA34443 ble laget ved å fortynne 

stamløsningene i samme målekolbe med 100 mM kaliumfosfat/5 mM MgCl2 (pH 7,4) til 10 µM. 

Prøveløsning 1 hadde en konsentrasjon på 10 µM av både hydroksyzin og cetirizin. Prøveløsning 2 

hadde en konsentrasjon på 10 µM av både vortioksetin og Lu AA34443. Prøveløsningene ble 

oppbevart i kjøleskap (5 °C). 

 

For metabolismeforsøkene ble det laget prøveløsninger på 100 µM av hydroksyzin og 100 µM 

vortioksetin hver for seg ved å fortynne de respektive stamløsningene med 100 mM kaliumfosfat/5 

mM MgCl2. 

 

3.4 Oppsett og konstuering av EME-sonden 

En skjematisk illustrasjon av EME-sonden er vist i figur 11. Det ble brukt hullfiber laget av porøs 

polyopropylen (Plasmaphan P1LX, Membrana, Wuppertal, Tyskaland) for å immobilisere 

løsemidlet. Det blir da dannet en væskemembran (SLM). Hullfiberen hadde en membrantykkelse på 

150 µm, indre diameter (i.d.) på 330 µm og porestørrelse på 0,4 µm. Hullfiberen var koblet til to 

kvartskapillærer med en lengde på omtrent 30 cm hver. Kapillærene ble brukt til væskestrøm av 

akseptorfase. Hullfiberen ble tredd utenpå kapillærene. Tette koblinger av hullfiberen på kapillærene 

ble laget ved å varmebehandle koblingen av hullfiber og kapillær med et varmeblåsende loddejern 

(250 °C). Dette fører til at porene krymper og hullfiberen trekker seg sammen og smelter på 

kapillærene. Omtrent 6 mm intakt hullfiber ble etterlatt mellom de to kapillærene. Den intakte delen 
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av hullfiberen ble tilsatt løsemiddel (NPOE eller 30 % (v/v) TPP i NPOE), og fungerte som SLM. 

Ved tilsetting av løsemiddel går fargen på hullfiberen fra hvit til å bli transparent (se figur 12). 

Overflødig løsemiddel ble tørket bort med steril serviett. 

 

 

Figur 11. Skjematisk illustrasjon av EME-sonden dyppet ned i reaksjonskammeret. 
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Figur 12. A viser varmebehandlet hullfiber på to kapillærer, det er etterlatt ca 6 mm intakt hullfiber mellom kapillærene 

klar for tilsetting av løsemiddel. B viser samme hullfiber etter tilsetting av løsemiddel (NPOE), ser at fargen går fra hvit 

til å bli transparent. Det er nå dannet en væskemembran (SLM) 

 

Donorfasen ble trukket opp gjennom polyeter eter keton (PEEK)-slangene ved hjelp av en modifisert 

mikrosprøytepumpe som trekker løsning i stedet for å pumpe. Den første PEEK-slangen (blå, i.d. 0,25 

mm) var 65 mm lang og ble brukt for å føre donorfasen fra reaksjonskammeret opp til PEEK-krysset 

hvor donorfasen og make-up væsken møttes. Etter PEEK-krysset ble donorfasen og make-up væsken 

trukket videre oppover i en ny PEEK-slange (oransje, i.d. 0,51) som var 75 mm lang. Den oransje 

PEEK-slangen var koblet til en grønn PEEK-slange (i.d. 0,76 mm, lengde 45 mm) via en 

metallforbindelse. Til den grønne PEEK-slangen var det koblet en silikonslange som igjen var koblet 

til den trekkende mikrosprøytepumpen. Det ble laget et lite hull i den øvre delen av den grønne PEEK-

slangen. Kapillærene med SLM ble trukket gjennom dette hullet, og SLM ble plassert i den øverste 

delen av PEEK-slangen (se figur 11). Kapillæret som gikk til ESI-MS ble trukket gjennom veggen 

på silikonslangen og koblet til ESI-inngangen. Hullet i den grønne PEEK-slangen ble tettet med 

smeltelim. For å få kontinuerlig væskestrøm av akseptorfase ble kapillæret fra inngangen av den 

grønne PEEK-slangen koblet til en HPLC-kapillærpumpe (Agilent G1376A, Agilent Technologies, 

Santa Clara CA).  



36 

 

Positiv elektrisk spenning i donorfasen (relativt til akseptorfasen som var jordet via ESI-kilden) ble 

tilført gjennom en metalltråd (80 % nikkel, 20 % krom) som ble trukket gjennom silikonslangen og 

plassert rett over SLM (se figur 11), i tillegg ble det påført positiv spenning via en metalltråd på 

metallforbindelsen mellom den oransje og grønne PEEK-slangen. Både metalltråden og 

metallforbindelsen ble koblet til en høyspenningssekvens (HVS448, Labsmith, Livermore, CA, 

USA). To tilkoblingspunkt for den elektriske spenningen på hver sin side av SLM sikret et uniformt 

spenningsfelt over SLM. 

Make-up væsken ble tilført via en mikrosprøytepumpe (KDS-100-CE, kdScientific, Holliston, MA, 

USA) med en 500 µL glassprøyte (Gastight 1750, Hamilton, Bonaduz, Sveits). Make-up væsken ble 

splittet med en PEEK t-kobling og blandet med donorfasen gjennom motsatte innganger på PEEK-

krysset. Det ble brukt to kvartskapillærer (45 cm lange, i.d.; 100 µm ytre diameter (o.d.); 245 µm) for 

å føre make-up væsken fra mikrosprøytepumpen til PEEK-krysset.  

Alle koblingene inn og ut av EME-sonden måtte være lekkasjetette. Dersom noen av koblingene ikke 

var tette ville det trekkes inn luft i systemet og føre til redusert væskehastighet i PEEK-slangene. Om 

EME-sonden var lekkasjetett kunne sees i silikonslangen, dersom det ble trukket inn luftbobler i 

silikonslangen var det en lekkasje i systemet. 

Make-up væsken, akseptorfasepumpen, høyspenningssekvensen, donorfasepumpen, og ESI-MS ble 

slått på og koblet til EME-sonden som vist i figur 11. Mens donorfasen (prøveløsning) ble trukket 

opp fra reaksjonskammeret ble den blandet med make-up væske i PEEK-krysset og videre trukket 

opp forbi SLM. Da prøveløsningen passerte SLM ble målsubstansene ekstrahert gjennom SLM og 

inn i akseptorfasen (10 mM maursyre). Akseptorfasen ble pumpet direkte til ESI-MS for kontinuerlig 

måling av ekstraherte analytter. 
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3.5 Ekstraksjonsbetingelser for on-line EME 

 

3.5.1 Optimaliseringsforsøk 

I optimaliseringsforsøkene ble 1 mL prøveløsning (donorfase) som bestod av enten prøveløsning 1 

(10 µM hydroksyzin og 10 µM cetirizin) eller prøveløsning 2 (10 µM vortioksetin og 10 µM Lu 

AA34443) tilsatt reaksjonskammeret. Som akseptorfase ble det brukt 10 mM maursyre med en 

hastighet på 20 µL/min. Den trekkende mikrosprøytepumpen hadde en hastighet på 20 µL/min. 

Ekstraksjonsspenningen var 400 V. Monitorering av signalintensitet begynte straks prøveløsningen 

var tilsatt. Etter 20 minutter for ekstraksjoner med prøveløsning 1 og 15 minutter for ekstraksjoner 

med prøveløsning 2, ble prøveløsningene fjernet med en vakuumpumpe og fosfatbuffer ble tilsatt 

reaksjonskammeret. Monitoreringen av ekstraksjonene ble avsluttet ved 40 minutter, etter 

signalintensiteten av målsubstansene hadde blitt redusert til tilnærmet startverdi. 

Ekstraksjonsparametere som SLM-sammensetning, væskehastighet og konsentrasjon av make-up 

væske, og ekstraksjonsspenning ble undersøkt i optimaliseringsforsøkene. Optimaliserte betingelser 

ble brukt videre i metabolismeforsøkene. 

 

3.5.2 Metabolismeforsøk 

I metabolismeforsøkene ble 1400 µL av 100 mM fosfatbuffer/5 mM MgCl2, 200 µL av 100 µM 

prøveløsning (hydroksyzin eller vortioksetin), og 200 µL RLM (20 mg/mL) tilsatt det 

temperaturkontrollerte (37 °C) reaksjonskammeret. En magnetrører ble plassert under 

reaksjonskammeret og en 8 mm lang magnet i reaksjonskammeret sørget for kontinuerlig omrøring 

av prøveløsningen. Prøveøsningen ble latt stå i reaksjonskammeret i 15 minutter for å la 

signalintensiteten stabilisere seg og for at prøveløsningen skulle oppnå 37 °C. 

Metabolismereaksjonen ble initiert ved å tilsette 200 µL NADPH (10 mM) etter 15 minutter. 

Sluttkonsentrasjon av målsubstansene i prøveløsningen var 10 µM. Dannelsen av 

legemiddelmetabolitter ble monitorert med EME-sonden i 45 minutter (metabolisme av hydroksyzin) 

eller 100 minutter (metabolisme av vortioksetin). RLM og NADPH var oppbevart ved -80 °C. De ble 
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tatt ut av fryser og holdt kalde på is før de ble tint i romtemperatur rett før metabolisme-

eksperimentene.  

 

3.6 Analysebetingelser 

Massespektrometeret som ble benyttet var LC/MSD Trap XCT (Agilent Technologies, Santa Clara, 

CA, USA). For elektrospray-ionisasjon ble det brukt en G1945A ESI interface (Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, USA). Analysebetingelsene er vist i tabell 2. 

 

Tabell 2. Betingelser for MS-analyse 

Ioniseringsmodus Positiv 

Kapillærspenning 2500 V 

Tørkegass Nitrogen 

Hastighet tørkegass 10 L/min 

Temperatur tørkegass 325 °C 

m/z-intervall for skanning 150-900 

 

 

3.7 Beregning av linearitet, repeterbarhet og 

deteksjonsgrenser 

 

3.7.1 Linearitet 

Linearitet er egenskapen en metode har til å gi standardkurver hvor responsen er en lineær funksjon 

av konsentrasjon [32]. For å undersøke linearitet ble det gjort triplikate ekstraksjoner av ulike 

konsentrasjoner prøveløsning og laget standardkurver. For hydroksyzin og cetirizin ble det laget 

standardkurve av konsentrasjonene; 2,5 µM, 5 µM, 10 µM, 15 µM og 25 µM. For vortioksetin og Lu 

AA34443 ble det laget standardkurve av konsentrasjonene; 2,5 µM, 5 µM, 7,5 µM og 10 µM. 



39 

 

 

3.7.2 Repeterbarhet 

Repeterbarhet av metoden ble bestemt som relativt standardavvik (RSD) av gjentatte analyser (n=3) 

i løpet av en dag. Relativt standardavvik beregnes ved: 

RSD = 
𝑆

𝑚
 × 100 % 

Hvor s er standardavviket og m er middelverdien [32]. 

Det ble beregnet relativt standardavvik av de ulike konsentrasjonene i linearitetsforsøket. 

 

3.7.3 Deteksjonsgrense 

Deteksjonsgrense angir lavest konsentrasjon av et stoff som med sikkerhet kan detekteres med den 

aktuelle metoden [32]. Deteksjonsgrensen defineres som S/N = 3. Deteksjonsgrensen (LOD) 

beregnes etter ligning 

LOD = (konsentrasjon av prøveløsning) × 3 × 
ℎ

𝐻
 ,  

hvor h er høyden på støyen og H er topphøyden. 
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4 Resultater og diskusjon 

 

4.1 Utvikling av EME-sonde 

I dette avsnittet forklares bakgrunnen for designet av EME-sonden. Det endelige sonde-designet ble 

vist i figur 11. En EME-sonde ble utviklet for å muliggjøre ekstraksjon av zwitterioniske metabolitter 

med en mer polar karakter enn modersubstansene. Dette ble gjort ved å konstruere en sonde hvor 

prøveløsningen ble surgjort samtidig som den ble trukket oppover mot SLM. For å ekstrahere 

metabolittene var det kritisk å surgjøre prøveløsningen tilstrekkelig med make-up væsken på vei opp 

mot SLM. Både blanding av prøveløsning med make-up væske og tiden prøveløsningen brukte opp 

til SLM, var faktorer som påvirket ekstraksjonen av metabolittene. I tidligere design av EME-sonden 

i denne oppgaven ble det først forsøkt kortere PEEK-slanger (opptil omtrent 50 mm) med forskjellige 

diametere (i.d. 0,25-0,76 mm) etter PEEK-krysset opp mot SLM. Det ble ikke målt signal for noen 

av metabolittene ved å bruke korte PEEK-slanger. Dette tyder på at prøveløsningen ikke hadde lav 

nok pH eller ikke var blandet godt nok da den nådde SLM. For å løse dette problemet ble det forsøkt 

å koble sammen to lengre PEEK-slanger med forskjellig indre diameter (i.d.) før SLM (se figur 11). 

Dette var for å fremme turbulent strømning og forbedre blandingen av prøveløsning og make-up 

væske. Den første PEEK-slangen etter krysset hadde minst diameter (oransje, i.d 0,51 mm). En 

PEEK-slange med liten diameter fører til raskere væskehastighet og det vil fremme turbulent 

strømning [46, 47]. Neste PEEK-slange hadde en større diameter (grønn, i.d 0,76 mm). Større 

diameter i en sirkulær slange gir økt indre volum og væskehastigheten gjennom slangen reduseres 

[46]. Dette fører til at det tar lengre tid før prøveløsningen når SLM og den får bedre tid til å blandes 

med make-up væsken. 

 

Et annet grep som ble tatt for å bedre blandingen av make-up væske og prøveløsning var å bruke et 

PEEK-kryss i stedet for PEEK t-kobling (som først ble benyttet) i møtepunktet for prøveløsning og 

make-up væske (se figur 11). På denne måten kom make-up væsken inn fra to kanter i stedet for èn 

og dette bidro til å forbedre blandingen av løsningene. De to kapillærene fra pumpen med make-up 
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væske måtte ha eksakt lik lengde. Ulik lengde på kapillærene gir forskjellig mottrykk og kan føre til 

ulike væskehastigheter i kapillærene. 

 

4.2 Væskestrømning i make-up systemet 

I dette avsnittet blir væskestrømningen i systemet forklart nærmere. En forenklet figur av væske-

systemet er presentert under (figur 13). 

 

 

Figur 13. Illustrasjon av væskestrømningen i EME-systemet 

 

Den trekkende mikrosprøytepumpen (modifisert mikrosprøytepumpe) trakk med en hastighet på 20 

µL/min. Dersom make-up væsken ikke var koblet til ble det trukket 20 µL/min prøveløsning opp fra 

reaksjonskammeret. Mikrosprøytepumpen øverst til venstre i figur 13 pumpet make-up væsken inn i 

krysset med en gitt hastighet, for eksempel 5 µL/min. Den trekkende mikrosprøytepumpen trakk med 

den samme hastigheten uavhengig om make-up væsken var koblet til eller ikke. Siden make-up 
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væsken fysisk ble presset inn i krysset og hastigheten på den trekkende mikrosprøyten var konstant, 

ble volumet av prøveløsning som ble trukket oppover redusert avhengig av hastigheten på make-up 

væsken. Hvis hastigheten på make-up væsken var satt til 5 µL/min og den trekkende hastigheten var 

satt til 20 µL/min, ble det trukket 15 µL/min (20 µL/min – 5 µL/min) prøveløsning opp fra 

reaksjonskammeret. Var hastigheten på make-up væsken satt til 7,5 µL/min og den trekkende 

hastigheten satt til 20 µL/min, ble det trukket 12,5 µL/min prøveløsning opp fra reaksjonskammeret. 

Ekstraksjon med make-up væske førte til at det ble trukket opp mindre volum prøveløsning per tid. I 

tillegg ga make-up væsken en fortynning av prøveløsningen etter de ble blandet i krysset. 

 

4.3 Titreringsforsøk for surgjøring av fosfatbuffer 

Formålet med make-up væsken var å protonere karboksylgruppen på metabolittene for å gjøre 

forbindelsene positivt ladet innen de nådde membranen slik at de kunne ekstraheres over i 

akseptorfasen. Det var nødvendig med tilstrekkelig blanding av prøveløsning og make-up væske for 

å gi lav nok pH slik at forbindelsene kunne bli ekstrahert. Innledningsvis ble det utført titreringsforsøk 

for å få et bilde av hvor mye og hvor konsentrert syre som trengtes for å redusere pH tilstrekkelig. Til 

10 mL fosfatbuffer (pH 7,4) ble det gradvis tilsatt små volum av 1 M maursyre, pH i løsningen ble 

målt kontinuerlig med et pH-meter (se figur 14). Dette ga en indikasjon på hvor sterk konsentrasjon 

av syre og hvilken væskehastighet som var logisk å starte med da de første ekstraksjonene skulle 

utføres.  

 

Metabolittene som skulle ekstraheres hadde pKa-verdi for karboksylsyregruppen på 3,6 (cetirizin) og 

4,0 (Lu AA34443). Det var ønskelig å oppnå pH lavere enn dette etter blanding med make-up væsken 

for å sikre at metabolittenes karboksylsyregruppe var protonert. Etter tilsetting av 3200 µL maursyre 

var pH-verdien i fosfatbufferløsningen 3,02, noe som ga et forhold mellom fosfatbuffer og maursyre 

på omtrent 10:3. På bakgrunn av dette ble det bestemt å utføre innledende ekstraksjoner med 1 M 

maursyre og make-up væskehastighet på 5 µL/min.  
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Figur 14. pH-endring i 10 mL fosfatbuffer ved tilsetting av 1 M maursyre.  

 

4.4 Optimalisering av ekstraksjonsbetingelser 

EME-sonden ble optimalisert med hensyn på SLM-sammensetning, hastighet og syrekonsentrasjon 

av make-up væske, og spenning. 

 

4.4.1 Optimalisering av SLM 

Ulike organiske løsemidler ble testet som SLM. Hydroksyzin, cetirizin, vortioksetin og Lu AA34443 

ble ekstrahert med 2-nitrofenyloktyl (NPOE) som SLM. Ekstraksjonene ble utført med en spenning 

på 400 V, prøveløsningen ble trukket opp med 20 µL/min, og make-up væsken var 1 M maursyre 

med en hastighet på 5 µL/min. Det ble oppnådd signal i massespektrometret for hydroxyizine, 

cetirizin, vortioksetin, mens det ble ikke detektert signal for Lu AA34443 (resultater ikke vist). 

Sistnevnte forbindelse hadde ved tidligere EME-ekstraksjoner vist seg å være vanskelig å ekstrahere 

med NPOE [48]. Forbindelsen har en log P-verdi på 1,43, og høy polaritet forklarer hvorfor denne 

ikke ble ekstrahert med NPOE som SLM. 
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I etterfølgende forsøk ble det gjort ulike tilsetninger av kjente transportørstoffer til SLM for å få 

ekstrahert Lu AA34443 [29, 49, 50]. Transportørstoffene ble tilsatt til NPOE og blandet. Disse 

omfattet tributyl fosfat (TBP) 5% (v/v), tris(2-butoxyetyl) fosfat (TBuEP) 5% (v/v), di-(2-etylhexyl)-

fosfat (DEHP) 5% (v/v), og to nye potensielle transportørstoffer som ikke har vært utprøvd tidligere; 

2-nitrobenzensulfonylklorid (NBSC) 10% (v/v) og trifenyl fosfat (TPP) 10% (v/v). Den eneste SLM-

sammensetningen som oppnådde signal av Lu AA34443 i massespektrometeret var TPP 10% (v/v) i 

NPOE (resultater ikke vist). Det ble derfor gått videre med denne sammensetningen i etterfølgende 

optimaliseringsforsøk.  

 

Senere applikasjon av metoden skulle brukes til å undersøke metabolisme av hydroksyzin og 

vortioksetin hvor målet var å detektere metabolittene cetirizin og Lu AA34443. Derfor ble det 

besluttet å optimalisere ekstraksjonen av legemidlene med sine respektive metabolitter hver for seg, 

det vil si hydroksyzin/cetirizin sammen, og vortioksetin/Lu AA34443 sammen. Videre ble det 

undersøkt hvor mange prosent (v/v) TPP i NPOE som ga best signalintensitet. Ekstraksjonene ble 

utført med en spenning på 400 V, prøveløsningen ble trukket opp med 20 µL/min, og make-up væsken 

var 1 M maursyre med en hastighet på 5 µL/min. Resultatene er presentert i figur 15. 

 

 

Figur 15. Effekt av TPP-sammensetning i kombinasjon med NPOE  
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Figuren viser signalintensitet av målsubstansene med ulik sammensetning av TPP (% v/v) i NPOE. 

For å undersøke effekten til TPP som transportørstoff ble figuren plottet som gjennomsnittet av den 

kontinuerlige signalintensiteten i området mellom 10 og 15 minutter under ekstraksjonen. Figur 15 

viser at tilsetting av TPP ikke hadde signifikant innvirkning på ekstraksjonen av hydroksyzin og 

cetirizin. Derimot ved ekstraksjon av vortioksetin og særlig Lu AA34443 var det tydelig at tilsetting 

av TPP førte til betydelig økning i signalintensitet. TPP er en hydrogenbindingsakseptor og antas å 

fungere ved å danne hydrogenbindinger med forbindelser og slik trekke dem inn i SLM. 30% (v/v) 

TPP i NPOE er en tilnærmet mettet løsning og det ble derfor ikke undersøkt en SLM-sammensetning 

med høyere innhold TPP. Hydroksyzin og cetirizin ble ekstrahert med kun NPOE som SLM i videre 

optimaliseringsforsøk da TPP ikke hadde innvirkning på signalintensiteten av forbindelsene. 

Vortioksetin og Lu AA34443 ble ekstrahert med TPP 30% (v/v) i NPOE i videre 

optimaliseringsforsøk da dette viste best signalintensitet. Det ble også særlig fokusert på å 

optimalisere signalintensiteten av metabolittene i videre optimaliseringsforsøk. Dette fordi det som 

regel dannes vesentlig lavere konsentrasjoner av metabolittene enn modersubstansene ved 

metabolisme. I optimaliseringsforsøkene ble det brukt 10 µM av alle fire målsubstansene, og det må 

regnes betydelig lavere signalintensitet av metabolittene i metabolismeforsøkene.  

 

4.4.2 Bevis av prinsipp 

Det ble utført ekstraksjoner av hydroksyzin/cetirizin og vortioksetin/Lu AA34443 for å vise at make-

up væske er nødvendig for ekstraksjon av metabolittene. Av hydroksyzin/cetirizin ble det utført tre 

ekstraksjoner med make-up væske og èn ekstraksjon uten make-up væske. Av vortioksetin/Lu 

AA34443 ble det utført tre ekstraksjoner med make-up væske og èn uten. Ekstraksjonene ble utført 

med en spenning på 400 V, prøveløsningen ble trukket opp med 20 µL/min, og på ekstraksjonene 

med make-up væske bestod den av 1 M maursyre med en hastighet på 5 µL/min. 

Hydroksyzin/cetirizin ble ekstrahert med NPOE som SLM. Vortioksetin/Lu AA34443 ble ekstrahert 

med TPP 30% (v/v) i NPOE (se figur 16).  
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Figur 16 viser kontinuerlig signalintensitet av målsubstansene som en funksjon av tid. Prøveløsningen 

med målsubstansene ble tilsatt reaksjonskammeret ved 0 minutter (t0). Noe dødvolum i systemet 

gjorde at det tok litt tid før prøveløsningen nådde SLM. Etter omtrent 2 minutter nådde 

prøveløsningen SLM og det kan sees fra figuren at signalintensiteten av målsubstansene begynner å 

øke. Det tok noen minutter før signalintensiteten av målsubstansene stabiliserte seg. Etter 

signalintensiteten hadde vært stabil i noen minutter ble prøveløsningen fjernet med en vakuumpumpe 

og fosfatbuffer ble tilsatt i reaksjonskammeret. Fosfatbuffer ble tilsatt etter 20 minutter ved 

ekstraksjon av hydroksyzin/cetirizin, og etter 15 minutter ved ekstraksjon av vortioksetin/Lu 

AA34443. Et par minutter senere da fosfatbufferen nådde membranen begynte signalintensiteten å 

synke igjen. Ekstraksjonene ble avsluttet etter 40 minutter. De lyseblå områdene i ekstraksjonene med 

make-up væske viser variasjonen (standardavviket) av tre utførte ekstraksjoner. Det mørkeblå 

området viser gjennomsnittlig signalintensitet. 

 

Signalintensiteten av hydroksyzin (figur 16A) ble lite påvirket av ekstraksjon med og uten make-up 

væske. Signalintensiteten var litt høyere ved ekstraksjon uten make-up væske. Dette skyldes trolig 

fortynning av prøveløsning i ekstraksjonen med make-up væske. Ekstraksjonene med make-up væske 

viste en raskere reduksjon av signalintensitet. Dette kan tyde på at eventuelle rester av prøveløsning 

som satt igjen i membranen etter prøveløsningen ble utbyttet med fosfatbuffer, ble fjernet raskere fra 

membranen ved ekstraksjon med make-up væske. 

 

Figur 16B viser ekstraksjon av cetirizin. Ingen deteksjon ble oppnådd ved ekstraksjon uten make-up 

væske. Det ble derimot oppnådd signal ved ekstraksjonene med make-up væske. Dette viser at det 

var nødvendig å tilføre sur make-up væske for å ekstrahere cetirizin. 
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Figur 16: Sammenligning av signalintensitet med og uten make-up væske. A: Ekstraksjon av hydroksyzin.  

B: Ekstraksjon av cetirizin. C: Ekstraksjon av vortioksetin. D: Ekstraksjon av Lu AA34443. 
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Figur 16C viser ekstraksjon av vortioksetin. Det ble oppnådd signal for ekstraksjoner både med og 

uten make-up væske. Ekstraksjonene med make-up væske viste både en raskere økning og redusering 

av signalintensitet. Signalintensiteten var meget stabil i ekstraksjonene med make-up væske i forhold 

til ekstraksjonen uten. Ekstraksjonen uten make-up væske viste en relativt treg økning i 

signalintensitet og den var ikke stabil etter 15 minutter. Det viser at make-up væsken hadde en positiv 

innvirkning på ekstraksjonen av vortioksetin selv om den ikke var nødvendig for å oppnå 

signalintensitet. 

Figur 16D viser ekstraksjon av Lu AA34443. Ved ekstraksjon av Lu AA34443 ble det ikke detektert 

signal ved ekstraksjon uten make-up væske. Ekstraksjonene med make-up væske viste en rask økning 

i signalintensitet, og en rask reduksjon av signalintensitet etter fjerning av prøveløsning og tilsetting 

av fosfatbuffer. 

Resultatene i figur 16 viser at make-up væske var helt nødvendig for å oppnå signalintensitet av 

metabolittene cetirizin og Lu AA34443. Make-up væske var ikke nødvendig for å ekstrahere 

hydroksyzin og vortioksetin, men hadde en positiv effekt på ekstraksjon av vortioksetin. I tillegg var 

responstiden til EME-sonden (økning og reduksjon av signalintensitet) bedre ved ekstraksjon med 

make-up væske for samtlige målsubstanser. 

 

4.4.3 Optimalisering av make-up væske - hastighet og 

syrekonsentrasjon 

For optimalisering av make-up væsken ble tre ulike væskehastigheter og tre ulike syrekonsentrasjoner 

av maursyre testet. Hydroksyzin/cetirizin og vortioksetin/Lu AA34443 ble først optimalisert med 

hensyn på hastighet av make-up væsken. Hastighetene på make-up væsken som ble forsøkt var 2,5 

µL/min, 5 µL/min og 7,5 µL/min. Ekstraksjonen ble utført med en spenning på 400 V, prøveløsningen 

ble trukket opp med 20 µL/min, og make-up væsken var 1 M maursyre med de nevnte hastighetene. 

Det ble utført tre ekstraksjoner for hver av de tre make-up hastighetene. Resultatene er vist i figur 17. 

Den optimaliserte hastigheten av make-up væsken ble brukt videre i optimalisering av konsentrasjon 

av maursyre.  
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Figur 17. Signalintensitet for A: hydroksyzin/cetirizin og B: vortioksetin/LuAA34443 ved forskjellige hastigheter 

og konsentrasjoner av make-up væsken. 

 

Figur 17 viser signalintensiteten ved ekstraksjon med de ulike hastighetene og syrekonsentrasjonene 

av make-up væsken. Figur 17A viser ekstraksjon av hydroksyzin og cetirizin ved ulike hastigheter av 

make-up væsken. Signalintensiteten av hydroksyzin ble redusert ved økt hastighet av make-up 

væsken. Ut fra figuren ser reduksjonen ut til å være lineær og kan mest sannsynlig forklares med 

fortynning av prøveløsningen med make-up væsken på vei opp mot membranen. Signalintensiteten 

av cetirizin var tilnærmet lik ved ekstraksjon med make-up hastighet på 2,5 µL/min og 7,5 µL/min, 

og litt lavere ved 5,0 µL/min. Til tross for mest fortynning av prøveløsning ved ekstraksjon med 

make-up hastighet på 7,5 µL/min førte denne ekstraksjonen til like høy signalintensitet som ved 2,5 

µL/min. Dette tyder på at protonering av cetirizin i prøveløsning var mest effektiv ved make-up 

hastighet på 7,5 µL/min. På grunn av mer effektiv protonering og lavere standardavvik, ble 7,5 
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µL/min valgt som make-up hastighet for videre optimaliseringsforsøk for hydroksyzin/cetirizin. Dette 

på tross av at denne hastigheten av make-up væske ga lavest signalintensitet av hydroksyzin.  

Figur 17A viser i tillegg signalintensitet av hydroksyzin og cetirizin ved ulike konsentrasjoner av 

maursyre. Det ble utført tre ekstraksjoner hver med 0,25 M, 1 M og 2,5 M maursyre som make-up 

væske med en hastighet på 7,5 µL/min. Signalintensiteten ved 1 M og 2,5 M maursyre var lik for 

både hydroksyzin og cetirizin. Ekstraksjon med 0,25 M viste litt lavere signalintensitet for cetirizin, 

men samme signalintensitet for hydroksyzin. Dette tyder på at det var tilstrekkelig med 1 M maursyre 

for effektiv ekstraksjon. Det ble valgt å bruke 1 M maursyre for videre optimaliseringsforsøk av 

hydroksyzin og cetirizin. 

 

Figur 17B viser ekstraksjon av vortioksetin og Lu AA34443 ved ulike hastigheter av make-up 

væsken. Det ble observert en viss fortynningseffekt av vortioksetin under ekstraksjonen, men ikke i 

like stor grad som hydroksyzin. Signalinteisiteten av Lu AA34443 var høyest med hastighet på 5,0 

µL/min av make-up væsken. At det ble oppnådd høyest signalintensitet av Lu AA34443 ved make-

up hastighet på 5,0 µL/min kan komme av at fortynningseffekten av prøveløsning ved 7,5 µL/min 

var for stor og protoneringen ved 2,5 µL/min ikke var effektiv nok. I videre optimaliseringsforsøk av 

vortioksetin og Lu AA34443 ble det brukt 5,0 µL/min som hastighet på make-up væske. 

 

Figur 17B viser i tillegg signalintensitet av vortioksetin og Lu AA34443 ved ulike konsentrasjoner 

av maursyre. Det ble utført tre ekstraksjoner hver med 0,25 M, 1 M og 2,5 M maursyre som make-up 

væske med en hastighet på 5,0 µL/min. Her førte økende konsentrasjon av maursyre til økende 

signalintensitet av både vortioksetin og Lu AA34443. Økningen i signalintensitet for vortioksetin var 

ikke stor fra 1 M til 2,5 M maursyre. Lu AA34443 økte vesentlig i signalintensitet fra både 0,25 M 

til 1 M maursyre, og fra 1 M til 2,5 M maursyre. Dette tyder på at Lu AA34443 var avhengig av 

tilstrekkelig surgjøring av prøveløsning for mer effektiv protonering av karboksylsyregruppen. I 

videre optimaliseringsforsøk av vortioksetin og Lu AA34443 ble det brukt 2,5 M maursyre. 
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4.4.4 Optimalisering av ekstraksjonsspenning 

For å bestemme optimal ekstraksjonsspenning ble hydroksyzin/cetirizin og vortioxeting/Lu AA34443 

ekstrahert ved ulike spenninger (0 V, 100 V, 200 V, 400 V, 500 V). De optimaliserte 

ekstraksjonsbetingelsene beskrevet i tidligere avsnitt ble benyttet i dette eksperimentet. Hver av 

ekstraksjonene startet med 0 V og ble økt til nevnte spenninger hvert 20. minutt (se figur 18). 

 

 

Figur 18: Signalintensitet av hydroksyzin/cetirizin og vortioksetin/Lu AA34443 ved ulike ekstraksjonsspenninger.  

 

Figuren viser effekten av ekstraksjonsspenningen på den kontinuerlige signalintensiteten av 

målsubstansene. Som vist i figuren ble ingen av målsubstansene ekstrahert uten applisert spenning. 

Både hydroksyzin og vortioksetin nådde maksimal signalintensitet allerede ved 200 V, ytterligere 

økning i ekstraksjonsspenning førte ikke til varig økning i signalintensitet. Cetirizin og Lu AA34443 

krevde ytterligere økning i ekstraksjonsspenning for å nå optimal signalintensitet. Cetirizin nådde 

optimal signalintensitet ved spenning på 400 V. Økning til 500 V førte ikke til økning i 

signalintensitet. Derfor ble 400 V brukt som ekstraksjonsspenning i videre forsøk for 

hydroksyzin/cetirizin. Lu AA34443 nådde meget høy og stabil signalintensitet ved 400 V. Økning til 
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500 V førte bare til en liten økning i signalintensitet samtidig som signalet ble vesentlig mer ustabilt. 

Av denne grunn ble videre ekstraksjoner av vortioksetin og Lu AA34443 utført med en 

ekstraksjonsspenning på 400 V. 

 

Under optimalisering av ekstraksjonsspenning ble det målt hvor mye strøm (ampere) det var i 

systemet. Som nevnt kan høy strøm under ekstraksjon føre til pH-endringer og bobledannelse i 

systemet. Et ampere-meter ble koblet inn i spenningskretsen og brukt til å måle hvor mye strøm som 

gikk i systemet ved de ulike spenningene (0 V – 500 V). Det ble observert lav og stabil strøm ved alle 

spenningene (se tabell 3). Etter Ohms lov (I = U/R) er strømmen (I) proporsjonal med spenning (U) 

og motstand (R). Dersom strømverdien fluktuerer eller øker mye under ekstraksjonen hvor 

spenningen er konstant tyder dette på at motstanden har endret seg. Fordi SLM hovedsakelig styrer 

motstanden i systemet ved EME kan en slik endring i strøm tyde på at SLM er ustabil eller det 

organiske løsemiddelet er presset ut av hullfiberen [29]. Strømmen økte proporsjonalt med 

spenningen, noe som tyder på at SLM var intakt under ekstraksjonen. 

 

Tabell 3. Strøm (µA) ved ulike ekstraksjonsspenninger. 

Spenning Strøm hydroksyzin/cetirizin (µA) Strøm  

vortioksetin/Lu AA3443 

(µA) 

0 V 0,03 0,03 

100 V 0,23 0,24 

200 V 0,42 0,44 

400 V 0,81 0,85 

500 V 1,01 1,06 

 

 

4.5 Evaluering av EME-sonde 

EME-sonden ble evaluert med hensyn på linearitet, repeterbarhet (RSD) og deteksjonsgrense (LOD). 

Linearitetsforsøk ble utført ved å lage standardkurver for hver av de fire målsubstansene ved ulike 

konsentrasjoner. Ekstraksjonene ble utført med optimaliserte betingelser for både 
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hydroksyzin/cetirizin og for vortioksetin/Lu AA34443. Standardkurvene til hydroksyzin/cetirizin ble 

laget ved å utføre triplikate ekstraksjoner med fem forskjellige konsentrasjoner prøveløsninger (2,5 

µM, 5 µM, 10 µM, 15 µM og 25 µM). Standardkurvene til hydroksyzin/cetirizin er vist i figur 19 (A 

og B). For å lage standardkurve til vortioksetin/Lu AA34443 ble det utført triplikate ekstraksjoner 

med fire forskjellige prøveløsninger (2,5 µM, 5 µM, 7,5 µM og 10 µM). Standardkurvene til 

vortioksetin/Lu AA34443 er vist i figur 19 (C og D). Signalintensitetene ved ekstraksjonene ble målt 

i 15 minutter. Standardkurvene ble laget ved å ta gjennomsnittet av den kontinuerlige 

signalintensiteten i området mellom 10 og 15 minutter og plotte mot de respektive konsentrasjonene. 

Repeterbarhet ble bestemt ved å kalkulere relative standardavvik av signalintensitet for triplikatene. 

Deteksjonsgrenser (S/N = 3) ble estimert av S/N-verdiene fra den laveste konsentrasjonen av 

prøveløsning (2,5 µM). Repeterbarhet og deteksjonsgrenser er vist i tabell 4. 

 

 

Figur 19. Standardkurver for A: hydroksyzin, B: cetirizin, C: vortioksetin og D: Lu AA34443. 
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For å undersøke lineariteten til metoden ble det plottet standardkurver av målsubstansene. Det kan 

sees fra figuren at signalintensiteten av målsubstansene øker lineært ved økende konsentrasjon av 

prøveløsningen. r2-verdier ble beregnet ut fra standardkurvene, de var 0,990 for hydroksyzin, 0,969 

for cetirizin, 0,985 for vortioksetin og 0,955 for Lu AA34443. Dette bekrefter at det er en tilnærmet 

lineær sammenheng mellom konsentrasjon av målsubstansene og signalintensitet fra ESI-MS. 

 

Tabell 4. Standardavvik og deteksjonsgrenser for målsubstansene. 

Målsubstand RSD [%] (n=3) LOD [µM] (n=3) 

Hydroksyzin (2,5 µM) 10 0,8 

Hydroksyzin (5,0 µM) 6 - 

Hydroksyzin (10,0 µM) 13 - 

Hydroksyzin (15,0 µM) 8 - 

Hydroksyzin (25,0 µM) 8 - 

Cetirizin (2,5 µM) 11 0,3 

Cetirizin (5,0 µM) 7 - 

Cetirizin (10,0 µM) 16 - 

Cetirizin (15,0 µM) 6 - 

Cetirizin (25,0 µM) 9 - 

Vortioksetin (2,5 µM) 4 0,7 

Vortioksetin (5,0 µM) 6 - 

Vortioksetin (7,5 µM) 8 - 

Vortioksetin (10,0 µM) 11 - 

Lu AA34443 (2,5 µM) 7 0,3 

Lu AA34443 (5,0 µM) 15 - 

Lu AA34443 (7,5 µM) 8 - 

Lu AA34443 (10,0 µM) 16 - 

 

 

Standardavvik og deteksjonsgrenser ble beregnet og funnet akseptable for EME-sondens formål, som 

var å ekstrahere zwitterioniske metabolitter og deres modersubstanser 
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4.6 Anvendelse av EME-sonde i in vitro 

metabolismestudier 

EME-sonden ble anvendt i in vitro metabolismestudier for legemidlene hydroksyzin og 

vortioksetin. Metabolismestudiene ble utført ved å tilsette 1400 µL av 100 mM fosfatbuffer/5 mM 

MgCl2 (pH 7,4), 200 mL med 100 µM målsubstans (hydroksyzin/vortioksetin), og 200 µL 

rottelevermikrosomer (RLM) (20 mg/mL) til det temperaturkontrollerte (37 °C) reaksjons-

kammeret. For at løsningen i reaksjonskammeret skulle nå 37 °C og signalintensiteten skulle 

stabilisere seg, ble den latt stå under omrøring i 15 minutter. Etter 15 minutter ble 200 µL NADPH 

(10 mM) tilsatt som kofaktor for å initiere metabolismereaksjonen. Den kontinuerlige dannelsen av 

metabolitter ble monitorert i 45 minutter for metabolisme av hydroksyzin og i 100 minutter for 

vortioksetin. Resultatene er vist i figur 20. 

 

Figur 20. Kontinuerlig monitorering av in-vitro metabolismereaksjon av A: hydroksyzin, og B: vortioksetin. 
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Figur 20A viser metabolittdannelse fra hydroksyzin. Etter NADPH ble tilsatt ved 15 minutter 

reduseres gradvis signalintensiteten av hydroksyzin ved m/z 375. Halveringstiden til hydroksyzine 

ble estimert til å være omtrent 5 minutter. Samtidig som m/z 375 reduseres, er det tre m/z-verdier 

som øker markant ved omtrent 20 minutter. Målsubstansen cetirizin, kan sees ved m/z 389. 

Signalintensiteten til cetirizin øker fra ca. 20 minutter til den når et platå ved rundt 35 minutter. Det 

ble også observert økning i signalintensitet ved to andre m/z-verdier; 287 og 391. Begge disse har en 

betydelig økning i signalintensitet fra omtrent 20 minutter, og det er sannsynlig at dette også er 

metabolitter av hydroksyzin. Signalet ved m/z 287 stammer mest sannsynlig fra en N-dealkylering 

av hydroksyzin til 1-((4-klorfenyl)(fenyl)metyl)-piperazine (metabolitt 2) [51]. Signalet ved m/z 391 

(metabolitt 3) er ikke beskrevet i litteraturen, men kommer trolig fra en aromatisk hydroksylering av 

hydroksyzin. Hydroksyzin, cetirizin og potensielle metabolitter kan sees i figur 21. 

 

 

 

Figur 21. Antatte metabolismeveier for hydroksyzin. 
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Figur 20B viser metabolittdannelse fra vortioksetin. Signalintensiteten av vortioksetin ved m/z 299 

reduseres gradvis fra omtrent 15 minutter. Halveringstiden til vortioksetin ble estimert til 43 minutter. 

Etter litt over 20 minutter er det en hurtig økning i signalintensitet ved m/z 315. Dette kan stamme 

fra flere metabolitter som er beskrevet i litteraturen [52]. En av de beskrevne metabolittene med m/z 

315 (metabolitt 2) metaboliseres videre til målsubstansen Lu AA34443 (se figur 22). Lu AA34443 

kan sees i figur 20B ved m/z 329. Økningen i signalintensitet er relativt treg, den starter ved omtrent 

25 minutter og når ikke maksimal intensitet før etter omtrent 80 minutter. Dette kommer mest 

sannsynlig av at det tar litt tid før metabolitt 2 metaboliseres videre til Lu AA34443 [52].  

 

 

 

Figur 22. Metabolittdannelse for vortioksetin. Modifisert fra [52]. 
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5 Konklusjon 

En EME-sonde ble utviklet, optimalisert og evaluert, og anvendelsespotensialet ble vist med in vitro 

metabolismestudier av legemidlene hydroksyzin og vortioksetin som eksempler. EME-sonden ble 

koblet til ESI-MS for kontinuerlig måling av legemiddelmetabolisme. Målet med 

metabolimestudiene var å ekstrahere og detektere de zwitterioniske metabolittene cetirizin og Lu 

AA34443. Ekstraksjonen foregikk direkte fra prøveløsningen og signalintensiteten fra legemidlene 

og legemiddelmetabolittene ble kontinuerlig målt samtidig som metabolismereaksjonen foregikk. Det 

er første gang et EME-sondesystem har blitt benyttet til metabolismeforsøk for ekstraksjon av 

zwitterioniske legemiddelmetabolitter.  

Det unike med EME-sondesystemet i denne oppgaven var muligheten til å manipulere pH i 

prøveløsningen uten å påvirke pH i reaksjonskammeret. Dette gjorde det mulig å ekstrahere 

zwitterioniske legemiddelmetabolitter som ellers ikke ville blitt ekstrahert med tidligere EME-

sondesystemer. Det ble også benyttet en modifisert SLM i denne oppgaven. TPP ble for første gang 

tilsatt SLM som transportørstoff og gjorde det mulig å ekstrahere mer polare forbindelser.  

I oppgaven ble det funnet ut at make-up væsken fungerer bra og det ble for første gang benyttet en 

modifisert SLM i et EME-sondesystem. Dette gjør EME-sondesystemet presentert i oppgaven til et 

fleksibelt system hvor det er flere muligheter til å endre ekstraksjonsparametere for å oppnå mer 

selektive og effektive ekstraksjoner. Legemiddelmetabolittene som ble ekstrahert var i samsvar med 

de som ble funnet i litteraturen. 

I et system som benyttet i denne oppgaven, hvor det ikke er noe separasjon av prøveløsningen før 

analysen er det fare for ionesuppresjon. I fremtidige EME-sondesystem kan det være aktuelt å legge 

til et separasjonstrinn i forkant av analyse for å minimere risikoen for ionesuppresjon. Samtidig var 

konstruksjonen av EME-sonden forholdsvis avansert og tidkrevende. For at dette EME-

sondesystemet skal bli attraktivt til bruk i videre forskning burde EME-sonden kunne produseres 

industrielt og være brukervennlig og robust. 

Dersom dette blir gjort kan EME-sondesystemet potensielt bli et raskt karakteriseringsverktøy for 

legemiddelmetabolisme. Det vil ikke gi en fullstendig metabolismeprofil for legemiddel-

metabolisme, men kan potensielt brukes som et grovt verktøy for å undersøke hvilke 

legemiddelmetabolitter som dannes. 
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Graphical Abstract 

 

Abstract 

A triple-flow electromembrane extraction (EME) probe was developed and coupled directly to electrospray-ionization mass 

spectrometry (ESI-MS). Metabolic reaction mixtures (pH 7.4) containing drug substances and related metabolites were continuously 

drawn (20 µL/min) into the EME probe in one flow channel, and mixed inside the probe with 7.5 µL min-1 of 1 M formic acid as make-
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up flow from a second flow channel. Following this acidification, the drug substances and their related metabolites were continuously 

extracted by EME at 400 V, across a supported liquid membrane (SLM) comprising 2-nitrophenyl octyl ether (and for some 

experiments containing 30 % triphenyl phosphate (TPP)), and into 20 µL min-1 of formic acid as acceptor phase, which was introduced 

through a third flow channel. The acceptor phase was pumped directly to the MS system, and the ion intensity of extracted analytes 

was followed continuously as function of time. The triple-flow EME probe was used for co-extraction of positively charged parent 

drugs and their zwitterionic drug metabolites (hydroxyzine and its carboxylic acid metabolite cetirizine; and vortioxetine and its 

carboxylic acid metabolite Lu AA34443). While the zwitterionic metabolites could not be extracted at pH 7.4, it was shown that by 

acidifying the sample solution the zwitterionic metabolites could be extracted effectively. Various extraction parameters like make-up 

flow, extraction voltage and SLM composition were optimized for simultaneous extraction of parent drugs and metabolites. It was 

found that TPP added to the SLM improved extraction efficiencies of certain drug metabolites. Finally the optimized and characterized 

triple-flow EME probe was used for online studying the in-vitro metabolism of hydroxyzine and vortioxetine by rat liver microsomes. 

Due to the automated pre-extraction acidification of the rat liver microsomal solutions, it was possible to continuously monitor 

formation of the zwitterionic drug metabolites. As the triple-flow EME probe allowed modification of the pH of the sample without 

changing the pH in the bulk sample, the system can potentially be used for direct analysis of various kinds of chemical reactions that 

have to be run at pH conditions unfavorable for direct analyte extractions. 
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1. Introduction 

Over the last decades mass spectrometry (MS) has become the workhorse of many modern analytical chemistry laboratories. The direct 

analysis of complex sample solutions by MS however is often not possible as many sample matrix components have detrimental effects 

on the mass spectrometric analysis. For that reason a sample clean-up step preceding the analysis of compounds of interest is commonly 

performed. Common sample preparation methods preceding MS include liquid chromatography (LC), solid phase extraction (SPE), 

solid phase microextraction (SPME), protein precipitation (PP), and liquid-liquid extraction (LLE).   

A powerful alternative to these conventional sample preparation methods is electromembrane extraction (EME). EME uses an electric 

potential applied across a supported liquid membrane (SLM) to extract charged analytes from a complex sample solution through an 

organic liquid membrane and into an aqueous acceptor solution compatible with MS or other analytical methods. [1] As the main 

driving force for extraction is electrophoretic motion of charged analytes, the extraction process in EME is potentially very fast.[2-4] 

Not at least due to this fast extraction kinetics but also because of its high selectivity and its suitability for miniaturization, EME has 

over the last decade received growing attention for clean-up of various kinds of analytes from complex matrices. [5-7] 

A recent technical development in EME is termed dynamic EME or flow-flow EME, where acceptor phase and sample phase are 

continuously renewed during the extraction process. Continuous renewal of sample and acceptor phase has shown to have several 

advantages over conventional stagnant EME. Stagnant EME is to a certain extent prone to pH changes due to electrolysis at the 

electrodes in sample and acceptor phase. As the pH in both sample and acceptor phase is highly critical in EME [8-10], such pH changes 

can lead to dramatically reduced extraction efficiencies. Furthermore electrolysis can lead to bubble formation which can compromise 

the stability and repeatability of stagnant EME systems. [11-13] Dynamic EME is able to reduce such problems associated with 

electrolysis as sample and acceptor phase around the electrodes where electrolysis takes place is constantly renewed.[14, 15]  

Depending on the technical setup, dynamic EME probes can furthermore be coupled directly to analytical instruments thereby avoiding 

the need of manual transfer of extracts to the analytical instruments. The applicability of such highly automated EME probes has been 

demonstrated in various recent publications where dynamic EME probes were directly coupled to LC-MS [16, 17] or MS. [18-20] 

In order to be extracted by EME, analytes have to be in the correctly charged state. The pH in the sample solution in stagnant EME 

setups is therefore commonly adjusted properly prior to the extraction process to ensure efficient extraction. [21, 22] The mentioned 

dynamic EME setups directly coupled to MS [18-20] make use of EME to monitor dynamic compositional changes of analytes in an 

enzymatic reaction chamber. Such enzymatic reactions like the conversion of parent drugs into drug metabolites by cytochrome P450 

enzymes however have to be performed at physiological pH values making the extraction process for certain reaction products 

inefficient. [23] Compounds that are zwitterionic at physiological pH are such a class of compounds that cannot be extracted efficiently 

as they carry both positive and negative charges. 

The current work introduces a triple-flow EME probe with integrated sample phase make-up flow. The make-up flow was used to 

reduce the pH of the sample phase prior to the extraction process without changing the pH in the metabolic reaction reservoir in order 
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to facilitate extraction of zwitterionic drug metabolites. Furthermore, TPP was investigated for the first time as a novel SLM additive, 

to further enhance extraction efficiency of zwitterionic drug metabolites of relatively high polarity. 

 

2. Experimental 

2.1 Chemicals and sample solutions 

Nitrophenyl octyl ether (NPOE), β-nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate (NADPH), 

triphenyl phosphate (TPP), hydroxyzine dihydrochloride and cetirizine dihydrochloride were obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO). Vortioxetine hydrobromide and carboxylic acid vortioxetine dihydrobromide (Lu AA34443) were kindly provided by Lundbeck 

Pharma (Copenhagen, Denmark). Rat liver microsomes (male Sprague-Dawley, pooled; 20 mg mL-1) were purchased from Corning/BD 

Biosciences (Woburn, MA). Formic acid was obtained from Merck (Darmstadt, Germany). Deionized water (dH2O, 18 MΩ cm) was 

prepared in house with a Millipore Direct-Q 3UV system (Billerica, MA). 

Stock solutions of 1 mg mL-1 of hydroxyzine dihydrochloride and cetirizine dihydrochloride were prepared in deionized water and 

stored at 4 °C. Stock solutions of 0.1 mg mL-1 of vortioxetine and Lu AA34443 were prepared in 50 % methanol.  Working solutions 

of drug compounds were prepared by adequate dilutions from stock solutions in 100 mM potassium phosphate/5 mM MgCl2 (pH 7.4). 

Formic acid working solutions and 100 mM potassium phosphate/5 mM MgCl2 (pH7.4) were prepared in dH2O. 

2.2 Triple-flow EME probe preparation 

The principal design of the triple-flow EME probe is illustrated in Figure 1. For the EME-probe a hollow fiber made of porous 

polypropylene (Plasmaphan P1LX, Membrana, Wuppertal, Germany) was used as support for the SLM. The fiber had a wall thickness 

of 150 µm, an i.d. of 330 µm and a pore size of 0.4 µm. It was coupled to fused silica capillaries (inlet- and outlet capillary) of 

approximately 300 mm length (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, i.d. 100 µm, o.d. 245 µm) which were used for acceptor phase 

flow. Seal tight connection of hollow fiber and capillaries was achieved by heat shrinking (approximately 250 °C) of the intersection 

of fiber and capillaries using a soldering iron leaving approximately 6 mm of intact hollow fiber in between the two fused silica 

capillaries. A small volume of organic solvent was immobilized as SLM in the pores of the intact hollow fiber by capillary forces. 

Excess solvent was carefully removed from the fiber using a medical wipe.  

Donor phase was drawn through polyether ether ketone (PEEK) tubings which were intersected twice. The first intersection was a 

PEEK cross, (Idex, Lake Forest, IL) used for mixing of make-up phase flow and donor phase flow. The second intersection was a metal 

union (Idex, Lake Forest, IL) to provide the necessary electric contact to the donor phase. The donor phase tubes were made of PEEK 

and had different i.d. to promote turbulent flow and therefore proper mixing of donor phase and make-up flow. The donor phase inlet 

tube was approximately 65 mm long (color code blue, i.d. 0.25 mm). The tube between the PEEK cross and the metal union was 

approximately 75 mm long (color code orange, i.d. 0.51 mm). The tube after the metal union was approximately 45 mm long (color 

code green, i.d. 0.76 mm) and had a hole drilled at one side. Through this hole the EME-probe with applied organic solvent was slid 
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into the tubing. After inserting the EME-probe, the hole was sealed with hot melt glue (Scotch-Weld hot melt adhesive 3764-TC-Q, 

3M, St. Paul, MN). The PEEK tube with inserted EME-probe was at the outlet connected to a flexible silicon tube (i.d. 760 µm, o.d. 

2500 µm, SCP Science Québec, Canada) which was coupled to a syringe pump (KDS-100-CE, kdScientific, Holliston, MA) used for 

continuous drawing of donor phase (20 µL/min). The outlet capillary of the EME-probe was leak tightly punctured through the silicon 

tubing and directly connected to ESI-MS (Agilent G2445 LC/MSD ion trap with a G1945A ESI interface, Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA). To provide continuous acceptor phase flow (20 µL/min, 10 mM formic acid) the inlet capillary of the EME-probe was 

coupled to a capillary HPLC pump (Agilent G1376A, Agilent Technologies, Santa Clara CA). 

Positive electric potential at the donor phase (relative to the acceptor phase which was grounded via the ESI source of the MS) was 

provided through the metal union which intersected the donor phase tubing as well as through a metal wire (80 % nickel/20 % 

chromium, Omega Engineering, Stamford, CT) punctured through the silicone tubing. Both, metal wire and metal union were connected 

to a high voltage sequencer (HVS448, Labsmith, Livermore, CA). Two electric contacts at the donor phase on opposite ends of the 

electromembrane were used to ensure a uniform electric field across the membrane. 

Make-up phase flow was provided through a syringe pump (KDS-100-CE, kdScientific, Holliston, MA) with a 500 µL glass syringe 

(Gastight 1750, Hamilton, Bonaduz, Switzerland). The make-up flow was split with a PEEK Tee junction (Idex, Lake Forest, IL) and 

mixed with the donor phase through two opposite ports of the PEEK cross. Mixing of donor phase with make-up phase from two 

opposite ports instead of one port was done in order to improve mixing of the two phases. To deliver make-up phase to the PEEK cross, 

fused silica capillaries were used (approximately 45 cm long; i.d. 100 µm, o.d. 245 µm, Polymicro Technologies, Phoenix, AZ). 

2.3 Sample reservoir/metabolic reaction chamber 

As sample reservoir/metabolic reaction chamber the body of a Franz Cell was used. The Franz Cell had a water jacket which was 

connected to a water bath enabling temperature control inside the Franz Cell through continuous water circulation. The sample was 

continuously stirred using an 8 mm long stir bar and a magnetic stirrer placed beneath the Franz Cell.  

2.4 Online EME-ESI-MS setup 

For extractions, the triple-flow EME probe was dipped into the Franz Cell as illustrated in Figure 1 and connected to make-up flow 

pump, donor phase pump, acceptor phase pump, high voltage power supply and ESI-MS. As donor phase (sample) was drawn from 

the Franz Cell it was first mixed with acidic make-up solution in the PEEK cross and further passed the electromembrane. As it passed 

the electromembrane, analytes were extracted from the donor phase through the SLM and into the acceptor phase (10 mM formic acid). 

Acceptor phase was pumped directly to ESI-MS for continuous monitoring of extracted analytes. MS analysis was done in full scan 

mode and positive ionization mode. ESI-MS conditions were optimized for the selected model analytes applying a capillary voltage of 

+ 2500 V, nebulizer gas of 30 psi, dry gas of 10 L min-1, and a dry temperature of 325 °C. 
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2.5 Model Drugs and their Zwitterionic Metabolites 

As model analytes the antihistamine hydroxyzine and the antidepressant vortioxetine were selected. Hydroxyzine is extensively 

metabolized into the pharmacologically active carboxylic acid cetirizine. [24, 25] Vortioxetine is metabolized into a carboxylate variant 

termed Lu AA34443.[26, 27] Different to their parent drugs which are predominantly positively charged at physiological pH (pKa 

hydroxyzine: 7.8; pKa vortioxetine: 8.9), both cetirizine and Lu AA34443 are zwitterionic at physiological pH (pKa of carboxyl group 

of cetirizine: 3.6; pKa of carboxyl group of LU AA34443: 4.0). The molecular structures of hydroxyzine and vortioxetine as well as 

of their metabolites cetirizine and LU AA34443 are illustrated in Figure 2. 

2.6 Proof of concept of the triple-flow EME probe 

The working principle of the triple-flow EME probe was investigated by co-extraction of parent drug and zwitterionic drug metabolite 

from 100 mM phosphate butter/5 mM MgCl2 (pH 7.4). Analyte mix (10 µM hydroxyzine/10 µM cetirizine or 10 µM vortioxetine/10 

µM LU AA34443 respectively) was added to the sample reservoir and ion intensity was monitored for 20 minutes for the 

hydroxyzine/cetirizine mix or for 15 minutes for the vortioxetine/ LU AA34443 mix. After 15 or 20 minutes respectively, sample 

solution was replaced by 100 mM phosphate butter/5 mM MgCl2 (pH 7.4). Extractions were done at an extraction voltage of + 400 V. 

Donor and acceptor phase flow rate were set to 20 µL/min. Make-up phase (1 M formic acid) flow rate was set to 5 µL/min. For 

extractions of hydroxyzine and its zwitterionic metabolite, pure NPOE was used as SLM. For vortioxetine and its metabolite, 30 % 

(w/w) TPP in NPOE was used as SLM. The experiments were performed in triplicates. As negative control, the experiment was repeated 

without make-up phase flow. Negative control extractions were therefore performed from unmodified 100 mM phosphate butter/5 mM 

MgCl2 (pH 7.4). 

2.7 Investigation of TPP as SLM additive 

To investigate the effect of TPP as a SLM additive, different concentrations of TPP (0 %, 10 %, 20 %, 30 % (w/w)) were tested using 

the triple-flow EME probe. 10 µM hydroxyzine/10 µM cetirizine or 10 µM vortioxetine/10 µM LU AA34443 were co-extracted from 

100 mM phosphate butter/5 mM MgCl2 (pH 7.4) for 15 minutes (vortioxetine/ LU AA34443 extractions) or 20 minutes 

(hydroxyzine/cetirizine extractions) applying the same extraction conditions as described in section 2.6, changing only the 

concentration of TPP added to NPOE for each experiment. To analyze the effect of TPP as additive to NPOE, average signal intensity 

between 10 minutes and 15 minutes extraction time was plotted. 

2.8 Optimization of make-up phase  

For optimization of the make-up phase, different make-up phase flow rates and make-up phase concentrations were investigated. For 

the optimization experiments, the same extraction parameters were used as described in the section 2.6. To investigate the effect of the 

flow rate of the make-up phase hydroxyzine/cetirizine and vortioxetine/ LU AA34443 respectively were co-extracted for 20 minutes 

(hydroxyzine/cetirizine) or 15 minutes (vortioxetine/ LU AA34443) applying flow rates of make-up phase of 2.5 µL/min, 5 µL/min or 
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7.5 µL/min. Signal intensities of both parent drug and carboxylic metabolite were monitored. Experiments were performed in 

triplicates. 

In a consecutive optimization step, different make-up phase concentrations were investigated. For these experiments 

hydroxyzine/cetirizine and vortioxetine/ LU AA34443 respectively were co-extracted for 20 minutes (hydroxyzine/cetirizine) or 15 

minutes (vortioxetine/ LU AA34443). Three different concentrations of formic acid (0.25 M, 1 M, and 2.5 M) were investigated as 

make-up solution and signal intensities were compared. Experiments were done in triplicates.  

To analyze the effect of make-up phase flow rate and concentration, average signal intensity between 10 minutes and 20 minutes 

(hydroxyzine/cetirizine) or between 10 and 15 minutes (vortioxetine/ LU AA34443) extraction time was plotted. 

2.9 Optimization of extraction voltage 

To determine the optimal extraction voltage, hydroxyzine/cetirizine and vortioxetine/ LU AA34443 respectively were co-extracted 

applying different electric potentials (0 V, 100 V, 200 V, 400 V, 500 V). For the optimization experiments, the same extraction 

parameters were used as described in the section 2.6. After each change of voltage, signal was allowed to stabilize for 10 minutes. 

Signal intensity was monitored at each electric potential for 10 minutes and average signal intensities of parent drug and carboxylic 

metabolite were plotted.  

2.10 Triple-flow EME probe characterization 

To characterize the performance of the triple-flow EME probe, standard curves were generated in a concentration range relevant for 

subsequent in-vitro drug metabolism experiments, and precision and sensitivity for each model drug was determined. For this 

characterization, solutions containing hydroxyzine and cetirizine or vortioxetine and Lu AA34443 were prepared in 100 mM phosphate 

butter/5 mM MgCl2 (pH 7.4). For hydroxyzine/cetirizine extractions 5 different concentrations (2.5 µM, 5 M, 10 µM, 15 µM, and 25 

µM) were measured in triplicates. For vortioxetine/ LU AA34443 extractions 4 different concentrations (2.5 µM, 5 M, 7.5 µM and 10 

µM) were measured in triplicates. Signal intensities were monitored for 15 minutes. For generation of a calibration curve, signal 

intensities measured between 10 and 15 minutes of extraction time were averaged. Repeatability was determined by calculating the 

relative standard deviations of the signal intensities of the triplicates. LOD values (S/N = 3) were estimated from S/N values obtained 

from the lowest measured sample concentration (2.5 µM). 

2.11 Drug metabolism experiments 

1400 µL of 100 mM phosphate butter/5 mM MgCl2 (pH 7.4), 200 µL of 100 µM drug substance (hydroxyzine or vortioxetine), and 

200 µL rat liver microsomes (20 mg/mL) were added to the temperature controlled metabolic reaction chamber and allowed to reach 

37 °C for 15 minutes. The metabolic reaction was started by adding 200 µL of NADPH (10 mM), and conversion of the parent drug 

into drug metabolites was monitored by the triple-flow EME probe for 45 minutes (metabolism of hydroxyzine) or 105 minutes 

(metabolism of vortioxetine). 
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3. Results and Discussion 

3.1 Proof of concept experiments 

The main advantage of the triple-flow EME probe is that sample with pH 7.4 can be acidified prior to EME, by introduction of make-

up flow through an additional flow channel. To illustrate this, hydroxyzine and cetirizine, and vortioxetine and Lu AA34443 were co-

extracted using 1 M formic acid as make-up phase. Results were compared with extraction profiles of the same analytes when no make-

up phase was used. As shown in Figure 3, the parent drugs hydroxyzine and vortioxetine were successfully extracted both with and 

without make-up flow. Extraction kinetics when extracting the parent drugs without make-up flow were however a bit slower. This is 

illustrated in Figure 3A and C, by a slower increase of signal after adding the analytes to the sample and by a slower decrease of signal 

after sample was removed and replaced by pure phosphate buffer. 

Both parent drugs are predominantly positively charged at physiological as well as acidic pH conditions. Introduction of an acidic 

make-up flow consequently only had a minor effect on the extraction of the parent drugs. However, for the zwitterionic metabolites 

cetirizine and Lu AA34443, the extraction efficiency depended greatly on the acidic make-up flow. While both analytes could not be 

extracted without make-up flow, cetirizine and Lu AA34443 were successfully extracted when acidic make-up phase flow was provided 

(Figure 3B and D). Both cetirizine and Lu AA3443 are zwitterionic at physiological pH, but are predominantly positively charged at 

acidic pH. Acidifying the sample solution with make-up phase before extraction therefore allowed successful extraction of both parent 

drugs (hydroxyzine and vortioxetine) and their carboxylated drug metabolites (cetirizine and Lu AA34443).  

3.2 TPP as a novel SLM additive 

The effect of TPP as additive to the SLM was investigated by EME of hydroxyzine/cetirizine and vortioxetine/LU AA34443 using 

varying concentrations of TPP added to NPOE. As shown in Figure 4, extraction efficiency of hydroxyzine and cetirizine was 

unaffected by the use of TPP as SLM additive. Different to that, extraction of LU AA34443 was shown to be strongly dependent on 

the concentration of TPP added to the SLM. While extraction efficiency was extremely low with pure NPOE, signal intensity for LU 

AA34443 increased greatly when TPP was used as SLM additive. Highest signal intensity for LU AA34443 was obtained with 30 % 

TPP. Extraction efficiency of vortioxetine was almost unaffected when using 0 %, 10 % or 20 % TPP, but increased when 30 % TPP 

was used. Dissolving 30 % w/w of TPP in NPOE leads to an almost saturated TPP solution. Applying even higher concentrations of 

TPP was therefore not possible. Subsequent extractions of vortioxetine/LU AA34443 were consequently performed using a SLM of 

30 % TPP (w/w) in NPOE. As TPP had no effect on the extraction of hydroxyzine/cetirizine, further extractions of these drugs were 

performed with pure NPOE. 

3.3 Optimization of the make-up phase 

For optimization of the make-up phase, different make-up phase flow rates and concentrations were investigated. In a first set of 

experiments, optimal make-up phase flow rate was investigated. A sufficiently high flow rate of make-up phase was necessary in order 

to reduce the sample pH sufficiently and to ensure that the sample phase was sufficiently mixed with acidic make-up phase. On the 



70 

 

other hand, an increase in make-up phase flow diluted the sample, and resulted in decreased signal intensity. Such dilution effect was 

observed for both parent drugs (hydroxyzine and vortioxetine) where signal intensities decreased with increasing flow rates of make-

up phase (Figure 5). Different to the parent drugs, extraction efficiency of the carboxylated metabolites cetirizine and Lu AA34443 

strongly depended on proper acidification of sample phase. Optimal extraction efficiency for cetirizine and Lu AA34443 can therefore 

be expected to be a compromise between proper mixing and acidification of the sample on one hand, and dilution of the sample on the 

other hand. For Lu AA34443 the highest extraction efficiency was obtained at a flow rate of 5 µL min-1. Subsequent experiments with 

vortioxetine and Lu AA34443 were therefore performed at a flow rate of 5 µL min-1. Extraction efficiency of cetirizine was at similar 

levels at flow rates of 2.5 µL min-1 and 7.5 µL min-1, but lower at a flow rate of 5 µL min-1. As standard deviations were lower at 7.5 

µL min-1 compared to 2.5 µL min-1, subsequent experiments with hydroxyzine and cetirizine were performed at a make-up phase flow 

rate of 7.5 µL min-1.  

In a next set of experiments, the effect of different make-up phase concentrations was investigated. For these experiments optimized 

make-up phase flow rates (7.5 µL min-1 for hydroxyzine/cetirizine and 5 µL min-1 for vortioxetine/Lu AA34443) were used and three 

different formic acid concentrations (0.25 M, 1 M and 2.5 M) were compared as make-up phase. Signal intensities for hydroxyzine and 

vortioxetine was unaffected by varying make-up phase concentration (Figure 5). Different to their parent drugs, extraction efficiencies 

of the carboxylated metabolites depended on sufficient acidification of the sample phase prior to extraction. Consequently, extraction 

efficiency of Lu AA34443 increased with increasing make-up phase concentration. Subsequent extractions of vortioxetine and Lu 

AA34443 were therefore done with a make-up phase of 2.5 M formic acid. For cetirizine, extraction efficiency only increased from 

0.25 M to 1 M. Further increase to 2.5 M formic acid did not lead to a further increase in signal intensity. Subsequent extractions of 

hydroxyzine and cetirizine were consequently performed using 1 M formic acid as make-up phase. 

3.4 Optimization of extraction voltage 

For determination of the optimal extraction voltage, hydroxyzine and cetirizine, and vortioxetine and Lu AA34443 were co-extracted 

at varying electric potentials. As shown in Figure 6 none of the model drugs could be extracted without applied electric potential. Both 

parent drugs, hydroxyzine and vortioxetine, reached maximum extraction efficiency already at 200 V. Further increase of extraction 

voltage did not lead to a further increase of signal intensities. Different to their parent drugs, cetirizine and Lu AA34443 required an 

electric potential of 400 V to reach optimal extraction efficiency. Further increase to 500 V did not (cetirizine) or only slightly (Lu 

AA34443) increase extraction efficiency. Subsequent extractions were therefore performed at an extraction voltage of 400 V. 

3.5 Probe performance check 

To ensure proper performance of the triple-flow EME probe for in-vitro drug metabolism experiments, standard curves were generated 

for hydroxyzine, cetirizine, vortioxetine, and LU AA34443. As shown in Figure 7, signal intensities of all four analytes increased 

linearly with increasing concentrations of the co-extracted model drugs. Furthermore, detection limits and repeatability were acceptable 

(Table 1). 
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3.6 In-vitro metabolism of hydroxyzine and vortioxetine by rat liver microsomes 

The triple-flow EME probe was finally used to study the metabolism of hydroxyzine and vortioxetine by rat liver microsomes. Drug 

substance was mixed with 100 mM phosphate buffer/5 mM MgCl2 (pH 7.4) and rat liver microsomes, and the MS signal was allowed 

to stabilize for 15 minutes. After 15 minutes, co-factor NADPH was added to the metabolic reaction chamber to initiate the metabolic 

reaction. Figure 8 A shows the metabolic profile of hydroxyzine (m/z 375). As the metabolic reaction proceeded, signal intensity of 

hydroxyzine decreased as the drug was metabolized. Simultaneously the signal for the carboxylic metabolite cetirizine (m/z 389) 

increased. In addition to cetirizine, signals of m/z 287 and m/z 391 increased as the metabolic reaction proceeded. The signal m/z 287 

most likely resulted from enzymatic cleavage of hydroxyzine into 1-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine. The signal m/z 391 

most likely corresponded to hydroxylated hydroxyzine. Figure 8 B shows the metabolic conversion of vortioxetine (m/z 299) into its 

two main metabolites. In addition to the carboxylic acid LU AA34443 (m/z 329), an increase of m/z 315 was monitored corresponding 

to hydroxylated vortioxetine. The results are in good accordance with previously published data on the biotransformation of 

vortioxetine by human liver microsomes which reported on hydroxylated metabolites of vortioxetine in addition to the carboxylated 

LU AA34443. [26] 

 

4. Conclusion 

EME generally requires analytes to be in a correctly ionized stated in order to be extracted efficiently. The present work describes a 

triple-flow EME probe directly coupled to ESI-MS with integrated make-up flow. The integrated make-up flow made it possible to 

continuously change the pH of the sample solution before extraction, and thereby facilitating analyte extractions from samples with 

pH values detrimental for efficient EME. In the current work the developed triple-flow EME probe was used to co-extract basic parent 

drugs (hydroxyzine and vortioxetine) and their zwitterionic metabolites (cetirizine and LU AA34443) from sample solutions of 

physiological pH. While the zwitterionic drug metabolites could not be extracted directly from sample solutions with physiological 

pH, it was demonstrated that they can efficiently be extracted when using acidic make-up flow to reduce the sample pH before EME.  

The probe could successfully be applied to monitor online the enzymatic conversion of parent drugs into their zwitterionic drug 

metabolites by rat liver microsomes. Such metabolic reactions require a physiological pH in the reaction chamber as most enzymes 

involved in the metabolic reaction are not active at lower pH. The developed triple-flow EME probe enabled acidification of sample 

solution before EME without changing the pH in the reaction chamber and therefore allowed efficient extraction of metabolites that 

are zwitterionic at physiological pH. 

Furthermore the novel liquid membrane additive TPP was shown to dramatically increase extraction efficiency of the zwitterionic drug 

metabolite Lu AA34443. Future research should therefore investigate the potential of TPP as membrane additive to increase extraction 

efficiency of analytes that so far have shown to be difficult to extract.  
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Figure 1: Schematic illustration of the triple-flow EME probe dipped into the body of a Franz Cell (sample reservoir/reaction 
chamber); SLM: supported liquid membrane 
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Figure 2: Molecular structures of hydroxyzine and its metabolite cetirizine and vortioxetine and its metabolite Lu AA34443 
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Figure 3: Effect of an acidic make-up flow on extraction efficiency of A: hydroxyzine B: cetirizine C: vortioxetine and D: Lu 
AA34443; extractions were performed in triplicates and average ion intensities were plotted (dark blue); light blue shades 
indicate standard deviations of the triplicates 
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Figure 4: Effect of TPP as additive to NPOE on extraction efficiency of model drugs 

 

Figure 5: Extraction efficiency for A: hydroxyzine/cetirizine and B: vortioxetine/Lu AA34443 at varying make-up phase flow 
rates and make-up phase concentrations  
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Figure 6: Extraction efficiency for A: hydroxyzine/cetirizine and B: vortioxetine/Lu AA34443 at varying applied extraction 
voltages 

 

Figure 7: Standard curves for A: hydroxyzine B: cetirizine, C: vortioxetine and D: Lu AA34443 
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Table 1: Determined RSD and LOD values of the developed triple flow probe 

 RSD [%] (n=3) LOD [µM] 

Hydroxyzine  

(2.5 µM – 25 µM) 
≤ 13 0.8 

Cetirizine  

(2.5 µM – 25 µM) 
≤ 16 0.3 

Vortioxetine 

(2.5 µM – 10 µM) 
≤ 11 0.7 

Lu AA34443  

(2.5 µM – 10 µM) 
≤ 16 0.3 

 

 

 
Figure 8: Online monitoring of metabolic conversion of A: hydroxyzine and B: vortioxetine by rat liver microsomes into 
their main metabolites 

 

 


