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Sammendrag 

For å forenkle gjennomføringen av elektromembranekstraksjoner (EME) ble bruk av en 

nyutviklet 96-brønnsplate i stål undersøkt. Denne fungerte både som prøvereservoar og som 

anode. Fem hydrofobe basiske modellanalytter (petidin, nortriptylin, haloperidol, metadon og 

loperamid) kjent fra tidligere publikasjoner ble ekstrahert fra 100 µl prøve, gjennom en 

organisk væskemembran bestående av 2-nitrofenyloktyleter (NPOE) immobilisert i porene til 

en tynn PVDF-filtermembran (SLM), over til 100 µl akseptorfase. 96-brønnsplaten viste 

sammenlignbar ytelse med tidligere benyttede EME-systemer, med utbytter mellom 

76-100 %. 

Relativt nylig har et basisk grenselag i grensesnittet mellom akseptorfasen og den organiske 

væskemembranen blitt observert, og det er vist å gi betydelig svekkelse av 

ekstraksjonsytelsen for basiske analytter under svakt sure eller nøytrale betingelser i 

akseptorfasen. I denne oppgaven var hovedfokuset å undersøke om det basiske grenselaget 

kunne fjernes eller svekkes, ved å manipulere eksperimentelle parametere. Før ulike tiltak ble 

undersøkt ble fem nye modellanalytter med liknende kjemisk-fysikalske egenskaper lagt til i 

modellanalyttblandingen (kokain, papaverin, mianserin, prometazin og proklorperazin), for å 

bedre kunne observere eventuell påvirkning på grenselaget. EME med bruk av fem 

forskjellige buffertyper som akseptorfase, ni forskjellige løsemiddelkombinasjoner som SLM, 

tilsetning av salt i akseptorfase, bruk av fem forskjellige spenningsnivåer, fire forskjellige 

ekstraksjonstider og fire forskjellige agitasjonshastigheter ble undersøkt med hensyn til 

ekstraksjonsutbytte, presisjon og strøm i systemet.  Eksperimentene viste ikke å svekke det 

basiske grenselaget i betydelig grad. 

Tidligere har ekstraksjonsselektivitet i EME basert på pH til en viss grad blitt undersøkt. Med 

mål om å øke forståelsen for hva som styrer selektivitet ble det gjennomført forsøk med 

justering av pH i både prøve- og akseptorfasen. Justering av pH (2,0, 6,8, 9,3, 12,0) i prøven 

viste å gi beskjeden endring i selektivitet, mens justering av pH (6,8, 8,0, 9,3, 10,3)  i 

akseptorfasen med økende grad av basisk nivå viste forholdsmessig større forskjell i utbytter 

av enkelte modellanalyter. I begge tilfeller ble utbyttene redusert, men nedgangen var større 

ved endring av pH i akseptorfasen. Videre i oppgaven ble EME med tilsetning av DMSO til 

akseptorfasen utført, noe som resulterte i varierende grad av økte ekstraksjonsutbytter, men 

markant forandret selektivitet.  
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Modellanalyttenes respektive kjemisk-fysikalske egenskaper (log P, pKa, PSA og pKa-log P) 

ble undersøkt ytterligere med hensyn til deres ekstraksjonsutbytter ved EME med nøytral pH 

(6,8) i både prøve- og akseptorfase. Dette viste at en substans pKa, men i aller størst grad dens 

pKa-log P-verdi, påvirker dens evne til å bli ekstrahert over til akseptorfasen. I samarbeid med 

Institut for Farmaci ved Københavns Universitet ble det utarbeidet en teoretisk modell for å 

forutsi en basisk substans evne til å bli ekstrahert. Denne viste at basiske stoffer med høy 

verdi for pKa-log P ekstraheres best under nøytrale pH-betingelser.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I løpet av de siste tiårene har det innenfor bioanalyse og analytisk kjemi vært en stor utvikling 

av nye, og videreutvikling av gamle separasjons- og deteksjonsteknikker. Mens det tar stadig 

kortere tid å analysere en prøve, og deteksjonsgrensene har sunket ned til attogramnivå [1, 2], 

har fokuset på utvikling av nye metoder i prøveopparbeidelse vært langt mindre. For å kunne 

analysere sammensatte prøver av biologisk materiale er det essensielt å skille analyttene av 

interesse fra de resterende konstituentene i fullblod, plasma, morsmelk og urin. Celler, 

proteiner, peptider, samt andre endogene forbindelser forårsaker interferens, bakgrunnsstøy 

og eventuelt tilstopping av analyseinstrumentet. Under opprensning av matriks gjøres det også 

oppkonsentrering av analytter i prøven for å kunne oppdage forbindeleser tilstede i svært lave 

konsentrasjoner, og for å øke påliteligheten av deteksjonen. 

Tradisjonelt og fortsatt i moderne prøveopparbeidelse er proteinfelling, fast-fase ekstraksjon 

(SPE), væske-væske ekstraksjon (LLE) og til dels dilute and shoot (DAS) de mest brukt 

teknikkene for prøveopparbeidelse. Metoder basert på de nevnte teknikkene er dessverre 

preget av visse ulemper. LLE er vanskelig å automatisere, mens proteinfelling også gir 

begrenset opprensning og ingen oppkonsentrering. Bruk av store mengder potensielt toksisk 

organisk løsemiddel er nødvendig for å gjennomføre både SPE og LLE, begge metodene er 

tidkrevende med mange trinn, hvor en større andel av arbeidet må gjennomføres manuelt. 

Utstyret som benyttes for å gjøre SPE er relativt dyrt sammenlignet med de andre teknikkene 

og er laget for engangsbruk, noe som fører til større kostnader. Bruken av DAS begrenses i de 

fleste tilfeller av sensitiviteten og selektiviteten til analyseinstrumentet, noe som krever et 

moderne og kostbart massespektrometer (MS). I utgangspunktet må matriks være relativt ren, 

noe som oftest begrenser teknikken til analyse av urin[3, 4].  

Behovet for grønnere og tidseffektive prøveopparbeidelsesteknikker har ledet til 

miniatyrisering av SPE og LLE, såkalt fast-fase mikroekstraksjon (SPME) og væskefase 

mikroekstraksjon (LPME). Med disse teknikkene er forbruket av potensielt farlig organisk 

løsemiddel betydelig redusert, oppkonsentrering og opprensning er betydelig bedre, og 

ekstraksjonsutbyttene vanligvis store. Automatisering av teknikkene er også lettere å 
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gjennomføre enn ved bruk av de konvensjonelle metodene [4-6]. Siden andre halvdel av 

nittitallet har det utviklet seg en rekke forskjellige varianter av LPME, hvor de mest 

interessante har tatt form som to-fase eller tre-fase systemer. Fra en vandig prøve, også kjent 

som donorfase, ekstraheres analytter over en væskemembran bestående av organisk 

løsemiddel som er immobilisert i en porøs hullfibermembran ved hjelp av kapillærkrefter 

(SLM, fra engelsk: supported liquid membrane), over til en mottakerløsning kalt akseptorfase 

[5]. I tre-fase LPME er akseptorfasen en vandig løsning, mens akseptorfasen består av samme 

organiske løsningsmiddel som SLM i to-fase LPME. En fordel når man benytter tre-fase 

LPME i motsetning til to-fase LPME, er at det vandige ekstraktet kan injiseres direkte på 

HPLC eller kapillær elektroforese (CE) [7, 8]. Spesielt for basiske og sure forbindelser er tre-

fase LPME godt egnet. Ved å manipulere pH i både prøven og akseptorløsningen vil det 

oppstå en pH-gradient som stimulerer transport av analytter ved passiv diffusjon over SLM. 

Ved ekstraksjon av basiske analytter må prøvens pH justeres til et basisk nivå, mens 

akseptorfasen må være sur. Fra prøven ekstraheres de basiske analyttene på nøytral form, inn i 

den organiske væskemembranen, og videre over i akseptorfasen, hvor de på grunn av lav pH 

blir ionisert [9].  

Elektromembranekstraksjon (EME) har sitt utspring fra tre-fase LPME og prinsippet ble først 

beskrevet i 2006. Ved å justere pH i både prøven og akseptorfasen slik at analyttene holdes 

ionisert, samt eksternt påføre spenning ved bruk av elektroder, vil det dannes et elektrisk felt 

over væskemembranen som fører til masseoverføring via elektrokinetisk migrasjon [7]. I 

motsetning til bruk av passiv diffusjon som i LPME, vil ekstraksjonstiden ved bruk av denne 

teknikken kunne være betydelig kortere, uten at den effektive isoleringen, oppkonsentreringen 

og opprensningen av analytter påvirkes i negativ grad. Anvendelsen av EME ble første gang 

benyttet på lipofile basiske legemidler (log P>2,0) i vandige prøver. Ved ekstraksjon med 

300 V ble analyttene oppkonsentrert 7,0-7,9 ganger med 70-79 % utbytte, kun etter 5 minutter 

[7]. Siden 2006 har appliseringen av EME blitt utvidet til en rekke nye områder og 

forbindelser: Flere hydrofile basiske legemiddelsubstanser [9], både hydrofile og hydrofobe 

sure legemiddelsubstanser [10, 11], zwitterioniske legemidler og metabolitter [12, 13], 

peptider [14-17], aminosyrer [18, 19], og uorganiske metallioner i miljøanalyser [20-22]. 

Høye ekstraksjonsutbytter har i senere tid også blitt oppnådd ved bruk av EME på kompliserte 

biologiske matrikser som fullblod, plasma, brystmelk og urin [23, 24]. Nedskalering av EME 

har også med suksess blitt gjennomført, i form av et mikro-chip-system med direkte kobling 
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til MS. Denne miniatyriseringen har vist at det er mulig å oppnå betydelige 

ekstraksjonsutbytter (20-60 %) ved kun 4 sekunders kontakt mellom prøven og SLM [25, 26]. 

Bruk av elektrisk potensial som drivkraft fører ikke bare med seg fordeler, men gir også nye 

problemer. Påsetting av strøm på vandige løsninger forårsaker elektrolyse, som er 

utgangspunkt for pH-forandringer og bobledannelse i både prøven og akseptorfasen. 

Forandring i pH kan føre til at likevekten forskyves, ved at analyttenes ladning nøytraliseres 

ved ugunstig pH. Dette resulterer i lavere utbytter, og avhengig ekstraksjonens varighet 

eventuell tilbakeekstraksjon. Ved nøye utvalgt bruk av organisk løsemiddel med lav grad av 

elektrisk ledningsevne til dannelse av SLM, samt kontroll over spenningen, vil graden av 

elektrolyse kunne nedsettes. Nylig har det også blitt observert et stillestående grenselag 

mellom SLM og akseptorfasen, der pH er forhøyet [27]. Dette er faktorer som reduserer 

stabiliteten i systemet, og utfordrer ytelsen og reproduserbarheten. I løpet av de siste årene har 

det blitt observert at bruk av bufferløsninger i stedet for fortynnet sterk syre eller base i 

akseptor, i større grad kan motvirke pH-forandringer [28].  
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1.2 Hensikt 

For at EME skal utvikles til å bli en robust og utbredt metode for å gjøre prøveopparbeidelse, 

er det essensielt å øke interessen for EME og vise anvendelser der det oppnås stor gevinst 

med bruk av dette prinsippet. I de første publikasjonene ble EME utført i enkeltvialer [7, 10, 

23, 24, 29, 30], men i nyere tid har bruk av 96-brønnsformat blitt undersøkt [27, 31-33]. Skal 

EME i fremtiden benyttes i rutinearbeid, er det nødvendig å utvikle kommersielt utstyr som er 

effektivt og enkelt i bruk. I tillegg må det opparbeides god forståelse av grunnleggende 

prinsipper. Nylig har det blitt oppdaget forekomst av basisk grenselag i grensesnittet mellom 

SLM og akseptorfase [27], som kan være av betydning for praktisk anvendelse, og eventuelt 

begrense bruk av EME som prinsipp for prøveopparbeidelse.  

I denne oppgaven ble ytelsen til en nyutviklet 96-brønnsbunnplate i stål til bruk med 

96-filterplate undersøkt, for å forenkle og effektivisere anvendelsen av EME, samt for å åpne 

mulighetene for større grad av automatisering. I det videre arbeidet ble det for første gang 

grundigere undersøkt om basiske grenselag kunne fjernes eller svekkes med optimalt valg av 

operasjonelle parametere. Dette var for å undersøke hvilken betydning tilstedeværelsen av det 

basiske grenselaget har for ekstraksjonsutbyttene til ulike basiske legemidler og 

reproduserbarheten. I lys av dette ble det videre undersøkt i hvilken grad pH i prøve- og 

akseptorfasen på en forutsigbar måte kan styre ekstraksjonsselektiviteten, for å avdekke 

eventuelle nye anvendelser. EME med oppnåelse av høye utbytter og lave RSD-verdier er i 

tidligere publikasjoner beskrevet for ekstraksjon av petidin, haloperidol, nortriptylin, 

loperamid og metadon [7, 27, 29]. I dette arbeidet ble EME utført med ti modellanalytter. På 

bakgrunn av deres hydrofobe (log P > 2) og basiske egenskaper (pKa 6,03 - 9,05), ble kokain, 

papaverin, mianserin, prometazin, og proklorperazin inkludert i en ny prøveløsning av 

modellanalytter, for å gi en grundigere forståelse av ovennevnte problemstillinger. 
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2 Teori 

2.1 EME 

I likhet med elektroforese og elektrodialyse, er elektrokinetisk migrasjon fundamentet for 

EME. Når kjemiske og biokjemiske substanser er ladd i løsning, vil de migrere i et pålagt 

elektrisk felt [7]. Tidligere er det vist at bruk av spenning som drivkraft i LPME, i motsetning 

til ren passiv diffusjon, gir opptil 6-9 ganger raskere ekstraksjon. Ved EME vil man avhengig 

av ekstraksjonsbetingelsene og analytt kunne oppnå høyt ekstraksjonsutbytte allerede etter 5 

minutter, mens det kan ta nærmere en time før likevekt er oppnådd ved bruk av LPME [34]. 

Et EME-system består av et tredelt oppsett, med et prøve-/donorkammer, væskemembran 

(SLM) og et akseptorkammer. Til prøvekammeret tilføres en prøveløsning, mens det til 

akseptorkammeret tilføres en akseptorløsning bestående av fortynnet syre, base eller buffer. I 

hvert av kamrene plasseres det en elektrode koblet til en ekstern spenningskilde. Ved 

påsetting av spenning vil systemet virke som en elektrisk krets, og som følge av dette vil 

ioniserte forbindelser i prøven enten støtes fra eller trekkes mot elektrodene. Forbindelser 

med negativ ladning (anioner) vil migrere mot anoden (positiv elektrode), mens positivt ladde 

forbindelser (kationer) migrerer mot katoden (negativ elektrode). I de første publikasjonene 

som beskrev EME, ble en hullfibermembran benyttet for å utføre EME [5, 7, 9], men i nyere 

tid har kommersielt tilgjengelige 96-brønnsplater med flat filtermembran i stedet blitt anvendt 

[27, 31, 33]. Filtermembranen må være porøs, slik at organisk løsemiddel kan immobiliseres, 

og prøve- og akseptorløsning vil holdes adskilt. En illustrasjon av EME utført med 

96-brønnsplate er vist i figur 2.1. Migrasjon gjennom SLM påvirkes av flere parametere. 

Selektiviteten og effektiviteten påvirkes av pH i prøve og akseptor, sammensetningen av 

SLM, spenningens retning og styrke, samt ekstraksjonstiden. 
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Figur 2.1. Skjematisk illustrasjon av én ekstraksjonsenhet i et EME-system.  Viser oppsett for ekstraksjon 

av basiske analytter, med grenselag. Kombinert og modifisert fra [27, 35]. 

En forutsetning for elektrokinetisk migrasjon av analytter er at de må være ladet. For å 

ionisere analyttene må pH justeres lavere eller høyere enn deres respektive pKa-verdier. Ved 

EME av sure analytter reguleres pH i både prøven og akseptorfasen til et basisk nivå, og 

anoden plasseres i akseptorkammeret. For EME av basiske analytter vil det motsatte være 

tilfelle. pH i prøven og akseptorfasen må da være sur, og det er katoden som må plasseres i 

akseptorkammeret [7]. Årsaken til dette er at motsatte ladninger tiltrekkes av hverandre, og i 

sistnevnte tilfelle vil de ioniserte basiske analyttene migrere fra prøven mot akseptorfasen. 

Som tidligere nevnt er utnyttelsen av et elektrisk felt under ekstraksjon betydelig mer effektivt 

enn passiv diffusjon. Fordi størrelsen og retningen på det elektriske feltet enkelt kan 

forandres, er fleksibiliteten til metoden meget god, og potensiell ekstraksjonsselektivitet 

meget høy. Den passive diffusjonen gjennom den organiske fasen vil være ubetydelig når 

analyttene er ioniserte,  da den hydrofobe organiske fasen ikke vil være permeabel for 

hydrofile forbindelser. 

Den elektriske spenningen og motstanden i den elektriske kretsen styrer mengden strøm i 

systemet. Om det antas at temperaturen er konstant kan mengden strøm forklares med Ohms 

lov:  

I = 
𝑈

𝑅
(2.1) 
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der I er den elektriske strømstyrken, U er elektrisk spenning og R er elektrisk motstand [36]. 

Motstanden i systemet bestemmes i hovedsak av hvilket organisk løsningsmiddel som er 

benyttet til å danne SLM, og tykkelsen til membranen. For å sikre tilstrekkelig ledningsevne 

og penetrasjon av det elektriske feltet, må det velges et løsningsmiddel med en viss polaritet, 

eller så må SLM inneholde en tilstrekkelig mengde vann. Transporten av analytter over SLM 

vil øke når motstanden reduseres, men om ledningsevnen blir for høy vil dette kunne gi 

opphav til elektrolyse. Om modellanalyttene og den kunstige væskemembranen er inerte for 

reaksjoner med elektroden, vil følgende elektrolysereaksjoner forekomme henholdsvis i 

prøven og akseptorfasen ved EME av basiske analytter [7]: 

Prøveløsning: H2O (l) →  
1

2
O2 (g) + 2H

+
 (aq) + 2e

-
(2.2) 

Akseptorløsning: 2H
+ 

(aq) + 2e
-
 → H2 (g) (2.3) 

Elektrolyse vil kunne bremse den elektrokinetiske migrasjonen av svake til medium sterke 

baser og syrer, som følge av dannelse av H
+
 og OH

-
 -ioner i konsentrasjoner opp til mol/l-

nivå. I verste fall fører dette til tilbakeekstraksjon, hvis pH i akseptorfasen endres tilstrekkelig 

slik at ladningen til de ioniserte analyttene nøytraliseres. For å hindre dette, men likevel oppnå 

høyt ekstraksjonsutbytte, kan akseptorfasen optimaliseres ved tilsetning av sterk syre i 

tilstrekkelig høy konsentrasjon [27, 37, 38]. Enkelte forsøk har også vist at det kan benyttes 

svake syrer i høyere konsentrasjoner enn sterke syrer, for å forhindre store pH-forandringer i 

akseptorfasen [28]. Dannelse av gassbobler med O2 og H2 som følge av elektrolyse, vil kunne 

medføre delvis tap av væske i både prøve- og donorfase, noe som har blitt observert i tidligere 

arbeid [37, 38]. Da EME er en mikroekstraksjonsmetode med bruk av små volumer (µl), kan 

en reduksjon av volumet være av vesentlig betydning. Den elektrokinetiske migrasjonen 

mellom vannfasene og SLM vil reduseres som følge av redusert kontaktflate, når volumet 

minsker ved tap av væske. Dette bør unngås da EME-systemets effektivitet og stabilitet vil 

svekkes [7].  

Med utgangspunkt i analyttenes hydrofilisitet og hydrofobisitet (log P-verdi), må det benyttes 

et egnet organisk løsningsmiddel til dannelse av SLM, slik at analyttene problemfritt migrerer 

inn i og igjennom SLM. Et løsningsmiddel med lav vannløselighet, høyt dipolmoment, 

protonakseptoregenskaper, men ikke protondonoregenskaper, har vist seg å være essensielt 

for effektiv EME av upolare (log P > 2) basiske analytter. Av ovennevnte faktorer er 

2-nitrofenyloktyleter (NPOE) det best egnede løsningsmiddelet for denne gruppen analytter 
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[39]. Ved EME av polare basiske analytter (log P < 2) må det i tillegg til NPOE tilsettes en 

transportør til SLM, slik som bis(2-etylheksyl)fosfat (DEHP) og tris(2-etylheksyl)fosfat 

(TEHP). Kombinasjonen av disse sammen legger til rette for økning i polare basers diffusjon 

inn i og gjennom SLM [9, 40]. I senere tid er det vist at bruk av alkylerte fosfater og fosfitter, 

som bis(2-etylheksyl)fosfitt (DEHPi) og tributylfosfat (TBP), kan være egnet for samtidig 

EME av både polare og upolare basiske substanser [41]. Når sure analytter skal ekstraheres 

med EME må det benyttes helt andre organiske løsningsmidler i SLM, med gode 

hydrogenbindingsegenskaper og god polariserbarhet (evne til å danne momentante dipoler). 

Bruk av 1-oktanol som SLM for sure upolare (log P > 2) analytter, har vist seg å gi bedre 

ekstraksjonsbetingelser enn ved anvendelse av NPOE for denne gruppen analytter [40]. Som 

tidligere nevnt er EME også benyttet til å gjøre kvantitativ bestemmelse av uorganiske 

metallioner, og for gjennomføring av dette er det tidligere vist at toluen, 1-oktanol, 

1-oktanol+DEHP eller NPOE+DEHP er egnede løsemidler som SLM [40]. Selektiviteten og 

effektiviteten til EME-systemet kan på grunnlag av valgt organisk løsningsmiddel til dannelse 

av SLM, differensiere migrasjonen av substanser med ulike kjemisk-fysikalske egenskaper. 

Ved antakelse av at SLM er nøytral uten ladning, at hver enkelt analytt har enkeltladning, og 

at SLM er en konveksjonsfri væske i nærvær av et elektrisk felt, vil Nernst-Planck ligningen 

(2.4) kunne benyttes til å beskrive steady-state fluks (J) av en enkelt ionisk forbindelse 

gjennom prøveløsningen til grenseoverflaten ved SLM, igjennom SLM, og videre over til 

akseptorfasen [42]: 

J = -  
𝐷𝑖

ℎ
 (1 +  

𝑣

𝑙𝑛 𝑥
 ) (

𝑥−1

𝑥−exp(−𝑣)
) (𝑐𝑖 − 𝑐𝑖0  𝑒𝑥𝑝 (−𝑣)) (2.4) 

der Di er diffsjonsjonskoeffisienten til ionet, h er væskemembranens tykkelse, v er den 

dimensjonsløse drivkraften (definert i 2.5), x er forholdet mellom den totale 

ionekonsentrasjonen (ionebalansen) på prøve- og akseptorsiden av membranen, mens ci og ci0 

henholdsvis er konsentrasjonen av kation i som er involvert i grenselaget mellom prøve og 

SLM, og i grenselaget mellom SLM og akseptor [42].  

v = 
𝑧𝑒∆∅

𝑘𝑇
(2.5) 

der z er ladningen til en kationisk analytt, e er elementærladningen, ∆∅ er det elektriske 

potensialet over væskemembranen, k er en konstant og T er absolutt temperatur. For at fluksen 
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av analyttene fra prøven igjennom SLM og over til akseptorfasen skal være optimal, kan man 

fra ligning (2.4) og (2.5) se at SLM sin sammensetning, temperatur, ionebalanse og spenning 

er variabler med avgjørende betydning. Ved en økning i temperatur vil man av ligning (2.5) se 

at den dimensjonsløse drivkraften i systemet (v) reduseres og forvente en teoretisk reduksjon i 

massetransport, men dette motvirkes av at diffusjonskoeffisienten (Di) øker med økende 

temperatur. Tidligere publikasjoner har undersøkt problemstillingen ved å utføre EME ved 

forskjellige temperaturer med basiske analytter. Fluksen (J) viste seg å være 

temperaturavhenging med raskere fluks og raskere oppnåelse av steady-state ved bruk av 

høyere temperaturer. Det ble vist at ekstraksjoner gjennomført litt over romtemperatur var 

optimale for å oppnå god ekstraksjonshastighet, da den negative effekten temperatur har på 

den dimensjonsløse drivkraften i systemet er ubetydelig sammenlignet med den positive 

økningen av diffusjonskoeffisientens verdi. Økning av temperatur over 40 oC er ikke praktisk 

mulig, da dette kan føre til delvis degradering av SLM [42]. 

Ved å se på formel (2.4) vil man rent teoretisk forvente at en reduksjon av ionebalansen (x), 

en endring av forholdet mellom konsentrasjon av ioner i prøveløsningen og 

akseptorløsningen, resulterer i en økning av massetransport i EME-systemet. Når 

konsentrasjonen av ioner i akseptorløsningen økes slik at den her er større enn i 

prøveløsningen, er det i praksis vist at en reduksjon av ionebalansen initialt ga hurtigere 

massetransport og oppnåelse av steady-state. Om den tilførte spenningen i den elektriske 

kretsen øker vil ∆∅ øke i takt med tilførselen. Bruk av 300 V gir større fluks og raskere 

ekstraksjon av analyttene enn bruk av 50 V, men bruk av for høy spenning er problematisk 

grunnet økt elektrolyse [42]. 

I figur 2.1 er én ekstraksjonsenhet for EME av basiske analytter illustrert med grenselag der 

pH i kontaktflaten mellom væskefasene og SLM er endret. Tilstedeværelsen av endret pH i 

grenselagene ble relativt nylig visualisert i EME med 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 som både 

prøve- og akseptorfase, der sistnevnte var tilsatt fenolftalein-fargeindikator. Fenolftalein er en 

sensitiv fargeindikator som er fargeløs < pH 8,0, men som endrer utseende fra svakt rosa 

> pH 8,0 til å bli rosa ≥ pH 9,0. Etter 60 sekunder med EME skiftet fargen i akseptorfasen i 

området tett inntil SLM fra fargeløs til å bli rosa, samtidig som bulk akseptorløsning forble 

fargeløs. I et forsøk på å påvirke grenselaget ble bruk av varierende bufferstyrke undersøkt, 

men dette viste ingen effekt. Bruk av tributylfosfat i stedet for NPOE som SLM, og økt 

spenning resulterte heller ikke i fjerning av grenselaget [27].  
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Figur 2.2 Skjematisk illustrasjon av den elektriske kretsen i et EME-system. Omarbeidet fra [27]. 

Den enkelte ekstraksjonsenheten kan betraktes som en elektrisk krets, hvor den største 

andelen elektrisk motstand (resistans) befinner seg i SLM [43], se figur 2.2. Resistans i SLM 

(RSLM) kan deles opp i to uavhengige bidragsytere, membranresistans (Rløsemiddel) og 

ladningsoverføringsresistans (RCT, charge transfer). RCT er resistans relatert til nærværet og 

forekomsten av overføring av bakgrunnsioner og analyttioner i SLM, mens Rløsemiddel er 

resistans forårsaket av det organiske løsemiddelet. Sistnevnte er ofte veldig høy. 

Sammenlignet med RCT  og Rløsemiddel, er resistans i akseptorløsningen (Rakseptor) og 

prøveløsningen (Rprøve) liten, fordi begge fasene er vandige. Som konsekvens forekommer det 

største fallet av spenning i systemet over SLM.  SLM inneholder også en kapasitiv 

komponent (kondensator) som virker parallelt med motstandskomponenten (resistor). De 

kapasitive egenskapene oppstår som følge av to kondensatorer i serie: SLM-grenselaget ved 

prøvegrensesnittet (Cdonor) og SLM-grenselaget ved akseptorgrensesnittet (Cakseptor). Ved 

måling av den karakteristiske sammenhengen mellom impedans og frekvens har det blitt 

demonstrert at SLM som helhet vil oppføre seg som en parallellkobling av en resistor og en 

kondensator [27, 43]. Initielt i EME vil strømmen være høy grunnet ladning av 

kondensatorene. SLM er ladet i startfasen av ekstraksjonen, og ladningen blir momentant 

akkumulert i SLM-grenselaget ved både prøve- og akseptorgrensesnittene. Etter kort tid vil 
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SLM bli fullstendig ladet, deretter vil strømmen reduseres, og den vil være fullstendig 

avhengig av systemets resistivitet (RSLM og RCT). Fluksen av analytt- og bakgrunnsioner over 

SLM forårsaker forekomsten av den gjenværende strømmen. 

Når EME-systemet er innstilt for ekstraksjon av baser og katoden er lokalisert i den sure 

akseptorfasen, vil positive ladninger akkumulere i SLM-grenselaget ved grensesnittet til 

akseptorfasen (vist i figur 2.1). Negative ladninger vil korresponderende akkumulere i SLM-

grenselaget ved grensesnittet til prøvefasen, noe som momentant etablerer et elektrisk 

dobbeltlag (vist i figur 2.1) [27]. Teoretisk kan pH i dette elektriske dobbeltlaget variere fra 

pH i akseptorfasen [44]. Anioniske forbindelser i akseptorgrenselaget vil deretter migrere mot 

SLM-grensesnittet, og til en viss grad vil anionene transporteres inn i og gjennom SLM. 

Verifisering av anionmigrasjonen har tidligere blitt gjennomført med bruk av 

kompleksreaksjoner i EME. Ved tilsetning av ammoniummolybdat til prøven ble det dannet 

komplekser med fosfationer som farget prøven gul [27]. Endringen i pH er en gradvis prosess 

som påvirker massetransporten, og forhøyningen av pH har blitt observert for akseptorfaser 

over pH 5,8. For å sikre elektrokinetisk migrasjon over SLM-akseptorgrensesnittet bør pH i 

akseptorfasen være 3-4 enheter lavere enn pKa-verdiene til analyttene. I bulk akseptorfase vil 

derimot ikke pH påvirkes grunnet konveksjon [27].  

2.2 Væskekromatografi (HPLC-UV) 

I den kvalitative og kvantitative bestemmelsen av legemidler i farmasøytiske preparater og i 

biologisk materiale, er high-performance liquid chromatography (HPLC) den kromatografiske 

teknikken med størst utbredelse [4]. Et typisk oppsett av en HPLC er vist i figur 2.3. En 

pumpe styrer tilførselen og hastigheten av mobilfase forbi injeksjonsenheten, hvor prøven blir 

injisert og ført inn i analysesystemet. Prøven vil blandes med mobilfasen, passere igjennom 

kolonnen, videre føres til detektor og samles opp i avfallsbeholderen. Med pumpen kan man 

styre og kontrollere mobilfasehastigheten, noe som har betydning for grad av interaksjon 

mellom analyttene og stasjonærfasen i kolonnen. Høyere hastigheter vil gi kortere analysetid, 

men dette gir også økt trykk i systemet, og krever derfor et adskillig mer robust og kostbart 

HPLC-instrument. For å sikre et lavere baktrykk bør mobilfase med lav viskositet benyttes, 

og kolonnetemperatur kan økes. 
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Figur 2.3. Skjematisk illustrasjon av en typisk HPLC. Oversatt og modifisert fra [4]. 

Mobilfasesammensetningen bestemmes også med pumpen. Med et likt blandingsforhold 

under hele kjøringen gjøres det isokratisk eluering, men om tilførselen av mobilfase A gradvis 

nedsettes i forhold til mobilfase B, vil det gjøres en gradienteluering. Bruk av 

gradienteluering vil ofte være gunstig, da det kan gi bedre separasjon av analyttene og kortere 

analysetid. Dette skyldes prinsippet som væskekromatografi er bygget på. Under passasjen 

gjennom separasjonskolonnen vil analyttene fra den injiserte prøven retarderes grunnet 

interaksjoner med stasjonærfasen. Stasjonærfasens, mobilfasens og analyttenes fysikalske og 

kjemiske egenskaper, bestemmer graden av interaksjon seg imellom, og derav graden av 

retensjon. Dette er hovedsakelig grunnet de ulike fasenes forskjell i polaritet. Med opphav i 

ovennevnte vil de ulike analyttenes passasjetid være ulik, og de vil separeres [4]. 

Med hensyn til analyttene man ønsker å separere, velges det en stasjonærfase av egnet 

materiale. Ved bruk av en stasjonærfase som er mer polar enn mobilfasen, kalles prinsippet 

normalfasekromatografi. Omvendtfasekromatografi, der kolonnen er laget med en hydrofob 
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og upolar stasjonærfase, er derimot den vanligste og en av de mest anvendelige 

separasjonsprinsippene innenfor kromatografi. Stasjonærfasen er i de fleste tilfeller 

silikapartikler kjemisk koblet med forskjellige strukturer av hydrokarboner, med varierende 

lengder, som for eksempel C2, C8, C18, C30, fenyl og CN. Denne typen stasjonærfase 

retarderer i størst grad hydrofobe analytter på ikke-ionisert form, og retensjonen øker med 

bruk av lengre hydrokarbonkjeder, for eksempel C18 kontra C8. C18 er det mest brukte 

materiale for stasjonærfaser i omvendtfasekromatografi. Silikabaserte stasjonærfaser er 

vanligvis stabile i intervallet pH 2 - 8. Kolonnen består av pakkede porøse artikler hvor 

porestørrelsen  kan variere. 5 µm og 3 µm partikkelstørrelse benyttes på standard HPLC, men 

bruk av mindre partikkelstørrelse forutsetter bruk av Ultra HPLC (UHPLC) grunnet økningen 

i baktrykk. En reduksjon i partikkelstørrelse  gir høyere effektivitet med et høyt antall 

teoretiske plater, og derav smalere topper. Dette gjør at det kan benyttes kortere kolonner. 

Ved samtidig bruk av kolonner med en mindre intern diameter vil topphøyden bli enda større 

og smalere, noe som fører til et lavere forbruk av mobilfase [4]. Effekten er illustrert i figur 

2.4. 

Figur 2.4. Endring av intern kolonnediameters (Ø) og partikkeldiameters (µm) effekt topphøyde ved 

injeksjon av identisk volum. Figur er oversatt og hentet fra [4]. 

I væskekromatografi består mobilfasen av en blanding av et organisk løsemiddel og en vandig 

fase, hvor mobilfasestyrken i omvendtfasekromatografi bestemmes av den totale mengden 

organisk løsningsmiddel. Ved bruk av en relativt høyere andel vann enn organisk løsemiddel, 

vil den relative forekomsten av hydrofobe interaksjoner mellom analyttene og stasjonærfasen 

øke. Til motsetning vil en økning i bruk av andel organisk løsemiddel, føre til at de hydrofobe 

interaksjonene mellom analyttene og stasjonærfasen svekkes, og affiniteten for mobilfasen vil 
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bli større. Som følge av sistnevnte tilfelle vil retensjonen av analyttene nedsettes og 

passasjetiden gjennom kolonnen bli kortere. Det er viktig at mobilfasen ikke gir noen respons 

i detektoren, og tilstrekkelig høy renhetsgrad må benyttes for å hindre tilstopping av 

kolonnen. Et filter er derfor plassert i forkant av innsuget, samtidig som det ofte vil være 

gunstig å benytte en forkolonne for å fjerne diverse urenheter og partikler, da dette forlenger 

separasjonskolonnens levetid. Av miljø- og operatørhensyn bør mobilfasen være ikke-toksisk, 

ikke lett antennelig eller reaktiv. Metanol og acetonitril er blant de mest brukte organiske 

løsningsmidlene grunnet deres lave UV-cut off (190nm og 205 nm), relativt lave pris og 

toksisitet, samt deres gode blandbarhet med vann. Temperaturkontroll av både stasjonærfasen 

og mobilfasen er særdeles viktig, da for stor forskjell mellom fasene vil kunne føre til 

båndspredning [4].  

Ved bruk av omvendtfasekromatografi, som i denne oppgaven, er det flere faktorer som 

påvirker analyttenes retensjon. Nøytrale forbindelsers retensjon styres i all hovedsak av 

stasjonærfasen og mengden organisk løsningsmiddel i mobilfasen. For sure og basiske 

analytter vil ioniseringsgraden i sammenheng med pH, styre graden av retensjon. Retensjonen 

av ioniserte analytter på en hydrofob omvendtfasekolonne svekkes, da vannløsligheten er 

høyere. Ved å justere pH i mobilfasen, slik at alle analyttene enten er nøytrale eller fullstendig 

ionisert, med bakgrunn i deres respektive pKa-verdier, vil analyttenes separasjon være best 

reproduserbare [45]. Uavhengig av om analyttene er sure, basiske eller nøytrale, bør pH i 

mobilfasen derfor være kontrollert. Eventuelle ioniserbare forurensninger vil ha pH-avhengig 

retensjonstid, og kunne elueres samtidig med analyttene [4]. 

2.2.1 UV-detektor 

Det kjemisk-fysikalske prinsippet som UV-detektoren bygger på er spektroskopi, der 

interaksjonen mellom analytt og lys, i form av stoffers evne til å absorbere ultrafiolett stråling 

benyttes til å gjøre kvantitativ bestemmelse. Etter analytten har blitt separert fra resten av 

prøven og passert HPLC-kolonnen, blir den bestrålt med UV-lys i en flow-celle, der 

analyttens absorpsjon av UV-stråling blir målt ved spesifikke bølgelengder, typisk mellom 

190-350 nm. En prinsipskisse av en UV-detekor er illustrert i figur 2.5a, basert på [45]. 

Intensiteten av forbindelsene, med forutsetning at de har evnen til å absorbere 

elektromagnetisk stråling, vil være direkte proporsjonal med konsentrasjonen, som beskrevet i 

Beer-Lamberts lov: 
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A = log P0/P = ε • b • c (2.6) 

Der A er absorbansen, P0 er intensiteten av parallell monokromatisk stråling som treffer 

kyvetten, P er intensiteten av transmittert stråling, ε er en konstant (molar absorptivitet for en 

bestemt analytt), b er strålingveiens lengde gjennom prøven i flow-cellen, og c er 

konsentrasjon av analytt [46]. Responsen blir omdannet til et elektrisk signal, og blir registrert 

som topper i et kromatogram (for eksempel se figur 2.5b). Toppens areal benyttes deretter for 

kvantitativ bestemmelse. UV-detektoren er ofte inkludert som standard detektor i et 

HPLC-system, noe som skyldes at kostnaden ved kjøp er relativt lav sammenlignet med en 

moderne MS. Andre fordeler er at detektoren er enkel i bruk og egnet for å gjøre 

gradienteluering. Dog er det visse begrensninger det er viktig å være oppmerksom på. Det er 

viktig å velge mobilfase som i ingen eller svært liten grad absorberes. Sensitiviteten vil ikke 

alltid være tilstrekkelig ved bioanalyser, med en deteksjonsgrense kun ned mot 0,1-1,0 ng [4]. 

Selektiviteten vil begrenses når ulike forbindelser har UV-absorpsjon ved samme eller 

nærliggende bølgelengde. Detektoren kan heller ikke skille mellom analytter som separeres til 

samme tid på HPLC, og detekteres til samme tid. I motsetning til en MS vil ikke en UV-

detektor gi detaljert informasjon om analyttenes kjemiske struktur. 

 Figur 2.5a. Skjematisk illustrasjon av UV-detektor. Modifisert fra [45]. 
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Figur 2.5b. Eksempel på kromatogram fra HPLC-UV. 
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3 Metode og eksperimentelt 

3.1 Modellanalytter 

Det ble benyttet 10 basiske legemiddelsubstanser med lipofil karakter som modellanalytter i 

denne oppgaven. Felles for alle modellanalyttene er at de er av interesse for måling av 

konsentrasjon i serum eller urin, enten i rettstoksikologiske analyser, i antipsykotisk og 

antidepressiv terapi, eller i dopingkontroll. I tabell 3.1 er molekylstruktur, pKa-, log P-verdier 

og pKa - log P-verdier vist. 

Tabell 3.1. Oversikt over de 10 basiske modellanalyttene med kjemisk-fysikalske egenskaper. 

Analytt Struktur 
1

pKa 
2
,

basisk 

(sur) 

Log P 
2

pKa - 

Log P 
2 

PSA 

Kokain 8,85 2,28 6,57 55,84 Å 

Petidin 8,16 2,46 5,7 29, 54 Å 

Papaverin 6.03 3,08 2,95 49,81 Å 
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Mianserin 6,92 3,83 3,09 6,48 Å 

Prometazin 9,05 4,29 4,76 6,48 Å 

Haloperidol 
8,05 

13,96 
3.66 4,39 40, 54 Å 

Nortriptylin 10,47 4,43 6,04 12,03 Å 

Metadon 9,12 5,01 4,11 20,31 Å 
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Proklorperazin 
7,99 

2,20 
4,38 3,61 9,72 Å 

Loperamid 
9,41 

13,96 
4,77 4,64 43,78 Å

1
 strukturer er hentet fra: http://www.chemspider.com/ 

2 
pKa, log P og PSA er hentet fra: https://chemicalize.com/#/calculation 

3.2 Kjemikalier 

Alle kjemikalier som er brukt for å gjennomføre denne oppgaven er opplistet i tabell 3.2. 

Tabell 3.2. Liste over kjemikaliene, med renhetsgrad og produsent. 

Kjemikalier Renhet Produsent 

Vann 

(H2O) 
Ionebyttet, MilliQ 

Millipore 

(Oslo, Norge) 

Acetonitril 

(C2H3N) 
99.9 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

Maursyre 

(HCOOH) 
98 % 

Fluka Chemie GmbH 

(Buchs, Sveits) 

Etanol 

(C2H5OH) 
96 % 

Arcus 

(Nittedal, Norge) 

Metanol 

(CH3OH) 
100 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

http://www.chemspider.com/
https://chemicalize.com/#/calculation
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Saltsyre 

(HCl) 
37 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

Natriumhydroksid 

(NaOH) 
99,3 % 

VWR International 

(Leuven, Belgia) 

Natriumklorid 

(NaCl) 
99,5 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

2-Nitrofenyloktyleter 

(O2NC6H4O(CH2)7CH3) 
≥ 99 % 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

1-isopropyl-4-nitrobenzen 

((CH3)2CHC6H4NO2) 
> 98 % 

Tokyo Chemical industry 

(Tokyo, Japan) 

Diallylftalat 

(C6H4-1,2-(CO2CH2CH=CH2)2) 
97 % 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

1-etyl-2-nitrobenzen 

(C2H5C6H4NO2) 
≥ 99 % 

Fluka Chemie GmbH 

(Buchs, Sveits) 

Tributylfosfat 

((CH3(CH2)3O)3PO) 
≥ 99 % 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

Dodecanenitril 

(CH3(CH2)9CH2CN) 
99 % 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

Bis(2-etylheksyl)fosfat (DEHP) 

([CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)OH) 
97 % 

Fluka Chemie GmbH 

(Buchs, Sveits) 

Bis(2-etylheksyl)fosfitt (DEHPi) 

([CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H) 
96 % 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

Borsyre 

(H3BO3) 
99,8 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

Borax 

(Na2B4O7) 
99,5 % 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

Dimetylsulfoksid 

((CH3)2SO) 
≥ 99,5 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

BIS-TRIS propane 

(CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2) 
≥ 99,0 % (titration) 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

EPPS 

(C9H20N2O4S) 
≥ 99,5 % (titration) 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 

BES 

(C6H15NO5S) 
≥ 99,0 % (titration) 

Sigma-Aldrich GmbH 

(Steinhem, Tyskland) 
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3.3 Løsninger og buffere 

For å justere og kontrollere pH i donor- og akseptorfase ble det benyttet ulike bufferløsninger. 

Det ble også benyttet andre løsninger i forsøk på å påvirke pH-effekten mellom SLM og 

akseptorfase. 

3.3.1 Stamløsninger 

Til eksperimentene ble det laget og benyttet to ulike stamløsninger av modellanalyttene i 

tabell 3.1 til videre eksperimenter. Det ble også forsøkt å kombinere stamløsningen med flere 

modellanalytter, men grunnet sammenfallende retensjonstider eller for dårlig separasjon, ble 

ikke disse inkludert i det videre arbeidet (se Appendix I). 

Stamløsning 1, 1 mg/ml 5 baser 

5 baser: 20 mg av henholdsvis petidin, haloperidol, nortriptylin, metadon og loperamid, ble 

veid ut og løst opp i 20 ml etanol, til en sluttkonsentrasjon på 1 mg/ml.  

Stamløsning 2, 1mg/ml 10 baser 

10 baser: 10 mg av henholdsvis kokain, petidin, papaverin, mianserin, prometasin, 

haloperidol, nortriptylin, metadon, proklorperazin og loperamid, ble veid ut og løst i 10 ml 

etanol, til en sluttkonsentrasjon på 1 mg/ml. 

3.3.2 Bufferløsninger 

200 ml 50 mM fosfatbuffer pH 6,8  

100 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat-løsning: 1390 mg ble løst opp i destillert vann og 

Dinatriumhydrogenfosfat 

(Na2HPO4 • 12 H2O) 
98-101 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

Natriumhydrogenfosfat 

(NaH2PO4 • H2O) 
98-101 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

Bikarbonat 

(NaHCO3) 
99,5 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 

Natriumkarbonat 

(Na2CO3) 
99,9 % 

Merck KGaA  

(Darmstadt, Tyskland) 
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fortynnet til 100 ml.   

100 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat-løsning: 3580 mg ble løst opp i destillert vann og 

fortynnet til 100 ml.  

51,0 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 49,0 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble 

blandet og fortynnet til 200 ml med destillert vann. pH ble kontrollert med pH-meter og 

justert til pH 6,8 ved titrering [47].  

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 7,2  

100 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 100 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble laget 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 6.8. 

14 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 36 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble blandet 

sammen,  og deretter ble volumet doblet ved å fortynne med 50,0 ml destillert vann. pH ble 

kontrollert med pH-meter og justert til pH 7,2 ved titrering [47]. 

66,66 ml 50 mM fosfatbuffer pH 7,4  

100 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 100 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble laget 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 6.8. 

6,33 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 27 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble 

blandet sammen, deretter ble volumet doblet ved å fortynne med 33,33 ml destillert vann. pH 

ble kontrollert med pH-meter og justert til pH 7,4 ved titrering [47]. 

100 ml 50 mM fosfatbuffer pH 8,0  

100 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 100 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble laget 

som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 6.8. 

2,65 ml 100 mM natriumhydrogenfosfat og 47,35 ml 100 mM dinatriumhydrogenfosfat ble 

blandet sammen, deretter ble volumet doblet ved å fortynne med 50,0 ml destillert vann. pH 

ble kontrollert med pH-meter og justert til pH 8,0 ved titrering [47]. 

200 ml 50 mM boratbuffer pH 7,6  

100 ml 200 mM borsyre-løsning: 1240 mg borsyre ble løst opp i 100 ml destillert vann. 

100 ml 50 mM borax-løsning: 1905 mg ble veid ut og løst opp i 100 ml destillert vann. 
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50,0 ml 200 mM borsyre og 2,0 ml 50 mM borax ble blandet sammen og fortynnet til totalt 

volum 200 ml. pH ble kontrollert med pH-meter og justert til pH 7,6 med titrering [47].  

50 ml 50 mM boratbuffer pH 7,4 

100 ml 200 mM borsye og 100 ml 50 mM borax ble laget som beskrevet for 50 mM 

boratbuffer pH 7,6. 

En porsjon 50 mM boratbuffer pH 7,6 ble titret med 0,2 M borsyre til pH 7,4. 

100ml 50 mM karbonatbuffer pH 9,16 

100 ml 50 mM natriumkarbonat-løsning: 530 mg natriumkarbonat ble oppløst i 100 ml 

destillert vann.  

100 ml 50 mM bikarbonat-løsning: 420 mg bikarbonat ble oppløst i 100 ml destillert vann. 

10 ml 50 mM natriumkarbonat og 90 ml 50 mM bikarbonat ble blandet sammen, pH ble 

kontrollert med pH-meter og justert ved titrering [48]. 

100 ml 50 mM karbonatbuffer pH 10,14  

100 ml 50 mM natriumkarbonat- og bikarbonat-løsning ble laget som beskrevet for 50 mM 

natriumkarbonat-bikarbonatbuffer pH 9,16. 

60 ml 50 mM natriumkarbonat og 40 ml 50 mM bikarbonat ble blandet sammen, pH ble 

kontrollert med pH-meter og justert ved titrering [48]. 

50 mM EPPS-buffer pH 7,4 

633,3 mg EPPS ble veid ut, løst opp i destillert vann og fortynnet til 50 ml. Deretter ble pH-

kontrollert med pH-meter og løsningen ble titrert med ca. 15 ml 50 mM NaOH til pH 7,4. 

50 mM BIS-TRIS propane-buffer pH 7,4  

706,3 mg BIS-TRIS propane ble veid ut, løst opp i destillert vann og fortynnet til 50 ml. 

Deretter ble pH-kontrollert med pH-meter og løsningen ble titrert med ca. 60 ml 50 mM HCl 

til pH 7,4. 

50 mM BES-buffer pH 7,4  

534,3 mg BES ble veid ut, løst opp i destillert vann og fortynnet til 50 ml. Deretter ble pH-

kontrollert med pH-meter og løsningen ble titrert med ca. 35 ml 50 mM NaOH til pH 7,4. 
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3.3.3 Andre løsninger 

100 ml 10 mM HCl pH 2.0  

83 µl 37 % saltsyre ble fortynnet med destillert vann til 100 ml. 

100 ml 10 mM NaOH pH 12.0  

40 mg natriumhydroksid ble veid ut, og deretter løst i destillert vann til 100 ml. 

250 mM NaCl i 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 

50 mM fosfatbuffer ble laget som beskrevet for 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. 

5 M Nacl: 2,922 g natriumklorid ble løst opp i 10 ml destillert vann. 

Deretter ble 4,75 ml 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 blandet med 0,25 ml 5 M NaCl-løsning. 

2,5 mM NaCl i 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 

500 µl av 5 M NaCl-løsning ble fortynnet med 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 i forholdet 1:99. 

3.3.4 Standardløsninger 

Standardløsningene med konsentrasjon 10 µg/ml ble tillaget ved å pipettere ut 100 µl 

stamløsning, som videre ble fortynnet med bufferløsning til 10 ml. Alle løsningene ble lagret i 

kjøleskap og beskyttet mot lys når de ikke var i bruk.  

3.3.5 Prøveløsninger (donorløsning) 

Prøveløsningene ble tillaget med konsentrasjon 4 µg/ml. 4 ml av standardløsningen ble 

pipettert ut, og deretter fortynnet til 10 ml med den samme bufferløsningen som ble benyttet 

ved tillagning av standardløsningen. Alle løsningene ble lagret i kjøleskap og beskyttet mot 

lys når de ikke var i bruk. 
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96-brønns EME-systemet og dets komponenter er avbildet i figur 3.1. Bunnplaten ble laget på 

bestilling i rustfritt stål med 96 brønner og feste for klemme til videre kobling til 

spenningskilde (Instrumentverkstedet Fysisk institutt, UiO, Oslo Norge). Brønnene var 6 mm 

dype, 8 mm i diameter, og kunne teoretisk romme inntil 300 µl. Utgangspunktet for 

bunnplaten var en kommersielt tilgjengelig 96-brønnsplate i polypropylen (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) som har blitt benyttet i tidligere arbeid [27]. For å 

støtte opp topplaten ble avklipte pipettespisser festet med dobbeltsidig teip i alle fire hjørnene 

på bunnplaten. 

Som akseptorbrønn og membran ble det benyttet en topplate i 96-brønnsformat, med en 0,6 

cm bred og 100 µm tykk porøs filtermembran i hver enkelt brønn (MAIPN45, Merck 

Millipore, Billerica, MA, USA). For å forsegle brønnene ble det laget en kombinasjon av lokk 

og toppelektrode (platina, diameter 0,5 mm, K.A. Rasmussen, Hamar, Norge) ved å lime 

(Loctite Superglue, Henkel, Düsseldorf, Tyskland) platinatråd fast i en gummipropp. For å 

ikke perforere membranen ble enden av elektroden formet som en U (se figur 3.1). 

Toppelektroden ble fiksert ved at den forsiktig ble klemt ned i brønnen på topplaten. Deretter 

ble bunn- og topplaten fiksert ved at de varsomt ble presset sammen.  

På en agitator (Heidolph Vibramax 100, Heidolph, Schwabach, Tyskland) ble EME-oppsettet 

plassert og immobilisert med to justerbare klemmere. Ledninger ble festet til bunnplaten og 

toppelektroden med krokodilleklemmer, videre koblet til spenningskilden (ES 0300-0,45, 

Delta Elektronika V.B, Zierikzee, Nederland), og et digitalt multimeter (Agilent U1253A, 

Agilent Technologies, CA, USA) for måling av strøm i kretsen. Negativ pol fra 

spenningskilden ble direkte koblet til toppelektroden, slik at akseptorfasen ble påført negativt 

potensial, og derav bunnplaten med prøveløsningen, positivt potensial. 

pH i de tillagde akseptorløsningene ble kontrollert ved måling, med bruk av pH-meter (744 

pH Meter, Metrohm, Herisau, Sveits). 

3.4 Utstyr og oppsett av EME-systemet 
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Figur 3.1. EME-systemet, med utstyr og oppsett som brukt i denne oppgaven. 

3.5 Prosedyre for bruk av EME-systemet 

100 µl prøve, tillaget ved å oppløse modellanalyttene i en bufferløsning, ble pipettert ned i 

brønnene i bunnplaten. Den organiske væskemembranen ble deretter forberedt ved å pipettere 

3 µl organisk væske på den porøse hullfibermembranen på topplaten. Videre omtales denne 

væskemembranen som SLM (supported liquid membrane). Etter 15-20 sekunder, da den 

organiske væsken hadde fordelt seg jevnt utover PVDF-membranen ved hjelp av 

kapillærkrefter, ble eventuelt overskudd forsiktig tørket bort med  medisinsk tørkepapir. 

Topp-og bunnplaten ble deretter satt sammen, 100 µl av bufferløsning ble pipettert ned i 

brønnene i topplaten, etterfulgt av forsegling av brønnene i topplaten ved festing av 

toppelektrodene. Agitatoren ble justert til normal hastighet 900 rpm (rotasjoner per minutt), 

hvor det klargjorte EME-utstyret så ble plassert, og festet fast ved å skru til klemmene. 

Elektrodene ble festet med krokodilleklammer til toppelektrodene og på bunnplaten, for 

deretter å bli seriekoblet til multimeteret og spenningskilden som normalt var justert til 50 V. 

Ristingen og strømtilførselen ble igangsatt samtidig, og ekstraksjon ble normalt gjennomført 
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på 10 minutter. Enkelte av forsøkene ble gjort ved lengre eller kortere ekstraksjonstid, lavere 

eller høyere spenning, samt lavere eller høyere ristehastighet. Da ekstraksjonen var fullført, 

ble akseptorløsningen pipettert ut fra akseptorbrønnen og over i et prøveglass med innsats 

forenelig med HPLC-UV instrumentet. Toppelektrodene og bunnplaten ble rengjort daglig 

med ionebyttet vann og etanol. Månedlig ble også bunnplaten vasket i metanol på ultralydbad, 

med påfølgende skrubbing av hver enkelt brønn ved bruk av bomullspinner. 

3.6 HPLC-UV 

Ekstraktene (akseptorfase) fra EME-ekstraksjon ble injisert på en Agilent 1200 Series HPLC 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Modellanalyttene ble separert på en Gemini 

C18 omvendtfase-kolonne (Phenomex Torance, CA, USA), med kolonnelengde 150 mm, 

partikkelstørrelse 5 µm og indre diameter på 2 mm. Til deteksjon av modellanalyttene ble det 

benyttet UV-detektor med Agilent ChemStation for LC 3D Systems som programvare. 

For kvantitativ utregning av utbyttet ble kun bølgelengde 235 nm benyttet. Innledningsvis ble 

det gjort forsøk med varierende hurtighet for endring i mobilfasegradienten (se Appendix II 

for sammenligning). Det ble forsøkt både med raskere og langsommere økning av mobilfase 

B, men dette ga enten for dårlig separasjon av analyttene, eller for stor økning i analysetid 

uten at separasjonen ble forbedret. 

 Separasjonen av analyttene ble gjort med gradienteluering, med betingelsene som vist i tabell 

3.3. 
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Tabell 3.3. Beskrivelse av betingelsene for eluering ved bruk HPLC 

Parameter Verdi 

Deteksjonsbølgelengde 
214 nm og 235 nm 

Injeksjonsvolum 
20 µL 

Flowhastighet 

mobilfase 
0,4ml/minutt 

Analysetid 
25 min 

Kolonne 
C18 150 x 2 mm, 5 µm 

Kolonnetemperatur 
60 oC

Mobilfase A 
95 % 20 mM maursyre og 5 % acetonitril 

Mobilfase B 
5 % 20 mM maursyre og 95 % acetonitril 

Gradienteluering 

Tid Mobilfase A Mobilfase B 

0 min 100 % 0 % 

15 min 60 % 40 % 

17 min 60 % 40 % 

17,1 min 20 % 80 % 

19 min 20 % 80 % 

19,1 min 100 % 0 % 

25 min 100 % 0 % 
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3.7 Beregning av konsentrasjon og utbytte 

Konsentrasjon av hver enkelt analytt i akseptorfasen ble beregnet ved bruk av formel (3.1): 

Ca = 
𝑊𝑝

𝑊𝑠𝑡𝑑
• Cstd, (3.1) 

der Ca er konsentrasjon av analytt i akseptorløsningen, Wp er topparealet for analytten fra 

akseptorfasen, Wstd er topparealet for analytten fra standardløsningen, og Cstd er den kjente 

konsentrasjonen av analytt i standardløsningen. 

Utbyttet av hver enkelt analytt etter ekstraksjon ble beregnet med formel (3.2): 

R = 
𝑛𝑎

𝑛𝑝
• 100 % = 

𝑉𝑎𝐶𝑎

𝑉𝑝𝐶𝑝
• 100 %, (3.2) 

der R er utbytte av analytt i %, na er antall mol av analytt i akseptorfasen etter ekstraksjon, 

mens np er antall mol av analytt i prøven før ekstraksjon. Va og Vp er volum av henholdsvis 

akseptorløsningen og prøven, Ca og Cp er konsentrasjon av analytt i akseptorløsningen etter 

ekstraksjon, og i prøven før ekstraksjon [7]. 
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4 Resultater og diskusjon 

4.1 Teknisk 

Tidligere har EME blitt utført i små glassvialer [7], men også i 96-brønn-systemer med 

aluminiumsfolie som elektroder, hvor forberedelse av utstyr har vært en noe omfattende 

prosess [33, 49]. Nylig har eksperimenter med modifisering av kommersielt tilgjengelig 

Agilent 96-brønnsplate i poylypropylen blitt gjennomført med suksess. Platen ble modifisert 

ved at en rad med åtte brønner ble skåret av, bunnen av hver enkelt brønn ble så perforert med 

sølvtråd, deretter forseglet med lim, slik at permanente bunnelektroder ble konstruert (se figur 

4.1). Dette ga et EME-utstyrsoppsett som ville la seg gjenbruke [27]. Ulempen med dette 

utstyrsoppsettet er at det er tidkrevende å lage, og ikke lar seg standardisere i vesentlig grad. 

For at anvendelsen av EME skal utvikles videre til å bli en utbredt metode for 

prøveopparbeidelse er det behov for en multibrønnplate, som er robust, enkel i bruk, samt 

egnet og beregnet for gjenbruk. En 96-brønns EME-bunnplate i stål ble konstruert til bruk i 

denne oppgaven (se avsnitt og figur 3.1). 

Figur 4.1. Modifisert Agilent 96-brønnsplate i polypropylen. Hentet fra [50]. 

For å undersøke yteevnen til den nye stålbunnplaten ble innledende forsøk med både 

stålbunnplaten og polypropylenplaten gjennomført, med de eksakt samme 

ekstraksjonsbetingelsene og fem basiske modellanalyttene som i arbeidet til Restan et al [27]. 

Stamløsning 1, 5 baser (petidin, haloperidol, nortriptylin, metadon og loperamid) ble 

ekstrahert med 10 mM saltsyre i prøven og akseptorfasen, ved 50 V og agitasjonshastighet 

900 rpm, men med toppelektroder i platina i stedet for sølv [27]. Under ekstraksjon ble 
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strømmen kontinuerlig kontrollert, og avlest hvert minutt. Dataene fra disse forsøkene, er 

illustrert i figur 4.2a og b. Ved sammenligning av ekstraksjonsutbyttene for de to bunnplatene 

viser figur 4.2a tydelig at den nye bunnplatens ytelse er på nivå med bruk av 

polypropylenbunnplaten med sølvelektroder. Det observerte ekstraksjonsutbyttet var noe 

høyere (10,6-11,9 %) med unntak av petidin (-6,8 %). Figur 4.1b viser en noe bedre presisjon 

for alle modellanalyttene ved bruk av stålbunnplaten kontra polypropylenbrønn (1,3-5,2 %), 

og kravet om < 15 % RSD var tilfredsstilt for alle analyttene. Målt strøm var aldri i nærheten 

av å overstige 50 µA/brønn, som tidligere er vist å være viktig for å oppnå et stabilt 

ekstraksjonssytem. Ved høyere strøm vil elektrolyse og bobledannelse påvirke 

ekstraksjonseffektiviteten og presisjonen til systemet [17]. 

Figur 4.2a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene i 5 baser ved standard ekstraksjonsbetingelser. 

Akseptorfase: 100 µl 10 mM HCl. Prøve: 100 µl 5 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10,0 mM HCl. SLM: 

NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4 

Figur 4.2b. Oversikt over RSD-verdier for modellanalyttene i 5 baser.  For betingelser se figur 4.2a. 
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I et forsøk på å lage et enda enklere EME-oppsett ble det også laget en 2. utgave av 

stålbunnplaten, med toppelektrodelokk i stål og bananpluggkoblinger, men denne ble 

ekskludert i det videre arbeidet. Praktiske problemer som følge av økt vekt på oppsettet, ga 

større variabilitet i utbytter og dårlig presisjon (se Appendix III). I det videre arbeidet i denne 

oppgaven ble den første utformingen av stålbunnplaten, med toppelektroder av platina, 

benyttet for gjennomføring av EME.  

4.2 Eksperimentelle parameteres påvirkning på pH-

grenselag 

Fra litteraturen er det som nevnt i avsnitt 2.1 relativt nylig blitt kjent at det forekommer lokale 

pH-effekter under EME, i form av grenselag med forhøyet pH i grensesnittet mellom SLM og 

akseptorfasen [27]. Ved ekstraksjon av basiske substanser vil forekomsten av forhøyet pH i 

pH-grenselaget tilta, i takt med økning fra pH 2,0 til nøytral pH i akseptorfasen. Under EME 

ved pH < 4,8 i akseptorfasen ble det tidligere observert utbytter i området 66-97 %, men når 

pH videre ble økt til 5,8-6,8 sank utbyttene til 21-62 %. Dette ble tilskrevet den eleverte pH-

tilstanden i SLM/akseptor-grensesnittet [27]. Forekomsten av lokale pH-effekter er av stor 

betydning for ekstraksjonsutbyttet, selektiviteten og reproduserbarheten til EME som metode 

for prøveopparbeidelse. For å undersøke om pH-grenselaget kunne svekkes eller fjernes helt, 

ble endring av eksperimentelle betingelser testet ut med hensyn til tidligere arbeid. Disse 

forsøkene beskrives i dette avsnittet. 

For bedre å kunne observere forandringer i pH-grenselag og ekstraksjonsselektivitet var det 

ønskelig å øke antallet modellanalytter i forhold til tidligere arbeid [27]. Stamløsning 2, 10 

baser, ble laget ved å legge til fem nye lipofile basiske legemidler (kokain, papaverin, 

mianserin, prometazin og proklorperain) i en ny blanding med modellanalyttene fra 5 baser. 

Den nye prøveløsningen bestod av analytter med log P 2,28 - 5,01 og pKa 6,03 - 10,47. Før 

videre undersøkelser, ble retensjonstidene til hver enkelt modellanalytt bestemt ved separate 

ekstraksjoner, og separate analysekjøringer på HPLC-UV. Separasjon av 10 baser er vist i 

figur 4.3. Basert på optimaliserte betingelser for upolare basiske substanser i tilgjengelig 

litteratur, ble prøveløsningen laget ved å fortynne 10 baser, i 10 mM saltsyre pH 2,0 [29, 51]. 

NPOE ble benyttet som organisk løsemiddel i SLM, agitasjonshastighet ble satt til 900 rpm 

[33], og ekstraksjonstiden var 10 minutter. 



Resultater og diskusjon 

33 

Figur 4.3 Kromatogram av 10 µg/ml 10 baser i 10 mM HCl pH 2,0. 

Som referanse og til sammenligning med senere forsøk med endrede ekstraksjonsparametere, 

ble yteevnen til stålbunnplaten på nytt demonstrert med den nye modellanalyttmiksen. 

Ekstraksjonsutbyttet ved EME fra prøve 10 mM HCl pH 2,0 over til akseptorfase bestående 

av 10 mM saltsyre pH 2,0 ble målt, og RSD beregnet (vist i figur 4.3a og b). 

Standardbetingelser for de videre forsøkene var de samme som for EME med optimaliserte 

betingelser, med unntak av bruk av 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 som akseptorfase. Dette var 

for å kunne undersøke det basiske pH-grenselaget. For å karakterisere suksessfull fjerning av 

pH-grenselaget, ble det antatt at modellanalyttene med relativt høy pKa-verdi ville oppnå 

ekstraksjonsutbytter som var sammenlignbare med EME ved optimale betingelser, fra prøve 

pH 2,0 til akseptor pH 2,0. Ved endring fra sure betingelser til nøytrale betingelser i 

akseptorfasen, vil likevekten som styrer elektrokinetisk migrasjon fra prøven, over SLM og 

videre til akseptorfasen svekkes, som følge av at ioniseringsgraden av de ekstraherte 

analyttene vil minske. Substanser med lavere pKa-verdier ville derfor ikke kunne forventes å 

nå samme ekstraksjonsutbytter, da de ikke ville være fullstendig ionisert når pH ≥ 6,8. Om 

ekstraksjonsutbyttet ville nærme seg samme nivå som ved EME med akseptorfase pH 2,0, var 

det derfor rimelig å anta at buffersystemet hadde svekket det basiske grenselaget til en viss 

grad.  
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Figur 4.4a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene, 10 baser ved standard ekstraksjonsbetingelser. 

Akseptorfase: 100 µl 10,0 mM HCl pH 2,0. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10,0 mM HCl 

pH 2,0. SLM: NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4 

Figur 4.4b. Oversikt over RSD-verdier for modellanalyttene. For betingelser se figur 4.4a. 

Av figur 4.4.a kan man se at ekstraksjon av 10 baser med den nye bunnplaten i likhet med 

ekstraksjon av 5 baser var særdeles effektivt for alle analyttene. Med unntak av 

proklorperazin hadde alle analyttene ekstraksjonsutbytter mellom 90 og 100 %, og 

tilfredsstillende presisjon (RSD < 15 %). Proklorperazin hadde vesentlig lavere 

ekstraksjonsutbytte og større standardavvik, noe som trolig skyldes at stoffet er dibasisk. 

Under sure betingelser har det to basiske grupper som er protonert. 

0

20

40

60

80

100

U
tb

y
tt

e
 %

 

Utbytte av 10 baser, pH 2 - pH 2 

Kokain Petidin Papaverin Mianserin Prometazin

Haloperidol Nortriptylin Metadon Proklorperazin Loperamid

0

10

20

30

R
S

D
 %

 

RSD av 10 baser, pH 2 - pH 2 

Kokain Petidin Papaverin Mianserin Prometazin

Haloperidol Nortriptylin Metadon Proklorperazin Loperamid



Resultater og diskusjon 

35 

4.2.1 Buffertype i akseptorfase 

Bruk av forskjellige bufferløsninger er tidligere benyttet for å optimalisere EME av basiske 

legemidler. Fosfat, format og acetat ble benyttet i både prøve- og akseptorfasen for å 

stabilisere pH i EME-systemet. De negative effektene av elektrolyse ble vist å være 

neglisjerbar ved bruk av buffere, ved at pH i bulk askeptorløsning ble stabilisert [27]. I et 

forsøk på å motvirke det forhøyede pH-grenselaget ble bruk av forskjellig bufferstyrke 

undersøkt, uten å vise noen effekt [27]. Dog har det ikke blitt undersøkt hva slags betydning 

bruk av forskjellige typer buffersystemer har for pH-grenselaget i EME. Fem forskjellige 

bufferløsninger ble testet som akseptorfaser: to konvensjonelle buffersystemer med 50 mM 

løsninger av fosfat og borat, samt 50 mM løsninger av tre utvalgte Good buffere, EPPS, BIS-

TRIS propane og BES. pH i buffersystemene ble justert til pH 7,4 for å simulere fysiologisk 

pH, og ville i utgangspunktet være gunstig med hensyn til å fremme tilstedeværelsen av det 

basiske grenselaget. Resultatene av disse forsøkene er illustrert i figur 4.5a og 4.5b.  

Figur 4.5a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved bruk av forskjellige buffere i akseptorfasen. 

Akseptorfase: 100 µl 50 mM buffer. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10,0 mM HCl. SLM: 

NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4 
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 Figur 4.5b. Oversikt over RSD-verdier for modellanalytter med ekstraksjonsutbytter > 10%. Betingelser: 

se figur 4.5a 

Ekstraksjonsutbyttene var lave uavhengig av buffertype ved pH 7,4, sammenlignet med EME 

under optimale betingelser (pH 2,0 - pH 2,0). Kriteriet for tilfredsstillende ekstraksjonsutbytte 

ble satt til > 40 % basert på tidligere erfaringer i forskningsmiljøet. Fosfat var den bufferen 

som ga best resultater i hensyn til dette kriteriet, med ekstraksjonsutbytter av kokain, petidin 

og nortriptylin > 40 %. Resten av modellanalyttene hadde utbytter < 40 %. Med hensyn til 

selektivitet ga de fire andre bufferne lignende resultater, hvor forholdet mellom utbyttene av 

analyttene var relativt like. Ved økt pH i akseptorfase ble presisjonen betydelig forverret for 

flertallet av analyttene, med store RSD-verdier. Da RSD generelt vil øke betraktelig med 

minkende utbytte, er ikke RSD oppgitt for modellanalyttene med utbytte < 10 % i figur 4.5b, 

eller videre i denne oppgaven. To av Good-bufferne ga også bra presisjon, men grunnet 

dårligere utbytter ble ikke disse benyttet videre. Under ekstraksjon, holdt strømmen i systemet 

seg i området 5 - 50 µA/brønn, med små variasjoner fra buffer til buffer. Av figur 4.5a og b er 

det vist at fosfatbuffer helhetlig ga best ytelse, i form av best utbytte og best presisjon. 

Variasjon i utbyttene av hver enkelt analytt var forholdsmessig like uavhengig av buffertype, 

noe som indikerte at grenselaget var tilstede uansett type buffer. 

4.2.2 Væskemembran 

Tidligere er det vist at sammensetningen av SLM må tilpasses analyttenes kjemisk-fysikalske 

egenskaper for å oppnå høyt utbytte og lavt standardavvik. I tidligere publikasjoner har det 

blitt sett på bruk av ulike organiske løsemidler i SLM med hensyn til å øke ytelsen ved 
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ekstraksjon av basiske analytter [39, 41, 52]. Med mål om å undersøke sammensetningen av 

SLM sin betydning for det basiske pH-grenselaget, ble EME med åtte forskjellige organiske 

løsemidellkombinasjoner gjennomført: tributylfosfat (TBP), 1-isopropyl-4-nitrobenzen 

(IPNB), bis(2-etylheksyl)fosfat (DEHP), 1-etyl-2-nitrobenzen (ENB), bis(2-etylheksyl)fosfitt 

(DEHPi), diallylftalat, dodecanenitril, NPOE+TBP (95:5), NPOE+DEHP (95:5) og 

NPOE+DEHPi (95:5). Separate ekstraksjoner med 10 baser ble utført med 50 V og 900 rpm i 

10 minutter. Resultatet ble deretter sammenlignet med ytelsen til NPOE som løsemiddel i 

SLM. Bruk av andre organiske løsemidler enn NPOE viste seg å være problematisk, med 

skiftende retensjonstider, stor økning i antall topper i kromatogrammene, og interferens som 

ga svært usikre data. Blanke prøver med hver enkelt SLM-kombinasjon ble derfor ekstrahert 

for å undersøke forekomst av lekkasje. Ved bruk av ENB, diallylftalat og IPNB viste 

kromatogrammene særdeles mange topper etter ekstraksjon av blank prøve. TBP, 

dodecanenitril, NPOE+DEHPi (95:5), NPOE+TBP (95:5), og NPOE+DEHP (95:5), ga noe 

mindre potensiell interferens, dog nok til at bestemmelse av analyttene ikke kunne gjøres med 

stor sikkerhet. Kun NPOE ga blanke kromatogrammer. Da dette løsemiddelet er godt egnet 

med bakgrunn i egne og publiserte erfaringer [7], ble kun NPOE brukt i de videre forsøkene. 

4.2.3 Salt i akseptorfase 

Bruk av 1-5 % (vekt/volum) natriumklorid (NaCl) i prøvefasen i et EME-system med NPOE 

immobilisert i hullfiber som væskemembran har tidligere blitt undersøkt. Ekstraksjon av 17 

upolare basiske substanser ble med hensyn til strøm i systemet, repeterbarhet og utbytte 

gjennomført [53]. Dette viste ingen tegn til økt strøm, penetrering av Na
+
 gjennom SLM eller

økt utbytte og presisjon. Derimot resulterte bruk av NaCl i signifikant nedgang i 

ekstraksjonsutbytte og høyere RSD-verdier for åtte analytter. Reduksjon i utbytte ved bruk av 

salt kan forklares med at ionebalansen øker, slik at ekstraksjonseffektiviteten går ned som 

følge av lavere fluks gjennom membranen, og som følge av ionpardannelse med SLM. Da 

bruk av salt i prøven viste negativ påvirkning på EME i tidligere arbeid, var det derfor 

interessant å undersøke effekt på utbytte og selektivitet ved tilsetning til akseptorfasen. 10 

baser i 10 mM HCl pH 2,0 ble ekstrahert med standardbetingelser, i 10 minutter, med NPOE 

som SLM og 50 V. Det ble laget to nye akseptorfaser av 50 mM fosfatbuffer pH 6,8, hvor det 

henholdsvis ble tilsatt 2,5 mM NaCl og 250 mM NaCl. Resultatene med sammenligning til 

uten bruk av salt kan sees i figur 4.6a og b. 
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Figur 4.6a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved tilsettning av NaCl til akseptorfasen. 

Akseptorfase: 100 µl 2,5 mM NaCl i 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 

µg/ml i 10,0 mM HCl. SLM: NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4 

 Figur 4.6b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10% ved tilsettning av NaCl til akseptorfasen. For betingelser se figur 4.6a. 

Bruk av 250 mM NaCl-tilsettning lot seg ikke gjennomføre, da det resulterte i svidd membran 

som følge av massiv økt strøm. Som vist i figur 4.6a ga bruk av 2,5 mM NaCl noe høyere 

utbytter sammenlignet med akseptorfase uten tilsetning. Strømmen var også noe høyere, men 

oversteg ikke 50 µA/brønn. Som vist i figur 4.6b økte presisjonen for analyttene som 

oppnådde høye utbytter (> 60 %), mens variasjonen var noe større for analyttene med 
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tilfredsstillende utbytter (> 40%). Som antatt på forhånd tydet resultatene på en økt fluks som 

følge av redusert ionebalanse. Til tross for økt utbytte, var den forholdsvise økningen av hver 

enkelt modellanalytt lik. Papaverin, mianserin, prometazin og proklorperazin ble ikke 

ekstrahert i nærheten av så stor grad som ved optimale betingelser, derav var det ingen 

indikasjon på at salt påvirket pH-grenselag eller selektivitet. 

4.2.4 Spenning 

Med hensyn til å oppnå høye ekstraksjonsutbytter og god reproduserbarhet i forskjellige 

EME-systemer har bruk av ulik spenning tidligere blitt undersøkt [7, 49]. I et EME-system 

med hullfibermembran har bruk av 300 V vært optimalt for effektive ekstraksjoner [7, 29]. I 

senere publikasjoner er det vist at spenningen må reduseres ved bruk av flate filtermembraner, 

da de er tynnere. Fluksen over SLM øker som følge av diffusjonskoeffisientens (Di) økte 

betydning for fluks ved reduksjon i membranens tykkelse (h) (se Nernst-Planck, formel (2.4)). 

I 96-brønnssystemer har en reduksjon av spenningen fra 300 V til 50 V gitt optimale 

ekstraksjonsbetingelser, hvor strømmen er holdt under 50 µA for å minimere elektrolyse 

 [27, 31]. Dette kan forklares i Ohms lov (avsnitt 2.1), der man kan se at strømmen øker i takt 

med økt spenning, med forutsetning i at motstanden ikke øker eller kun øker i neglisjerbar 

grad. Det har tidligere blitt undersøkt om pH-grenselag kunne svekkes ved å sammenligne 

ytelsen av ekstraksjon med 20 V og 80 V, med bruk av TBP og NPOE som SLM. Bruk av 80 

V viste å gi høyere ekstraksjonsutbytter for enkelte av analyttene [27]. For nærmere å 

undersøke i hvilken grad bruk av ulike spenninger potensielt kan svekke det forhøyde 

pH-grenselaget i grensesnittet mellom SLM og akseptorfasen, ble 10 baser i 10 mM HCl 

pH 2,0 ekstrahert med NPOE som SLM ved fem forskjellige spenningsnivåer, 10 - 100 V i 

10 minutter, med 900 rpm agitasjon, over til akseptorfase bestående av 50 mM fosfatbuffer 

pH 6,8. Resultatene er vist i figur 4.7a og b.  

Tabell 4.1. Oversikt over maksimal strøm i systemet under ekstraksjon med økende spenning. 

Ekstraksjonsbetingelser: se figur 4.7a. 

Spenning 10 V 25 V 50 V 75 V 100 V 

Maks. strøm 

µm/brønn 
< 1,3 < 2,8 < 28,0 < 141,3 < 582,5 
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Figur 4.7a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved økende spenning. Akseptorfase: 100 µl 50 mM 

fosfatbuffer pH 6,8. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10,0 mM HCl. SLM: NPOE. 

Spenning: 10-100 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4. *bestemmelse av analytt vanskelig 

grunnet lavt utbytte og interferens. 

Figur 4.7b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter > 10%  ved 

økende spenning. For betingelser se figur 4.7a. 

Analyttene med gjennomgående tilfredsstillende ekstraksjonsutbytter, kokain, petidin, 

nortriptylin og metadon fikk økte utbytter opp til 50 V. Petidin og kokain nådde først 

ekstraksjonslikevekt ved 75 V, og fikk reduserte utbytter ved 100 V. Ved bruk av 10 - 50 V 
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viser tabell 4.1 at strømmen aldri oversteg grensen med fare for betydelig elektrolyse, men at 

dette derimot kun være et problem ved 75 V - 100 V. Flertallet av analyttene med > 10 % 

ekstraksjonsutbytte fikk reduserte utbytter med bruk av 100 V, og økt forekomst av 

elektrolyse kan være en årsak til dette. Presisjonen bedret seg i takt med økende spenning, og 

den ble stabilisert ved 50 V. Standardavvikene ble lavere ved å øke spenningen til 100 V, med 

unntak av petidin. Dog ble ikke tilfredsstillende presisjon for flertallet av modellanalyttene 

oppnådd (RSD < 15 %). Det var lite som tydet på at pH-grenselaget ble svekket i betraktelig 

grad, da ekstraksjonsutbyttene for papaverin, mianserin, proklorperazin og prometazin var 

lave uavhengig av spenningen. 

4.2.5 Ekstraksjonstid 

Utbytte har tidligere blitt undersøkt som funksjon av ekstraksjonstid i EME. Utbyttene vil 

fortsette å øke med økende ekstraksjonstider til et nivå der de oppnår ekstraksjonslikevekt. 

Ulike substanser vil nå likevekt til forskjellig tid [7]. I motsetning til i LPME, vil 

massetransport gjennom det stillestående grenselaget av prøve- og akseptorløsning i 

kontaktflaten til SLM forekomme hurtig i EME. Dette er grunnet massetransport ved 

elektrokinetisk migrasjon i tillegg til diffusjon, hvor diffusjon alene er av mindre betydning 

[29]. For å undersøke om lengre ekstraksjonstider kunne påvirke pH-grenselaget, ble EME av 

10 baser gjennomført ved standardbetingelser. Det ble påsatt 50 V, 900 rpm agitasjon, NPOE 

ble benyttet som SLM, 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 som akseptorfase, og i prøven var 

modellanalyttene løst i 10 mM HCl. Resultatene er illustrert med grafer i figur 4.8a og b. 

Tabell 4.2. Oversikt over maksimal strøm i systemet under ekstraksjon ved ulike ekstraksjonstider. 

Ekstraksjonsbetingelser: se figur 4.8a. 

Tid, min 5 10 30 60 

Maks. strøm 

µm/brønn 
< 63,5 < 133,5 < 2,9 < 4,4 
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 Figur 4.8.a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved økende ekstraksjonstid. Akseptorfase: 100 µl 

50 mM fosfatbuffer pH 6,8. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10,0 mM HCl. SLM: NPOE. 

Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 5-60 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4. *bestemmelse av analytt vanskelig 

grunnet lavt utbytte og interferens. 

Figur 4.8b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  ved økende ekstraksjonstid. For betingelser se figur 4.8a. 
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Av grafene i figur 4.8a kan man se at de samme fire modellanalyttene (kokain, petidin, 

nortriptylin og metadon) som har gitt tilfredsstillende resultater i tidligere forsøk, ble 

ekstrahert i tilfredsstillende grad allerede etter 5 minutter. Petidin og loperamid opplevde en 

nedgang når ekstraksjonstiden ble økt til 10 minutter, noe som trolig skyldes eksperimentell 

usikkerhet som følge av høy strøm (tabell 4.2). Derimot økte utbyttene av alle analyttene ved 

å forlenge ekstraksjonen til 30 minutter, med unntak mianserin, prometazin og papaverin. 

Sammen med proklorperazin ble disse analyttene ekstrahert i liten grad uavhengig av tiden. 

Ved å øke ekstraksjonstiden til 60 minutter, resulterte det i en generell nedgang i utbytte av 

alle analyttene, bortsett fra petidin som fortsatte å øke. Dette viste at ekstraksjonslikevekt ble 

oppnådd etter 30 minutter for alle analyttene unntatt de fire sistnevnte. Av figur 4.8b kan vi se 

at presisjonen var dårligst ved 10 minutter ekstraksjonstid, og at standardavvikene sank 

betydelig i takt med forlenget ekstraksjonstid. Målt strøm ved ekstraksjon i 10 minutter var 

markant høyere enn ved de andre ekstraksjonstidene, og betraktelig mer enn 50 µA/brønn. 

Elektrolyse har trolig påvirket både utbyttene og presisjonen. Da ekstraksjonens ytelse i 

helhet ikke nærmet seg resultatene ved ekstraksjon fra prøve pH 2,0 til akseptorfase pH 2,0 

(se figur 4.2a), ble det vist at bruk av forlenget ekstraksjonstid ikke fjernet eller svekket pH-

grenselaget, eller effekten av dette med hensyn til selektivitet. 

4.2.6 Agitasjonshastighet 

Sterk agitasjon har tidligere blitt observert å svekke den ugunstige effekten det stillestående 

grenselaget av donor- og akseptorløsning i kontaktflaten til SLM har for ekstraksjonsutbytte 

[9]. 900 rpm har blitt vist å være en egnet agitasjonshastighet for å oppnå god ytelse [27, 33]. 

For å undersøke om basiske pH-grenselag også kunne påvirkes ved å endre 

agitasjonshastighet, ble EME utført ved fire forskjellige hastigheter (0-1200 rpm). 10 baser 

løst i 10 mM HCl pH 2,0 ble ekstrahert med standardbetingelser, 50 V i 10 minutter over til 

akseptorfase 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. Strømmen økte i takt med økning i 

agitasjonshastighet, dog steg ikke strømmen høyere enn 11 µA/brønn ved 1200 rpm. 

Resultatene er vist i figur 4.9a og b.  
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 Figur 4.9a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved varierende agitasjonshastighet. Akseptorfase: 

100 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10,0 mM HCl. SLM: 

NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 0-1200 rpm. n=4 

 Figur 4.9b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  ved varierende agitasjonshastighet. For betingelser se figur 4.9a. 

Ved fraværende eller lav ristehastighet, ble det vist at agitasjon er essensielt for å 

gjennomføre EME. Bruk av 1200 rpm ga høyere utbytter enn agitasjon ved 900 rpm, og den 

forholdsvise økningen av enkeltanalyttene var generelt sammenlignbar. Det kan forklares med 

økt kontaktflate mellom prøveløsningen og SLM ved økt agitasjon. Presisjonen til kokain, 

petidin og metadon bedret seg i liten grad ved økt agitasjon, mens presisjonen bedret seg 
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prosentvis i stor grad for haloperidol, nortriptylin og loperamid. Til tross for noe bedre ytelse 

med bruk av 1200 rpm, ble agitasjonshastigheten av praktiske årsaker holdt til 900 rpm. For å 

gjøre resultatene av de enkeltvise endringene av de ulike ekstraksjonsparametrene 

sammenlignbare, måtte agitasjonshastigheten holdes konstant i videre forsøk. Det er tenkelig 

at risikoen for dannelse av luftbobler og lekkasje av prøve fra bunnplaten er større ved 1200 

rpm enn 900 rpm. Kraftigere risting ga ikke endret ekstraksjonsselektivitet eller svekkelse av 

pH-grenselaget i betydelig grad. Ubyttene av mianserin, prometazin, proklorperazin og 

papaverin var fremdeles lave.  

4.2.7 Konklusjon 

Det er lite som tydet på at pH-grenselag kan fjernes eller svekkes ved å manipulere eller 

forandre eksperimentelle parametere. Ekstraksjonseffektiviteten og presisjonen  kan forbedres 

ved optimalisering, men flere av analyttene vil ikke oppnå tilfredsstillende ytelse. 

Ekstraksjonseffektiviteten av og presisjonen til papaverin, mianserin, prometazin og 

proklorperazin var gjennomgående lav uavhengig av hvilken parameter som ble optimalisert. 

Utbyttene av disse steg aldri over 10 %, og var ikke i nærheten av samme utbytter som ved 

ekstraksjon fra pH 2,0 til pH 2,0. 

4.3 Grunnleggende undersøkelse av selektivitet i EME 

ved justering av pH  

4.3.1 Varierende pH i prøvefasen 

EME av basiske upolare legemidler i vandige prøver er som tidligere nevnt vist å gi god 

ytelse ved ekstraksjon under sure forhold, fra prøvefase pH 2,0 til akseptorfase pH 2,0 [7, 27]. 

I biologiske matrikser vil pH være høyere (fysiologisk pH ≈ 7,4), og det å gjøre prøven sur er 

et ekstra prøveopparbeidelsestrinn som fører til økt tidsbruk. EME av petidin, nortriptylin, 

metadon, haloperidol og loperamid har tidligere blitt undersøkt med bruk av lav spenning og 

ekstraksjon fra spiket urin, brystmelk og plasma fortynnet 1:1 med 200 mM acetatbuffer pH 

4,0. Dette ga relativt gode utbytter (35 - 55 %) og ble gjennomført med stor grad av 

oppkonsentrering (15 - 22 ganger) [23]. Betydning av pH i prøven for ekstraksjon av peptider 

er tidligere undersøkt, og det ble demonstrert at suboptimale pH-forhold ga betydelig 

reduksjon i utbytte for fire av fem peptider [17]. Tidligere har det vært lite fokus på bruk av 
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pH i prøvefasen som verktøy for å styre ekstraksjonsselektivitet. En analytts pKa-verdi vil 

bestemme i hvilken grad analytten er ionisert ved et spesifikt pH-nivå. Ved fullstendig 

ionisasjon av analytten vil det teoretisk være større grad av elektrokinetisk migrasjon, da flere 

molekyler vil påvirkes av det elektriske feltet. For å opparbeide en bedre forståelse for hvilken 

betydning pH i prøven har, ble det laget prøveløsninger av 10 baser med fire forskjellige 

pH-nivåer: pH 2,0 (10 mM HCl), pH 6,8 (50 mM fosfatbuffer), pH 9,3 (50 mM 

karbonatbuffer) og pH 12 (10 mM NaOH). EME med de ulike prøveløsningene ble 

gjennomført ved ekstraksjon i 10 minutter til akseptorfase 50 mM fosfatbuffer pH 6,8, med 

NPOE som SLM, 50 V og 900 rpm agitasjon. Resultatene er vist i figur 4.10a og b. 

Tabell 4.4. Oversikt over maksimal strøm i systemet under ekstraksjon ved varierende pH i akseptorfase. 

Ekstraksjonsbetingelser: se figur 4.10a og 4.11a. 

Figur 4.10a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved varierende pH i prøven. Akseptorfase: 100 µl 

50 mM fosfatbuffer pH 6,8. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i løsninger pH 2,0-12,0. SLM: 

NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4. *bestemmelse av analytt 

vanskelig grunnet lavt utbytte og interferens. 
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 Figur 4.10b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  ved varierende pH i prøven. For betingelser se figur 4.10a. 

Som vist i figur 4.10a ble haloperidol, loperamid, metadon, nortriptylin, petidin og kokain 

ekstrahert i tilfredsstillende grad (> 40 %) ved akseptorfase pH 6,8.  Økning fra pH 2,0 til 

pH 6,8 i prøven resulterte i marginalt økte ekstraksjonsutbytter for alle de nevnte analyttene, 

med unntak av kokain. Uavhengig av pH i prøven slet fortsatt proklorperazin, prometazin, 

papaverin og mianserin med å bli ekstrahert over til akseptorfasen. Papaverin og mianserin 

har lavest pKa-verdier (6,03 - 6,93), mens alle analyttene med > 40 % utbytte har høyest 

pKa-verdier (8,05 - 10,47). Disse resultatene kan tyde på at lav pKa-verdi kan være en 

begrensende faktor for god ekstraksjonsytelse. I tillegg har papaverin og mianserin lavest 

pKa-log P-verdi (2,95 - 3,09), sammenlignet med modellanalyttene som ble tilfredsstillende 

ekstrahert ved pH 6,8 (pKa-log P = 4,11 - 6,57). Dette indikerer at forholdet mellom en 

substans pKa og dens log P til en viss grad bestemmer dens ekstraksjonsytelse. Proklorperazin 

har også lavere pKa enn analyttene med utbytte > 40 %, men er også den eneste dibasiske 

substansen, og svært lavt ekstraksjonsutbytte er med stor sannsynlighet grunnet dette. 

Prometazins ekstraksjonsytelse passet derimot ikke inn i dette mønsteret, noe som kanskje 

kan tyde på stabilitetsproblemer. Som vist i de tidligere forsøkene har prometazin kun 

oppnådd lave ekstraksjonsutbytter, og hatt svært dårlig presisjon. Det var lite som indikerte 

betydelig grad av ekstraksjonsselektivitet ved å endre pH i prøven fra et surt (pH 2,0) til et 

basisk nivå (pH 9,3 og pH 12). Nedgangen i ekstraksjonsutbytte for alle analyttene med 

tilfredsstillende utbytter var generelt lik. Unntaket var petidin som ble tilnærmet fullstendig 

ekstrahert over hele pH-spekteret. Presisjonen var bra (RSD ≤ 15 %) for alle analytter som 
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oppnådde utbytte > 10 % ved pH 2,0 i prøven, men det var noe variasjon ved nøytral og 

basisk pH. Standardavvikene til prometazin og loperamid økte i takt med pH-nivået, mens det 

ved pH 12,0 også var tilfelle for metadon og loperamid. Som vist i tabell 4.4 holdt strømmen i 

systemet seg < 50 µa/brønn, og minket med økende pH i prøven som følge av redusert fluks 

over SLM. 

For å videre undersøke om utbyttene kunne økes og selektiviteten endres, ble det tilsatt 

organisk løsemiddel i den vandige akseptorfasen. Det ble laget akseptorfase med 50 mM 

fosfatbuffer pH 6,8 tilsatt dimetylsulfoksid (DMSO) og tilsatt metanol i forholdet 1:1. 

Forskningsmiljøet på avdelingen har tidligere erfart at ekstraksjonsutbyttet og selektiviteten 

har blitt endret med bruk av DMSO i PALME. DMSO er et polart (log P -1,35) organisk 

løsemiddel som er godt blandbart med vann, og har gode hydrogenbindings-

akseptoregenskaper, og tenkelig ville derfor bruk av dette også være interessant i EME. Etter 

EME viste bruk av metanol å resultere i kromatogrammer med for mye interferens til å kunne 

gjøre bestemmelse av modellanalyttene, mens DMSO derimot ga tydeligere 

kromatogrammer. Resultatene er vist i figur 4.11a og b. Bruk av DMSO i akseptorfasen var 

ikke uproblematisk. Bestemmelse av kokain og petidin lot seg ikke gjøre grunnet interferens, 

og som vist i tabell 4.4 var strømmen > 50 µA/brønn ved pH 2,0 i prøven. 

Figur 4.11a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved varierende pH i prøven og tilsetning av DMSO 

i akseptor. Akseptorfase: 100 µl 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 og DMSO, 1:1. Prøve: 100 µl 10 baser, 

konsentrasjon 4 µg/ml i løsninger pH 2,0-12,0. SLM: NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. 

Agitasjon: 900 rpm. n=4. *bestemmelse av analytt vanskelig grunnet lavt utbytte og interferens. 
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 Figur 4.11b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  ved varierende pH i prøven. For betingelser se figur 4.11a. 

Ved sammenligning av figur 4.10a og 4.11a kan man se at tilsetning av DMSO gir relativt likt 

resultat som uten tilsetning, med to unntak. Papaverin ble ekstrahert med tilfredsstillende 

(> 40 %) utbytter ved alle pH-nivåer bortsett fra ved pH 9,3, mens metadon nå ble ekstrahert 

over til akseptorfasen i svært liten grad. Ved første øyekast kan det virke som at dette er en 

følge av at papaverin har en lavere log P-verdi (3,08) enn metadon (5,01), og derav har bedre 

løselighet i DMSO, men de andre analyttene med > 30 % utbytte ved pH 2,0 og 6,8 har alle 

høyere log P-verdier (3,66 - 4,77) enn papaverin. Prometazin, proklorperazin og mianserin har 

log P-verdier som faller innenfor det samme intervallet, men ble ekstrahert i svært liten grad 

(≤ 0 - 16,5 %) uavhengig av pH. Dette tydet på at log P ikke har betydning for 

ekstraksjonsselektiviteten. Sett bort i fra proklorperazin og papaverin, har mianserin og 

metadon lavest pKa-log P-verdier (3,09 - 4,11) av alle modellanalyttene, og var blant de 

analyttene med dårligst ekstraksjonsutbytte. Nortriptylin med størst ekstraksjonsutbytte har 

den største pKa-log P-verdien (6,04). Loperamid og haloperidol som ble ekstrahert med 

≥ 35 % utbytte har også større pKa-log P-verdi enn analyttene som ble ekstrahert i liten grad, 

og dette var nok en indikasjon på at forholdet mellom disse kjemiske egenskapene bestemmer 

analyttenes ekstraksjonsytelse. Presisjonen ble betydelig forverret med bruk av DMSO i 

akseptorfasen når prøven var justert til pH 2,0, men var i større grad sammenlignbar ved 

pH 6,8 - 12,0, om enn noe dårligere. 
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Bruk av varierende pH i prøven viste ikke å kunne styre ekstraksjonsselektiviteten i vesentlig 

grad, og ga en generell nedgang i ekstraksjonsutbytte ved økning i pH til basiske nivåer. 

DMSO-tilsetning i akseptorfasen ga relativt like resultater med noen unntak. Trendene for 

hvilke substanser som ble ekstrahert i større og mindre grad virket noe tilfeldige, og det tydet 

på at tilsetning av DMSO i akseptorfasen ikke har praktisk anvendelse for å styre 

ekstraksjonsselektivitet.  

4.3.2 Varierende pH i akseptorfasen 

Da det ikke ble demonstrert gode muligheter for å styre ekstraksjonsselektiviteten i EME med 

bruk av varierende pH i prøvefasen, var det interessant å undersøke om selektiviteten kunne 

påvirkes ved i stedet å endre pH i akseptorfasen. Prøveløsninger laget med fortynning av 10 

baser med 10 mM HCl pH 2,0 ble ekstrahert ved standard betingelser, med 50 V, 900 rpm 

agitasjon, NPOE som SLM i 10 minutter. Som akseptorfase ble det benyttet 50 mM 

bufferløsninger med og uten tilsetning av DMSO i forholdet 1:1, ved fire forskjellige pH-

nivåer: pH 6,8 (fosfatbuffer), pH 8,0 (fosfatbuffer), pH 9,3 (karbonatbuffer) og pH 10,3 

(karbonatbuffer). Resultatene for EME uten tilsetning av DMSO er vist i figur 4.12a og b, 

mens resultatene for EME med tilsetning av DMSO er vist i figur 4.13a og b. Bestemmelse av 

kokain og petidin var fortsatt ikke mulig ved bruk av DMSO grunnet interferens, som nevnt 

tidligere. Strømmen i systemet holdt seg < 50 µA/brønn med unntak av ved pH 9,3 i 

akseptorfase uten DMSO, og ved pH 6,8 i akseptorfase med DMSO. 

Tabell 4.4. Oversikt over maksimal strøm i systemet under ekstraksjon ved varierende pH i akseptorfase. 

Ekstraksjonsbetingelser: se figur 4.12a og 4.13a. 

pH akseptorfase, 50 

mM bufferløsning 
6,8 8,0 9,3 10,3 

Uten DMSO 

µa/brønn 
< 15,2 < 18,3 < 60,1 < 31,5 

Med DMSO, 1:1 

µA/brønn 
< 150,0 < 27,1 < 20,2 < 17,0 
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Figur 4.12a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved varierende pH i akseptorfasen. Akseptorfase: 

100 µl 50 mM buffer pH 6,8-10,3. Prøve: 100 µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10 mM HCl pH 2,0. 

SLM: NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. Agitasjon: 900 rpm. n=4 

 Figur 4.12b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  ved varierende pH i akseptorfasen. For betingelser se figur 4.12a. 
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Figur 4.13a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene ved varierende pH og tilsetning av DMSO i 

akseptorfasen. Akseptorfase: 100 µl 50 mM buffer pH 6,8-10,3 og DMSO, 1:1. Prøve: 100 µl 10 baser, 

konsentrasjon 4 µg/ml i 10 mM HCl pH 2,0. SLM: NPOE. Spenning: 50 V. Ekstraksjonstid 10 min. 

Agitasjon: 900 rpm. n=4 

 Figur 4.13b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  ved varierende pH og tilsetning av DMSO i akseptorfasen. For betingelser se figur 4.13a. 

Ved økning i akseptorfasens pH ble ekstraksjonsutbyttene kraftig redusert som vist i figur 

4.12a. Allerede ved økning fra nøytral pH (6,8) til svakt basisk pH (8,0) ble utbyttene av 

nortriptylin, metadon, kokain og haloperidol redusert 3,5 - 8,1 ganger, mens loperamid, 

mianserin og prometazin ikke ble ekstrahert over til akseptorfasen i det hele tatt. Unntaket var 
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petidin (se figur 4.12a) som fortsatt ble ekstrahert med tilfredsstillende utbytte. Igjennom 

oppgaven har petidin blitt ekstrahert i størst grad av alle analyttene, og i mindre grad blitt 

negativt påvirket av ugunstige ekstraksjonsbetingelser. Kokain som sammen med petidin har 

oppnådd høyest ekstraksjonsutbytter i flertallet av forsøkene, og alt i alt har veldig like 

kjemisk-fysikalske egenskaper, sammenlignet med de andre modellanalyttene, ble i større 

grad negativt påvirket av basisk pH i akseptorfasen. I utgangspunktet ville man kunne 

forvente at disse legemiddelsubstansene ga likere ekstraksjonsytelse i EME med økende pH i 

akseptorfasen, men en årsak til petidins høyere ekstraksjonsutbytter kan være stoffets gode 

vannløselighet (3,7 g/l). Kokain er til sammenligning langt mindre løselig i vann (0,58 g/l). 

Felles for analyttene som ble ekstrahert i nærheten av eller i tilfredsstillende grad (> 40 %) 

ved pH 6,8 i akseptor, er at deres pKa-log P-verdi er større enn for analyttene som i svært liten 

grad/ikke ble ekstrahert. Kokain og nortriptylin ble fortsatt ekstrahert ved pH 9,3 i 

akseptorfasen, men med svært lave ekstraksjonsutbytter. Sammen med petidin har disse to 

modellanalyttene høyest pKa-log P-verdi, noe som igjen pekte på at dette er en faktor med 

betydning for å oppnå høyere ekstraksjonsutbytter og ekstraksjonsselektivitet. Ved EME med 

vandige systemer styrer trolig vannløseligheten til analyttene også ekstraksjonsselektiviteten 

til en viss grad, men dette må undersøkes ytterligere. Av ovennevnte grunner ble det vist at 

bruk av høyere pH i akseptorfasen ga ekstraksjonsselektivitet. Presisjonen var kun 

tilfredsstillende (RSD < 15 %) for metadon ved pH 6,8, petidin, metadon og loperamid ved 

pH 8,0, og for petidin ved pH 9,3.  

I EME med varierende pH og DMSO 1:1 i akseptorfasen, viser figur 4.13a et lignende 

mønster for ekstraksjonsutbyttene som uten bruk av DMSO. Ekstraksjonsutbyttene av alle 

modellanalyttene minket når pH i akseptorfasen ble økt, men utbyttene var generelt høyere og 

ekstraksjonsselektiviteten ble endret. I likhet med forsøket med bruk av varierende pH i 

prøven (avsnitt 4.3.1) økte ekstraksjonsutbyttet av papaverin betraktelig ved nøytral pH (6,8) i 

akseptorfasen, fra å ikke bli ekstrahert uten DMSO-tilsetning til å bli ekstrahert med 79 % 

utbytte. Metadon derimot gikk fra 61 % utbytte ned til 34 %. Ekstraksjonsutbyttene til de 

resterende analyttene ble omtrent doblet, og proklorperazin ble nå ekstrahert over til 

akseptorfasen, enn om i liten grad. Økningen i pH 6.8 til pH 8,0 resulterte i 1,6 - 7,2 ganger 

reduksjon i utbytte for nortriptylin, papaverin, loperamid, haloperidol, prometazin og 

mianserin. Ekstraksjonsutbyttene til de to sistnevnte modellanalyttene ble nå redusert til 

< 10 %. Kun metadons og proklorperazins migrasjon fra prøve- til akseptorfasen opphørte 

fullstendig ved basisk pH i akseptorfasen, i motsetning til i EME uten bruk av DMSO i 
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akseptorfasen, hvor kun kokain, petidin, papaverin og nortriptylin ble ekstrahert over i 

varierende grad ved pH 9,3, og kun petidin ved pH 10,3. Presisjonen var også noe bedre som 

vist ved sammenligning av figur 4.12b og 4.13b.  

Ved å endre pH i akseptorfasen endres ekstraksjonsselektiviteten, men utbyttene blir generelt 

redusert ved økning av pH. Resultatene tydet på at pKa-log P er av betydning for hvilke 

substanser som migrerer gjennom SLM og over til akseptorfasen. Bruk av DMSO øker 

generelt utbyttene og endrer ekstraksjonsselektiviteten. 

4.4 Økning av utbyttet inn i nøytral akseptorfase 

Som kjent fra tidligere erfaringer og vist i avsnitt 4.3.1 og 4.3.2, har bruk av DMSO som 

tilsetning i akseptorfasen resultert i interessante endringer i EMEs yteevne. 

Ekstraksjonsselektiviteten blir noe endret, og forsøk med økende grad av basisk pH i 

akseptorfasen demonstrerte løsemiddelets evne til å øke ekstraksjonsutbyttene. For nærmere å 

undersøke om DMSO kan øke ekstraksjonsutbyttene av upolare basiske legemidler i nøytral 

akseptorfase, hvor det basiske grenselaget er mer prominent enn ved optimaliserte betingelser, 

ble EME av 10 baser fortynnet i 10 mM HCl pH 2,0 på nytt gjennomført. Agitasjonshastighet 

var satt til 900 rpm og NPOE ble benyttet som SLM. For å observere DMSOs påvirkning på 

ekstraksjonsytelsen ble 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 både med og uten tilsetning av DMSO i 

forholdet 1:1 benyttet som akseptorfase. Tilsetning av DMSO ble ikke undersøkt i forsøkene 

beskrevet i avsnitt 4.2, derfor ble ekstraksjonene gjort med 25 V og 50 V i 10 minutter, og 

50 V i 60 minutter. Resultatene er vist i figur 4.15. 

Tabell 4.5. Oversikt over maksimal strøm i systemet under ekstraksjon med og uten DMSO-tilsetning i 

akseptorfase. Ekstraksjonsbetingelser: se figur 4.15a. 

I forsøkene uten DMSO-tilsetning ble kun nortriptylin ekstrahert i tilfredsstillende grad 

(> 40 %) med 25 V, men ved økning til 50 V ble også kokain, petidin, metadon og loperamid 

ekstrahert med tilfredsstillende utbytter. Ekstraksjonsutbyttet av haloperidol ble også mer enn 

Fosfat 6,8 

25 V, 10 min 

Fosfat 6,8 

50 V, 10 min 

Fosfat 6,8 

50 V, 60 min 

Uten DMSO 

µa/brønn 
< 1,8 < 5,0 < 7,5 

Med DMSO, 1:1 

µA/brønn 
< 15,0 < 15,0 < 107,5 
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doblet. Felles for alle disse modellanalyttene er deres pKa-log P-verdier (4,11 - 6,57), som 

tidligere nevnt er større enn for analyttene som i svært liten grad ekstraheres/ikke ekstraheres. 

Økning i ekstraksjonstid til 60 minutter ga generelt ingen økt gevinst med hensyn til utbyttet, 

som det også har blitt vist tidligere i oppgaven. Ved å sammenligne disse resultatene med 

bruk av DMSO-tilsetning kan man se økte ekstraksjonsutbytter og endret 

ekstraksjonsselektivitet uavhengig av spenning og ekstraksjonstid. Med 25 V ble papaverin og 

loperamid ekstrahert i tilfredsstillende grad, i tillegg til nortriptylin. Samtidig økte 

ekstraksjonsutbyttene for alle modellanalyttene utenom metadon, slik som tidligere observert. 

Bruk av høyere spenning økte utbyttene av enkelte analytter (loperamid, haloperidol, 

mianserin og metadon), mens andre opplevde en svak reduksjon (papaverin, nortriptylin og 

proklorperazin). Ved bruk av lenger ekstraksjonstid økte utbyttene til flere av analyttene, om 

enn i liten grad for enkelte, mens for loperamid og nortriptylin minket de. En årsak til dette er 

trolig elektrolyse som følge av den høye strømmen (tabell 4.5), noe man kan se på den 

svekkede presisjonen (figur 4.15b). Uten bruk av DMSO var presisjonen svært dårlig med 

bruk av 25 V, og best med bruk av 50 V, der RSD-verdiene nærmet seg tilfredsstillende 

presisjon (< 15 %). Derimot var presisjonen til sammenligning markant mye bedre med 

tilsetning av DMSO og bruk av 25 V, der presisjonen til nortriptylin og papaverin som ble 

ekstrahert i tilfredsstillende grad også oppnådde tilfredsstillende presisjon. I likhet med EME 

uten DMSO-tilsetning til akseptorfasen, hadde modellanalyttene som oppnådde høyest 

ekstraksjonsutbytter med DMSO større pKa-log P-verdier enn de som i mindre grad migrerte 

gjennom SLM til akseptorfasen. 

Årsaker til at bruk av DMSO øker utbyttene i nøytral akseptorfase kan være fordi 

modellanalyttenes fordeling vil forandres. Ioniseringsgraden av basen i både SLM og i 

akseptorfasen vil trolig også påvirkes (Appendix IV). Når DMSO blandes i forholdet 1:1 med 

en bufferløsning med en gitt pH, vil også løsningens pH bli forandret. Ved å tilsette DMSO til 

akseptorfasen vil utbyttene av upolare basiske legemiddelsubstanser øke, selv ved nøytral pH 

(6,8). Ved høyere pH i akseptorfasen vil dog ekstraksjonsutbyttene reduseres mye, som vist i 

avsnitt 4.3.2. DMSO gir større fluks over SLM og høyere strøm, noe som øker 

ekstraksjonseffektiviteten ved bruk av lavere spenning. 
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Figur 4.15a. Oversikt over utbytte av modellanalyttene uten og med tilsetning av DMSO i akseptorfasen. 

Akseptorfase: 100 µl 50 mM buffer pH 6,8,  nederste halvdel med DMSO tilsatt i forhold 1:1. Prøve: 100 

µl 10 baser, konsentrasjon 4 µg/ml i 10 mM HCl pH 2,0. Agitasjon: 900 rpm. Spenning: 25 og 50 V. 

Ekstraksjonstid: 10 og 60 min. SLM: NPOE. n=4. *bestemmelse av analytt uten bruk av DMSO vanskelig 

grunnet lavt utbytte og interferens. 
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 Figur 4.15b. Oversikt over RSD-verdier for utvalgte modellanalytter med ekstraksjonsutbytter 

> 10%  uten og med tilsetning av DMSO i akseptorfasen. For betingelser se figur 4.15a. 

4.5 Teoretisk modell for ekstraksjonsselektivitet 

For å undersøke hvilke kjemisk-fysikalske egenskaper hos modellanalyttene som bestemmer i 

hvilken grad de vil migrere over SLM bestående av NPOE, og oppnå høye 

ekstraksjonsutbytter i EME når pH-grenselag forekommer, ble det laget punktdiagrammer. 

Ekstraksjonsutbyttet til hver enkelt modellanalytt ble plottet mot deres respektive verdier for: 

log P, pKa, polar surface area (PSA) og pKa-log P (se figur 4.16). Grunnet proklorperazins 

dibasiske egenskap, ble denne modellanalytten utelatt fra sammenligningen. 
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Figur 4.16. Modellanalyttenes log P, pKa, PSA og pKa-log P plottet mot deres respektive 

ekstraksjonsutbytter. Ekstraksjonsutbyttene er hentet fra EME-forsøk avsnitt 4.3.1, ved ekstraksjon fra 

prøvefase pH 6,8 til akseptorfase pH 6,8 (figur 4.10a).  

Mellom punktene ble det trukket en trendlinje for å undersøke om det faktisk var en 

sammenheng mellom utbyttet og den bestemte egenskapen. Ved oppnåelse av en diagonal 

eksponentielt stigende linje, hvor punktene falt nærme linjen, var det rimelig å anta en 

generell sammenheng mellom utbyttene og egenskapen. I tidligere forsøk har det blitt 

demonstrert at det kan være en delvis korrelasjon mellom massetransport over SLM og 

analyttenes PSA [54]. Av figur 4.16 kan man se at punktene er spredd tilfeldig rundt 

trendlinjen, og det viser at PSA som enkeltfaktor ikke kan brukes til å forutsi om basiske 

legemidler kan ekstraheres fra nøytral prøve til nøytral akseptorfase. Det samme er tilfelle for 

log P. Derimot viser utbytte plottet mot pKa og mot pKa-log P en tydeligere trend, noe som 

stemmer overens med observasjonene fra avsnitt 4.3. Trolig er pKa-log P den faktoren med 

størst betydning for ytelse og ekstraksjonsselektivitet, når pH-grenselag er tilstede ved EME i 

et pH-nøytralt system. 

For å opparbeide en grundigere forståelse for hvilke egenskaper som styrer 

ekstraksjonsselektivitet, spesielt med tanke på ved justering av pH i prøve- eller 

akseptorfasen, ble resultatene fra forsøkene i avsnitt 4.31 og 4.3.2 sendt over til en 
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samarbeidende forskergruppe ved Institut for Farmaci, Københanvs Universitet. Resultatene 

ble undersøkt grundigere, og det ble utarbeidet en teoretisk modell av Henrik Jensen 

(se Appendix IV), som er beskrevet under. EME påvirkes av syre-base-likevektene av de 

ekstraherte substansene, og av koblede likevekter assosiert med fordelingen av nøytrale 

substanser i membranen. Styrken og retningen av disse effektene er avhengig av hvorvidt en 

syre eller base blir ekstrahert, og om den nøytrale formen er hydrofob eller hydrofil. Løst i 

vann vil en base ha en fordelingskoeffisient styrt av likevekten mellom hvor stor andel som er 

protonert eller ikke i den vandige prøve- eller akseptorfasen. Videre vil det være en likevekt 

for fordelingen av basen mellom vannfasen og den organiske væskemembranen. Disse to 

likevekter er direkte koblet sammen og opererer ved grensesnittene på begge sider av 

membranen.  

Ekstraksjonspotensialet som oppstår grunnet tilført spenning og dannelsen av en elektrisk 

krets, danner en likevekt for den protonerte basen som vil være fordelt mellom den vandige 

prøvefasen og den organiske membranfasen. Dette ekstraksjonspotensialet styrer 

EME-likevekten. Når protonert base migrerer inn i SLM vil det her være en ny likevekt for 

mengde protonert og deprotonert base. Denne likevekten styrer løseligheten til basen i SLM. 

Ved fravær av base på nøytral form vil dette føre til at en viss andel deprotoneres. Det har 

tidligere blitt observert at bufferioner ekstraheres med analyttene inn i SLM til en viss grad 

[27], og frie protoner vil derfor trolig stabiliseres av disse. Når andelen protonert base minker 

i akseptorfasen er likevekten til en viss grad motbalansert ved at SLM er stabilisert med en 

høy andel base på nøytral form, som forhindrer deprotonering av den protonerte basen som 

ekstraheres inn i membranen. Dette er trolig en årsak til at EME er effektivt selv ved relativt 

høy pH. Om en andel av basen eventuelt fanges i membranen vil dette direkte påvirke 

ekstraksjonsutbyttet.  

I Appendix IV kan man se at formlene for likevektene kan avledes til pH = pKa-log P. Dette 

vil si at når pH er større enn pKa-log P, så vil basen hovedsakelig være fordelt på nøytral form 

inne i SLM, og om pH er mindre vil basen hovedsakelig være fordelt i vandig fase på 

protonert form. Effektiv EME av en bestemt analytt kan derfor forutses når dens pKa og log P 

er kjent, og pH < pKa-log P. Dette gir muligheter for å styre ekstraksjonsselektiviteten. Når 

pH er vesentlig større enn pKa-log P og basen er hydrofob foregår massetransporten 

hovedsakelig ved passiv diffusjon inn i membranen. Når basen er hydrofil vil fordelingen ikke 
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styres av koblede likevekter, men løseligheten av den ekstraherte substansen vil begrense 

ekstraksjonsytelsen.  

Årsaken til at papaverin og mianserin ekstraheres i svært liten grad ved nøytral pH i akseptor 

er grunnet ovennevnte faktor. pH 6,8 >> 2,95 og 3,09. Til sammenligning vil det for kokain 

og petidin vær pH 6,8 > 6,57 og 5,70. Denne modellen stemmer generelt godt overens med 

resultatene når pH i akseptorfasen økes betraktelig. Reduksjon i utbytter av modellanalyttene 

ved økende pH i prøven vil forekomme av samme årsak. Ved lav pH skjer fordelingen inn i 

membranen som følge av det påsatte potensialet, men når pH øker vil likevekten av nøytral 

base som fordeles i SLM øke. Substansene med stor pKa-log P-verdi påvirkes i størst grad av 

dette og vil fortsatt relativt effektivt ekstraheres, mens substansene med lav pKa-log P-verdi 

oppnår dårlig effektivitet. Andre faktorer vil også påvirke ekstraksjonseffektiviteten, som 

størrelsen på den organiske membranfasen i forhold til prøve og akseptorfase 
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5 Konklusjon 

Bruk av en nyutviklet 96-brønnsplate i stål viste seg å ha sammenlignbar 

ekstraksjonseffektivitet som tidligere EME-oppsett. Den var enkel i bruk og egnet for 

gjenbruk. Med ønske om å fjerne eller svekke det basiske grenselaget mellom SLM og 

akseptorfasen, ble EME med manipulering av eksperimentelle betingelser gjennomført. Dog 

lot ikke dette seg gjøre i betydelig grad, hverken ved å endre bruk av buffertype, variere 

påført spenning, variere ekstraksjonstid, variere agitasjonshastighet, endre komposisjon av 

SLM, eller ved tilsetning av salt i akseptorfasen. Sistnevnte, sammen med økning i agitasjon 

til 1200 rpm og økt ekstraksjonstid til 30 minutter resulterte i økte utbytter. 

Ekstraksjonsytelsen ble likevel ikke forbedret slik at den var i nærheten av optimalisert EME. 

Presisjonen og målt strøm var noe varierende ved tilstedeværelsen av det basiske pH-

grenselaget og med bruk av den nye bunnplaten. I fremtiden vil det være nødvendig å utvikle 

nye ideer, og å prøve ut andre eksperimenter for å svekke pH-grenselaget, da det forverrer 

reproduserbarheten og ytelsen.  

Videre i denne oppgaven ble det undersøkt om ekstraksjonsselektivitet kunne styres ved 

justering av pH i både prøve- og akseptorfasen. Varierende pH i prøven viste å gi rimelig 

begrenset potensial for å oppnå selektivitet, og det vil trolig ikke ha praktisk anvendelse. 

Økning i pH ga generell nedgang i utbytter, men det resulterte i små forholdsmessige 

forskjeller mellom de ulike modellanalyttene ved sterkt basisk pH. Ved justering av pH i 

akseptorfasen ble det vist at den forholdsmessige forskjellen i utbytter av enkelte 

modellanalyter var større, og trolig er dette av større aktualitet med hensyn til anvendelse. 

Ved tilsetning av DMSO til akseptorfasen ble det demonstrert at organiske løsemidler blandet 

med den vandige akseptorfasen kan øke ekstraksjonsutbytte og gi markant forandret 

selektivitet. Bruk av metanol ble også undersøkt, men var problematisk grunnet mye 

interferens. Å undersøke tilsetning av andre organiske løsemidler kan trolig være viktig for å 

øke utbredelsen og mangfoldet av praktiske anvendelser i fremtiden. 

Ved å undersøke modellanalyttenes respektive kjemisk-fysikalske egenskaper (log P, pKa, 

PSA og pKa-log P) med hensyn til deres ekstraksjonsutbytter ved EME med nøytral pH (6,8) i 

både prøve- og akseptorfase ble det vist at en substans pKa, men i aller størst grad dens 

pKa-log P-verdi, påvirker dens evne til å bli ekstrahert over til akseptorfasen. I samarbeid med 

Institut for Farmaci ved Københavns Universitet ble det utarbeidet en teoretisk modell for å 
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forutsi en substans evne til å bli ekstrahert. I EME styres grad av massetransport ved koblede 

likevekter forbundet med fordelingen av nøytrale substanser i væskemembranen. Likevektene 

kan omformuleres til pH = pKa-log P. For å oppnå høye ekstraksjonsutbytter ble det funnet ut 

at pH i prøven eller akseptorfasen ikke må være vesentlig høyere enn en substans 

pKa-log P-verdi. Dette er av stor betydning for i fremtiden å kunne gjøre EME med større 

forutsigbarhet, og vil trolig kunne bidra til å øke interessen og anvendelsen av EME som 

metode for prøveopparbeidelse.  
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Appendix 

I. Legemidler som ikke ble benyttet videre som modellanalytter 

Tabell I. Potensielle modellanalytter som ble undersøkt, men ikke brukt i det videre arbeidet 

Analytt Struktur 
1

pKa 
2
,

basisk  

(sur) 

Log P 
2

pKa - 

Log P 
2

Metamfetamin 10,21 2.24 7,97 

Escitalopram 9,78 3,76 6,02 

Lidokain 
7,75 

13,78 
2,84 4,91 

1
 strukturer er hentet fra: http://www.chemspider.com/ 

2 
pKa og log P er hentet fra: https://chemicalize.com/#/calculation 

http://www.chemspider.com/
https://chemicalize.com/#/calculation
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II. Sammenligning av de uttestede oppsettene for gradienteluering

Illustrasjon av de 4 forskjellige oppsettene for gradienteluering som ble utprøvd. De to første 

har langsommere økning av mobilfase B, og tilførselen av mobilfase B stopper ved 

henholdsvis 30 % og 35 %. I det siste oppsetter tar det lenger tid før gradientelueringen når 

samme blandingsforhold som i standard. Kun standard ble brukt i det videre arbeidet i 

oppgaven. 
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III. Illustrasjon av 2. utgave av stålbunneplate

2. utgave av stålbunnplaten, med elektrodelokk og fester for bananplugg. Dette

ekstraksjonsoppsettet var betydelig tyngre enn 1. utgave grunnet tykkere bunnplate 

(dypere brønner) og elektrodelokket. Som konsekvens av den økte vekten ble agitasjonen 

redusert og ekstraksjonsytelsen svekket. 
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IV. Selektivitetsstyring i elektromembranekstraksjoner basert på pH

Teorien beskrevet under er basert på resultater opparbeidet fra forsøk i denne oppgaven, og er 

utarbeidet av Henrik Jensen ved Institut for Farmaci, Københanvs Universitet. 

Working title: 

Selectivity tuning in electromembrane extraction based on pH 

Research question: 

 Can we remove or reduce the pH boundary layer?

 How much selectivity can we get from pH tuning in the acceptor?

 How much selectivity can we get from pH tuning in the sample?

Model analytes 

Table 1 Model analytes and their physicochemical properties 
log P pKa pKa – log P PSA 

Cocaine 2.28 8.85  (5) 6.57 (1) 56 
Pethidine 2.46 8.16 (6) 5.70 (3) 30 
Papaverine 3.08 6.03 (10) 2.95 (10) 50 
Mianserin 3.83 6.92 (9) 3.09 (9) 6 
Promethazine  4.29 9.05  (4) 4.76 (4) 32 
Haloperidol 3.66 8.05 (7) 4.39 (6) 41 
Nortriptyline  4.43 10.47  (1) 6.04 (2) 12 
Methadone 5.01 9.12  (3) 4.11 (7) 20 
Prochlorperazine* 4.38 7.99 (8) 3.61 (8) 35 
Loperamide 4.77 9.41  (2) 4.64 (5) 44 

*Two basic groups = double charge

3. Results and discussion

3.1 Electromembrane extraction and the impact of acid/base ionization equilibria 

Electromembrane extraction is affected by acid base equilibria of the extracted species as well 

as coupled equilibria associated with the partitioning of neutral species to the membrane. The 

magnitude and direction of these effects are dependent on whether and acid or a base is 

extracted and whether the neutral form is hydrophobic or hydrophilic.  

Overall assumptions: 

Activity coefficients are 1. Initially phase ratio is not taken into account, but it may 

significantly affect recovery in situations where material is trapped in the membrane 

Case B1: Hydrophobic base, P>1.  

𝐵𝐻+ ⇌ 𝐵𝑤 + 𝐻+ 𝐾𝑎 =
[𝐵]𝑤∙[𝐻+]

[𝐵𝐻+]
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𝐵𝑤 ⇌ 𝐵𝑜 𝑃 =
[𝐵]𝑜

[𝐵]𝑤

The two coupled equilibria above will be operating at the membrane interface. The total 

process is  

𝐵𝐻+ ⇌ 𝐵𝑜 + 𝐻+ 𝐾 =
[𝐵]𝑜∙[𝐻+]

[𝐵𝐻+]
=  

𝑃∙[𝐵]𝑤∙[𝐻+]

[𝐵𝐻+]
= 𝑃 ∙ 𝐾𝑎 

In the presence of an extraction potential, BH
+
 is extracted into and across the membrane:

EME:  𝐵𝐻𝑤
+ ⇌ 𝐵𝐻𝑜

+

The EME equilibrium is governed by the extraction potential. 

Interestingly, one could also consider a membrane Ka: 

𝐵𝐻𝑜
+ ⇌ 𝐵𝑜 + 𝐻𝑜

+ 𝐾𝑎,𝑜 =
[𝐵]𝑜∙[𝐻+𝑜]

[𝐵𝐻+𝑜]

In the absence of neutral B in the membrane, distribution of BH+ into the membrane would 

thus be followed by some degree of deprotonation (H
+
 possibly stabilized by co-extracted

buffer ions) forming B according to Ka,o. This may offer a some explanation as to whether 

EME is effective even at relatively high pH: although the amount of BH+ decreases in the 

acceptor phase it is to some degree counter balanced by a stabilization in the membrane by the 

high amount of neutral B preventing neutralization of the extracted species.   

It is interesting to have a closer look at the condition at the membrane where there is 

equipartion of B between the donor and the membrane: 

[𝐵]𝑜

[𝐵𝐻+]𝑤
=

𝐾

[𝐻+]𝑤
=

𝐾

10−𝑝𝐻 =
𝑃∙𝐾𝑎

10−𝑝𝐻 = 1 => 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 − log 𝑃 

Thus, for pH > pKa-log P , the base exist predominantly in the membrane as a neutral species, 

and for pH < pKa-logP the species exist predominantly in the aqueous phase as BH
+
. For a

given species, efficient EME extraction can thus be envisaged for pH < pKa –log P and 

detailed knowledge on pKa and log P offers an additional means for introducing selectivity in 

the extraction. For pH >> pKa –log P the transport mechanism will primarily be by (slow) 

passive diffusion in the membrane.   

Case B2: Hydrophilic B, P<1 

In this case there is no coupled partition equilibria, and the extraction will follow a clean 

EME mechanism. Often the limiting factor will be the solubility of the extracted species in the 

membrane. Compounds in this category often requires ionparing reagents to be extracted.   
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Henrik - Explain how ionization equilibria are shifted during EME, and how both pKa and log 

P impact extraction recoveries – theory/equations 

3.2 Effect of operational parameters on pH boundary 

Discussion to be completed – <Basically the pH boundary layer is there under all conditions 

tested (different acceptor buffers, different SLMs, different voltages, different extraction 

times)> 

3.3 Selectivity based on pH in the acceptor 

Discussion to be completed - <Different buffers were tested as acceptor, including phosphate 

at pH 6.8 and 8.0, and carbonate at pH 9.3 and 10.3. All buffers were 50 mM. All extractions 

were from sample pH 2.0 (10 mM HCl), and were performed at 50 V for 10 minutes. 

Extraction recoveries are summarized in Table 2.> 

Table 2 Extraction recovery as function of pH in acceptor 

pH 2.0   pH 6.8  pH 8.0   pH 9.3   pH 10.3 

Cocaine 94 55 13 8 - 
Pethidine 95 66 59 43 40 
Papaverine 94 - - - - 
Mianserin 95 8 - - - 
Promethazine  97 11 - - - 
Haloperidol 95 29 - - - 
Nortriptyline  91 64 21 - - 
Methadone 101 61 11 - - 
Prochlorperazine 50 - - - - 
Loperamide 90 39 - - - 

Question to Henrik – does data in Table 2 fit to theory developed in section 3.1? 

The compounds most sensitive to pH of the acceptor phase are the compounds with the lowest 

values of pKa – logP, i.e. mianserin, papaverine (and prochlorperazine). 

For these compounds pH>>pka-log P at pH 6.8 leading to poor extraction efficiencies. 



74 

The compounds with highest value of pKa-logP include cocaine, pethidine and nortriptyline. 

These compunds are characterized by being extracted, albeit with lower efficiency, even at 

relatively high pH. This observation is in accordance with the discussion in the theory section: 

the lower effective concentration of BH+ is counterbalanced by membrane stabilization of the 

extracted species.   

Another factor not considered in the theoretical section is the solubility in the acceptor phase 

at high pH and membrane entrapment of the extracted species. 

3.3 Addition of DMSO to acceptor phase 

Discussion to be completed - <Different buffers (same as Table 2) were tested as acceptor, 

mixed with DMSO in volume ratio 1:1. All extractions were from sample pH 2.0 (10 mM 

HCl), and were performed at 50 V for 10 minutes. Extraction recoveries are summarized in 

Table 3.> 

Table 3 Extraction recovery with DMSO in acceptor 

pH 6.8   pH 8.0   pH 9.3  pH 10.3 

Cocaine 65 11 6 - 
Pethidine 61 86 45 38 
Papaverine 78 48 19 16 
Mianserin 26 8 - - 
Promethazine 24 9 - - 
Haloperidol 60 18 11 8 
Nortriptyline 110 15 6 - 
Methadone 34 - - - 
Prochlorperazine 8 - - - 
Loperamide 77 21 21 14 
Question to Henrik – how do you explain the effect of DMSO? 

The effect of DMSO is to alter the log P and possibly also the solubility of the extracted 

species in the membrane and in the acceptor phase. DMSO may also affect the ionization 

degree of the base in the membrane as well as in the acceptor phase. 

3.4 Selectivity based on pH in the sample 
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Discussion to be completed - <Different buffers/acid/base were tested as sample, including 

hydrochloric acid (pH 2.0) phosphate (pH 6.8), carbonate (pH 9.3) and sodium hydroxide (pH 

12.0). All extractions were with acceptor pH 6.8 (phosphate), and were performed at 50 V for 

10 minutes. Extraction recoveries are summarized in Table 4.> 

Table 4 Extraction recovery as function of pH in sample 

pH 2.0  pH 6.8  pH 9.3  pH 12.0 

Cocaine 101 91 47 18 
Pethidine 94 130 99 19 
Papaverine - 5 - - 
Mianserin 6 5 - - 
Promethazine  13 14 7 - 
Haloperidol 38 45 24 20 
Nortriptyline  84 88 62 42 
Methadone 73 80 48 33 
Prochlorperazine - - - - 
Loperamide 43 49 28 19 

Question to Henrik – does data in Table 4 fit to theory developed in section 3.1? 

This discussion is quite analogue to that of the effect on the acceptor phase. At low pH of the 

donor phase, partitioning into the membrane is mainly driven by the application of a potential. 

As pH is increased, pre-partitioning of neutral base form will occur as described in the theory 

section.  

Pre-partitioning is most pronounced for compounds with large pKa – log P, such as cocaine, 

pethidine and nortriptyline. It is also these compounds which are most efficiently extracted at 

higher pH. On the other hand, the compounds having low pKa-log P (mianserin, papaverine 

and prochlorperazine) are not extracted efficiently.  

The qualitative discussion provided above may also be affected by changes in phase ratio of 

donor, acceptor and membrane. If the membrane phase is relatively large compared to donor 

and acceptor, a substantial amount of material may be left in the membrane leading to low 

recoveries.  

Finally, it should be noted that a substantial component of passive extraction is likely to be 

operating under some of the extraction conditions presented above. Therefore, given enough 

time the extractions may result in higher recoveries. The fact that the passive extraction 

component is not the same for the extracted species offers another means for introducing 

selectivity in the extractions.     
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