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SPE:  “Solid Phase Extraction”  
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1 Introduktion: 

1.1 Clopidogrel 
Clopidogrel är en trombocythämmande substans som förhindrar blodkoagulation orsakad av 
dålig blodcirkulation i benartärerna, men även artärerna i hjärt-kärlsystemet. Clopidogrel, som 
bland annat finns i läkemedlet Plavix, är en prodrog som blir aktiv först efter metabolism i 
levern. [1-6]  
 

              

Figur 1. Strukturformel för Clopidogrel, molekylvikt: 321,06 g/mol. [4]       

Ingen utvärdering finns kring behandlingstid, individualiserade doseringar samt om vad en 
kombinationsbehandling mellan acetylsalicylsyra och clopidogrel har för effekt.  
Det är därför önskvärt att utveckla en LC-MS/MS (liquid chromatography-tandem mass 
spectrometry) metod och göra att en validering av den för clopidogrel och dess inaktiva 
metabolit clopidogrelsyra. Anledningen till att mätningar görs på clopidogrelsyra är att den 
aktiva metaboliten 2-oxoclopidogrel är instabil. Metoden behövs för att erhålla 
farmakokinetisk information som biotillgänglighet och bioekvivalens. [7-9] Validering måste 
göras för att säkerställa att metoden ger reproducerbara och korrekta analysresultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Strukturformel för Clopidogrelsyra molekylvikt: 307,80 g/mol. [4] 

 
Det finns få publicerade metoder där både clopidogrel och clopidogrelsyra kan kvantifieras i 
plasma, antingen är metoderna inte tillräckligt känsliga eller så har provupparbetningen tagit 
för lång tid. [4,6]  
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Experimentellt har det visat sig vara problematiskt med den befintliga metod som en grupp på 
klinisk farmakologi använt. Det har gett resultat som ofördelaktiga standardkurvor. 
Internstandarden som användes var deutererad clopidogrelsyra, se figur 3.  

 
 Figur 3. Strukturformel för deuteriuminmärkt clopidogrelsyra.  [10] 

 

1.2 Bioanalys med LC-MS  
Det finns ett flertal tekniker som används inom läkemedelsanalys, exempelvis LC-UV (liquid 
chromatography med ultraviolet detector), LC-MS (liquid chromatography-mass 
spectrometry) och immunokemi (s.k. antikroppsbaserade tekniker). Fördelen med LC-MS är 
selektivitet och känslighet, vilket medfört att den används alltmer. [11]  
 
LC-MS kan utföras med single MS eller med tandem MS (LC-MS/MS). LC-MS/MS är mest 
selektiv och känslig. Av denna anledning valdes LC-MS/MS för detta projekt, se kapitel 2.  

1.3 Syfte  
Syftet med det här projektet var att utveckla och validera en LC-MS/MS metod för substansen 
clopidogrel och metaboliten clopidogrelsyra i plasma. En annan uppgift var att optimera 
metoden.  
 
Frågeställningen som fanns var varför man fick så varierande koncentrationer av clopidogrel. 
Kalibreringskurvor för denna substans var inte acceptabla då olika tillsatta koncentrationer 
fick ungefär samma responser, med clopidogrelsyran har man inte lika stora problem och på 
grund detta kan det inte vara fel vid tillberedningen av dessa standarder. I tidigare försök har 
man inte lyckats ta reda på var man förlorar analyten, eller om den bryts ned under själva 
analysen. Det var också ett problem som skulle lösas.  

2 Teori 

2.1 Fastfas-extraktion 
Fastfas-extraktion är en metod för att rena prov från oönskade matriskomponenter. Orsaken 
till detta är att matrisen kan störa detektionen vid en analys. Det finns ett stort utbud av SPE 
(solid phase extraction) kolonner. Dessa kan ha stationärfaser som är polära eller opolära. En 
polär kolonn kan bestå av ren kiselgel. Det finns även polära sorbenter som har inbundna 
cyanopropyl eller aminopropylgrupper på kiselytan. Stationärfaser som är opolära är C2, C4 
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C8 (oktyl) och C18 (oktadecyl). I detta arbete användes opolära SPE-kolonner, men även 
kolonner som tillverkats av polymerer. Polymermaterialen har mer renodlade opolära 
egenskaper. Ett exempel på en sådan kolonn är Oasis HLB. 
 
Det första steget i en fastfas-extraktion är att aktivera kolonnen med metanol och vatten. 
Därefter appliceras proven på kolonnen. Nästa steg är att tvätta kolonnen. Under tvättsteget 
sitter analyterna kvar på kolonnen medan matrisen och andra artefakter elueras ut. Efter detta 
torkas kolonnerna med vakuum för att få bort vatten som kan finnas kvar. I sista steget elueras 
analyterna ut från kolonnen med ett lämpligt lösningsmedel, som till exempel metanol.  

2.2 HPLC  
Vätskekromatografi användes för att separera och analysera olika föreningar i vätskeform, till 
exempel läkemedelssubstanser i plasma. Utrustningen består av behållare med mobilfaser, 
mobilfaspumpar, injektorvalv, kolonn, kolonnugn, massanalysator och detektor. Tekniken 
fungerar på sådant sätt att provet som man har, injiceras till ett injektorvalv och för att få 
igenom lösningen med analyterna på kolonnen pumpas mobilfaser igenom systemet med ett 
högt tryck.  
 
Det finns olika slags kolonnmaterial att välja på, både polära och opolära. Vanligast är 
reversed-phase där stationärsfaserna i kolonnen är C8 eller C18. Dessa stationärfaser är 
opolära. Mobilfasen är polär och kan bestå av vatten och acetonitril i ett visst förhållande. I 
detta arbete separerades analyterna under reversed-phase betingelser eftersom de är opolära.  
 
Vid normal-phase kan stationärfasen bestå av ren kiselgel eller ha inbundna cyanopropyl eller 
aminopropylgrupper till stationärfasen. Mobilfasen är opolär och kan till exempel bestå av en 
blandning mellan hexan och dietyleter.  

2.3 Mobilfas och kromatografisystem  
Det finns två sorters elueringsmetoder inom vätskekromatografi, isokratisk och gradient. Vid 
isokratisk eluering används samma mobilfassammansättning genom hela analysen. 
Mobilfasen består av ett opolärt och ett mindre opolärt lösningsmedel i ett visst förhållande. 
Isokratisk eluering är bra om man vill separera föreningar som är lika varandra på så sätt att 
de har ungefär lika retentionstider. Eluerar föreningarna vid olika retentionstider, så att det 
blir en stor skillnad mellan dem kan det vara svårt att få ett bra system.  
 
När man använder sig av gradienteluering så ändras mobilfassammansättningen mellan det 
opolära och den mindre opolära lösningsmedlet under själva analystiden. Gradienteluering 
används då man vill föra samman föreningar med väldigt olika elueringstid till ett 
kromatogram så att analysen inte tar allt för lång tid. Kravet är att topparna ska vara smala 
och baslinjeseparerade. Analyterna som separeras med vätskekromatografi fördelas mellan 
stationärsfasen och mobilfasen, genom att välja lämplig kolonn och mobilfas kan man 
bestämma när föreningarna skall eluera. Man vill varken ha för kort eller lång retentionstid.  

2.4 Jonkälla, massanalysator och detektor  
 
När analyterna eluerat ut från kolonnen i LC-systemet når provet jonkällan som är placerad 
mellan LC och masspektrometern. Jonisationen sker med ESI (electrospray ionization). Det 
går ut på att provet sprayas ut till ett elektriskt fält och till följd av detta bildas det laddade 
droppar. Dropparna torkas med hjälp av varm kvävgas. När dropparna blivit små exploderar 
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de till följd av den höga laddningen, och slutligen bildas joner i gasfas. Därefter överförs 
jonerna till kvadrupol1 (Q1) i vakuum. I kvadrupolen väljs ett m/z (massa genom laddning) 
för vidare analys. Det är molekyljonen som väljs i (Q1). Molekyljonen når sedan 
kollisioncellen (Q2) där den fragmenteras genom kollision med kvävgas. I nästa steg överförs 
produktjonerna genom ytterligare en kvadrupol (Q3) återigen i syfte att separera en viss jon 
från alla andra. Här väljs ett specifikt m/z som man till slut vill detektera. Fragmentet som 
väljs i (Q3) ska helst ha ett högt m/z värde av den orsaken att det blir mer unikt att mäta på, se 
figur 4. Denna mätmetod kallas SRM (selected reaction monitoring). Sist i systemet finns en 
detektor som registrerar signalen.  

 
Figur 4. Principfigur för jonkälla där joniseringen sker, massanalysator ( i kvadrupol 1 väljs moderjonen. I 
nästa kvadrupol fragmenteras molekyljonen och i kvadrupol 3 väljs en produktjon). Sist i systemet finns en 
detektor som registrerar signalen.  

 

2.3 Validering 
Vid en validering kontrolleras parametrarna specificitet, linjäritet, riktighet, precision, 
detektionsgräns, kvantifieringsgräns, stabilitet och extraktionsutbyte för att säkerställa en 
metod. En annan sak som görs är kontroll av matriseffekt.  
 
Selektivitet: Beskriver hur väl metoden separerar analyten från allt annat i provet, dvs. från 
matrisen eller andra föroreningar.  
 
Linjäritet: Responskurvan mellan mätsignal och koncentration kan ha olika utseende. Detta 
studeras med kalibreringsprover i olika koncentrationer (5-8 nivåer). En linjär respons är 
önskvärd.  
 
Riktighet: Beskriver hur väl resultatet från en analys stämmer överens med det sanna värdet. 
Det kan finnas ett certifierat prov med känd koncentration. Man kan även tillverka eget 
referensprov eller jämföra med ett annat laboratorium.  
 
Precision: Ett mått på hur metoden ger reproducerbara analysresultat. Man undersöker detta 
genom att om analysera samma prov upprepade gånger. 
 
Detektionsgräns: Den lägsta koncentrationen av analyten som ger mätsignal. Mätsignalen 
skall vara tre gånger högre än bruset.  

Kvadrupol1-3 

Jonkälla Detektor Q1 Q2 Q3 
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Kvantifieringsgräns: Den är det lägsta koncentration på analyten som kan mätas med 
acceptabel riktighet och precision (oftast ligger på 20%). Mätsignalen skall vara ungefär tio 
gånger bruset. 
 
Stabilitet: Kontrollerar hur analysmetoden kan stå emot förändringar av lösningar och prov 
utan att ge stora förändringar av resultatet. Förändringarna kan vara till exempel temperatur, 
pH eller sammansättningen. 
 
Kontroll av matriseffekt : Bevisar om det finns en matriseffekt från ett biologiskt prov som 
till exempel plasma. Matriseffekt kan störa analytsignalerna och ge upphov till antingen 
jonsuppression eller en ökad analytsignal.  Infusionsprover uppenbarar en eventuell 
matriseffekt.  
 
Extraktionsutbyte: Ett mått på effektiviteten av extraktionen man jämför ett prov där man 
tillsatt analyt till en biologisk matris, extraherat den och sätter den i förhållande till en 
referenslösning. [1, 7, 8, 9, 12] 
 
Till arbetet har man tillgång till plasma från frivilliga personer och referensubstanser. 
Utifrån kalibreringslösningarna och internstandarden kan man göra en kalibreringskurva för 
koncentrationsbestämning av clopidogrel, genom att plotta arean för analyten genom arean av 
interstandarden i förhållande till kalibreringskoncentrationerna. 
 
Slutligen kommer den färdiga metoden prövas på autentiska patientprover för att verifiera 
dess användbarhet. 

3 Experiment 

3.1 Kemikalier och material  
Metanol köptes från J.T Baker, och acetonitril, myrsyra och ammoniumacetat från Merck 
VWR international.  Det MilliQ-vatten som användes, producerades på laboratoriet, vidare 
köptes clopidogrel och clopidogrelsyran från BDG Synthesis. Aripiprazol inköptes från 
Bristol Myers Squibb medan Risperidon och 9-hydroxyrisperidon köptes från European 
Directorate for the Quality of Medicines & Health Care. Imipramin, clomipramin, quetiapine 
hemifumarate, trimipramin, haloperidol, flupentixol, olanzapin, amitriptylin, nortriptylin och 
desipramin införskaffades däremot från Cerilliant. Perfenazin köptes från Sigma Aldrich, 
Zuklopentixol köptes från Lundbeck och Enalaprile maleate köptes från KRKA. Blankplasma 
erhölls från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Isolute C8 och C18 SPE kolonnerna 
100 mg, 3 ml köptes in från Biotage respektive International Sorbent Technology. Spec Das 
30 mg, 3 ml SPE kolonnen köptes från Varian medan Oasis HLB kolonnen köptes från 
Waters. HPLC kolonnen Atlantis dC18, 3 µm* 2,1 mm*50 mm anskaffades från Waters. 

3.2 Utrustning  
Vätskekromatografi instrumentet som användes i detta arbete var av modell (Perkin Elmer 
200 series LC). Masspektrometern var en (SCIEX API 2000) med ESI interface. Mätmetoden 
som tillämpades var SRM (Selected reaction monitoring).  
 
Kemikalier som användes i den befintliga metoden var ammoniumacetat, 
ammoniumhydroxid, metanol, acetonitril, myrsyra, clopidogrel, clopidogrelsyra och 
deutererad clopidogrelsyra. 
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I den nya metoden användes kemikalierna metanol, myrsyra, acetonitril, flupentixol 
clopidogrel och clopidogrelsyra. 
 
Det biologiska material som användes i provupparbetningen var plasma. Denna användes 
både i den befintliga och nya metoden. Separation av analyterna skedde med en Atlantis C18 
kolonn.  
  
Olika extraktionskolonner användes i detta arbete. Dessa var Spec Das, isolute C8 och C18 
kolonnerna. I den färdiga slutmetoden användes Oasis HLB.  
 

4 Resultat och Diskussion 

4.1 Optimering 
Optimeringen gick ut på att ändra linsspänningarna inne i masspektrometern, se figur 5 med 
anledningen att göra analysmetoden känsligare för analyterna. Det ger vanligtvis en bättre 
detektion. 
 
Mätmetoden som användes i masspektrometern var SRM. Molekyl och produktjonerna som 
detekterades hade m/z på 321,9 respektive 212,0 för clopidogrel, m/z för clopidogrelsyra var 
308,1 samt 198,0 för dess produkt och deutererad clopidogrelsyra hade m/z på 313,2 och 
203,0 för produktjonen.  
 
Inför optimeringen av metoden blandades tre metanollösningar innehållande clopidogrel, 
clopidogrelsyra och internstandard. Slutkoncentrationerna för dem låg på 1µg/ml. 
 
De spänningar som ändrades var: 
 
Entrance potential (EP): Potentialskillnaden mellan den första kvadrupolen (Q1) och 
skimmern, denna potential fokuserar jonerna genom Q1. Skimmer är en metallkona med ett 
hål i mitten som separerar joniseringskammaren med atmosfärstryck från massanalysatorn 
med vakuum. Varm kvävgas passerar mynningen till skimmern och åker ut genom orifice 
(OR). Neutrala föreningar färdas med kvävgasen ifrån öppningen medan jonerna färdas 
genom skimmern in massanalysatorn till följd av det elektriska fält som bildats.  
 
Collision energy (CE): Den energi som moderjonerna får när deras hastighet ökar i 
kollisionscellen, Q2.   
 
Collision cell exit potential (CXP): Denna funktion har man för att tömma kollisionscellen. 
Ett problem som undviks är ”crosstalk”. Crosstalk är då en produktjon stannar kvar i cellen 
och mäts som följande transition.  
 
Collision cell entrance potential (CEP): Fokuserar jonerna i kollisionscellen. 
 
Declustering potential (DP): Spänning mellan orificeplattan (OR) och skimmern används för 
att styra fragmentering av primärjoner före massanalysatorn. Det vill säga declustering. 
Orifice är en metallplatta som är belägen framför skimmern, se figur 5. 
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Focusing potential (FP): Denna spänning reglerar jonernas transport från skimmern vidare in 
i massanalysatorn. [13] 
 
Den nya metoden testades med en blandning som innehöll clopidogrel, clopidogrelsyra och 
deutererad clopidogrelsyra. Analyterna hade en slutkoncentration på 200 ng/ml. Metoden 
jämfördes sedan med den gamla metoden som användes innan i programmet. Resultatet 
visade att den nya metoden var känsligare då signal-brus värdet var högre, se Appendix C.  
 

 
Figur 5. Bild på linser och kvadrupoler inuti en masspektrometer.  Linser: Declustering potential (DP), 
entrance potential (EP), collision cell entrance potential (CEP), collision cell exit potential (CXP) Kvadrupoler: 
kvadrupol 1(Q1), kvadrupol 3 (Q3). Collision energy (CE). [14] 
     

4.2 Försök med isokratisk eluering   
 
Försök med isokratisk eluation i tre olika förhållanden utfördes. Sammansättningen för de tre 
mobilfaserna var H2O (med 0,1% myrsyra): ACN 1:3; H2O (med 0,1% myrsyra): ACN 1:1; 
H2O (med 0,1% myrsyra): ACN 3:1. 
 
Den första mobilfasen gjorde att clopidogrel som är opolär eluerade ut väldigt tidigt, vid 0,90 
minuter. Även clopidogrelsyran och internstandarden kom ut tidigt. Topparna var dessutom 
breda och ej baslinjesseparerade. 
 
Den andra mobilfasen gjorde också att clopidogrel kom ut ganska tidigt, vid 1,1 minuter 
medan för clopidogrelsyra var elueringstiden 0,38 minuter. Här fick man även breda 
dubbeltoppar.  
 
Den tredje mobilfasen gjorde så att clopidogreltoppen eluerade ut väldigt sent, vid 5,5 
minuter. Clopidogrelsyra och den deutererade internstandarden hade fortfarande en kort 
retentionstid. Det blev för stort mellanrum mellan substanserna i kromatogrammet och man 
ville få dem närmare varandra under rimlig retentionstid. Det ska inte ta allt för lång eller för 
kort tid. När retentionstiden är för kort kommer analyttopparna att eluera ut i början av 
kromatogrammen, där artefakter vanligtvis uppkommer.   
 
Sammanfattningsvis visar detta att med isokratisk eluering påverkade det mest clopidogrel. 
Clopidogrelsyran och internstandarden påverkades också men ganska lite, se figur 6-8. 
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Ett problem som man får med isokratisk eluering är att det fås oerhört breda svansande 
toppar. Toppbredden ökar med retentionstiden, vilket inte är bra då stora skillnader i 
koncentration erhålls vid kvantifieringen. 

      

 
Figur 6. Isokratisk eluering med mobilfas bestående av H2O (med 0,1% myrsyra): ACN, 1:3.Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn. Figur 6A visar kromatogram för clopidogrel, retentionstiden för denna är 0,90 minuter. 
Figur 6B-C visar kromatogram för clopidogrel och deutererad clopidogrelsyra som har breda toppar.  

 

 
Figur 7. Isokratisk eluering med mobilfas bestående av H2O (med 0,1% myrsyra): ACN 1:1. Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn. Figur 7A visar ett kromatogram för clopidogrel med breda dubbeltoppar och som eluerar 
ut tidigt. Figur 7B-C visar kromatogram för clopidogrelsyra respektive deutererad clopidogrelsyra.  
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Figur 8. Isokratisk eluering med mobilfas bestående av H2O (med 0,1% myrsyra): ACN 3:1. Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn. Figur 8A visar ett kromatogram för clopidogrel som eluerar runt 5,5 minuter. Figur 8B-C 
visar kromatogram för clopidogrel respektive deutererad clopidogrelsyra som fortfarande eluerar ut tidigt med 
breda dubbeltoppar.  

 

4.3 Standardkurva i plasma enligt befintlig metod  
Följande lösningar gjordes innan provberedningen. Ammoniumacetat buffert 0,05 M, pH=6,5; 
Ammoniumacetat buffert 1 M, pH= 6,5; Tvättlösning innehållandes 80% ammoniumacetat 
buffert 0,05 M och 20% metanol; Elueringslösning bestående av 2% ammoniumacetat buffert 
1M; 97,5% metanol och 0,5% ammoniumhydroxid i en och samma kolv.  

 
Mobilfas A bestod av 0,1% myrsyra i vatten med pH 2,6 och mobilfas B bestod utav ren 
acetonitril. 

 
Stamlösningar av clopidogrel och clopidogrelsyra lösta i metanol späddes upp till 500 µl med 
blank plasma så att de hamnade inom ett koncentrationsområde mellan 0-10 ng/ml för 
clopidogrel och 0-100 ng/ml för clopidogrelsyra.  
 
Efter detta gjordes även två stycken referenslösningar, den ena bereddes genom att späda upp 
med metanol. Den andra gjordes på samma sätt men utspätt i plasma. Tillsats av 25 µl 
internstandard gjordes till alla prov och referenslösningar. Internstandarden som användes var 
deutererad clopidogrelsyra. Till sist tillsattes 500 µl ammoniumacetat.  
 
Extrahering av alla prover gjordes genom Isolute C8 (EC) SPE-kolonner genom att först 
tillsätta 500 µl metanol i syfte att konditionera kolonnen men även för att kolonnen inte skulle 
bli torr. I nästa steg tillsattes 500 µl 0,05 M ammoniumacetat för att analyterna skulle binda 
till kolonnen, därefter tillsattes proverna och referenslösningarna. Efter provtillsatts adderades 
1000 µl tvättlösning i syfte att tvätta bort föroreningarna från provet. Kolonnerna torkades 
med vattensug belägen under vannan. Torkningen pågick i ungefär 5 minuter. 
Analyterna eluerades med 500 µl elueringlösning bestående av 2% ammoniumacetat buffert 1 
M; 97,5% metanol och 0,5% ammoniumhydroxid.  
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Eluatet sattes in i värmeblock på 40˚C och dunstades in med kvävgas. Därnäst löstes de upp 
med 50 µl mobilfas A. Indunstning och återupplösning medförde att proverna koncentrerades 
tio gånger.  
 
Proverna fördes över till små vialer som sattes in i en provbricka. Provbrickan fördes sedan in 
till HPLC (high performance liquid chromatography) instrumentet. Det prov som alltid 
injicerades först var 1 ml mobilfas A, för att få bort eventuella artefakter från tidigare 
analyser. Innan analysen av proverna konditionerades kolonnen med mobilfaserna mobilfas A 
och acetonitril under 5 minuter med ett flöde på 425 µl/min. Kolonnen som användes var 
Atlantis, dC18, 3 µm* 2,1 mm*50 mm. Till sist analyserades proverna.  

 

Tabell 1. Mobilfas gradienten under hela analystiden. Trycket över kolonnen brukar ligga på 2200 PSI 

Total tid (min) Flöde µl/min Mobilfas A (%) Mobilfas B (%) 

0 425 85 15 

0.2 425 85 15 

2.5 425 0 100 

4.0 425 0 100 

4.1 425 85 15 

6.5 425 85 15 

 
  
Clopidogrel som är opolär elueras ut då den mera opolära av mobilfaserna, acetonitril ligger 
på 100%, se tabell 1. Retentionstiden för clopidogrel är 2,84 minuter. Clopidogrelsyra och den 
deutererade internstandarden har en retentionstid på 2,04 minuter.  
 
Resultatet från plasma kalibreringarna blev att man inte fick fram så höga signaler i 
kromatogrammet för koncentrationerna 2,5 ng/ml och lägre, se figur 9. 
Referenslösningspunkterna med koncentrationerna 1,5 ng/ml för clopidogrel respektive 150 
ng/ml för clopidogrelsyra kom inte i närheten av kalibreringskurvorna för de två substanserna, 
se figur 10-11. En annan sak som man kan se i kalibreringskurvorna är att olika 
koncentrationer får ungefär samma analytrespons vilket inte är korrekt. 
 
 



 

17 

 
Figur 9. Kromatogram för en plasma kalibreringslösning med koncentration 2,5 ng/ml. Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn. Figur 9A visar kromatogram för clopidogrel där inga toppar kommit upp. Figur 9B-C visar 
toppar för clopidogrelsyra respektive deutererad clopidogrelsyra men signalerna för dessa är väldigt låga.  

 
 

 
Figur 10. Kalibreringskurva för clopidogrel. Proverna extraherades med Isolute C8 kolonn. Kromatografi med 
Atlantis C8 kolonn. 
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Figur 11. Kalibreringskurva för clopidogrelsyra. Proverna extraherades med Isolute C8 kolonn. Kromatografi 
med Atlantis C18 kolonn.  

 

4.4 Standardkurva i vatten  
En teori som man hade var att plasman kan vara orsak till den dåliga analytresponsen som 
uppkommer. För att se om det stämde gjordes nya kalibreringslösningar. Kalibrerings-
lösningarna bereddes inom samma koncentrationsintervall som förut men utspädda i vatten i 
stället för plasma. Resultatet blev som förut, vissa kalibreringspunkter fick ungefär samma 
värden på intensiteterna trots att de hade olika koncentrationer. Denna metod som utfördes är 
dock inte helt säker för att påvisa att felet inte orsakas av plasmaprovet. Det kan även visa att 
det är något med själva analyten som ger mindre bra resultat.  
 
Under SPE-extraktionen av proverna tillsattes 500 µl metanol till alla kolonner, men trots 
detta såg det ut som om det vore lite mer i vissa. Det kan vara en del i problemet adsorberas 
en del av analyterna på väggarna på kolonnen eller i provrören. Sådana problem kan 
uppkomma med svavelföreningar som clopidogrel.  
 
Efter indunstningen av proverna syntes det små vita korn i botten av provrören. De tros 
komma från SPE-kolonnen vilket inte är fördelaktigt. Detta tolkades så att det kan vara bra att 
hitta alternativa SPE-kolonner som inte ger detta problem.  
 

4.5 Tillsatts av mercaptoetanol  
Efter analyserna av de sju vattenkalibreringarna tillsattes 10 µl tioprocentig mercaptoetanol 
utspädd i milliQ-vatten till alla resterande prover på 40 µl från vattenkalibreringslösningarna 
som analyserades innan. Orsaken till att mercaptoetanol tillsattes var att clopidogrel som 
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innehåller en svavelatom kan bilda konjugeringar eller disulfidbryggor med andra föreningar i 
provet som till exempel aminosyror. Mercaptoetanolen förhindrar detta.  
 
Resultatet från vattenproverna tillsatta med mercaptoetanol blev att man fick väldigt flacka 
kurvor. Dessutom kunde man fortfarande se att olika koncentrationer gav ungefär samma 
intensiteter. Försöket gav inget bättre resultat, se figur 12-13. 
 

 
Figur 12. Kalibreringskurva för clopidogrel i vatten tillsatta med mercaptoetanol. Kromatografi med Atlantis 
C18 kolonn.  

 
 

 
Figur 13. Kalibreringskurva för clopidogrelsyra i vatten tillsatta med mercaptoetanol. Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn. 
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Om man jämför kalibreringskurvorna utspädda med vatten och lösningarna utspädda med 
plasma får man samma resultat. Det kan vara något med själva substansen clopidogrel som 
gör att man får så dåliga kalibreringskurvor också.  

4.6 Optimering av fastfas-extraktionen 
Till slut gjordes en rad ändringar på både lösningarna, volymerna och extraktionsstegen från 
den tidigare proceduren som man arbetat efter. Lösningarna planerades fram teoretiskt. 
Extraktionerna testades med andra SPE-kolonner för att se om man fick någon skillnad i 
resultat.  
 
Innan extraktionen konditioneras kolonnen med ren metanol. En lösning som gjordes var 2% 
myrsyra i milliQ-vatten. Den tillsattes efter metanolen som en del av konditioneringen. En ny 
tvättlösning som bestod utav 80% tvåprocentig myrsyra och 20% ren metanol gjordes. 
Elueringsmedlet ändrades fram till bara ren metanol. Mobilfas A var 0,1% myrsyra i milliQ- 
vatten, pH 2,6 och Mobilfas B var acetonitril. Mobilfaserna var alltså samma som förut.    
 
Även en ny provupparbetningsprocedur lades fram där man först hade analyterna lösta i 500 
µl plasma och till den pipetterade ner 500 µl av den tvåprocentiga myrsyralösningen. Därefter 
vortexades proverna och 100µl av internstandardlösningen tillsattes. Anledningen till dessa 
ändringar beror på att myrsyralösningen har lägre pH än clopidogrelens pKa som är 4,55. 
Clopidogrel förblir då oladdad och fastnar bättre i SPE-kolonnen än ammoniumacetat 
bufferten som användes i den befintliga metoden. Substansen clopidogrel är fettlöslig. Av den 
orsaken var det bättre att eluera ut med ren metanol istället för den blandning som man hade 
innan (med ammoniumacetatbuffert, metanol och ammoniumhydroxid). Blandningen tog 
längre tid att utföra. Elueringsvolymen ökades till 1000 µl för att vara säker på att alla 
analyter eluerade ut från kolonnen. Torkningen i extraktionssteget skedde med vakuumflaska 
istället för vanna för att vara säker på att det inte fanns vatten kvar i provet som gör det 
svårare att indunsta till torrhet.   
 
Nya stam- och kalibreringslösningar gjordes efter förbättringen av fastfas-
extraktionsmetoden. För att minska risken för pipetteringsfel och för att få så autentiska 
standardlösningar som möjligt späddes en stamlösning bestående av både clopidogrel och 
clopidogrelsyra direkt i plasma. Stamlösningen utgjorde sedan de högsta 
kalibreringspunkterna för dessa substanser.  Koncentrationsintervallet var som tidigare 0-10 
ng/ml och 0-1000 ng/ml för clopidogrel respektive clopidogrelsyra.    
 
Innan SPE extraktionen gjordes en ny provupparbetning där internstandarden deutererad 
clopidogrelsyra tillsattes till proverna så att dess slutkoncentration blev 210 ng/ml. 
Internstandardlösningen gjordes starkare för att få större toppareor och därmed en mer korrekt 
integrering vid kvantifieringen.  
 
En teori som man hade under arbetets gång var att (C8) SPE- kolonnerna bidrog till förlust av 
analyterna efter iakttagelsen av vita trådar i bottnen av provrören efter fastfas-extraktionen. 
Av den anledningen gjordes prover med C18 kolonnen. Tvättlösningen från alla prover 
sparades. Även eluatet från ett andra elueringssteg sparades för att undersöka om mer analyter 
kommer ut från kolonnen efter tillsatsen av ytterligare 1000 µl elueringsmedel.  Resultaten 
visade att en del av provet hade läckt ut från kolonnen under tvättsteget och att det även 
eluerade ut analyter under eluering i fraktion 2. Även med C18 kolonnen syntes det små 
trådar efter extraktionen.           
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Nästa steg var att göra samma kalibreringlösningar med Spec Das filterkolonnerna. Dessa 
kolonner består av glasfibrer. Glasfibrerna är till för att få ett jämnt flöde genom kolonnen. 
Resultatet från detta försök var samma som för de andra kolonnerna.  
 
Fler ändringar gjordes i extraktionsstegen för att försöka undvika förlust av analyter under 
tvättsteget och få ut allt prov vid den första elueringen. För konditioneringen av kolonnen 
tillsattes 2 ml ren metanol och därefter 2 ml tvåprocentig myrsyra löst i milliQ-vatten, sedan 
applicerades de upparbetade proven på kolonnerna. Tillsatts av 1000 µl tvättlösning bestående 
av 95% tvåprocentig myrsyra och 5% metanol gjordes. Den ökade mängden tvåprocentig 
myrsyra var för att undvika läckage under tvättsteget. 
 
Kolonnerna torkades sedan med vakuumflaska under mindre än en minut för att undkomma 
sönderfall av kolonnen. Till sist pipetterades ren metanol som fungerade som elueringsmedel 
på en volym om 1000 µl ner genom kolonnerna. Elueringen utfördes två gånger, fraktion 1 
och 2 sparades.  
 
Proverna (eluatet) sattes in i värmeblock på 40˚C och dunstades in med kvävgas och löstes 
sedan upp i 50 µl mobilfas A. 
 
Dessa nya förhållanden testades på de fyra olika kolonnerna Oasis HLB (hydrophilic 
lipophilic balanced sorbent), C18, C8 och Spec Das filterkolonn.  
Proverna gjordes endast för de högsta och lägsta kalibreringspunkterna. Syftet var att se 
vilken kolonn som var bäst att använda, dvs. gav minst förlust av analyterna.  
 
Två referenslösningar gjordes för att beräkna utbytet efter extrahering med de olika SPE-
kolonnerna. Referenslösningarna som preparerades genomgick varken en indunstning eller 
återupplösning därför bereddes de på sådant sätt så att de fick motsvarande koncentration som 
den högsta kalibreringspunkten direkt i mobilfas A. Detta gjordes så att referenslösningen 
skulle vara jämförbar med proverna.  
 
Resultatet från proverna extraherade med oasis HLB, Spec Das, C18 och C8 kolonnerna, 
visade att analyterna som läckt ut i tvättlösningen denna gång bara var spårmängder. 
Spårmängder av clopidogrelsyra och internstandard hade kommit ut från alla kolonner utom 
Oasis där ingenting alls hade kommit ut. När det gäller elueringarna från fraktion 2 så kom det 
bara ut spårmängder för alla kolonner vid jämförelse med elueringarna från fraktion 1 vilket 
tyder på att den optimerade extraktionsmetoden var mer effektiv.  
 
Extraktionsutbyte: 
 
Extraktionsutbytet räknades ut på ett sådant sätt att man tar förhållandet mellan topparean för 
den extraherade analyten och topparean för analyten i referenslösningen, se tabell 2. 
Internstandarden tas inte med i uträkningarna eftersom bara analyttopparnas area skall 
beräknas, för rådata se appendix A.  
 

Tabell 2. Extraktionsutbyte för clopidogrel och clopidogrelsyra för olika SPE-kolonner. 

Extraktionsutbyte (%) Clopidogrel  Clopidogrelsyra 
Oasis >100 >100 
C18 >100 >100 
C8 1 >100 
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Extraktionsutbytet blev över 100% för de flesta. Detta kan bero på att referenslösningarna inte 
gav en representativ jämförelse. Resultatet visade att C18 och Oasis HLB kolonnerna var bäst 
att använda.  
 
Efter uträkningen av utbytet för de olika SPE-kolonnerna gjordes nya kalibreringslösningar 
och referenslösningar bara för den högsta koncentrationen, för att undersöka om det 
uppkommer störningar från matrisen. Det kunde i så fall ha bidragit till problemet med mindre 
bra kalibreringskurvor. 
 
Därefter indunstades kalibreringsproverna och återupplöstes i 500 µl mobilfas A med 1% 
metanol. Anledningen till att proverna inte koncentrerades var att späda ut eventuella 
proteiner som kan ligga kvar i provet och störa analytsignalen. Dessutom jämfördes dessa 
med spikade blankplasmaprover som referens, och med en ren referenslösning. 
 
Blankplasma extraherades genom de tre olika kolonnerna C8, C18 och Oasis HLB fast utan 
innehåll av analyterna. Sedan indunstades lösningen och återupplöstes i 500 µl modifierad 
mobilfas A, därefter spikades lösningen med analyterna.  
 
Försök med proteinfällning utfördes. Metoden gick ut på att efter provupparbetningen 
pipetterade ner en lösning bestående av 50% metanol och 50% acetonitril i tre gånger så stor 
volym som plasmavolymen. Provet skakades och centrifugerades. Efteråt visade sig en klar 
vätska längst upp i provröret och på bottnet hade proteinerna fällts ut. Sedan gjordes en 
direktinjektion av lösningen eftersom den var helt transparent.  
 
Resultatet från analyserna av dessa prover uppvisade att proteinfällningsprovet, de som 
preparerats med SPE och spikad blankplasma som injicerades har mindre topparea än 
referenslösningen som var löst i mobilfas A, se tabell 3. Detta tolkades som tecken på en 
jonsuppression orsakad av matriseffekt. För att vara säker på att det verkligen fanns en 
matriseffekt utfördes fler experiment, som infusionsprover, se kapitel 4.7. 
 
Proteinfällningslösningen som injicerades direkt är 4 gånger så utspädd som de andra 
proverna. Efter multiplikation med faktor 4 med proteinfällningslösningens analyttopparea så 
har den fortfarande en lägre signal än den vanliga referenslösningen ett ytterligare tecken på 
matriseffekt.  
 
I de tidigare försöken visade sig att Oasis är en kolonn som ger bättre resultat än de andra 
kolonnerna, därför bestämdes det för att fortsätta arbeta med Oasis HLB som 
extraktionskolonn för framtida prover. Kalibreringslösningar gjordes till Oasis HLB 
kolonnen, de indunstades och återupplöstes i mobilfas A. Här uppkommer det dubbeltoppar 
som integreras vilket ger en ganska bra kalibreringskurva men vissa punkter får fortfarande 
samma intensitet vilket måste förbättras, kalibreringskurvorna blir något bättre utan 
internstandarden inräknad, se i figur 14-17. 
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Tabell 3. Toppareor för clopidogrel och clopidogrelsyra i respektive prov och referenslösning. 

Prov namn  Clopidogrel  Clopidogrelsyra 

System tvätt  9,09 0 

Proteinfällning  133 8470 

Blank plasma spikad med 
analyter efter återupplösning 
extraherad med C8 kolonn 

192 220 000 

Blank plasma spikad med 
analyter efter återupplösning 
extraherad med C8 kolonn 

454 263 000 

Blank plasma spikad med 
analyter efter återupplösning 
extraherad med C8 kolonn 

152 278 000 

Blank plasma spikad med 
analyter efter återupplösning 
extraherad med C18 kolonn 

13,3 274 000 

Blank plasma spikad med 
analyter efter återupplösning 
extraherad med Oasis HLB 
kolonn 

453 205 000 

Högsta kalibreringspunkten 
extraherad med C8 kolonn 

29,3 26200 

Högsta kalibreringspunkten 
extraherad med C18 kolonn 

286 39800 

Högsta kalibreringspunkten 
extraherad med Oasis HLB 
kolonn 

148 143 000 

Referenslösning upplöst 
direkt i mobilfas A 

261 000 1 410 000 
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Figur 14.  Kalibreringskurva för clopidogrel. Extraherat prov från oasis HLB kolonnen. Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn.  

 

 
Figur 15. Kalibreringskurva för clopidogrelsyra. Extraherat prov från oasis HLB kolonnen.  Kromatografi med 
Atlantis C18 kolonn. 
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Figur 16. Kalibreringskurva för clopidogrel utan IS. Extraherat prov från oasis HLB kolonnen. Kromatografi 
med Atlantis C18 kolonn. 

 
Figur 17. Kalibreringskurva för clopidogrelsyra utan IS. Extraherat prov från oasis HLB kolonnen. 
Kromatografi med Atlantis C18 kolonn.  
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4.7 Matrisexperiment 
 
Infusionsprover gjordes för att påvisa om det verkligen finns en matriseffekt som påverkar 
resultaten på kalibreringskurvorna. Problemet med kalibreringskurvorna har funnits tidigare 
både i detta arbete och i tidigare studier som gjorts innan.  
 
Infusionsproverna gjordes på sådan sätt att en stamlösning av clopidogrel löst i metanol med 
koncentrationen 1 µg/ml injicerades direkt till en T-koppling och extraherad blank plasma 
automatinjicerades från LC apparaten. Blank plasma eluerade sedan till T- kopplingen där den 
blandades med clopidogrel lösningen innan den åkte in till jonkällan och sedan till 
masspektrometern. Motsvarande infusionsprover gjordes även för clopidogrelsyra, med 
samma koncentration.  
 
Resultaten från infusionsproverna med clopidogrel uppvisade att det finns en tydlig 
suppression vid tiden 2,0 minuter, se figur 18. Det är då som signalen sjunker. Egentligen 
skulle en jämn och konstant signal ha uppkommit genom hela analysen eftersom provet 
injicerades kontinuerligt, men här sjönk signalen vilket tyder på en matriseffekt. Detta var 
väldigt avgörande för framtida försök.  
 
Även vid infusionsprover med clopidogrelsyra påvisades en jonsuppression runt 2,0 minuter 
och det är då som clopidogrelsyra brukar eluera ut vid en gradienteluering. Här släcktes 
signalen vid den retentionstiden, se figur 19. Internstandarden som användes i de tidigare 
experimenten var deutererad clopidogrelsyra. Detta tyder på att den påverkades av 
suppression. Om signalen för internstandarden selektivt trycks ner så kan den inte kompensera 
för förluster av analyterna.  
 
 

 
Figur 18.  Kromatogram som visar infusionsprov med clopidogrelösning.   
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Figur 19.  Kromatogram som visar infusionsprov med clopidogrelsyralösning. 

 

4.8 Test med nya internstandarder 
 
På grund av påvisad matriseffekt vid tiden då clopidogrelsyra eluerar ut, undersöktes andra 
lämpliga internstandarder. De var neuroleptika och antidepressiva läkemedel lösta i saltsyra. 
Läkemedlen späddes sedan ut med 0,1% myrsyra i milliQ-vatten till koncentrationen 1 µg/ml. 
Lösningarna injicerades på LC-kolonnen. ”Scan mode” detektion utfördes omkring det 
masstal ±5 för just den substans som injicerades. Syftet var att se vilka retentionstider som 
topparna kom ut på innan de optimerades och sedan analyserades med plasmaprover. 
Internstandarden skall helst eluera ut långt efter suppressionen som uppkommer runt tiden två 
minuter för att få korrekta responser. Helst skall internstandarden eluera vid tiden då 
clopidogrel brukar eluera ut på. De substanser som övrigt analyserades kan ses i appendix B.  
 
Resultaten från test av nya internstandarder visade att flupentixol var den enda substansen 
som var lämplig att använda som internstandard för framtida prover eftersom den eluerade ut 
vid tiden 2,41 minuter, efter den stora suppressionen vid tiden 2 minuter. Det skulle ha varit 
bättre med en internstandard som har ännu längre retentionstid, för att vara helt säker på 
signalen för denna inte påverkas.  
 
En tänkbar anledning till att de andra läkemedlen inte eluerade senare än vad de gjorde kan 
bero på att kolonnen som användes var väldigt gammal och förmodligen hade blivit 
kontaminerad med tiden, se i figur 20-21. Retentionstiden och toppbredden för flupentixol ser 
olika ut på vid jämförelse mellan den gamla kolonnen en ny kolonn. Den gamla kolonnen ger 
upphov till breda, svansade toppar.  
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Figur 20.  Kromatogram för den högsta kalibreringspunkten. Kromatografi med en ny Atlantis C18 kolonn. 
Figur 20A visar toppen för clopidogrel som eluerar ut vid tiden 2,94 min. Figur 20B visar clopidogrelsyra som 
eluerar vid tiden 1,94 minuter och figur 20C visar toppen för flupentixol som eluerar vid tiden 2,39 min.  

 

 
Figur 21. Kromatogram för den högsta kalibreringspunkten. Kromatografi med den gamla Atlantis C18 
kolonnen. Figur 21A visar toppen för clopidogrel som eluerar vid tiden 2,89 min. Figur 21B visar toppen för 
clopidogrelsyra som eluerar vid tiden 1,89 min och figur 21C visar toppen för flupentixol som eluerar vid tiden 
2,37 min. 

 
Kalibreringskurvor med flupentixol inräknat gav bättre resultat jämfört med 
kalibreringskurvorna med deutererad clopidogrelsyra som internstandard, se figur 22-23,10-
11. En positiv utveckling har skett. Det betyder att svaret på problemet låg i suppressionen 
omkring tiden 2 minuter.  
 
Ytterligare förbättringar krävs för att uppnå en helt optimal metod. Experiment med andra 
lipofila läkemedel som har längre retentionstider än flupentixol bör göras. En annan sak som 
bör undersökas är användningen av deutererad clopidogrel som internstandard istället. Ett 
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förslag kan också vara att testa olika HPLC-kolonner så att clopidogrel och dess metabolit får 
andra retentionstider och därmed undviker suppressionen helt.  
 
 

 
Figur 22. Kalibreringskurva för clopidogrel, med flupentixol som internstandard. 

 

 

Figur 23. Kalibreringskurva för clopidogrelsyra, med flupentixol som internstandard. 
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4.9 Färdig metod 
 
I den färdiga metoden gjordes provupparbetningen på följande sätt: till plasman som redan 
innehåller analyterna clopidogrel och clopidogrelsyra tillsattes lika volym av den 
tvåprocentiga myrsyran. Internstandarden flupentixol tillsattes även så att slutkoncentrationen 
för denna blev 200 ng/ml. 
 
Innan fastfas-extraktionen konditionerades Oasis HLB kolonnen med 2 ml metanol och 2 ml 
tvåprocentig myrsyra. I nästa steg tillsattes proverna och de tvättades med 19:1 tvåprocentig 
myrsyra i milliQ-vatten: ren metanol. Torkningen av proverna utfördes med vakuumflaska. 
Proverna eluerades från kolonnen med 1 ml ren metanol. Indunstning och återupplösning av 
proverna i 50 µl mobilfas A för att koncentrera proverna med faktor tio.  

5 Slutsats 
Anledningen till att LC-MS/MS metoden valdes var att den är mer känslig vid detektion och 
kvantifiering, exakt fragment kan detekteras och spåras till en specifik molekyljon. 
LC-MS/MS är mer specifik än till exempel LC-UV och LC-MS. 
 
Extraktion av analyterna skedde med en SPE-kolonn för att minska eller ta bort matriseffekten 
som kan uppkomma i biologiska prover som bland annat innehåller proteiner. Anledningen 
till just SPE valdes som extraktionsmetod berodde på de många valmöjligheter som fanns 
mellan olika SPE kolonner, därmed kunde metoden designas bättre, till skillnad från LLE 
(liquid-liquid Extraction) som bara består två vätskefaser. En annan orsak var att undvika de 
hälsofarliga lösningsmedel som ingår vid en vätske-vätskefas extrahering. Problemet med en 
matriseffekt är att den kan ge en suppression eller förstärkning av analyt responsen. 
Internstandarder kompenserar för förluster av analyter orsakad av en matriseffekt. 
Kompensationen av analyterna ger mer riktiga resultat vid kvantifiering. En annan förlust som 
internstandarden kompenserar för är adsorption av analyterna.   
 
Kalibreringskurvor med flupentixol inräknad som internstandard gav bättre resultat än 
kalibreringskurvor med den gamla metoden, då deutererad clopidogrelsyra användes som 
internstandard. En förbättring har alltså skett.  Detta betyder att flupentixol kompenserar 
bättre för analytförluster.  
 
För att få bättre kalibreringskurvor än de som man fått kan det vara bra att testa andra lipofila 
läkemedel som eluerar mycket senare än flupentixol. Detta kan medföra en högre respons av 
internstandarden. Helst ska den nya interstandarden eluera vid samma tid som clopidogrel, 
eller senare.  En annan sak som man kan undersöka är att använda deutererad clopidogrel som 
internstandard istället. Även försök med olika HPLC-kolonner så att clopidogrel och dess 
metabolit får andra retentionstider och därmed undviker suppressionen.  

 
Det måste finnas ytterligare orsaker till ojämna signaler inom samma prov. Ibland har samma 
prov injicerats tre gånger i följd men varierande respons har uppnåtts, det måste vara något 
med själva substansen clopidogrel som inte upptäckts ännu och som bör undersökas närmare.    
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Appendix A 
 
Tabell 4. Toppareor för clopidogrel och clopidogrelsyra i referenslösningar, prover och tvättlösningar. 

 
 Prov namn Clopidogrel Clopidogrelsyra 
1 

Referenslösning 1 37500 117 000 
2 

Referenslösning 2 39000 102 250 
3 Eluat från fraktion 1 extraherad 

med Oasis HLB kolonn högsta 
kalibreringspunkten 49200 564 000 

4 Eluat från fraktion 1 extraherad 
med Oasis HLB kolonn lägsta 
kalibreringspunkten   2110 27300 

5 Eluat från fraktion 1 extraherad 
med C18 kolonn högsta 
kalibreringspunkten 57500 550 000 

6 Eluat från fraktion 1extraherad 
med C18 kolonn lägsta 
kalibreringspunkten 2180 23300 

7 Eluat från fraktion 1 extraherad 
med C8 kolonn högsta 
kalibreringspunkten 63700 725 000 

8 Eluat från fraktion 1extraherad 
med C8 kolonn lägsta 
kalibreringspunkten 1600 21100 

9 Eluat från fraktion 1 extraherad 
med filterkolonn högsta 
kalibreringspunkten 23,8 76200 

10 Eluat från fraktion 1 extraherad 
med filterkolonn lägsta 
kalibreringspunkten 54,0 3640 

11 Tvättlösning från högsta 
kalibreringspunkten extraherad 
med Oasis HLB kolonn 38,4 0 

12 Tvättlösning från högsta 
kalibreringspunkten extraherad 
med C18 kolonn 200 5800 

13 Tvättlösning från högsta 
kalibreringspunkten extraherad 
med C8 kolonn 29,8 6800 

14 Tvättlösning från högsta 
kalibreringspunkten extraherad 
med filterkolonn 37,0 46800 

15 Eluat från fraktion 2 extraherad 
med Oasis HLB kolonn högsta 
kalibreringspunkten 7980 12000 

16 Eluat från fraktion 2 extraherad 
med Oasis HLB kolonn lägsta 
kalibreringspunkten   52,6 1030 

17 Eluat från fraktion 2 extraherad 
med C18 kolonn högsta 
kalibreringspunkten 3400 19200 

18 Eluat från fraktion 2extraherad 
med C18 kolonn lägsta 61,6 871 
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kalibreringspunkten 
19 Eluat från fraktion 2 extraherad 

med C8 kolonn högsta 
kalibreringspunkten 1190 8220 

20 Eluat från fraktion 2 extraherad 
med C8 kolonn lägsta 
kalibreringspunkten 14,9 370 

21 Eluat från fraktion 2 extraherad 
med filterkolonn högsta 
kalibreringspunkten 49,6 30100 

22 Eluat från fraktion 2 extraherad 
med filterkolonn lägsta 
kalibreringspunkten 32,1 1380 
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Appendix B 
 
 
 

 
Figur 24. Strukturformel för flupentixol molekylvikt: 434,5 g/mol [15] 

 
 
Optimeringen av linsspänningarna i masspektrometern för flupentixol gav följande värden: 

 
DP: 52V 
 
FP: 397V 
 
EP: 7V 
 
CEP: 15.77V 
 
CE: 13V 
 
CXP: 8V  
 
Största produktjonen var på 390,1 m/z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

Alternativa internstandarder 
 

Tabell 5. Läkemedel som undersöktes som alternativa internstandarder. 
 
Läkemedel: Elueringstid (min) 
Aripiprazol 2,28 
Risperidon och 9-hydroxyrisperidon 1,85 
Imipramin 2,27 
Clomipramin 2,27 
Perfenazin 2,34 
Quetiapine hemifumarate 2,21 
Trimipramin 2,33 
Haloperidol 2,22 
Olanzapin 1,05 
Amitriptylin 2,32 
Noritriptylin 2,29 
Zuklopentixol 2,20 
Desipramin 2,30 
Enalaprile maleate 2,06 
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Appendix C 
 

 

 
 Figur 25. Kromatogram för clopidogrel, clopidogrelsyra och deutererad clopidogrelsyra analyserade med den 
befintliga analysmetoden. Figur 25A visar toppen för clopidogrel med ett signal-brus värde på 13,8. Figur 25B 
visar toppen för clopidogrelsyra med ett signal-brus värde på 9,4. Figur 25C visar toppen för deutererad 
clopidogrelsyra med ett signal-brus värde på 16,4. 
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Figur 26. Kromatogram för clopidogrel, clopidogrelsyra och deutererad clopidogrelsyra analyserade med den 
optimerade analysmetoden. Figur 26A visar toppen för clopidogrel med ett signal-brus värde på 41,5. Figur26B 
visar toppen för clopidogrelsyra med ett signal-brus värde på 28,3. Figur 26C visar ett signal-brus värde på 9,5 
för deutererad clopidogrelsyra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


