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Sammanfattning 
Abstract 

The purpose of this study was to evaluate enantioselective analytical methods by separation of the enantiomers of four 

drugs (citalopram, zopiclone, tramadol and methylphenidate) and their metabolites. The analyses were performed with 

HPLC-UV with columns whose stationary phases were based on macrocyclic glycopeptides (Chirobiotic V, V2 and T) 

and polysaccharides (Lux Cellulose-1, Cellulose-2 and Amylose-2). 

The Chirobiotic V column showed high selectivity for citalopram and its metabolites. High resolution was obtained 

using a mobile phase consisting of methanol, acetic acid and ammonia. High selectivity for the enantiomers of 

zopiclone and its metabolites were obtained on the Cellulose-2 column using a mobile phase consisting of acetonitrile 

and ammonium acetate buffer. 

The enantiomers of tramadol were separated with the Amylose-2 column. However, changes in the pressure arose, 

probably caused by the additive NH4HCO3. When the analysis was repeated at a later occasion, reproducible results 

were not obtained. With the Cellulose-1 column, lower selectivity was obtained, resulting in unacceptably long 

analysis time. 

Only a few analyses of methylphenidate were performed and the results indicated that the glycopeptide columns had 

higher selectivity for this compound than the polysaccharides. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera enantioselektiv analysmetodik genom 

separation av enantiomererna av fyra läkemedel (citalopram, zopiklon, tramadol och 

metylfenidat) och deras metaboliter. Analyserna utfördes med HPLC-UV med kolonner vars 

stationära faser var baserade på makrocykliska glykopeptider (Chirobiotic V, V2 och T) och 

polysackarider (Lux Cellulose-1, Cellulose-2 och Amylose-2). 

Kolonnen Chirobiotic V uppvisade hög selektivitet för citalopram och dess metaboliter. Med 

en mobilfas bestående av metanol, ättiksyra och ammoniak erhölls bäst upplösning. Hög 

selektivitet för enantiomererna av zopiklon och dess metaboliter erhölls med kolonnen 

Cellulose-2 med en mobilfas bestående av acetonitril och ammoniumacetatbuffert. 

Enantiomererna av tramadol separerades på kolonnen Amylose-2. Dock uppstod tryckför-

ändringar som troligtvis orsakades av additivet NH4HCO3. Då analysen upprepades vid ett 

senare tillfälle var inte resultaten reproducerbara. Med kolonnen Cellulose-1 erhölls lägre 

selektivitet, vilket resulterade i oacceptabelt lång analystid. 

Endast ett fåtal analyser av metylfenidat utfördes där resultaten indikerar att glykopeptid-

kolonnerna har högre selektivitet för denna substans än polysackariderna. 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate enantioselective analytical methods by separation 

of the enantiomers of four drugs (citalopram, zopiclone, tramadol and methylphenidate) and 

their metabolites. The analyses were performed with HPLC-UV with columns whose 

stationary phases were based on macrocyclic glycopeptides (Chirobiotic V, V2 and T) and 

polysaccharides (Lux Cellulose-1, Cellulose-2 and Amylose-2). 

The Chirobiotic V column showed high selectivity for citalopram and its metabolites. High 

resolution was obtained using a mobile phase consisting of methanol, acetic acid and 

ammonia. High selectivity for the enantiomers of zopiclone and its metabolites were 

obtained on the Cellulose-2 column using a mobile phase consisting of acetonitrile and 

ammonium acetate buffer. 

The enantiomers of tramadol were separated with the Amylose-2 column. However, changes 

in the pressure arose, probably caused by the additive NH4HCO3. When the analysis was 

repeated at a later occasion, reproducible results were not obtained. With the Cellulose-1 

column, lower selectivity was obtained, resulting in unacceptably long analysis time. 

Only a few analyses of methylphenidate were performed and the results indicated that the 

glycopeptide columns had higher selectivity for this compound than the polysaccharides. 
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Inledning 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera enantioselektiv analysmetodik för ett antal 

farmakologiskt och toxikologiskt intressanta substanser på några nyare kirala stationära 

faser för HPLC. Analyserna ska kunna utföras med såväl HPLC-UV som HPLC-MS. 

Metod 

Analyserna utfördes med kiral vätskekromatografi med UV-detektor. Olika kirala stationära 

faser baserade på makrocykliska glykopeptider (Chirobiotic V, V2 och T) och polysackarider 

(Lux Cellulose-1, Cellulose-2 och Amylose-2) utvärderades genom analys av rena standarder 

av några utvalda läkemedelssubstanser (citalopram, zopiklon, tramadol och metylfenidat) 

och deras metaboliter. Genom variation av mobilfasens sammansättning, temperatur och 

flöde studerades kromatografiska parametrar som kapacitet (k’), upplösning (Rs) och 

selektivitet (α).  Beräkningsformler för dessa parametrar finns i Appendix 2. 

Examensarbetet utfördes vid avdelningen för Klinisk Farmakologi vid Hälsouniversitetet i 

Linköping. 

De källor som används i detta arbete har granskats kritiskt. Källorna i avsnittet Kolonner 

(Bakgrund) är partiska eftersom de till stor del kommer från de företag som tillverkar 

kolonnerna. Opartiska källor är mycket svåra att finna inom detta område. 

Problembeskrivning 

Stereoisomerer är föreningar med samma molekylformel men olika orientering av atomerna 

i rymden. Enantiomerer är en form av stereoisomerer som förhåller sig som spegelbilder till 

varandra. De har samma fysikaliska och kemiska egenskaper, men vrider plan-polariserat ljus 

i motsatt riktning, (+) eller (-) [1]. Ett exempel på ett enantiomerpar visas i figur 1. 

 
Figur 1. I figuren visas enantiomererna av tramadol [2]. 

Många läkemedel förekommer i form av racemat, vilket innebär en lika stor mängd av båda 

enantiomererna. Ibland är endast den ena enantiomeren farmakologiskt aktiv, dvs. har 

önskad effekt. Den andra enantiomeren kan då helt sakna effekt, motverka effekten av den 

aktiva enantiomeren, ha en oönskad effekt i form av biverkningar eller till och med ha en 

toxisk effekt [3]. 
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Genom att separera enantiomererna kan man koncentrationsbestämma dem var för sig, 

vilket är användbart i såväl analytiska som preparativa sammanhang, som exempelvis: 

- vid bedömning av varje enantiomers farmakologiska och toxikologiska egenskaper 

- vid kontroll av den enantiomeriska renheten vid tillverkning av läkemedel [3] 

- vid forensiska analyser; är substansen ett legalt förskrivet enantiomeriskt läkemedel 

eller ett illegalt tillverkat racemat?[4] 

Avgränsningar 

Analyserna med HPLC-UV utfördes endast med provlösningar i form av rena standarder. Vid 

ett tillfälle utfördes dock analyser av zopiklon och dess metaboliter samt två obduktions-

prov i form av lårblod med HPLC-MS/MS vid Rättsmedicinalverket i Linköping. Vid eventuellt 

fortsatt arbete skulle även patient-/obduktionsprov av övriga läkemedel kunna analyseras. 

På grund av de begränsade tidsresurser som detta examensarbete innebär prioriterades de 

utvalda läkemedlen i följande ordning; citalopram – zopiklon – tramadol – metylfenidat. 

Denna ordningsföljd medförde att betydligt mindre tid lades på analys av metylfenidat 

jämfört med övriga läkemedel.  
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Bakgrund 
För att få förståelse för hur analyterna interagerar med de kirala stationära faserna inleds 

rapporten med en litteraturstudie av analyterna, de aktuella kolonnerna och deras 

stationära faser samt tidigare publicerade arbeten. 

Analyter 

De substanser som berörs i denna rapport är citalopram, zopiklon, tramadol och metyl-

fenidat, samt deras respektive metaboliter. 

Citalopram 

Den kemiska nomenklaturen för citalopram är 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(p-fluorofenyl)-

1,3-dihydro-5-isobensofurankarbonitril [5]. I figur 2 visas strukturen för citalopram och dess 

huvudmetaboliter desmetylcitalopram och didesmetylcitalopram [6]. 

 
Figur 2. I figuren visas strukturen för a) citalopram, b) desmetylcitalopram och c) didesmetylcitalopram [6]. 

Citalopram är ett racemat som består av en S-(+)-enantiomer och en R-(–)-enantiomer. S-

citalopram kallas för escitalopram och utgör den aktiva substansen i racematet [7]. 

Racematet citalopram säljs under läkemedelsnamnet Cipramil och escitalopram säljs som 

Cipralex [8]. 

Citalopram är ett receptbelagt SSRI-läkemedel1 med antidepressiva effekter. Läkemedlet 

används även för att förhindra återfall i depression samt vid paniksyndrom [8]. 

Kommunikationen mellan cellerna i hjärnan sköts via budbärare som kallas för signal-

substanser, varav en är serotonin. Det krävs en viss mängd av dessa substanser för att 

kommunikationen ska fungera. Om antalet är alltför lågt uppkommer symtom som 

depression och oro [9]. 

Serotonintransportörer har som uppgift att transportera tillbaka serotonin till nervcellen så 

att substansen kan användas om igen. SSRI-läkemedel blockerar dessa transportörer och 

därmed kan serotoninet verka längre, vilket medför en förstärkt effekt av signalsubstansen 

och förbättrad kommunikation mellan cellerna i nervsystemet [10]. 

Flera faktorer tyder på att escitalopram är mer effektivt än citalopram. Dels är escitaloprams 

affinitet för serotonintransportören hela 30-40 gånger större än R-citaloprams. Dessutom 

motverkar R-enantiomeren effekten av S-enantiomeren. Detta sker troligtvis på ett visst 

allosteriskt bindningsställe på serotonintransportören. R-citalopram binder till denna yta, 

                                                           
1
 SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (på svenska Selektiva serotoninåterupptagshämmare) 



Enantioselektiv HPLC-analys med kirala stationärfaser bestående av 
makrocykliska glykopeptider och polysackarider 

 

 10  

vilket påverkar affiniteten till det aktiva bindningsstället. Därmed fungerar R-citalopram som 

en antagonist mot escitaloprams antidepressiva effekter, vilket innebär att citalopram får en 

långsammare och lägre effekt än escitalopram [7]. 

Zopiklon 

Zopiklon ([6-(5-klor-2-pyridyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrol[3,4-b]pyrazin-5-yl]4-metyl-1-pi-

perazinkarboxylat) är en syntetisk cyklopyrrolon med sedativ och hypnotisk effekt. Zopiklon 

metaboliseras till desmetylzopiklon och N-oxidzopiklon. Strukturen för zopiklon och dess 

metaboliter visas i figur 3 [11]. 

 
Figur 3. I figuren visas strukturen för zopiklon och dess metaboliter desmetylzopiklon och N-oxidzopiklon [12]. 

På grund av dess sövande effekt används zopiklon vid behandling av kronisk sömnlöshet. 

Den som lider av detta har bland annat svårt att somna, vaknar ofta och får därmed 

otillräcklig sömn [11]. 

I racematet zopiklon är det endast eszopiklon, S-(+)-enantiomeren, som är aktiv. Även 

metaboliten S-(+)-N-oxidzopiklon bidrar till den hypnotiska effekten. Zopiklon minskar bland 

annat rörelseaktiviteten och antalet perioder av uppvaknande. Detta sker då zopiklon binder 

till Gaba-A-receptorn2 och på så sätt förstärker Gabas hämmande funktion [11]. Zopiklon 

fungerar därmed som en positiv modulator. Då den binder in till Gaba-receptorn förändras 

receptorns struktur och får då högre affinitet för Gaba [10]. 

Gaba är den viktigaste hämmande signalsubstansen. Den gör nervcellerna mindre känsliga 

för stimulans och motverkar deras retbarhet. Dessa funktioner behövs för att skapa balans i 

informationsflödet till hjärnan. Gaba eliminerar alltså de signaler som är ointressanta och 

förhindrar överstimulering av hjärnan. Denna hämmande effekt ger oss möjlighet att koppla 

av och somna [10]. 

Zopiklon har en lägre risk för beroendeframkallning, återfall i sömnlöshet efter avslutad 

behandling samt har färre biverkningar än bensodiazepiner som utgör den största gruppen 

av sedativa och hypnotika [13]. Dessutom tyder resultat från studier som pågått mellan 6 

och 12 månader på att risken att patienter som behandlas med zopiklon ska utveckla 

tolerans är mycket liten [11]. 

                                                           
2
 Gaba = γ-amino butyric acid (på svenska Gammaaminosmörsyra) 
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Dock ska zopiklon helst endast användas vid korttidsbehandling eftersom dess beroende-

framkallande egenskaper inte är fullständigt utredda. Zopiklon har nämligen en viss euforisk 

effekt, vilket innebär risk för beroendeframkallning. I Sverige är zopiklon därför klassat som 

narkotika [13]. 

Tramadol 

Tramadol ((1RS,2RS)-2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)-cyklohexanol) är en synte-

tisk opioid med centralt verkande analgetiska (smärtstillande) egenskaper. (-)-Tramadol 

verkar dessutom noradrenalinåterupptagshämmande medan (+)-tramadol hämmar återupp-

tagandet av serotonin. Tramadol är en analog till opioiden kodein [14]. 

Tramadol är en prodrog, vilket innebär att det är först då ämnet metaboliseras till O-

desmetyltramadol (M1) av enzymet CYP2D6 i levern som dess smärtlindrande effekt 

aktiveras. Undersökningar där tramadol intagits i samband med hämning av enzymet 

CYP2D6 visar att tramadol har en viss egen smärtlindrande effekt, men att denna effekt är 

mycket liten jämfört med den av (+)-M1, vars affinitet för µ-opioidreceptorer är 300-400 

gånger större än den för tramadol [15]. 

Tramadol tillhör klass II på Världshälsoorganisationens (WHO:s) smärttrappa. Denna trappa 

består av tre steg, där steg I utgörs av icke-opioider som t.ex. acetylsalicylsyra, paracetamol 

och NSAIDs3, steg II av svaga opioider såsom tramadol och kodein och steg III av starka 

opioider som morfin. I figur 4 visas strukturen för tramadol, metaboliten M1, kodein samt 

morfin [16]. 

 
Figur 4. I figuren visas strukturen för a) tramadol, b) M1, c) kodein och d) morfin [2,17]. 

Tramadol har den fördelen att den mer sällan än ovan nämnda opioider orsakar andnings-

depression eller fysiskt beroende. Dock utvecklar allt fler personer som använder läkemedel 

innehållande tramadol ett beroende och därför narkotikaklassades substansen i februari år 

2008 [14,18]. 

Metylfenidat 

Metylfenidat (metyl-α-fenyl-α-(2-piperidyl)hydroklorid) är ett indirekt sympatikomimetikum 

med centralstimulerande effekter som säljs i form av läkemedlen Ritalin och Concerta. Förr 

användes det vid bland annat kronisk trötthet, ätstörningar, depression och narkolepsi, men 

                                                           
3
 NSAIDs = Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (på svenska Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) 
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även vid behandling av kokainmissbruk [19]. Studier visar att metylfenidat dessutom är 

effektivt vid behandling av amfetaminmissbruk [20]. 

Idag används dock metylfenidat främst vid behandling av ADHD4 eftersom det minskar 

hyperaktiviteten och impulsiviteten samt förbättrar koncentrationsförmågan. Detta sker 

främst genom hämning av dopaminåterupptag men även genom ökad frisättning av 

noradrenalin [21]. 

Dopamin och noradrenalin är liksom serotonin signalsubstanser. Dopamin förekommer 

bland annat i det motoriska systemet där skelettmusklernas spänningsgrad samt koordina-

tionen av komplexa rörelser regleras och i hjärnbarken i pannloben där bland annat 

information bearbetas. Noradrenalin är signalsubstans i sympatikus som är en del av det 

autonoma nervsystemet som kontrollerar kroppens inre organ och styr funktioner som t.ex. 

blodcirkulation och matsmältning [10]. 

Missbruk av metylfenidat förekommer, framför allt bland studenter, på grund av dess stimu-

lerande och euforiska effekter. Metylfenidat ökar dels uppfattnings- och inlärningsförmågan, 

men även prestationsförmågan [22]. 

Metylfenidat (MF) består av fyra stycken stereoisomerer; (±)-treo-MF samt (±)-erytro-MF. 

Läkemedlen Ritalin och Concerta består av en racemisk blandning av (±)-treo-MF (det är 

även denna blandning som analyseras i detta arbete) [19]. (+)-MF är något mer potent än (-)-

MF. Strukturen för metylfenidat och dess metabolit ritalinsyra visas i figur 5 [23]. 

 
Figur 5. I figuren visas strukturen för a) metylfenidat och b) ritalinsyra.[24] 

Kolonner 

I detta arbete utvärderas kolonner med kirala stationära faser baserade på makrocykliska 

glykopeptider (Chirobiotic V, V2 och T) och polysackarider (Lux Cellulose-1, Cellulose-2 och 

Amylose-2). 

Chirobiotic V och T – Makrocykliska glykopeptider 

Vankomycin (V och V2) och teikoplanin (T och T2) är makrocykliska glykopeptider som 

interagerar med kirala molekyler bland annat genom joninteraktion, π-π-interaktion, 

vätebindning, komplexbindning via inklusion (interaktion mellan analyten och den stationära 

fasens hydrofoba ”fickor”), hydrofob interaktion och sterisk effekt. På grund av dessa 

                                                           
4
 ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
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egenskaper kan de användas till separation av en stor mängd analyter som traditionella 

akirala stationära faser, t.ex. C18 eller C8, inte klarar att separera. Strukturen för vankomycin 

och teikoplanin visas i figur 6 [25]. 

 
 
Figur 6. I figuren visas strukturen för a) vankomycin och de egenskaper som bidrar till dess förmåga att interagera med 
kirala molekyler (A, B och C är inbindningsfickor) och b) teikoplanin [26,27]. 

Det som skiljer kolonnerna Chirobiotic V och V2 respektive T och T2 från varandra är sättet 

som används för att binda glykopeptiderna till kiseldioxidpartiklarnas ytor, vilket innebär att 

de får olika selektivitet [28]. 

Vankomycin och teikoplanin är antibiotikum med bakteriostatisk effekt, dvs. de hämmar 

cellväggssyntesen hos grampositiva bakterier. Vankomycin förhindrar bildningen av 

peptidoglykanerna (som bygger upp bakteriens cellvägg) medan teikoplanin förhindrar tvär-

bindningen av dessa [29,30]. 

En stor andel av dagens läkemedel är mycket polära, vilket innebär en stor utmaning för 

konventionella opolära akirala stationära faser. Genom joninteraktioner kan makrocykliska 

glykopeptider ge hög upplösning vid analys av såväl basiska som sura polära föreningar [25]. 

Typen av och antalet bindningar mellan glykopeptiderna samt positionen av dessa 

bindningar påverkar selektiviteten för vissa molekyler [24]. 

Dessa kolonner kan även anses överträffa de traditionella vad gäller separation av akirala 

analyter eftersom de åstadkommer god retention och selektivitet för mycket polära 

föreningar. Dessutom kan en stor mängd olika mobilfaser användas, från till största delen 

vattenbaserade till 100% organiska [24]. Att använda en helt organisk mobilfas är framför allt 

en fördel vid analyser med LC-MS då exempelvis vissa typer av buffertar, t.ex. 

fosfatbuffertar, påverkar analysen negativt genom att orsaka jonsuppression [26]. 

Glykopeptiderna V och T har visat sig ha liknande men inte identisk enantioselektivitet. För 

många racemat ger en av glykopeptiderna högre enantiomerisk upplösning än den andra. 

Man har visat att genom att kombinera dessa stationära faser kan selektiviteten och 

kapaciteten ökas [31]. 
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Chirobiotic-kolonnerna kan användas i Reversed phase, Polar Organic/Ionic mode och 

Normal phase. Vid Polar Organic mode består mobilfasen av 100% organisk modifierare 

(t.ex. metanol eller acetonitril) och vid Polar Ionic mode tillsätts dessutom ett eller flera 

additiv (syror och baser) till den organiska mobilfasen. Polar Ionic mode används främst vid 

analys med LC-MS [26]. 

Det finns ytterligare två typer av glykopeptider vid namn ristocetin A och teikoplanin aglykon 

som används som stationära faser i kolonnerna Chirobiotic R respektive Chirobiotic TAG [28]. 

Dessa har dock inte använts i detta arbete. 

Lux Cellulose-1, Cellulose-2 och Amylose-2 – Polysackarider 

Lux Cellulose-1 och Cellulose-2 består av polysackaridderivaten tris(3,5-dimetylfenylkarba-

mat)cellulosa respektive tris(3-klor-4-metylfenylkarbamat)cellulosa. Cellulose-1 är ett nyare 

alternativ till kolonnen Chiralcel OD-H och ger i flera fall ökad retention och selektivitet 

jämfört med den äldre kolonnen. Strukturerna för tris(3,5-dimetylfenylkarbamat)cellulosa 

(Cellulose-1) och tris(3-klor-4-metylfenylkarbamat)cellulosa (Cellulose-2) visas i figur 7 [32]. 

 
Figur 7. I figuren visas strukturen för a) tris(3,5-dimetylfenylkarbamat)cellulosa (Cellulose-1) och b) tris(3-klor-4-metyl-
fenylkarbamat)cellulosa (Cellulose-2) [32]. 

De egenskaper som bidrar till kolonnernas separationsförmåga är fenylringar som medverkar 

till π-π-interaktioner, elektronegativa atomer (O, N och Cl) som orsakar vätebindningar, 

ryggraden av cellulosa som medför sterisk effekt och inklusion samt kloratomer som 

medverkar till dipol-interaktioner [32]. 

På grund av skillnader i enantioselektivitet kan Cellulose-2 separera vissa föreningar som 

Cellulose-1 inte kan, och tvärtom. De kan alltså fungera kompletterande åt varandra [33]. 

Kolonnen Lux Amylose-2 är uppbyggd av tris(5-klor-2-metylfenylkarbamat)amylos. Den kirala 

separationsförmågan kommer dels från fenylringar (π-π-interaktioner) och kloratomer 

(dipol-interaktioner), men även från NH-grupper som orsakar vätebindningar samt en 

ryggrad av amylos som medför sterisk effekt. Strukturen för tris(5-klor-2-metylfenyl-

karbamat)amylos (Amylose-2) visas i figur 8 [32]. 
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Figur 8. I figuren visas strukturen för tris(5-klor-2-metylfenylkarbamat)amylos (Amylose-2) [32]. 

Eftersom dessa stationära faser bereds genom att kisel kläs med det aktuella polysackarid-

derivatet måste lösningsmedel som löser upp dessa derivat undvikas. Exempel på sådana 

lösningsmedel är tetrahydrofuran, aceton och etylacetat [34]. 

Lux-kolonnerna kan användas i Normal phase, Reversed phase och Polar Organic/Ionic 

mode. Olika lösningsmedel kan förändra den steriska strukturen på ryggraden och fördel-

ningen av bindningsställen, vilket förändrar den stationära fasens selektivitet. Detta kan vara 

ett användbart verktyg vid kirala analyser [33]. 

Inventering av tidigare publicerade arbeten 

I många artiklar presenteras resultat där bäst upplösning uppnåtts då dietylamin (DEA) eller 

trietylamin (TEA) satts till mobilfasen. Tillsats av DEA eller TEA innebär dock att känsligheten 

vid detektion med masspektrometri blir lägre eftersom dessa föreningar orsakar jon-

suppression, dvs. minskad signal för analyterna. Även om majoriteten av analyserna i detta 

arbete utförs med HPLC-UV är målet att de även ska kunna utföras med HPLC-MS och därför 

undviks dessa additiv i mobilfasen. Lämpliga alternativ kan exempelvis vara ammonium-

acetat (NH4Ac) eller ammoniumvätekarbonat (NH4HCO3) [35]. 

Det bästa alternativet vid analys med LC-MS, framförallt vid ESI5, är Polar Organic/Ionic 

mode eftersom man erhåller högre känslighet jämfört med Reversed phase. Mobilfasen 

består då som tidigare nämnts av 100% organisk modifierare, exempelvis metanol eller 

acetonitril, samt (vid Polar Ionic mode) tillsats av additiv i form av syra och bas. Metanol och 

acetonitril är vätskor med låg UV-absorption, vilket ger en låg bakgrund och därmed högre 

känslighet [36]. 

Fördelen med Reversed phase jämfört med Normal phase är bland annat att polära 

föreningar löser sig bättre i mobilfasen, att provberedningen är enklare vid analys av blod 

och att de lösningsmedel som används är billigare och mindre giftiga/mer miljövänliga. 

Istället för hexan, kloroform eller metylenklorid (som ofta används vid Normal phase) består 

mobilfasen av en blandning av organisk modifierare (t.ex. metanol eller acetonitril) och 

vattenbuffert [26,36]. 

                                                           
5
 ESI = Electrospray Ionization (jonisationsteknik vid masspektrometri) 
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I många artiklar beskrivs dock metoder där man valt att använda sig av Normal phase. Detta 

beror på att de interaktioner som sker mellan analyt och stationär fas (π-π-interaktioner, 

dipol-interaktioner och vätebindningar) anses vara mer effektiva vid Normal phase [36]. 

Makrocykliska glykopeptider 

Mobilfasen styr vilka interaktioner som dominerar mellan analyten och den stationära fasen. 

Vid Reversed phase är det främst elektrostatiska interaktioner och hydrofob inklusion som 

bidrar till separationen. Även vätebindning, dipol-interaktioner och steriska interaktioner 

bidrar till viss del, dock förekommer i princip inga π-π-interaktioner [37]. 

Vid Polar Organic/Ionic mode är det tvärtom π-π-interaktionerna som är viktigast för separa-

tionen, medan vätebindning och steriska interaktioner spelar en mindre roll och hydrofoba 

interaktioner inte existerar [37]. 

I flera artiklar presenteras lyckade enantiomeriska separationer av citalopram och dess 

metaboliter på kolonnen Chirobiotic V. Exempelvis erhöll Kosel et al. separation med 

mobilfasen 99,9 MeOH : 0,055 CH3COOH : 0,060 TEA. Kolonnen Chirobiotic V är därför en 

lämplig utgångspunkt vid analyserna av citalopram. Dock krävs korrigering av den nämnda 

mobilfasen i form av byte av additiv eftersom TEA som sagt orsakar jonsuppression [38]. 

Polysackarider 

Vid analyser med stationära faser av polysackarider är det viktigt att analyten är neutral. 

Därför är det lämpligt att syror och baser analyseras med sur respektive basisk mobilfas [35]. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa kolonner endast är stabila i intervallet pH 2-9 

[39]. Man bör dessutom vara medveten om att kolonnerna har begränsningar vad gäller 

temperatur (0-50°C) och flöden (upp till 0,5 ml/min) [34]. 

I en publikation av Peng et al. beskrivs analyser av zopiklon och tramadol med kolonnen 

Cellulose-1. Separation av enantiomererna av zopiklon har uppnåtts med mobilfaserna 60 

ACN6 : 40 NH4HCO3 (5 mM) och 60 ACN : 40 NH4Ac (5 mM) vid flödet 0,2 ml/min, där den 

senare mobilfasen gav något kortare analystid. Enantiomererna av tramadol separerades 

med mobilfasen 40 ACN : 60 NH4HCO3 (5 mM) vid samma flöde. Temperatur och pH är inte 

noterat. Resultaten av dessa analyser tyder på att enantiomererna av zopiklon och tramadol 

bör kunna separeras under LC-MS-vänliga förhållanden med kolonnen Cellulose-1 [40]. 

 

  

                                                           
6
 ACN = acetonitril 
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Utförande 
Analyserna utfördes med HPLC-UV i Polar Ionic mode samt Reversed phase. Kolonner med 

kirala stationära faser användes. 

Instrumentella betingelser 

HPLC-UV-system 

P680 HPLC Pump, isokratisk (Dionex) 

Autoinjektor, Gina 50, tempererad (Gynkotek) 

Kolonnugn, modell 7955 (Jones Chromatography) 

UV-detektor L-7400 (LaChrom) 

Datorprogram: Chromeleon 

Inställningar 

Våglängd: 230 nm 

Injektionsvolym: 10 µl 

Flöde: 0,20 - 0,30 ml/min 

Temperatur: 10 - 40°C 

Kolonner 

I tabell 1 listas de kolonner som användes i detta arbete. Tillverkare är Astec (Chirobiotic) 

respektive Phenomenex (Lux). 

Tabell 1. I tabellen redovisas parametrarna för samtliga kolonner som användes vid analyserna. För beräknings-
formel för Bottental (N), se Appendix 2. 

Kolonn Längd 
(cm) 

Innerdiameter 
(mm) 

Partikelstorlek 
(µm) 

Bottental 
(N) 

Chirobiotic V 10 2,1 5 6 000 
Chirobiotic V 25 2,1 5 15 000 
Chirobiotic V2 25 2,1 5 15 000 
Chirobiotic T 10 3,0 5 6 000 
Lux Cellulose-1 15 2,00 3 15 000 
Lux Cellulose-2 15 2,00 3 15 000 
Lux Amylose-2 15 2,00 3 15 000 

 

Kemikalier 

De kemikalier som användes vid beredning av mobilfaserna listas i tabell 2. 

Tabell 2. I tabellen listas de kemikalier som användes vid beredning av mobilfaserna. 

Namn Renhet 
(%) 

Molekylvikt 
(g/mol) 

Densitet 
(g/cm3) 

Tillverkare 

Acetonitril för UV 
(CH3CN) 

99,85 41,05 0,786 Scharlau 

Ammoniaklösning 
(NH4OH) 

25 35,05 0,90 Merck 
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Ammoniumacetat 
(CH3COONH4) 

98,0 77,08 - Merck 

Ammoniumvätekarbonat 
(NH4HCO3) 

99,0 79,06 - Sigma 

Metanol för HPLC 
(CH3OH) 

99,9 32,04 0,791 LAB-SCAN 
analytical sciences 

Ättiksyra 
(CH3COOH) 

100 60,05 1,05 Merck 

 

Mobilfaser 

För att de utformade metoderna även ska kunna användas vid LC-MS undveks buffertar med 

additiver som kan orsaka jonsuppression, t.ex. dietylamin och trietylamin. De mobilfas-

parametrar som varierades var typ av organisk modifierare (metanol, MeOH eller acetonitril, 

ACN), volymförhållande mellan organisk modifierare och vattenbuffert, typ av additiv (t.ex. 

ammoniumacetat, NH4Ac), mängden additiv samt pH. Övriga parametrar som varierades var 

temperatur och flöde. 

I tabell 3 beskrivs de mobilfaser som användes vid analyserna. Mobilfas nummer 0, som 

endast innehåller metanol, användes till tvättning och konditionering av kolonnerna. 

Tabell 3. I tabellen visas de mobilfaser som bereddes och användes vid analyserna. A: pH justerat med 
10%-ig CH3COOH. B: pH justerat med 1 M HCl. MeOH = metanol, NH4Ac = ammoniumacetat, CH3COOH = 
ättiksyra, NH3 = ammoniak, ACN = acetonitril, NH4HCO3 = ammoniumvätekarbonat. 

Mobilfas nr Komponenter Volymförhållande pH 

0 MeOH 100 - 
1 MeOH, 2,5 mM NH4Ac 100 - 
2 MeOH, 5 mM NH4Ac 100 - 
3 MeOH, 10 mM NH4Ac 100 - 
4 MeOH, 20 mM NH4Ac 100 - 
5 MeOH/CH3COOH 100/0,055 - 
6 MeOH/CH3COOH/NH3 100/0,055/0,01 - 
7 MeOH/CH3COOH/NH3 100/0,055/0,02 - 
8 MeOH/CH3COOH/NH3 100/0,0275/0,01 - 
9 MeOH/CH3COOH/NH3 100/0,01/0,055 - 

10 MeOH/ CH3COOH/NH3 100/0,055/0,055 - 
11 ACN/5 mM NH4Ac 60/40 6,4 
12 ACN/5 mM NH4Ac 40/60 6,4 
13 ACN/2 mM NH4Ac 40/60 6,3 
14 ACN/1 mM NH4Ac 40/60 6,5 
15 ACN/5 mM NH4Ac 40/60 4,7A 
16 ACN/5 mM NH4Ac 30/70 6,3 
17 MeOH/ACN/5 mM NH4Ac 10/30/60 6,3 
18 MeOH/ACN/2 mM NH4Ac 10/30/60 6,5 
19 MeOH/ACN/5 mM NH4Ac 15/15/70 6,3 
20 MeOH/5 mM NH4Ac 50/50 6,6 
21 MeOH/5 mM NH4Ac 40/60 6,6 
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22 MeOH/5 mM NH4Ac 30/70 6,6 
23 ACN/5 mM NH4HCO3 40/60 6,5B 
24 ACN/2 mM NH4HCO3 40/60 6,6B 
25 ACN/5 mM NH4HCO3 40/60 8,0 
26 ACN/5 mM NH4HCO3 30/70 6,5B 
27 ACN/5 mM NH4HCO3 20/80 6,5B 
28 ACN/2 mM NH4HCO3 20/80 6,4B 
29 ACN/10 mM NH4HCO3 20/80 6,4B 
30 ACN/5 mM NH4HCO3 17,5/82,5 6,4B 
31 ACN/5 mM NH4HCO3 15/85 6,4B 
32 ACN/4 mM NH4HCO3 15/85 6,4B 
33 ACN/10 mM NH4HCO3 15/85 6,4B 
34 ACN/5 mM NH4HCO3 15/85 4,2B 
35 ACN/5 mM NH4HCO3 15/85 7,0B 
36 ACN/5 mM NH4HCO3 12,5/87,5 6,4B 
37 ACN/2 mM NH4HCO3 12,5/87,5 6,4B 
38 MeOH/ACN/5 mM NH4HCO3 10/30/60 6,5B 
39 MeOH/ACN/5 mM NH4HCO3 10/30/60 7,7 
40 MeOH/ACN/5 mM NH4HCO3 10/30/60 4,2B 
41 MeOH/ACN/2 mM NH4HCO3 10/30/60 6,6B 
42 MeOH/ACN/5 mM NH4HCO3 15/15/70 6,5B 
43 MeOH/5 mM NH4HCO3 40/60 6,5B 

 

För att undvika luft i HPLC-systemet sattes varje mobilfas i ultraljudsbad i ca 5 minuter före 

användning.  

Provberedning 

I tabell 4 visas de substanser som analyserades, vilka förkortningar som används för dem i 

denna rapport, vilket lösningsmedel de var lösta i, stamlösningens koncentration och hur de 

späddes till en provlösning med volymen 1 ml och koncentrationen 10 µg/ml. 

Tabell 4. I tabellen visas de olika analyterna samt deras förkortningar, lösningsmedel och koncentrationer. ”Volym 
att späda” beräknades med formeln V1 = (C2 • V2)/C1 där C2 = C(provlösning) = 10 µg/ml, V2 = V(provlösning) = 1 
ml och C1 = C(stamlösning). Zopkilon och dess metaboliter är lösta i acetonitril pga. att de är instabila i metanol. 

Substans Förkortning Lösningsmedel Koncentration 
Stamlösning 

(mg/ml) 

Volym att 
späda 

(µl) 

Citalopram CT Metanol 1 10 
Desmetylcitalopram DCT Metanol 1 10 
Didesmetylcitalopram DDCT Metanol 1 10 
Metylfenidat MF Metanol 1 10 
Ritalinsyra RS Metanol 1 10 
Tramadol TR Metanol 0,1 100 
Zopiklon ZO Acetonitril 0,1 100 
Desmetylzopiklon DZO Acetonitril 1 10 
N-oxidzopiklon NZO Acetonitril 1 10 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhölls vid analyserna. Den fullständiga försöks-

gången och samtliga beräkningsformler redovisas i Appendix 1 respektive 2. Nedan följer 

förklaringar för de kromatografiska parametrar som studeras i detta arbete. Observera att 

dessa parametrar endast kommenteras för varje enantiomerpar och inte i förhållande till 

övriga analyter. 

Kapacitetsfaktorn k’ bör vara 1-10. Om k’ är för låg kan separationen bli otillräcklig på grund 

av att analyten passerar kolonnen alltför snabbt så att inga interaktioner med den stationära 

fasen hinner inträffa. Ett högt k’ resulterar i lång analystid [41]. 

Upplösningen Rs mellan två toppar definieras som förhållandet mellan deras retentionstider 

och medelvärdet av topparnas bredd. Rs = 1,5 innebär baslinjeseparation av topparna [41]. 

Separationsfaktorn α är ett mått på det kromatografiska systemets potential att separera två 

föreningar (dvs. dess selektivitet). Då α = 1 sker ingen separation av analyterna [41]. 

Citalopram och dess metaboliter 

Eftersom flera tidigare publikationer beskriver lyckade separationer av enantiomererna av 

citalopram med kolonnen Chirobiotic V, är detta en lämplig utgångspunkt vid analyserna av 

citalopram och dess metaboliter desmetylcitalopram och didesmetylcitalopram (se figur 2). 

Chirobiotic V (100 x 2.1 mm, 5 µm) 

Det första som undersöktes var hur analysen påverkas av halten ammoniumacetat (NH4Ac) 

som sattes till 100% metanol (MeOH). Det visade sig att en lägre halt gav längre retentions-

tider och bättre selektivitet än en hög halt. Dock ökar topparnas asymmetri (svansning) med 

retentionstiden. 

Eftersom ingen tillräcklig separation erhölls med denna mobilfas ersattes additivet NH4Ac 

med ättiksyra (CH3COOH). Då endast CH3COOH sattes till 100% MeOH erhölls ingen 

separation över huvud taget och föreningarna eluerade vid t0
7. Däremot förbättrades 

selektiviteten och retentionstiderna blev längre då även ammoniak (NH3) tillsattes. Det 

optimala volymförhållandet visade sig vara 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3. 

En lägre temperatur (10°C istället för 25°C) gav något bättre upplösning och längre reten-

tionstider. Kromatogrammet från denna analys visas i figur 9. I tabell 5 redovisas resultatet i 

form av retentionstider, kapacitetsfaktorer, upplösning samt separationsfaktorer. 

Ett högre flöde (0,25 ml/min istället för 0,20 ml/min) gav något sämre upplösning av 

citaloprams enantiomerer men bättre upplösning av metaboliterna. Samtidigt resulterade 

analysen i en viss överlappning av citaloprams och desmetylcitaloprams enantiomerer. Vid 

analys med LC-MS kan dock detta vara ett bra alternativ om man har knappa tidsresurser, 

eftersom retentionstiderna blir kortare och separationen ändå är tillräckligt bra för att 

enantiomererna ska kunna särskiljas med masspektrometri. 

                                                           
7
 t0 = elueringstid för mobilfasen, alternativt förening som ej retarderas 
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Skillnaden mellan analyserna vid de olika flödena (0,20 och 0,25 ml/min) illustreras i figur 10 

och i tabell 6 redovisas resultatet. 

 
Figur 9. I figuren visas ett sammansatt kromatogram från analyserna av citalopram och dess metaboliter på kolonnen 
Chirobiotic V (100 x 2.1 mm, 5 µm) med mobilfas nr 8 (100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3). Flödet var inställt på 0,2 
ml/min och temperaturen på 10°C. 

Tabell 5. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och 
separationsfaktorer (α) i kromatogrammet i figur 9. 

Förening Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

CT 4 14,63 7,61 0,59 1,16 
5 16,70 8,82 

DCT 3 12,41 6,30 1,23 1,52 
6 18,01 9,59 

DDCT 1 8,64 4,08 0,77 1,32 
2 10,88 5,40 

 



Enantioselektiv HPLC-analys med kirala stationärfaser bestående av 
makrocykliska glykopeptider och polysackarider 

 

 22  

 
Figur 10. I figuren visas de sammansatta kromatogrammen från analyserna av citalopram och dess metaboliter på 
kolonnen Chirobiotic V (100 x 2.1 mm, 5 µm) med mobilfas nr 8 (100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3) vid två olika 
flöden (0,20 och 0,25 ml/min.) vid temperaturen 10°C. 

Tabell 6. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och separationsfaktorer 
(α) i kromatogrammen i figur 10. 

Flöde 
(ml/min) 

Förening Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

0,20 CT 4 14,63 7,61 0,59 1,16 
5 16,70 8,82 

DCT 3 12,41 6,30 1,23 1,52 
6 18,01 9,59 

DDCT 1 8,64 4,08 0,77 1,32 
2 10,88 5,40 

0,25 CT 4 11,78 8,42 0,50 1,15 
5 13,32 9,66 

DCT 3 9,96 6,97 1,33 1,48 
6 14,16 10,33 

DDCT 1 6,97 4,58 0,98 1,29 
2 8,63 5,90 

 

Genom att jämföra α-värdena från de olika analyserna ser man att de förluster i selektivitet 

som det högre flödet resulterade i är minimala (t.ex. är skillnaden i α för citalopram endast 

0,01 enheter). Även den minskade upplösningen för citalopram kan anses betydelselös 

(skillnaden i Rs är 0,09 enheter) jämfört med de vinster man gör i form av förkortad analystid 

samt ökad upplösning för metaboliterna med 0,10 respektive 0,21 enheter. 

Chirobiotic V (250 x 2.1 mm, 5 µm) 

Selektiviteten förbättrades inte då kolonnen byttes mot en längre variant (25 cm istället för 

10 cm) och analystiden blev dessutom betydligt längre (>30 minuter). 

Chirobiotic V2 (250 x 2.1 mm, 5 µm) 

Selektiviteten för citalopram och dess metaboliter undersöktes även på kolonnen Chirobiotic 

V2. Kolonnen V2 hade något bättre selektivitet jämfört med V, men samtidigt blev 

analystiderna betydligt längre (>30 minuter vid 25°C och >40 minuter vid 10°C). Även vid 
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analys med denna kolonn erhölls något bättre upplösning vid en lägre temperatur jämfört 

med en högre. 

För att illustrera skillnaden mellan analyser med kolonnerna Chirobiotic V (10 cm) och 

Chirobiotic V2 (25 cm) vid två olika temperaturer (10 och 25°C) visas en sammanställning av 

dessa i figur 11. Då temperaturen ökades blev analystiderna kortare, topparna blev mer 

symmetriska och eluerade i en annan ordning. Enantiomererna av citalopram förflyttade sig 

mest i förhållande till de övriga analyterna. 

 
Figur 11. I figuren visas de sammansatta kromatogrammen från analyserna av citalopram och dess metaboliter på 
kolonnerna Chirobiotic V (100 x 2.1 mm, 5 µm) och Chirobiotic V2 (250 x 2.1 mm, 5 µm) vid två olika temperaturer (10 
och 25°C) med mobilfas nr 8 (100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3). Flödet var inställt på 0,25 ml/min. 

Zopiklon och dess metaboliter 

Enligt tidigare publikationer kan enantiomererna av zopiklon separeras med kolonnen 

Cellulose-1. Kolonnerna med stationära faserna bestående av polysackarider är därför de 

som undersökts i störst utsträckning med denna analyt. Analyserna av citalopram avslutades 

med kolonnen Chirobiotic V2 och innan denna byttes mot Lux Cellulose-1 utfördes en analys 

av zopiklon och dess metaboliter desmetylzopiklon och N-oxidzopiklon med Chirobiotic V2 

för att testa dess potential att separera dessa analyter. 
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Chirobiotic V2 (250 x 2.1 mm, 5 µm) 

Endast en analys utfördes på denna kolonn och resultatet blev en viss tendens till separation 

av zopiklon medan metaboliterna eluerade vid t0 utan att retarderas alls. 

Lux Cellulose-1 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Även med denna kolonn visade det sig vara svårt att erhålla separation av metaboliternas 

enantiomerer, framförallt av N-oxidzopiklons. 

Försöken inleddes med en mobilfas bestående av en blandning av acetonitril (ACN) och 

vattenbuffert med 5 mM ammoniumacetat (NH4Ac). 

Att sänka temperaturen från 25°C till 10°C gav något bättre selektivitet för zopiklon, men 

metaboliterna påverkades inte alls och eluerade som tidigare vid t0. Minskning av mängden 

acetonitril och minskning av halten ammoniumacetat gav liknande resultat. 

Sänkning av pH medförde att desmetylzopiklons enantiomerer började separera, men 

samtidigt försämrades selektiviteten för zopiklon. Kombinationen av lägre temperatur och 

lägre pH resulterade i att desmetylzopiklon återigen eluerade i form av en enda topp. 

Dessutom minskade retentionstiden för zopiklon så att samtliga analyter eluerade omkring 

t0. 

Vid tillsats av en liten mängd metanol till mobilfasen erhölls separation av zopiklon och en 

viss tendens till separation av dess metaboliter. Då mängden metanol ökades något 

uppvisade dock ingen av analyterna den minsta antydan till separation. 

Ammoniumacetat byttes mot ammoniumvätekarbonat (NH4HCO3), vilket resulterade i 

separation av zopiklon och delvis separation av desmetylzopiklon. En mindre mängd 

acetonitril förbättrade selektiviteten ytterst lite. 

Lux Cellulose-2 (150 x 2.00 mm, 5 µm) 

Endast ett försök krävdes på denna kolonn; vid analys med mobilfasen 60 ACN : 40 NH4Ac (5 

mM) erhölls mycket bra separation av zopiklon och dess metaboliter. Ett kromatogram från 

denna analys visas i figur 12 och resultatet resovisas i tabell 7. 

I figur 13 illustreras skillnaden mellan de två cellulosa-kolonner i form av sammansatta 

kromatogram från analyserna med Cellulose-1 respektive Cellulose-2 och i tabell 8 samman-

fattas resultatet. 
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Figur 12. I figuren visas ett sammansatt kromatogram från analyserna av zopiklon och dess metaboliter på kolonnen 
Chellulose-2 (150 x 2.00 mm, 3 µm) med mobilfas nr 11 (volymförhållande 60 ACN : 40 5 mM NH4Ac, pH = 6,4). Flödet var 
inställt på 0,2 ml/min och temperaturen på 25°C. 

Tabell 7. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och 
separationsfaktorer (α) i kromatogrammet i figur 12. 

Förening Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

ZO 5 14,49 2,45 2,28 1,55 
6 20,18 3,80 

DZO 2 8,41 1,00 0,79 1,34 
3 9,83 1,34 

NZO 1 7,62 0,81 1,38 2,00 
4 11,01 1,62 
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Figur 13. I figuren visas de sammansatta kromatogram från analyserna av zopiklon och dess metaboliter på kolonnerna 
Cellulose-1 (till vänster) respektive Cellulose-2 (till höger) med mobilfas nr 11 (volymförhållande 60 ACN : 40 5 mM 
NH4Ac, pH = 6,4). Flödet var inställt på 0,2 ml/min och temperaturen på 25°C. 

Tabell 8. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och separationsfaktorer 
(α) i kromatogrammen i figur 13. 

Kolonn Förening Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

Cellulose-1 ZO 3 3,92 1,31 0,73 1,26 
4 4,50 1,65 

DZO 
NZO 

2 2,97 0,75 - 
- 

- 
- 1 2,47 0,45 

Cellulose-2 ZO 5 14,49 2,45 2,28 1,55 
6 20,18 3,80 

DZO 
2 8,41 1,00 

0,79 1,34 
3 9,83 1,34 

NZO 1 7,62 0,81 1,38 2,00 
4 11,01 1,62 

 

Med Cellulose-2 erhölls som tidigare nämnts baslinjeseparation av samtliga analyter medan 

endast separation av zopiklon erhölls med Cellulose-1, vilket tyder på att Cellulose-2 har 

betydligt högre selektivitet för dessa analyter än Cellulose-1. Dessutom är skillnaden stor vad 

gäller upplösning. På kolonnen Cellulose-1 beräknas t.ex. Rs till 0,73 för zopiklon jämfört med 

2,28 på Cellulose-2. 

Tramadol 

Precis som i fallet med zopiklon beskrivs lyckade separationer av tramadols enantiomerer 

med kolonnen Cellulose-1 i tidigare publikationer. Det är därför kolonnerna med stationära 

faserna bestående av polysackarider som undersökts i störst utsträckning också med denna 

analyt. Även tramadol analyserades en gång med kolonnen Chirobiotic V2 innan denna 

byttes mot Lux Cellulose-1. 

Chirobiotic V2 (250 x 2.1 mm, 5 µm) 

Endast en analys av tramadol utfördes på denna kolonn. Mobilfas nr 8 användes och 

resultatet blev en viss tendens till separation. 
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Lux Cellulose-1 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Att minska mängden organisk modifierare, i detta fall acetonitril, hade ingen tydlig påverkan 

på varken selektiviteten eller retentionen. Inte heller en sänkning av temperaturen förbätt-

rade resultatet utan försämrade snarare separationen. 

Då en fjärdedel av volymen acetonitril ersattes med metanol erhölls en delvis separation av 

enantiomererna. Detta resultat förbättrades dock inte då volymförhållandet mellan 

acetonitril och metanol varierades ytterligare. 

Varken ett högre eller ett lägre pH gav högre selektivitet. En lägre halt additiv gav något 

sämre upplösning medan valet av additiv, ammoniumacetat eller ammoniumvätekarbonat, 

inte hade någon större betydelse för selektiviteten. 

Lux Cellulose-2 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Även med denna kolonn erhölls bäst resultat då en del av volymen acetonitril ersattes med 

metanol, men resultatet blev aldrig bättre än delvis separation av enantiomererna. 

Lux Amylose-2 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Under analyserna med kolonnen Amylose-2 uppstod ett problem i form av instabilt och 

ibland alltför högt tryck. Detta var som mest påtagligt då typen av additiv i mobilfasen var 

ammoniumvätekarbonat. Dessa tryckförändringar kan mycket väl ha påverkat resultatet och 

bör därför has i åtanke. 

Separation av enantiomererna erhölls med en mobilfas där en fjärdedel acetonitril ersatts 

med metanol och typen av additiv var ammoniumvätekarbonat (även ammoniumacetat 

testades med detta additiv gav ej tillräcklig selektivitet). Resultatet av denna analys visas i 

figur 14 och tabell 9. En likadan analys utfördes vid ett senare tillfälle, varpå ingen separation 

erhölls. Med tanke på att tryckförändringarna ökade med tiden är det omöjligt att avgöra 

om resultatet från den första analysen var korrekt eller inte. Det blev dock uppenbart att 

tryckförändringarna påverkade analysresultaten i hög grad och därför utfördes inga fler 

analyser med denna kolonn. 

Chirobiotic T (100 x 3.0 mm, 5 µm) 

Olika volymförhållanden mellan ättiksyra och ammoniak testades i 100% metanol respektive 

acetonitril. Ingen separation av enantiomererna erhölls men en högre koncentration av båda 

additiven gav bättre retention. Ammoniumacetat löst i metanol i varierande koncentration 

gav inte heller någon separation av enantiomererna. 
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Figur 14. I figuren visas ett kromatogram från analysen av tramadol på kolonnen Amylose-2 (150 x 2.00 mm, 3 µm) med 
mobilfas nr 38 (volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 5 mM NH4HCO3, pH = 6,5). Flödet var inställt på 0,2 ml/min och 
temperaturen på 25°C. 

Tabell 9. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och 
separationsfaktor (α) i kromatogrammet i figur 14. 

Förening Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

TR 1 3,92 0,96 0,90 1,42 
2 4,71 1,36 

 

Nya försök med Lux Cellulose-1 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Då analyser utfördes med kolonnen Cellulose-1 tidigare under arbetets gång låg fokus på 

zopiklon och inte på tramadol. Eftersom enantiomererna av tramadol blev delvis separerade 

under dessa analyser återupptogs försöken med denna kolonn. 

Additivet ammoniumvätekarbonat gav högre selektivitet än ammoniumacetat. Då en högre 

halt ammoniumvätekarbonat testades uppstod liknande tryckförändringar som vid analys-

erna med Lux Amylose-2. Denna halt bör därför helst inte överstiga 5 mM. 

pH hade stor inverkan på selektiviteten som försämrades betydligt vid pH 4,2 samt 7,0 

jämfört med pH 6,5. 

Olika volymförhållanden mellan acetonitril och buffert testades. Upplösningen ökade med 

minskande mängd acetonitril, men samtidigt ökade även analystiden och toppbredden. Bäst 

resultat erhölls med mobilfas nr 31 som består av 15 ACN : 85 5 mM NH4HCO3 med pH ≈ 6,4 
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(justerat med 1 M HCl). För att kompensera för den långa analystiden och de breda topparna 

ökades temperaturen (från 25°C till 40°C) samt flödet (från 0,20 ml/min till 0,30 ml/min) 

gradvis. Separationen av enantiomererna blev dock aldrig fullständig och analystiderna 

alltför långa. I figur 15 och tabell 10 illustreras skillnaderna mellan två olika flöden (0,25 

respektive 0,30 ml/min). 

 
Figur 15. I figuren visas ett sammansatt kromatogram från två analyser av tramadol med olika flöden (0,25 respektive 
0,30 ml/min) på kolonnen Cellulose-1 (150 x 2.00 mm, 3 µm). Analyserna utfördes med mobilfas nr 31 (volymförhållande 
15 ACN : 85 5 mM NH4Ac, pH = 6,4). Temperaturen var inställd på 35°C. 

Tabell 10. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och 
separationsfaktorer (α) i kromatogrammen i figur 15. 

Flöde 
(ml/min) 

Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

0,25 1 25,27 15,85 0,64 1,16 
2 29,10 18,40 

0,30 1 21,37 13,25 0,67 1,16 
2 24,58 15,39 

 

Då flödet ökades erhölls ingen större förändring i varken selektivitet (α beräknades till 1,16 

för båda analyserna) eller upplösning (0,67 jämfört med 0,64). Kapacitetsfaktorerna 

minskade däremot vilket innebar en kortare analystid. Dock hamnade de långt utanför det 

önskvärda intervallet 1-10. 
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Metylfenidat och dess metabolit 

Eftersom metylfenidat var det läkemedel som prioriterades sist av alla utfördes betydligt 

färre analyser av denna substans jämfört med de andra. 

Chirobiotic V2 (250 x 2.1 mm, 5 µm)  

Ett försök utfördes med denna kolonn, och detta försök gav det överlägset bästa resultatet 

av samtliga analyser av metylfenidat. Enantiomererna av metylfenidat blev baslinjesepa-

rerade men ingen separation erhölls av metaboliten ritalinsyra. Resultatet av denna analys 

visas i figur 16 och tabell 11. 

 
Figur 16. I figuren visas ett sammansatt kromatogram av separationerna av metylfenidat och dess metabolit ritalinsyra 
på kolonnen Chirobiotic V2 (250 x 2.1 mm, 5 µm). Analyserna utfördes med mobilfas nr 8 (100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 
0,01 NH3). Flödet var inställt på 0,25 ml/min och temperaturen på 25°C. 

Tabell 11. I tabellen visas topparnas retentionstider (Rt), kapacitetsfaktorer (k’), upplösning (Rs) och 
separationsfaktorer (α) i kromatogrammet i figur 16. 

Förening Topp nr Rt (min) k’ Rs α 

MF 
2 13,25 4,89 

2,66 1,42 
3 17,91 6,96 

RS 1 5,15 1,29 - - 
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Lux Cellulose-1 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Varken lägre temperatur (10°C istället för 25°C) eller lägre halt additiv (2 mM istället för 5 

mM ammoniumacetat) gav bättre resultat. Ett lägre pH gav försämrad selektivitet. 

Genom att minska mängden acetonitril förbättrades upplösningen av enantiomererna av 

metylfenidat, men samtidigt försämrades selektiviteten för ritalinsyra. 

Lux Cellulose-2 (150 x 2.00 mm, 3 µm) 

Även med denna kolonn utfördes endast ett försök, där ingen separation av varken metyl-

fenidat eller ritalinsyra erhölls. 

Chirobiotic T (100 x 3.0 mm, 5 µm) 

Två volymförhållanden mellan ättiksyra och ammoniak testades, men inget försök gav sepa-

ration av enantiomererna. Då halten ättiksyra var 2,75 gånger så stor som halten ammoniak 

erhölls baslinjeseparation av ritalinsyra, dock överlappades den första toppen av injektions-

störningen. 
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Tillämpning – Analys av zopiklon i biologisk matris med LC-MS/MS 
För att ge en bild av vad resultatet av detta arbete kan användas till i framtiden utfördes 

analyser av rena standarder av zopiklon och dess metaboliter, en blandning av dessa, 

kalibreringslösningar samt två extraherade autentiska obduktionsprov med ESI-LC-MS/MS 

vid Rättsmedicinalverket. 

Instrumentella betingelser 

LC-MS/MS-system 

UPLC-system (Acquity): Solvent manager, Sample manager samt Column manager med plats 
för fyra kolonner (Waters) 

Masspektrometer API 4000, trippelkvadrupol (Applied Biosystem/MSD Sciex) 

Electrospray interface (TURBO V source, TurbolonSpray probe) 

Kolonn: Lux Cellulose-2 (150 x 2.00 mm, 3 µm) (Phenomenex) 

Filter: Opti-Solv 2 m (Optimize) 

Mobilfas: Volymförhållande 60 ACN : 40 buffert (5 mM NH4Ac, pH = 6,6) 

Datorprogram: Analyst™ 1.4.2 

Inställningar 

Injektionsvolym: 2 µl 

Flöde: 0,20 ml/min 

Temperatur (Kolonn): 25°C 

Temperatur (Interface probe): 500°C 

Ion-spray needle: +5000 V 

Metod: MRM8 (se tabell 12 för aktuella transitioner) 

Dwelltid: 50 millisekunder 

Tabell 12. I tabellen listas de mest intensiva transitionerna. DP = Declustering Potential (hjälper rätt 
joner in i masspektrometern), CE = Collision Energy (bestämmer graden av fragmentering), CXP = 
Collision Exit Potential (optimerar valda fragment ut ur kollisionscellen). 

Analyt Transition Q1/Q3 
Molekyljon    Fragmentjon 

DP 
(V) 

CE 
(V) 

CXP 
(V) 

Zopiklon 1 389 245 50 26 15 
Zopiklon 2 389 217 50 56 11 
Zopiklon 3 389 345 50 42 11 
N-oxidzopiklon 1 405 143 68 21 10 
N-oxidzopiklon 2 405 245 68 32 15 
Desmetylzopiklon 1 375 245 49 26 15 
Desmetylzopiklon 2 375 217 49 45 11 

 

                                                           
8
 MRM = Multiple Reaction Monitoring 
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Provberedning 

I tabell 13 visas de provlösningar som bereddes, vilket lösningsmedel analyterna var lösta i, 

stamlösningens koncentration och hur denna späddes till en provlösning med volymen 1 ml 

och koncentrationen 5 µg/ml. 

Tabell 13. I tabellen visas de olika provlösningarna, lösningsmedel och koncentrationer. ”Volym 
att späda” beräknades med formeln V1 = (C2 • V2)/C1 där C2 = C(provlösning) = 5 µg/ml, V2 = 
V(provlösning) = 1 ml och C1 = C(stamlösning). 

Provlösning Lösningsmedel Koncentration 
Stamlösning 

(mg/ml) 

Volym att 
späda 

(µl) 

Zopiklon Acetonitril 0,1 50 
Desmetylzopiklon Acetonitril 1 5 
N-oxidzopiklon Acetonitril 1 5 
Testmix av zopiklon 
och dess metaboliter 

Acetonitril 0,1;1;1 50;5;5 

 

Analyser utfördes även av spädda versioner av samtliga provlösningar. Varje provlösning 

späddes 10 gånger och fick därmed koncentrationen 0,5 µg/ml. Testmixen späddes därefter 

ytterligare en gång till 0,05 µg/ml. 

Förutom de provlösningar som beskrivs i tabellen ovan analyserades även en blank, fyra 

standardlösningar för skapande av kalibreringskurvor samt två obduktionsprov i form av 

lårblod. Obduktionsproverna upparbetades med vätske-vätske-extraktion genom att 0,5 ml 

TRIS-buffert (1 M, pH 11) samt 3 ml TBME (tertbutylmetyleter) sattes till 1 g blod. Analyterna 

extraherades på så sätt från blodet till eterfasen. Provet indunstades och återupplöstes 

därefter i 100 µl acetonitril. 

I tabell 14 visas samtliga lösningar som analyserades med HPLC-MS/MS. 

Tabell 14. I tabellen visas samtliga prover som analyserades. Den angivna koncentrationen för Testmixarna 
och Standarderna gäller för samtliga analyter i provet (zopiklon, desmetylzopiklon och N-oxidzopiklon). 

Prov Koncentration 
(µg/ml) 

Prov Koncentration 
(µg/ml) 

Zopiklon 5 Standard 1 0,005 
Desmetylzopiklon 5 Standard 2 0,02 
N-oxidzopiklon 5 Standard 3 0,05 
Zopiklon 0,5 Standard 4 0,2 
Desmetylzopiklon 0,5 Obduktionsprov 1 - 
N-oxidzopiklon 0,5 Obduktionsprov 2 - 
Testmix 5   
Testmix 0,5   
Testmix 0,05   
Blank 0   
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Resultat 

I figur 17 visas ett kromatogram från analysen av testmixen av zopiklon (förkortat ZO i 

figuren) och dess metaboliter desmetylzopiklon (DZO) och N-oxidzopiklon (NZO) med 

koncentrationen 0,5 µg/ml av respektive analyt. I tabell 15 förtydligas vilken analyt som 

representerar vilka toppar i kromatogrammet. 

 
Figur 17. I figuren visas ett kromatogram från analysen av testmixen av zopiklon och dess 
metaboliter desmetylzopiklon och N-oxidzopiklon (0,5 µg/ml) med HPLC-MS/MS. Mobil-fasen 
bestod av 60 ACN : 40 5 mM NH4Ac, pH = 6,6. Flödet var inställt på 0,2 ml/min och tempera-
turen på 25°C. ZO-1 innebär den enantiomer av zopiklon som eluerar först, ZO-2 den andra 
enantiomeren osv. 

Tabell 15. I tabellen redovisas vilken analyt som representerar 
vilka toppar i figur 17. 

Analyt Topp nr Retentionstid 
(min) 

Zopiklon 5 5,71 
6 7,92 

Desmetylzopiklon 2 3,19 
3 3,74 

N-oxidzopiklon 1 2,92 
4 4,33 
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Kalibrering 

I figur 18 visas kalibreringskurvor för zopiklon samt desmetylzopiklon som skapats genom 

analys av Standardlösning 1-4 som består av blodprov som spikats med stigande koncentra-

tion av zopiklon och dess metaboliter. N-oxidzopiklon kunde knappt detekteras, vilket tyder 

på en ofullständig extrahering, och uteslöts därför vid skapandet av kalibreringskurvorna. 

 
Figur 18. I figuren visas kalibreringskurvor för de två enantiomererna av zopiklon respektive desmetylzopiklon. Zopiklon 
1 innebär den enantiomer av zopiklon som eluerar först, Zopiklon 2 den andra enantiomeren osv. I figuren anges även de 
linjära samband som kurvorna utgör (y) samt determinationskoefficienterna för linjerna (R

2
). 

Beräkningar 

Med de linjära samband som kalibreringskurvorna i figur 18 utgör kan koncentrationen av 

respektive enantiomer i obduktionsproverna beräknas. I figur 19 visas kromatogram från 

analysen av Obduktionsprov 1 med HPLC-MS/MS och i tabell 16 redovisas topparnas areor 

från de båda obduktionsproven samt de beräknade koncentrationerna. 
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Figur 19. I figuren visas resultatet från analysen av Obduktionsprov 1 med HPLC-MS/MS i form av kromatogram av de 
mest intensiva transitionerna. På x-axeln anges tid i minuter och på y-axeln anges intensitet. 

Tabell 16. I tabellen visas toppareor samt beräknade koncentrationer av enantiomererna av zopiklon och des-
metylzopiklon i obduktionsproverna. Beräkningarna har utförts med hjälp av de ekvationer som kalibrerings-
kurvorna utgör (se figur 18). 

 Obduktionsprov 1 Obduktionsprov 2 

Enantiomer Topparea Koncentration 
(ng/ml) 

Topparea Koncentration 
(ng/ml) 

Zopiklon 1 2540000 43,7 162000 3,8 
Zopiklon 2 9770000 162,7 1950000 33,5 
Desmetylzopiklon 1 165000 12,7 119000 9,9 
Desmetylzopiklon 2 275000 20,3 121000 10,3 
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Diskussion och slutsatser 
Om en viss analyt kan separeras på en viss kolonn eller inte verkar bero på vilka funktionella 

grupper analyten består av. Dessa grupper är avgörande för att interaktioner mellan 

analyten och den stationära fasen ska uppstå. Det kan troligtvis även vara av betydelse var 

dessa grupper finns i förhållande till det kirala centrat. 

I en tidigare publikation [37] beskrivs π-π-interaktioner som den viktigaste faktorn vid kiral 

kromatografi i Polar Organic/Ionic mode med kolonner baserade på makrocykliska glyko-

peptider (t.ex. Chirobiotic V). Dessa interaktioner sker mellan analytens och den stationära 

fasens aromatiska delar. Det som skiljer citalopram och dess metaboliter från varandra är 

dock det faktum att citalopram är en tertiär amin medan desmetylcitalopram är en sekundär 

och didesmetylcitalopram en primär amin. Av dessa tre analyter var enantiomererna av 

citalopram svårast att separera (jämför t.ex. upplösningen 0,59 för citalopram med 1,23 

respektive 0,77 för metaboliterna), vilket tyder på att även sterisk effekt kan vara en viktig 

faktor. Metaboliterna kan eventuellt ha större möjlighet att binda till vissa ställen på den 

stationära fasen på grund av att de är mindre. 

En slutsats som kan dras av detta är att analyser av modersubstans respektive metabolit kan 

ge väldigt olika resultat vid kiral kromatografi, trots att skillnaden mellan dem är mycket 

små. Dessutom kan topparnas elueringsordning förändras då exempelvis flöde eller 

temperatur ändras. Detta är ett fenomen som sällan uppträder vid traditionell kromatografi 

där en ändring i flöde eller temperatur oftast förflyttar samtliga toppar utan att förändra 

elueringsordningen. 

Med mobilfasen med volymförhållandet 100 metanol : 0,0275 ättiksyra : 0,01 ammoniak 

erhölls bäst selektivitet för såväl citalopram som för dess metaboliter. Då ättiksyra var det 

enda additivet i mobilfasen retarderas inte analyterna alls (de eluerade vid t0), vilket tyder på 

att ammoniak medför en fördelaktig pH-effekt som påverkar den stationära fasens 

selektivitet. De bindningsställen på fasen som troligtvis påverkas mest av denna förändring i 

pH är de som orsakar vätebindningar och dipol-interaktioner. 

Bäst selektivitet för zopiklon och dess metaboliter erhölls med volymförhållandet 60 aceto-

nitril : 40 buffert (5 mM NH4Ac, pH 6,4) på kolonnen Cellulose-2. Lika bra resultat erhölls då 

samma analys utfördes med HPLC-MS/MS (med fördelen att analystiden blev kortare), vilket 

innebär att målet att finna en LC-MS-vänlig metod uppnåddes. 

Vid motsvarande analys på kolonnen Cellulose-1 erhölls dock ingen separation av varken 

desmetylzopiklons eller N-oxidzopiklons enantiomerer. Upplösningen av zopiklon försäm-

rades dessutom kraftigt från 2,28 till 0,73. Dessa resultat pekar mot samma slutsats som 

dragits i tidigare publicerade arbeten; kolonnerna fungerar kompletterande åt varandra, dvs. 

Cellulose-2 kan separera vissa föreningar som Cellulose-1 inte kan och tvärtom. Skillnaden 

mellan dessa stationära faser är att på kolonnen Cellulose-2 är en metylgrupp utbytt mot en 

kloratom, vilket ökar dess förmåga att interagera med analyterna genom vätebindningar och 

dipol-interaktioner. Detta var uppenbarligen en viktig skillnad för att uppnå enantiomerisk 
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separation av metaboliterna av zopiklon, framför allt N-oxidzopiklon. Det som skiljer denna 

analyt från de två andra är att N-oxidzopiklon har en negativt laddad syreatom och en 

metylgrupp istället för en väteatom och en metylgrupp (zopiklon) respektive två väteatomer 

(desmetylzopiklon). 

Resultaten från de inledande analyserna av tramadol med kolonnen Lux Amylose-2 indi-

kerade hög selektivitet. Med mobilfasen 10 metanol : 30 acetonitril : 60 buffert (5 mM 

NH4HCO3, pH 6,5) erhölls separation av enantiomererna, dock blev topparna något 

asymmetriska. De tryckförändringar som uppstod då mobilfasen innehöll ammoniumväte-

karbonat kan bero på att additivet faller ut genom en okänd reaktion och delvis täpper till 

kolonnen, vilket ökar trycket. Detta problem skulle eventuellt kunna undvikas genom 

ersättning av ammoniumvätekarbonat med ett annat additiv. 

Med kolonnen Cellulose-1 erhölls separation av tramadols enantiomerer med mobilfasen 15 

acetonitril : 85 buffert (5 mM NH4Ac, pH 6,4). Kapacitetsfaktorerna blev dock alldeles för 

höga, vilket innebar en oacceptabelt lång analystid på drygt 20 minuter (den ska helst vara 

kortare än 20 minuter). I och med den långa analystiden blev topparna asymmetriska och 

dessutom försämrades upplösningen på denna kolonn jämfört med Amylose-2. Analystiden 

kan minskas genom ökning av temperatur och/eller flöde, men endast till en viss gräns 

eftersom kolonnen endast är stabil inom ett visst temperaturintervall (0-50°C) och endast 

klarar ett visst flöde (max 0,5 ml/min). 

Det är intressant att resultaten från analyserna av zopiklon och tramadol med kolonnen 

Cellulose-1 skiljer sig så pass mycket från resultat i tidigare publicerade rapporter. T.ex. 

erhölls endast delvis separation av tramadols enantiomerer då analys utfördes under de 

förhållanden som beskrivs i publikationen av Peng et al. Varken temperatur eller pH uppges 

dock för denna analys och det är möjligt att exempelvis en mycket liten förändring i pH kan 

påverka selektiviteten i stor utsträckning. Med tanke på detta bör kolonnernas robusthet 

undersökas; om samma resultat erhålls vid flera analyser vid olika tidpunkter och hur 

resultatet påverkas av små variationer i pH. 

Att just tramadols enantiomerer var så svåra att separera kan bero på att dess struktur är, 

liksom övriga opioider, kompakt och sluten. ”Spretigare” molekyler, dvs. molekyler med 

utstickande delar, har troligtvis större möjlighet att interagera med den stationära fasen. 

Eftersom endast ett fåtal analyser av metylfenidat och dess metabolit ritalinsyra utfördes 

kan inga större slutsatser dras vad gäller denna analyt. Dock pekar resultaten på att 

Chirobiotic-kolonnerna har högre selektivitet för denna analyt än kolonnen Cellulose-1. 

Framtida analyser bör därför i första hand utföras med kolonnerna Chirobiotic V, V2 och T 

(eventuellt även T2 och R). 

Enantioselektiv kromatografi bygger på att det uppstår flera olika interaktioner mellan 

analyten och den stationära fasen och det går inte att förutse vilka interaktioner, om några, 

som kommer att uppstå. Resultatet blir därför inte alltid som förväntat. Exempelvis behöver 

inte analyternas elueringsordning följa ett tydligt mönster, jämfört med traditionell HPLC där 
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analyterna eluerar efter polaritet. Den största skillnaden jämfört med traditionell 

kromatografi är följaktligen det faktum att man vid enantioselektiv kromatografi i betydligt 

större utsträckning måste pröva sig fram istället för att med hjälp av teori uppnå sitt mål.  



Enantioselektiv HPLC-analys med kirala stationärfaser bestående av 
makrocykliska glykopeptider och polysackarider 

 

 40  

Källförteckning 
[1] McMurry, John, Simanek, Eric (2007), “Fundamentals of Organic chemistry”, 6:e utgåvan, 
Thomson Brooks/Cole 

[2] Chytil, Lukáš, Štícha, Martin, Matoušková, Olga, Perlík, František, Slanař, Ondřej (2009), 
”Enantiomeric determination of tramadol and O-desmethyltramadol in human urine by gas 
chromatography-mass spectrometry”, Journal of Chromatography B, Volym 877, sid. 1937-
1942 

[3] Kazusaki, Masato, Kawabata, Hirofumi, Matsukura, Hayashi (2000), ”Comparative study 
of amylose and cellulose derivatized chiral stationary phases in the reversed-phase mode”, 
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, Volym 23, Nummer 18, sid. 
2819-2828 

[4] Al-Dirbashi, Osama, Kuroda, Naotaka, Menichini, Francesco, Noda, Shousaku, Minemoto, 
Masao, Nakashima, Kenichiro (1998), “Enantioselective high-performance liquid 
chromatography with fluorescence detection of methamphetamine and its metabolites in 
human urine”, The Analyst, Volym 123, Nummer 11, sid. 2333-2337 

[5] FASS.se, ”Citalopram”, Hämtat 2010-03-23, [www] <http://www.fass.se/LIF/produktfakta 
/substance_products.jsp?substanceId=IDE4POF7UASEQVERT1> (Sök substans: Citalopram) 

[6] Mandrioli, Roberto, Fanali, Salvatore, Pucci, Vicenzo, Raggi, Maria A. (2003), 
“Enantiomeric separation of citalopram and its metabolites by capillary electrophoresis”, 
Electrophoresis, Volym 24, Nummer 15, sid. 2608-2616 

[7] Jacquot C., David D. J., Gardier A. M., Sánchez C. (2007), “Escitalopram and citalopram: 
the unexpected role of the R-enantiomer”, Encephale, Volym 33, Nummer 2, sid 179-187 

[8] Läkemedelsverket, ”Cipralex (escitalopram)”, Information från Läkemedelsverket, 
2002;13. ISSN 1101-7104, Monografi publicerad 2002-04-17, Hämtat 2010-03-23 [www] 
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/ 
Humanlakemedel-/Cipralex-escitalopram> 

[9] H. Lundbeck AB, “Cipralex®/ Lexapro®/ Seroplex® / Seroplexa®”, Hämtat 2010-03-23, 
[www] <http://sweden.lundbeck.com/products/Our_products/Cipralex/default.asp> 

[10] Norlén, Per, Lindström, Erik (2009), “Farmakologi”, 2:a utgåvan, Liber AB 

[11] Monti, Jaime M., Pandi-Perumal, S. R. (2007), “Eszopiclone: its use in the treatment of 
insomnia”, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Volym 3, Nummer 4, sid. 441–453 

[12] Gebauer, Markus G., Alderman, Christopher P. (2002), “Validation of a high-
performance liquid chromatographic method for the enantiospecific quantitation of 
zopiclone in plasma”, Biomedical Chromatography, Volym 16, Nummer 4, sid. 241-246 

[13] Cimolai, Nevio (2007), ”Zopiclone – is it a pharmacologic agent for abuse?”, Canadian 
Family Physician, Volym 53, Nummer 12, sid. 2124-2129 

[14] Leppert, Wojchiech (2009), “Tramadol as an analgesic for mild to moderate cancer 
pain”, Pharmacological Reports, Volym 61, Nummer 6, sid. 978-992 



Enantioselektiv HPLC-analys med kirala stationärfaser bestående av 
makrocykliska glykopeptider och polysackarider 

 

 41  

[15] Armstrong, Scott C., Wynn, Gary H., Sandson, Neil B. (2009), “Med-Psych Drug-Drug 
Interactions Update: Pharmacokinetic Drug Interactions of Synthetic Opiate Analgesics”, 
Psychosomatics, Volym 50, Nummer 2, sid. 169–176 

[16] Hanks, G. W., De Conno, F., Ripamonti, C., Ventafridda, V., Hanna, M., McQuay, H. J., 
Mercadante, S., Meynadier, J., Poulain, P., Roca I Casas, J. (1996), “Morphine in cancer pain: 
modes of administration”, British Medical Journal, Volym 312, Nummer 7034, sid. 823-826 

[17] Magnus, Philip, Sane, Neeraj, Fauber, Benjamin P., Lynch, Vince (2009), “Concise 
Syntheses of (-)-Galanthamine and (±)-Codeine via Intramolecular Alkylation of a Phenol 
Derivative”, Journal of American Chemical Society, Volym 131, Nummer 44, sid. 16045-
16047 

[18] Läkemedelsverket, ”Substansen tramadol nu narkotikaklassad på samma sätt som 
kodein och dextropropoxifen”, Publicerat 2008-05-14, Hämtat 2010-05-13 [www] 
<http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Substansen-tramadol-nu-
narkotikaklassad-pa-samma-satt-som-kodein-och-dextropropoxifen/> 

[19] Aboul-Enein, Hassan Y., Ali, Imran (2002), ”Normal Phase Chiral HPLC of 
Methylphenidate: Comparison of Different Polysaccharide-Based Chiral Stationary Phases”, 
Chirality, Volym 14, Nummer 1, sid. 47-50 

[20] Tiihonen, Jari, Kuoppasalmi, Kimmo, Föhr, Jaana, Tuomola, Pekka, Kuikanmäki, Outi, 
Vorma, Helena, Sokero, Petteri, Haukka, Jari, Meririnne, Esa (2007), ”A Comparison of 
Aripiprazole, Methylphenidate, and Placebo for Amphetamine Dependence”, American 
Journal of Psychiatry, Volym 164, Nummer 1, sid. 160-162 

[21] Solanto, Mary V. (1998), “Neuropsychopharmacological mechanisms of stimulant drug 
action in attention-deficit hyperactivity disorder: a review and integration”, Behavioral Brain 
Research, Volym 94, Nummer 1, sid. 127–152 

[22] Outram, Simon M. (2010), “The use of methylphenidate among students: the future of 
enhancement?“, Journal of Medical Ethics, Volym 36, Nummer 4, sid. 198-202 

[23] Aoyama, Takao, Kotaki, Hajime, Sawada, Yasufumi, Iga, Tatsuji (1994), “Stereospecific 
Distribution of Methylphenidate Enantiomers in Rat Brain: Specific Binding to Dopamine 
Reuptake Sites”, Pharmaceutical Research, Volym 11, Nummer 3, sid. 407-411 

[24] Lee, J. T., He, Brian, Beesley, Thomas E. (2004), “Enhanced Chiral Selectivity by Chemical 
Modification of Chiral Stationary Phases For Pharmaceutically Important Drugs and Drug 
Metabolites”, Advanced Separation Technologies Inc. Tillgänglig: [www] <http://www. 
sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Supelco/General_Information/astec_65.Par.0001.File. 
tmp/astec_65.pdf> 

[25] He, Brian L., Lee, J. T., Beesley, Thomas E. (2004), “Novel Applications of Macrocyclic 
Glycopeptide Chiral Stationary Phases for Achiral Separations”, Advanced Separation 
Technologies Inc. Tillgänglig: [www] <http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/ 
Supelco/General_Information/astec_64.Par.0001.File.tmp/astec_64.pdf> 



Enantioselektiv HPLC-analys med kirala stationärfaser bestående av 
makrocykliska glykopeptider och polysackarider 

 

 42  

[26] Astec (2003), ”Chiral Method Development Techniques for Analytical & Prep HPLC”, 
Advanced Separation Technologies Inc. Tillgänglig: [www] <http://www.sigmaaldrich.com/ 
etc/medialib/docs/Supelco/General_Information/astec_55.Par.0001.File.tmp/astec_55.pdf> 

[27] Lee, J. T., Beesley, T. E., Desai, Meera (2002), “Chiral Method Development in LC/MS 
Using Macrocyclic Glycopeptide CSPs“, Advanced Separation Technologies Inc. Tillgänglig: 
[www] <http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Supelco/General_Information/ 
astec_46.Par.0001.File.tmp/astec_46.pdf> 

[28] Sigma-Aldrich (2008), “Chirobiotic – Chiral by Nature”, Supelco Analytical. Tillgänglig: 
[www] <http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Supelco/General_Information/ 
t408131.Par.0001.File.tmp/t408131.pdf> 

[29] Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M) (1999), 
“Vankomycin”, Senast uppdaterat 2008-10-29, Hämtat 2010-03-25, [www] <http://www. 
srga.org/ABSPEC/Rafvan.htm> 

[30] Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M) (1999), 
“Teikoplanin”, Senast uppdaterat 2008-10-29, Hämtat 2010-03-25, [www] <http:// 
www.srga.org/abspec/raftei.htm> 

[31] Ekborg-Ott, K. Helen, Liu, Youbang, Armstrong, Daniel W. (1998), ”Highly 
Enantioselective HPLC Separations Using the Covalently Bonded Macrocyclic Antibiotic, 
Ristocetin A, Chiral Stationary Phase”, Chirality, Volym 10, Nummer 5, sid. 434-483 

[32] Phenomenex (2009), ”Lux: Complete Chiral Solutions”, Produktinformation om 
kolonnerna Cellulose-1, Cellulose-2 och Amylose-2, Phenomenex Inc. Tillgänglig: [www] 
<http://www.phenomenex.com/lib/br67170109_i_interlux.pdf> 

[33] Peng, Liming (2008), “Applications: Alternative Selectivity of Chiral Stationary Phases 
Based on Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate) and Cellulose tris(3,5-
dimethylphenyl-carbamate)”, Phenomenex Inc. Tillgänglig: [www] <http://www.gen-lab.hu/ 
PHP/labex_news_FILEDOC_bv.php?key=21> 

[34] Phenomenex (2008), ”Lux: Care and Use Notes”, Användarbeskrivning för kolonnerna 
Cellulose-1, Cellulose-2 och Amylose-2, Phenomenex Inc. Tillgänglig: [www] <http:// 
phenomenex.com/cms400min/litlib/lux/il54430308_us.pdf> 

[35] Zhang, Tong, Nguyen, Dung, Franco, Pilar (2010), “Reversed-phase screening strategies 
for liquid chromatography on polysaccharide-derived chiral stationary phases”, Journal of 
Chromatography A, Volym 1217, Nummer 7, sid. 1048-1055 

[36] Tachibana, Kozo, Ohnishi, Atsushi (2001), “Reversed-phase liquid chromatographic 
separation of enantiomers on polysaccharide type chiral stationary phases”, Journal of 
Chromatography A, Volym 906, Nummer 1-2, sid. 127-154 

[37] Ilisz, István, Berkecz, Róbert, Péter, Antal (2009), ”Retention mechanism of high-
performance liquid chromatographic enantioseparation on macrocyclic glycopeptide-based 
chiral stationary phases”, Journal of Chromatography A, Volym 1216, Nummer10, sid. 1845-
1860 



Enantioselektiv HPLC-analys med kirala stationärfaser bestående av 
makrocykliska glykopeptider och polysackarider 

 

 43  

[38] Kosel, M., Eap, C. B., Amey, M., Baumann, P. (1998), “Analysis of the enantiomers of 
citalopram and its demethylated metabolites using chiral liquid chromatography”, Journal of 
Chromatography B, Volym 719, Nummer 1-2, sid. 234-238 

[39] Phenomenex (2010), “Security Guard: Extend HPLC column lifetime”, Phenomenex Inc. 
Tillgänglig: [www] <http://www.phenomenex.com/lib/br69850609_i_2.pdf> 

[40] Peng, Liming, Farkas, Tivadar, Jayapaian, Swapana (2009), ”LC-MS/MS Analysis of 
Stereoisomeric Pharmaceutical Compounds with Polysaccharide Based Stationary Phases in 
Reversed-Phase Elution Mode”, Phenomenex Inc. 

[41] Meyer, Veronica R. (2004), “Practical High-Performance Liquid Chromatography”, 4:e 
utgåvan, Wiley 



 Appendix 1 

 1 

Appendix 1 – Försöksgång 

Citalopram 
CT = citalopram 
DCT = desmetylcitalopram 
DDCT = didesmetylcitalopram 

Kolonn: Chirobiotic V, 100 x 2.1 mm, 5 µm 

 Försök 1: 100% MeOH + 0,20 g NH4Ac, C(NH4Ac) ≈ 10 mM, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: ingen separation (endast antydan till två toppar) 
DCT: separation 
DDCT: separation (dock ej baslinje) 

 Försök 2: 100% MeOH + 0,40 g NH4Ac, C(NH4Ac) ≈ 20 mM, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: ingen separation 
DCT: separation 
DDCT: delvis separation 

Övriga kommentarer: Sämre separation och kortare retentionstider än i Försök 1. 

 Försök 3: 100% MeOH + 0,10 g NH4Ac, C(NH4Ac) ≈ 5 mM, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: separation 
DDCT: delvis separation 

Övriga kommentarer: Längre retentionstider än i Försök 1 och 2. 

 Försök 4: 100% MeOH + 0,05 g NH4Ac, C(NH4Ac) ≈ 2,5 mM, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: delvis separation 

Övriga kommentarer: Längre retentionstider än i Försök 1, 2 och 3. Mer svansande toppar. 

 Försök 5: Volymförhållande 100 MeOH : 0,055 CH3COOH, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: ingen separation 
DCT: ingen separation 
DDCT: ingen separation 

Övriga kommentarer: Retentionstiderna för DCT och DDCT är ≈ t0. 

 Försök 6: Volymförhållande 100 MeOH : 0,055 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: separation (dock ej baslinje) 

 Försök 7: Volymförhållande 100 MeOH : 0,055 CH3COOH : 0,02 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: separation (baslinje) 
DDCT: separation (ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Separationen förbättrades ej (blev t.o.m. något sämre för CT). Kortare 
retentionstider än i Försök 6. 
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 Försök 8: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Bättre separation än i Försök 6 och 7. Något svansande toppar för DCT. 

 Försök 9: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 15°C 

CT: separation (dock ej baslinje) 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: i princip baslinjeseparation 

Övriga kommentarer: Längre retentionstider än i Försök 8. 

 Försök 10: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 10°C 

CT: i princip baslinjeseparation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: baslinjeseparation 

Övriga kommentarer: Ännu längre retentionstider. Något bredare/mer svansande toppar. 

 Försök 11: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 10°C 

CT: nästan baslinjeseparation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: baslinjeseparation 

Övriga kommentarer: Något sämre separation och kortare retentionstider än i Försök 10. 

 Försök 12: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: baslinjeseparation 

Övriga kommentarer: Sämre separation och betydligt kortare retentionstider än i Försök 11. 

Kolonn: Chirobiotic V, 250 x 2.1 mm, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

CT: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid > 30 minuter. Eftersom CT eluerar sist av de tre analyterna 
analyserades endast den för uppskattning av total analystid. 

 Försök 2: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 25°C 

CT: delvis separation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid > 27 minuter. 

 Försök 3: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 30°C 

CT: delvis separation 

Övriga kommentarer: Eftersom CT eluerar sist av de tre analyterna analyserades endast den för 
uppskattning av total analystid. 
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Kolonn: Chirobiotic V2, 250 x 2.1 mm, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 25°C 

CT: separation (dock ej baslinje) 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: baslinjeseparation 

Övriga kommentarer: Analystid > 30 minuter. 

 Försök 2: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 10°C 

CT: nästan baslinjeseparation 
DCT: baslinjeseparation 
DDCT: baslinjeseparation 

Övriga kommentarer: Analystid > 40 minuter. 

Zopiklon 
ZO = zopiklon 
DZO = desmetylzopiklon 
NZO = N-oxidzopiklon 

Kolonn: Chirobiotic V2, 250 x 2.1 mm, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 25°C 

ZO: början till separation 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen separation 

Övriga kommentarer: DZO och NZO eluerade vid t0 

Kolonn: Lux Cellulose-1, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: separation (dock ej baslinje) 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen separation 

 Försök 2: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 10°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen separation 

 Försök 3: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen separation 

Övriga kommentarer: Samtliga eluerade vid/strax efter t0. 

 Försök 4: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 2 mM, pH = 6,3, 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen separation 

Övriga kommentarer: DZO och NZO eluerade vid/strax efter t0. 
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 Försök 5: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 4,7 (justerat med 10%-ig 
CH3COOH), 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: ingen separation 
DZO: början till separation 
NZO: ingen separation 

Övriga kommentarer: DZO och NZO eluerade vid/strax efter t0. 

 Försök 6: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 4,7 (justerat med 10%-ig 
CH3COOH), 0,2 ml/min, 10°C 

ZO: delvis separation 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen separation 

Övriga kommentarer: Samtliga eluerar vid efter t0. 

 Försök 7: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 
ml/min, 25°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: början till separation 
NZO: början till separation 

 Försök 8: Volymförhållande 15 MeOH : 15 ACN : 70 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 
ml/min, 25°C 

ZO: ingen separation 
DZO: ingen separation 
NZO: ingen till separation 

 Försök 9: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 1 
M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: delvis separation 
NZO: ingen separation 

 Försök 10: Volymförhållande 30 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: delvis separation 
NZO: ingen separation 

Övriga kommentarer: Bättre separation än i Försök 9. 

Kolonn: Lux Cellulose-2, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

ZO: baslinjeseparation 
DZO: baslinjeseparation 
NZO: baslinjeseparation 
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Tramadol 
TR = tramadol 

Kolonn: Chirobiotic V2, 250 x 2.1 mm, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

Kolonn: Lux Cellulose-1, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 2: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 10°C 

TR: ingen separation 

 Försök 3: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

Övriga kommentarer: Rt ≈ t0. 

 Försök 4: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 2 mM, pH = 6,6, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 5: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 4,7 (justerat med 10%-ig 
CH3COOH), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Övriga kommentarer: Rt ≈ t0. 

 Försök 6: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 4,7 (justerat med 10%-ig 
CH3COOH), 0,2 ml/min, 10°C 

TR: ingen separation 

Övriga kommentarer: Rt ≈ t0. 

 Försök 7: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 8: Volymförhållande 15 MeOH : 15 ACN : 70 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 9: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 1 
M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 10: Volymförhållande 30 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 
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Kolonn: Lux Cellulose-2, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 2: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

 Försök 3: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 4: Volymförhållande 15 MeOH : 15 ACN : 70 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

Övriga kommentarer: Sämre separation än i Försök 3. 

 Försök 5: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 1 
M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

 Försök 6: Volymförhållande 30 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 1 
M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen till separation 

 Försök 7: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Övriga kommentarer: Bättre (kraftigare) retention än i tidigare försök. 

 Försök 8: Volymförhållande 15 MeOH : 15 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen till separation 

 Försök 9: Volymförhållande 40 MeOH : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Kolonn: Lux Amylose-2, 150 x 2.00 mm, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 2: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 3: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 
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 Försök 4: Volymförhållande 15 MeOH : 15 ACN : 70 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 5: Volymförhållande 30 ACN : 70 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

Övriga kommentarer: Liksom vid tidigare försök på denna kolonn är Rt ≈ t0.  

 Försök 6: Volymförhållande 50 MeOH : 50 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,7, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 7: Volymförhållande 40 MeOH : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,7, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 8: Volymförhållande 30 MeOH : 70 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,7, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 9: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 1 
M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 10: Volymförhållande 30 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 11: Volymförhållande 20 ACN : 80 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 12: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 8,0, 0,2 ml/min, 
25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 13: Volymförhållande 30 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 7,7, 0,2 ml/min, 
25°C 

TR: ingen separation 

Övriga kommentarer: Vid högre pH blir baslinjen ojämn. 

 Försök 14: Volymförhållande 15 MeOH : 15 ACN : 70 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Övriga kommentarer: Tramadol eluerar i form av en låg och mycket bred topp. 

 Försök 15: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,5 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

 Försök 16: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 7,7, 
0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 
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 Försök 17: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 4,2 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 18: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 2 mM, pH = 6,6 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 19: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 2 mM, pH = 6,6 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 20: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 10 mM, pH = 6,5 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Kolonn: Chirobiotic T, 100 x 3.0 mm, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 2: Volymförhållande 100 MeOH : 0,055 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 3: Volymförhållande 100 MeOH : 0,01 CH3COOH : 0,055 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 4: Volymförhållande 100 MeOH : 0,055 CH3COOH : 0,055 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Övriga kommentarer: Förbättrad retention (Rt ≈ 6 min istället för t0). 

 Försök 5: 100% MeOH + 0,40 g NH4Ac, C(NH4Ac) ≈ 20 mM, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 6: 100% MeOH + 0,10 g NH4Ac, C(NH4Ac) ≈ 5 mM, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 7: Volymförhållande 100 ACN : 0,055 CH3COOH : 0,055 NH3, 0,2 ml/min, 25°C  

TR: ingen separation 

 Försök 8: Volymförhållande 100 ACN : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

Lux Cellulose-1, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 11: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 1 mM, pH = 6,5, 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 12: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 2 mM, pH = 6,5, 0,2 
ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 
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 Försök 13: Volymförhållande 10 MeOH : 30 ACN : 60 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 
(justerat med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 14: Volymförhållande 20 ACN : 80 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 15: Volymförhållande 20 ACN : 80 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 2 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 16: Volymförhållande 20 ACN : 80 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 10 mM, pH = 6,4 (justerat 
med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: delvis separation 

 Försök 17: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Breda toppar. Analystid > 30 min. 

 Försök 18: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 30°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid > 30 min, men något kortare än vid förra försöket. 

 Försök 19: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,25 ml/min, 30°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid strax under 30 min. 

 Försök 20: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,25 ml/min, 35°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid strax under 30 min. 

 Försök 21: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,25 ml/min, 40°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid > 25 min. 

 Försök 22: Volymförhållande 12,5 ACN : 87,5 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat 
med 1 M HCl), 0,25 ml/min, 40°C 

TR: delvis separation 

 Försök 23: Volymförhållande 12,5 ACN : 87,5 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 2 mM, pH = 6,4 (justerat 
med 1 M HCl), 0,25 ml/min, 40°C 

TR: delvis separation 
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 Försök 24: Volymförhållande 17,5 ACN : 82,5 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat 
med 1 M HCl), 0,25 ml/min, 40°C 

TR: delvis separation 

 Försök 25: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,3 ml/min, 35°C 

TR: separation (dock ej baslinje) 

Övriga kommentarer: Analystid strax under 25 min. 

 Försök 26: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 10 mM, pH = 6,4 (justerat 
med 1 M HCl), 0,3 ml/min, 35°C 

TR: början till separation 

Övriga kommentarer: Betydligt kortare analystid än tidigare försök. 

 Försök 27: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 10 mM, pH = 6,4 (justerat 
med 1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

 Försök 28: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 4 mM, pH = 6,4 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

 Försök 29: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 4,2 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: ingen separation 

 Försök 30: Volymförhållande 15 ACN : 85 NH4HCO3, C(NH4HCO3) = 5 mM, pH = 7,0 (justerat med 
1 M HCl), 0,2 ml/min, 25°C 

TR: början till separation 

Metylfenidat 
MF = metylfenidat 
RS = ritalinsyra 

Kolonn: Chirobiotic V2, 250 x 2.1 mm, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,25 ml/min, 25°C 

MF: baslinjeseparation 
RS: ingen separation 

Övriga kommentarer: RS eluerade strax efter t0. 

Kolonn: Lux Cellulose-1, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

MF: ingen separation 
RS: början till separation 

 Försök 2: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 10°C 

MF: ingen separation 
RS: början till separation 
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 Försök 3: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

MF: delvis separation 
RS: ingen separation 

Övriga kommentarer: Rt ≈ t0. 

 Försök 4: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 2 mM, pH = 6,3, 0,2 ml/min, 25°C 

MF: delvis separation 
RS: ingen separation 

Övriga kommentarer: RS eluerade strax efter t0. 

 Försök 5: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 4,7 (justerat med 10%-ig 
CH3COOH), 0,2 ml/min, 25°C 

MF: ingen separation 
RS: ingen separation 

Övriga kommentarer: Rt ≈ t0. 

 Försök 6: Volymförhållande 40 ACN : 60 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 4,7 (justerat med 10%-ig 
CH3COOH), 0,2 ml/min, 10°C 

MF: ingen separation 
RS: ingen separation 

Övriga kommentarer: Rt ≈ t0. 

Kolonn: Lux Cellulose-2, 150 x 2.00, 3 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 60 ACN : 40 NH4Ac, C(NH4Ac) = 5 mM, pH = 6,4, 0,2 ml/min, 25°C 

MF: ingen separation 
RS: ingen separation 

Kolonn: Chirobiotic T, 100 x 3.0, 5 µm 

 Försök 1: Volymförhållande 100 MeOH : 0,0275 CH3COOH : 0,01 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

MF: ingen separation 
RS: baslinjeseparation (dock överlappas första toppen av injektionsstörningen) 

 Försök 2: Volymförhållande 100 MeOH : 0,01 CH3COOH : 0,055 NH3, 0,2 ml/min, 25°C 

MF: ingen separation 
RS: ingen separation 
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Appendix 2 – Beräkningsformler 
Följande beräkningsformler är hämtade ur Harris, Daniel C. (2007), ”Quantitative Chemical 
Analysis”, 7:e utgåvan, W. H. Freeman and Company 
 
Bottental 

  
     

  
 

L = kolonnens längd i cm 
dp = partikeldiameter i µm 
 
Kapacitetsfaktor/Retentionsfaktor 

   
  
 

  
 

     
  

 

tr = retentionstid för analyten 
t’r = skillnaden mellan retentionstiden för analyten och t0 
t0 = elueringstid för mobilfasen, alternativt förening som ej retarderas 
 
Upplösning 

   
   
   

 
       

         
 

   
        

 
       

                 
 

∆tr = skillnad i retentionstid mellan analyt 1 och 2 
w = toppens bredd vid basen 
wav = medelvärdet av topparnas bredd vid basen 
w½ = toppens bredd vid halva höjden 
w½av = medelvärde av topparnas bredd vid halva höjden 
 
Separationsfaktor/Relativ retention 

  
   
 

   
  

  
 

  
  

t’r = skillnaden mellan retentionstiden för analyten och t0 

k’ = kapacitetsfaktor/retentionsfaktor 
 


