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1. Introduktion  

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Arbetets syfte var att testa olika kända metoder och analysinstrument för att kvalitativt 

analysera den kemiska strukturen hos olika kolhydrater och implementera dessa metoder med 

den instrumentering som finns tillgänglig vid IFM, Linköpings universitet. Som 

modellsubstans användes laktos som är ett enkelt socker för att därefter gå vidare med 

polysackarider. Resultatet av genomförda tester och analyser ska sedan tolkas och utvärderas 

med avseende på hur väl de lyckats. Utöver detta ska förslag till förbättringar ges.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Går det att använda sockeranalys och metyleringsanalys på modellsubstansen laktos? 

 Är det möjligt att tillämpa ovanstående analytiska metoder på polysackarider? 

 Är det möjligt att bereda en standard och använda den för att identifiera okända 

polysackariders sammansättning? 

 Går det att använda NMR för att avgöra den anomera konfigurationen hos 

modellsubstansen laktos? 

 Kan MALDI användas som ett komplement till GC-MS för att se om socker- eller 

metyleringsanalys har lyckats? 

 Hur står sig MALDI jämfört med LC-MS när det gäller analys av polysackarider? 

 

1.2 Avgränsningar 

Arbetets analyser utvärderas endast kvalitativt, därför är mängder, koncentrationer och dylikt 

inte av intresse. På grund av tidsaspekten har mest tid lagts på analyser av modellsubstansen 

laktos och således mindre tid på mer komplexa föreningar. Analystekniker så som GC-MS 

har stått i centrum och således har andra analystekniker så som MALDI och NMR inte 

optimerats i särskilt hög utsträckning. På grund av begränsad utrustning har endast de 

instrument som använts varit tillgängliga. Således har det inte varit möjligt att till exempel 

testa en annan typ av kolonn eller stationär fas vid GC. I resultatdelen utesluts kromatogram 

erhållna från GC-FID då informationen anses vara överflödig eftersom analys på GC-MS ger 

samma information. 

 

1.3 Metod 

Handledaren för vårt projekt var Elke Schweda, professor i analytisk kemi. Under detta 

projekt arbetade vi under 5-6 veckor med laborativa uppgifter samtidigt som vi läste in oss på 

området. Handledaren var närvarande under praktiska moment under större delen av den 

laborativa delen. Hon bistod även med undervisning av teoretisk bakgrund, utbildning för 

handhavande av instrument och kemikalier med mera. Genomgående genom den laborativa 
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tiden skrevs en laborationsjournal som sedan, tillsammans  med teoretiska efterforskningar, 

mynnade ut i en skriftlig rapport samt en muntlig framläggning av rapporten. 

2. Teori  

2.1 Bakgrund 

Den grundläggande kemiska strukturen för en kolhydrat ses i figur 2.1 där sockret glukos 

agerar exempel. Till den här kategorin kan många olika typer av socker klassas. Socker finns 

i former av monosackarider, disackarider, trisackarider, oligosackarider och polysackarider, 

där de olika prefixen bestäms av hur många ringar av kolatomer som sockret består av. 

Ringarna binds samman kovalent till en syreatom med en så kallad glykosidbindning, således 

saknar en monosackarid glykosidbindning. En monosackarid kan samtidigt vara till exempel 

en pentos eller en hexos beroende på hur många kol som kolkedjan  består av. I figur 2.2 ses 

ett exempel på en disackarid, laktos. [1] 

 

 

 

 

 

Kolhydrater som binder till varandra i stora nätverk kallas för polysackarider (PS). 

Dessa återfinns till exempel på vissa typer av bakterier, så kallade Gram-negativa 

bakterier, där de ingår i lipopolysackarider (LPS) som sitter bundna till bakterieytan. 

LPS består av den opolära delen lipid A som förankrar LPS i det yttre 

bakteriemembranet samt den polära kolhydratdelen som är riktat utåt, se figur 2.3. 

För Gram-negativa bakterier utgör LPS en barriär med försvar mot bland annat 

antibiotika eftersom bara vissa utvalda molekyler kan passera barriären. På grund av 

Gram-negativa bakteriers resistenta egenskaper har forskning bedrivits inom 

området. Strukturbestämning av kolhydratdelen i LPS är av stor betydelse då 

kolhydratdelen avgör hur bakterien påverkar kroppen. Med hjälp av den 

strukturella informationen kan sjukdomar behandlas som orsakats av dessa 

bakterier. Det handlar om att få immunförsvaret att känna igen bakterierna. 

LPS tenderar nämligen att i vissa fall efterlikna andra typer av kolhydrater som 

finns i människan. Ett exempel på en LPS som har denna tendens är den hos 

bakterien Haemophilus influenzae. [1, 2] 

2.1.1 Strukturbestämning 

Strukturbestämning omfattar vilka monosackarider som PS är uppbyggd av, sekvens, 

absolutkonfiguration, anomerisk konfiguration samt position av glykosidiska bindningar 

m.m. 

Figur 2.1: Visar 

strukturformeln för  

glukos i 

ringstruktur. 

Figur 2.3: Visar en 

generell struktur för LPS 

och dess olika områden. 

Figur 2.2: Illustrerar disackariden laktos. 
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Då en polysackarid kan vara uppbyggd av olika kombinationer av 

monosackarider är det av intresse att ta reda på i vilken ordning monosackariderna sitter 

bundna, alltså sekvensen, men även identiteten av varje enskild monosackarid kan vara 

viktig.  

I LPS är monosackariderna länkade med en glykosidbrygga där det kan vara intressant att 

bestämma bindningspunkterna för bryggan, det vill säga de kol på monosackariderna där 

glykosidbryggan binder in. I figur 2.2 ovan som föreställer laktos, binder glykosidbindningen 

således till C1 på monosackariden till vänster och till C4 på monosackariden till höger. 

Kommande information förutsätter att strukturen är känd och ritad enligt figur 2.4. Sackarider 

har olika absolutkonfiguration, antingen D eller L.  

 

 

 

För enkelhetens skull studeras här en monosackarid som visas i figur 2.4. Genom att titta på 

det asymmetriska kolet (C5) som befinner sig längst ifrån det anomera kolet (C1) och tillhör 

ringstrukturen, kan monosackaridens absolutkonfiguration bestämmas. Om CH2OH-gruppen, 

som är substituent på C5 är i ekvatoriellt läge, är absolutkonfigurationen D. Är samma 

substituent istället i axiellt läge, är den L.  

För att avgöra den anomera konfigurationen, jämförs positionen av hydroxylgruppen som 

sitter på det anomera kolet med CH2OH-gruppen som sitter på C5. Det ska tilläggas att 

anomera konfigurationer endast existerar när monosackariden är i sin ringstruktur. Om de 

substituenter som jämförs visar sig sitta i samma läge, axiellt eller ekvatoriellt, är 

monosackariden i β-konfiguration, annars i α-konfiguration. [1] 

 

2.2 Laborativa moment 

Under det laborativa arbetet som utförts har flertalet olika tekniker/metoder använts. En 

grundläggande beskrivning med tillhörande teori redovisas därför under kommande rubriker i 

syfte att underlätta förståelsen för projektets utförande och resultat.  

 

Figur 2.4: Illustrerar 

stolkonformationen av galaktos. 

Här är absolutkonfigurationen D 

och anomera konfigurationen β. 
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2.2.1 Sockeranalys 

Syftet med en genomförd sockeranalys är först och främst att göra en sackarid opolär då detta 

möjliggör analys med GC. Som ett första steg bryts glykosidbindningen, det vill säga den 

bindning som håller ihop exempelvis glukos och galaktos i disackariden laktos. Bindningen 

bryts genom hydrolys med TFA, se figur 2.5 nedan. Sackariden kommer dessutom att bilda 

en öppen struktur, det vill säga ringstrukturen bryts. Dock kommer en jämvikt att ställa in sig 

mellan dessa strukturer. 

 

Figur 2.5: Reaktionen för hydrolys av laktos med 2 M TFA under värme gör att glykosidbindningen, som är 

inringad, bryts varefter D-glukos och D-galaktos bildas. De hydrolyserade produkterna visas i fischer-

projektion som förtydligar att ringstrukturen har brutits.  

Reduktionen som därefter genomförs syftar till att reducera aldehydgrupper till 

alkoholgrupper. Det betyder att de enda substituenter som finns runt monosackariden är väte 

respektive hydroxylgrupper. NaBH4 används som reduktionsmedel under basiska 

förhållanden, vars överskott efter reduktionen, se figur 2.6, neutraliseras med tillsats av 

ättiksyra efter reduktionen. En reducerad sackarid namnges -ol, till exempel galaktitol för 

reducerad galaktos. Ättiksyran indunstas sedan bort med flertalet indunstningar med hjälp av 

MeOH.  

 

Figur 2.6: Reaktionen för reduktion av D-glukos och D-galaktos. 

En acetylering, som är nästa steg, syftar till att byta ut alla väten i hydroxylgrupperna mot 

acetylgrupper, se figur 2.7. Eftersom detta genomförs på alla hydroxylgrupper i molekylen 

kallas reaktionen för en peracetylering. Pyridin som är en bas, agerar här som en katalysator 

och rycker således väten från sackariden.  
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Figur 2.7: Reaktionen för peracetylering av reducerad D-glukos och D-galaktos. 

En nukleofil attack sker därför på ett av karbonylkolen i ättiksyraanhydrid, från respektive 

syreatom i sackariden. Lämnandegrupp från ättiksyraanhydrid blir således etylacetat. För att 

påskynda reaktionen sker peracetyleringen under värme. 

Efter genomförd peracetylering renas produkten med indunstning och LLE. Vid LLE används 

vatten och metylenklorid. [2, 3] 

 

2.2.2 Metyleringsanalys 

Metyleringsanalysen börjar med en metylering där samtliga väten i hydroxylgrupperna ersätts 

med metylgrupper, således en så kallad permetylering. När detta är fullbordat genomförs en 

sockeranalys på provet enligt rubriken ovan. Genom att tolka masspektra, som ser olika ut 

beroende på vilka kol som är substituerade med acetylgrupper respektive metylgrupper, kan 

glykosidbindningen position bestämmas. Detta är huvudsyftet med metyleringsanalysen.  

Det första som görs är att frystorka provet som ska genomgå permetyleringen på grund av att 

reaktionen är mycket känslig för fukt. En frystorkning innebär att sackariden, i det här fallet, 

är löst i vatten som sedan fryses till is. Flytande kväve används för att uppnå en snabb 

frysning av provet. Därefter genomförs en sublimering, det vill säga att den fasta fasen 

övergår till gasfas utan en flytande fas som mellansteg. Detta åstadkoms med hjälp av en 

vakuumpump som skapar en omgivning med lågt tryck och låg temperatur. Allt vatten 

elimineras via vattenångan och kvar finns bara den frystorkade sackariden. Innebörden av 

detta blir att allt vatten försvinner, det vill säga produkten torkas. 

Torr DMSO används som lösningsmedel då dess egenskaper är lämpliga vid dessa typer av 

analyser. Kvävgasatmosfär används för att få bort luftfuktighet där syre och koldioxid byts ut. 

Permetylering möjliggörs i två steg genom att först tillsätta den starka basen BuLi som 

tillsammans med lösningsmedlet DMSO bildar litiummetylsulfinylmetanid som medför att 

alla väten i hydroxylgrupperna rycks bort. Effekten av detta blir negativa laddningar på 

samtliga syren. I ett andra steg tillsätts sedan MeI, där jodidjonen så småningom blir en bra 

lämnandegrupp efter det att en nukleofil attack skett från ett av elektronparen på respektive 

syreatom till metylgruppens kol i metyljodid. I figur 2.8 visas reaktionen i ett enda steg där 

produkten är redo för sockeranalys efter att den renats på sep-pak. Reningen på sep-pak 

förklaras på nästa sida.  
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En alternativ metod för permetylering enligt figur 2.8, är att använda NaOH (s). Vid denna 

metod behöver provet inte frystorkas och NaOH (s) ersätter BuLi som bas. Utöver detta görs 

samtliga reaktioner vid rumstemperatur och metyljodid tillsätts i omgångar varefter 

överbliven metyljodid neutraliseras med natriumtiosulfat. Förutom dessa avvikelser sker 

metyleringsanalysen på samma sätt. 

Sep-pak är ett verktyg som tillämpas vid rening och isolering av opolära föreningar, se figur 

2.9. Först prepareras sep-pak med etanol, acetonitril och vatten, varefter applicering av prov 

sker. Provet fastnar i den opolära matrisen vilket också andra oönskade föreningar gör.  

 

 

 

 

 

 

På grund av detta krävs ett eller flera reningssteg beroende på vilken förening det rör sig om. 

Exempel på ett reningssteg är till exempel vatten följt av acetonitril/vatten i förhållandet 3:17. 

Salter och andra oönskade, mer polära föreningar följer med vattnet och blandningen 

acetonitril/vatten drar med sig ytterligare oönskade föreningar. Eluering av det permetylerade 

provet sker först när ren acetonitril tillsätts.  

I de kommande figurerna 2.10 - 2.12 redovisas reaktionerna som följer i sockeranalysen. Alla 

indunstningar och extraktioner sker precis som tidigare beskrivits under avsnittet om 

sockeranalys. Dock sker hydrolys, reduktion och acetylering under en längre tid för 

permetylerade föreningar för att utbytet ska bli tillräckligt stort. [2, 3, 4, 5] 

Figur 2.9: Illustrerar exempel på 

hur sep-pak kan se ut.  

Figur 2.8: Reaktionen för permetylering av laktos. 
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Figur 2.10: Reaktionen för hydrolys av permetylerad laktos. 

 

 

Figur 2.11: Reaktionen för reduktion av de hydrolyserade produkterna från figur 2.10. 

 

 

Figur 2.12: Detta är den sista reaktionen som sker i metyleringsanalysen. Hydroxylgrupperna på vardera 

förening acetyleras med ättiksyraanhydrid under värme. 

Produkterna i figur 2.12 är redo att injiceras på GC-FID/MS där masspektra, retentionstid och 

intensitet studeras och jämförs med en standard. Mer om detta under avsnitt 2.2.3 som 

beskriver grundläggande teori för GC-FID/MS.  

 

2.2.3 GC-FID/MS 

Gaskromatografi är en analytisk metod som separerar analyter främst med avseende på 

kokpunkt men även på polära/opolära interaktioner. Gaskromatografi är både en kvalitativ 

och kvantitativ metod. Provet löses i ett lämpligt lösningsmedel såsom etylacetat före det 

injicieras, ett lämpligt lösningsmedel är oftast ett opolärt flyktigt sådant. Då gaskromatografi 

är en relativt känslig metod behöver provet ofta renas innan det injicieras, detta kan göras på 
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olika sätt, till exempel vätske-vätske extraktion  eller fast-fas extraktion. Även 

gaskromatografen förbereds genom att kolonnen konditioneras innan och mellan analyser.  

Det injicierade provet förångas i en injektor och tar sig sen igenom en kolonn vars insida är 

belagd med en tunn film av stationärfas. En vanlig typ av stationärfas är dimetylpolysiloxan 

och det är denna fas som interagerar med provet olika mycket beroende på provets struktur. 

För att optimera en gaskromatografisk analys används ett temperaturprogram där 

starttemperaturen, med vilken hastighet temperaturen ska förändras samt vilken temperaturen 

analysen ska avsluta på bestäms. Genom att variera dessa parametrar är det möjligt att 

minimera analystiden samtidigt som en tillräckligt god separation uppnås. 

Efter att provet har passerat genom kolonnen detekteras det slutligen med hjälp av en 

detektor. Det finns en rad olika detektorer, en av de vanligare är flamjonsdetektorn. Denna 

detektor är bra för att detektera kolväten och resultat blir ett så kallat kromatogram som där 

intensitet avsätts mot retentionstid, det vill säga den tid det tar för analyten att nå detektorn. 

En annan typ av detektor som är känsligare än flamjonsdetektorn är masspektrometern. En 

masspektrometer joniserar och fragmenterar analyterna, resultatet blir dels ett kromatogram 

precis som vid analys med flamjonsdetektorn och dels ett masspektrum för varje topp i 

kromatogrammet. Detta masspektrum avsätter intensitet mot m/z, dessa masspektra kan med 

fördel användas för att identifiera analyter. Detta då fragmenteringen i masspektrometern sker 

enligt olika mekanismer vilket gör det möjligt att förklara hur ett visst masspektrum och en 

viss analyt hänger ihop. [6] 

Det finns olika typer av fragmenteringsmekanismer såsom α-klyvning som ger upphov till 

primära fragment, samt sekundära fragmenteringar där ättiksyra, metanol, keten m.m. 

elimineras. Exempel på ovannämnda fragmenteringsmekanismer illustreras i figur 2.13 

respektive 2.14, där ursprungsmolekylen är en generell peracetylerad monosackarid. [7, 8] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.13: Illustrerar α-klyvningar som ger upphov till primära fragment. 
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2.2.4 NMR 

NMR är en teknik som används vid strukturbestämning av föreningar. Vid analys av till 

exempel laktos är det av intresse att kunna avgöra om det är α- eller β-laktos och även i vilka 

positioner glykosidbryggan sitter. Genom tolkning av spektra kan NMR också användas för 

att bestämma strukturen för okända föreningar.  

Tekniken utnyttjar vissa atomkärnors tendens att påverkas av magnetfält. Atomkärnor så som 
1
H och 

13
C har ett spinn i en viss riktning när de placeras i ett starkt magnetfält. Antingen har 

de spinn i samma riktning som magnetfältet, alternativt i motsatt riktning. De två 

spinnriktningarna har olika energi. Genom att bestråla kärnorna med elektromagnetisk energi 

med en viss frekvens kan riktningen hos atomkärnornas spinn ändras från att spinna i samma 

riktning som magnetfältet till att spinna i motsatt riktning. Den absorberade energin emitteras 

och kvantifieras, varefter signalen genomgår en så kallad fourier transformation för att 

resultatet ska bli enklare att utvärdera.  

Det finns NMR-instrument med olika resonansfrekvenser som beror på magnetfältstyrkan, till 

exempel finns det instrument med 300, 400 eller 600 MHz. Pulser skickas ut som innehåller 

ett spann av olika frekvenser under analys och när excitation sker för en viss atomkärna har 

resonansfrekvensen för just den atomkärnan nåtts. Vilken frekvens som absorberas beror på 

vilken typ av atomkärna det handlar om, till exempel 
1
H, samt dess lokala magnetiska 

omgivning som i sin tur beror på elektrondensitet och andra atomkärnor. Det finns olika typer 

av NMR-analyser, så som 1D och 2D (till exempel COSY och TOCSY). Nästkommande 

teoriavsnitt behandlar endast analystyper som bygger på 
1
H. 

1D är en analys i en dimension där det intressanta är det kemiska skiftet och signalsplittning. 

Analysen resulterar i ett spektrum, se figur 2.15, där resonansfrekvenserna för de olika 

protonerna översätts till kemiska skift (δ) som anges i enheten ppm. Därmed kan de kemiska 

skiften användas för att bestämma närliggande funktionella grupper och atomer. Till exempel 

har aromatiska väten ett kemisk skift på 6,0 - 8,5. De kemiska skiften varierar dock med 

lösningsmedel, temperatur och koncentration, varför dessa värden är approximativa. De olika 

signalerna i spektrumet kan splittas i flera toppar, så kallade dubbletter, tripletter och så 

vidare Splittningen beror på närliggande protoner, så kallade vätegrannar. Till exempel har 

signalen a nedan i  figur 2.15 splittats till en kvartett på grund av att den har tre vätegrannar. 
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Figur 2.15: Ett exempel på hur ett 1D NMR-spektrum kan se ut för etylbromid. Två signaler i spektrumet 

indikerar att det finns två typer av protoner som sitter i olika omgivningar, båda signalerna har också gett 

upphov till splittning på grund av vätegrannar. 

 

2D är en analys i två dimensioner och handlar mestadels om att se hur protonerna från ett 1D-

spektrum kopplar till varandra. Den vanligaste typen av 2D kallas för COSY. Spektrumet 

från en 2D-analys kan liknas med en bergskedja på en karta där spektrumet från 1D finns på 

både x- och y-axeln. Diagonalen blir således en representation av 1D där tolkningar av toppar 

som ligger under diagonalen blir viktig. Om lodräta och vågräta linjer dras från toppar på 

diagonalen och de linjerna korsar varandra vid en topp, är detta en så kallad korstopp. Denna 

korstopp symboliserar att protonerna, från respektive toppar på den diagonala axeln, kopplar 

med varandra, spektrum visas i figur 2.16. [9] 

 

Figur 2.16: Ett exempel på hur ett 2D COSY NMR-spektrum kan se ut, där de blå topparna representerar 

toppar från 1D och de röda är så kallade korstoppar.  

TOCSY är en mer avancerad version av COSY där det finns möjlighet att bestämma indirekta 

kopplingsmönster, till exempel om a och b, respektive b och c är direkt kopplade, går det med 

hjälp av TOCSY att se den indirekta kopplingen mellan a och c. [10] 
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2.2.5 MALDI 

MALDI står för Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization och kan kopplas ihop med en 

TOF-MS (time of flight) som är en högupplösande masspektrometer. Provet prepareras 

genom att det löses i ett lösningsmedel som tillsammans med överskott av en lämplig matris 

placeras och torkas in på en speciell provplatta, se figur 2.17.  

 

 

 

 

 

 

 

När en blandning av matris och prov torkar in på plattan, bildas kristaller. Matrisen innehåller 

kromoforer vilket ger ljusabsorberande egenskaper och absorberar därför ljuset från lasern 

som underlättar jonisation av provet. Den kristalliserade sammansättningen av prov och 

matris bestrålas med korta pulser av laser vilket får sammansättningen att sublimera. Jonerna 

som uppkommer accelereras av ett elektriskt fält där de färdas med olika hastighet beroende 

på deras massa. Hastigheterna på de olika jonerna detekteras och omvandlas till m/z som 

visas i ett spektrum. Jonisationen är till skillnad från den vid GC-MS, en mjuk 

jonisationsteknik och resultatet blir därför MH
+
, MNa

+
 och MK

+
 vid positiv jonisation, det 

vill säga ingen fragmentering sker. Det går även att använda en negativ jonisationsteknik. 

Även matrisen joniseras så det är viktigt att matrisens massa ligger i ett annat m/z-område än 

provets.  Det finns en rad olika matriser som fungerar olika bra för olika typer av föreningar. 

Till exempel fungerar matrisen 2,5-dihydroxibensoesyra bra för peptider och kolhydrater. 

Eftersom det går snabbt att utföra analyser med MALDI är det användbart för att bekräfta att 

en reaktion har resulterat i förväntad produkt. [11, 12] 

 

 

 

 

 

Figur 2.17: Visar en provplatta 

som används vid  

MALDI-analyser. Varje brunn 

på plattan har kapacitet  

för ett prov. 

 



17 

 

3. Utförande och material 

 

Som ett första steg analyserades en okänd oligosackarid med GC-FID och GC-MS i syfte att 

utveckla ett temperaturprogram som lämpar sig för dessa typer av föreningar. Analys med 

GC-FID användes huvudsakligen för kontroll av provets koncentration i syfte att förebygga 

överladdning av den känsligare masspektrometern. I figur 3.1 visas de GC-instrument som 

användes och i tabell 3.1 återfinns egenskaperna för dessa. 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1: Visar egenskaper hos de GC-instrument som användes 

Tillverkare Modell Kolonndimension Stationärfas 

 GC-FID   

Agilent HP 6890 30 m x 0,25 mm x 0,25 

µm   

dimetylpolysiloxan 

 GC-MS   

Agilent HP 

 

6890  

Detektor: 5973 mass 

spectrometer 

28,3 m x 0,25 mm x 

0,25 µm 

 

dimetylpolysiloxan (5% 

difenyl)  

 

 

Genomgående för samtliga analyser på ovanstående instrument var 1 µl injektionsvolym, 

konditionering av kolonn mellan varje analys, minst 20 min vid 250 °C, splitinjektion och 

manuell injektion. Generella parametrar som användes vid MS kan ses i tabell 3.2. 

Tabell 3.2: Visar generella MS-parametrar som användes 

Parametrar   

Solvent delay   

Mass range        

Threshold     

Sampling rate   

Provet preparerades genom att 200 µl etylacetat tillsattes före injektion. Sammanlagt 

analyserades provet tre gånger där temperaturprogrammet varierade enligt tabell 3.3.  

Figur 3.1: Visar de GC-instrument som användes under hela projektets gång och i tabell 3.1 listas 

egenskaper för dessa. GC med tillhörande detektorer, MS till vänster respektive FID till höger. 
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Tabell 3.3: Visar hur olika parametrar varierades under tre analyser av en okänd oligosackarid 

Parametrar  Analys 1 Analys 2 Analys 3 

Initial time (min) 0   1 

Initial temp (min)         120 

Rate (°C/min)      7 

Final temp (°C)         270 

Splitflöde (ml/min)       30 

Temperaturprogrammet varierades för att hitta lämpliga värden på parametrar vid 

dessa typer av analyser.  

 

3.1 Peracetylering av galaktos och glukos 

~200 µg glukos respektive galaktos vägdes upp i två olika provrör med skruvlock. 100 mg 

NaBH4 vägdes upp och löstes därefter i 10 ml NH3 (1 M). 0,2 ml av lösningen sattes till 

respektive provrör och proverna reducerades i 30 min i rumstemperatur. Ättiksyra tillsattes 

droppvis tills dess att det slutat bubbla i lösningarna. Lösningarna indunstades och därefter 

återigen enligt det schema som återfinns i tabell 3.4. 

Tabell 3.4: Schema för indunstning efter reducering 

2 x 0,5 ml MeOH (10 % ättiksyra) 

2 x 0,5 ml MeOH 

 

Efter indunstningarna  tillsattes 100 µl Ac2O samt 100 µl pyridin till respektive provrör. 

Provrören sattes på värmeblock, 90 °C i en dryg timme. Den lägre temperaturen användes på 

grund av att värmeblocket inte kunde värmas upp till den önskade temperaturen, därför 

justerades även tiden. Provernas lämnades kvar i rumstemperatur över natten.  

Proverna indunstades och därefter tillsattes 0,5 ml avjonat vatten och 0,5 ml CH2Cl2 och 

blandades med hjälp av en vortex. Vattenfasen avlägsnades och tvättades därefter ännu en 

gång med 0,5 ml avjonat vatten. Den kvarvarande CH2Cl2 indunstades varefter 100 µl 

etylacetat tillsattes och sedan överfördes lösningarna till vialer. 

Analys av proverna gjordes först med GC-FID och på grund av en stark signal späddes 

proverna med ytterligare 500 µl etylacetat inför analys med GC-MS. I figur 3.2 respektive 3.3 

visas kromatogram och spektra för analyserna. Rådande parametrar visas i tabell 3.5. [3] 

 

Tabell 3.5: Visar parametrar för temperaturprogrammet 

Parametrar   

Initial time (min) 0 

Initial temp (min)     
Rate (°C/min)   
Final temp (°C)     
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Figur 3.2: TIC  respektive masspektra för peracetylerad galaktos. Toppen i TIC med retentionstiden 

17.492 är en kontaminering från peracetylerad glukos. 
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I TIC för figur 3.2 respektive 3.3, kan fyra toppar ses vilket tyder på att respektive prov är 

kontaminerat. Troligtvis beror detta på proverna kontaminerat varandra genom till exempel 

injektionspruta. Det blir extra tydligt att så är fallet då masspektra för de små topparna i 

respektive TIC, motsvarar masspektrumet för det andra provet. 

 

3.2 Peracetylering av en standard 

~200 µg vägdes upp av respektive fem socker: galaktos, ribos, fukos, glukos samt N-

acetyl-D-galaktosamin och sattes till ett gemensamt provrör med skruvlock. 1 ml NaBH4-

Figur 3.3: TIC och Masspektra för peracetylerad glukos. Toppen i TIC med retentionstiden 

17.492 är en kontaminering från peracetylerad galaktos. 
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lösning tillsattes och reduceringen pågick i 40 min vid rumstemperatur. Ättikssyra tillsattes 

droppvis tills att det slutade bubbla därefter följer indunstningsschema enligt tabell 3.6. I 

figur 3.4 ses annordningen som användes vid samtliga indunstningar. 

Tabell 3.6: Visar indunstningsschema för peracetylering av en standard 

2 x 2,5 ml MeOH (10 % ättiksyra) 

2 x 2,5 ml MeOH 

 

500 µl Ac2O och 500 µl pyridin tillsattes till provröret och sattes i värmeblock, 90 °C i en 

dryg timme för att sedan lämnas över natten i rumstemperatur. 

Indunstning av provet följdes av extraktion med 2,5 ml avjonat vatten samt 2,5 ml CH2Cl2, 

vidare gjordes ett extra tvättningsteg med 2,5 ml avjonat vatten. CH2Cl2 indunstades och 

provet återupplöstes i 1 ml etylacetat. 

Temperaturprogrammet modifierades för att åstadkomma bättre upplösning i 

kromatogrammet vid GC-FID och GC-MS. För att få en inblick i hur ett kromatogram från en 

standard kan se ut visas ett exempel i figur 3.5. Rådande parametrar från 

temperaturprogrammet finns i tabell 3.7. [3] 

Tabell 3.7: Rådande temperaturprogram från  

GC-FID respektive GC-MS för peracetylering av en 

standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrar   

Initial time (min) 0 

Initial temp (min)     
Rate (°C/min)   
Final temp (°C)     

Figur 3.4: Annordning för effektiv indunstning av 

prover. Provrören ställdes ner i den uppvärmda 

behållaren och luft leddes ner med hjälp av 

plastslangar och pasteurpipetter. 
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3.3 Peracetylering av två polysackarider 

De två polysackarider som analyserades var från bakterierna Kolera samt Streptococcus 

penumoniae. ~200 µg vägdes upp av vardera polysackarid och placerades i olika provrör med 

skruvlock. 0,2 ml TFA (2 M) tillsattes till vardera prov och placerades på värmeblock 90°C i 

3 timmar. Även här justerades tiden då värmeblocket inte kunde uppnå den önskade 

temperaturen. TFA indunstades och därefter tillsattes 0,2 ml NaBH4 till respektive prov som 

fick stå i 30 minuter vid rumstemperatur. Ättikssyra tillsattes sedan droppvis tills att det 

slutade bubbla. Därefter följer indunstningsschema enligt tabell 3.8. 

Tabell 3.8: Visar indunstningsschema för peracetylering av en standard 

2 x 0,5 ml MeOH (10 % ättiksyra) 

2 x 0,5 ml MeOH 

 

100 µl Ac2O och 100 µl pyridin tillsattes till respektive provrör och sattes i värmeblock, 100 

°C i en dryg timme för att sedan lämnas över natten i rumstemperatur. 

Dagen därpå indunstades proverna och därefter tillsattes 0,5 ml avjonat vatten och 0,5 ml 

CH2Cl2 och blandades med hjälp av en vortex. Vattenfasen avlägsnades och tvättades därefter 

med 0,5 ml avjonat vatten. Metylenkloridfaserna indunstades och återupplöstes i 100 µl 

etylacetat och överfördes till vialer. [3]  

Proverna analyserades därefter med GC-FID och GC-MS med parametrar enligt tidigare 

analys av standard, temperaturprogram återfinns i tabell 3.9.  

 

 

Figur 3.5: Kromatogram från GC-FID för den peracetylerade standarden.  
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Tabell 3.9: Rådande temperaturprogram från GC-FID och GC-MS för peracetylering från polysackarider av 

kolera samt s.pneumoniae 

Parametrar   

Initial time (min) 0 

Initial temp (min)     
Rate (°C/min)   
Final temp (°C)     
 

3.4 Peracetylering av laktos 

~500 µg laktos vägdes upp och 0,4 ml NaBH4-lösning till respektive prov som fick stå i 30 

minuter vid rumstemperatur. Ättikssyra tillsattes sedan droppvis tills att det slutade bubbla 

därefter följer indunstningsschema enligt tabell 3.10. 

200 µl Ac2O och 200 µl pyridin tillsattes till provröret och sattes i värmeblock, 120 °C i 30 

min.  

Tabell 3.10: Visar indunstningsschema för  

peracetylering av laktos 

2 x 1 ml MeOH (10 % ättiksyra) 

2 x 1 ml MeOH 

 

1 ml avjonat vatten och 1 ml CH2Cl2 tillsattes och blandades med hjälp av en vortex. 

Vattenfasen avlägsnades och tvättades därefter med 1 ml avjonat vatten. Metylenkloridfasen 

indunstades och återupplöstes i 500 µl etylacetat och överfördes till en vial.  

Proverna analyserades därefter med GC-FID och GC-MS med parametrar enligt tidigare 

analys av standard, temperaturprogram återfinns i tabell 3.11. Temperaturprogrammet 

behövde justeras då laktos är en större molekyl än de som analyserades tidigare. [3] 

Tabell 3.11: Visar temperaturprogram för  

peracetylering av laktos 

Parametrar   

Initial time (min) 0 

Initial temp (min)     
Rate (°C/min)    
Final temp (°C)     
Final time (min)          20 
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3.5 Permetylering av laktos  

 

3.5.1 Försök 1 med NaOH 

Till två stycken vialer tillsattes ~200 µg laktos och en 

magnetloppa vardera. Vialerna förseglades med täta septum 

och torkades därefter med N2(g). 

Laktosproverna löstes sedan i 200 µl torr DMSO. Till de lösta 

proverna tillsattes 240 mg mortlad NaOH(s) som efter 

intorkning med N2(g), se figur 3.6, och återförslutning fick stå 

under magnetomrörning i en timme. 

Till vardera prov tillsattes 50 µl MeI vid tre tillfällen med 10 

minuters intervall. Prov 1 bildade en "slurry" medan prov 2 

resulterade i en fällning. På grund av detta tillsattes ytterligare 

100 µl MeI till prov 2. För att neutralisera överskottet av 

metyljodid tillsattes 0.5 ml Na2S2O3 (1 M) till vardera prov 

och sattes sedan på magnetomrörning. 

För att rena produkten applicerades de på sep-pak (C18). Innan applicering av proverna 

preparerades sep-pak(C18) enligt följande schema i tabell 3.12. 

Tabell 3.12: Visar preparation av sep-pak 

40 ml EtOH i omgångar 

2 x 2 ml CH3CN 

2 x 2 ml H2O 

 

Proverna applicerades på sep-pak (C18) och för att få bättre utbyte tillsattes 1 ml DMSO/H2O 

(1:1) till vialerna och som i sin tur också applicerades på sep-pak (C18). Proverna tvättades på  

sep-pak enligt följande schema i tabell 3.13. 

Tabell 3.13: Visar hur provet renades på sep-pak 

4 x 2 ml H2O 

4 x 2 ml CH3CN/H2O (3:17) 

 

Därefter eluerades laktos ut med 2 x 1 ml CH3CN och indunstades varefter proverna 

återupplöstes i 500 µl etylacetat och överfördes till vialer. 

Proverna analyserades därefter med GC-FID och GC-MS där temperaturprogram återfinns i 

tabell 3.14. Temperaturprogrammet modifierades då permetylerad laktos är mindre än 

peracetylerad laktos. [4] 

 

Figur 3.6: Utrustningen som 

användes när proverna torkades 

med N2(g). 
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Tabell 3.14: Visar temperaturprogram för analys  

av permetylerad laktos 

Parametrar   

Initial time (min) 0 

Initial temp (min)     
Rate (°C/min)    
Final temp (°C)     
Final time (min)          10 

 

3.5.2 Försök 2 med NaOH 

På grund av ett oönskat resultat gjordes ett nytt försök med NaOH men nu ändrades volymen 

DMSO till 100 µ1 och MeI tillsattes nu i omgångar med 20 µl, 20 µl och 40 µl med 10 

minuters mellanrum. [4] 

Proverna analyserades därefter med GC-FID och GC-MS. TIC-kromatogram och masspektra 

och återfinns i figur 3.7 respektive 3.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7: Visar TIC-kromatogram för permetylerad laktos med NaOH. Försöket resulterade i 

två toppar, dock är masspektra mycket lika mellan dessa, ses i figur 3.8. Detta kan förklaras med 

att det rör sig om olika anomera konfigurationer, det vill säga α respektive β. 
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Figur 3.8: Visar masspektra för permetylerad laktos med NaOH som bas för de 

två topparna från figur 3.7. 
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3.5.3 Försök med BuLi 

~200 µg laktos löstes i en liten volym vatten i en vial, som sedan med hjälp av flytande 

kväve, frystorkades, se figur 3.9, över natten. 

 Det frystorkade provet löstes dagen efter i 0,5 ml torr DMSO, förslöts med ett septum, 

varefter lösningen sattes på magnetomrörning i 30 min. Vialens innehåll torkades med N2(g). 

BuLi och vialen sattes i ett isbad varefter 100 µl BuLi sattes till vialen. Både BuLi och provet 

torkades sedan med N2(g), vialen sattes därefter i ett oljebad, 40 °C i en timme, se figur 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provet kyldes sedan ner i ett isbad och därefter tillsattes 200 µl MeI varefter vialen sattes på 

magnetomrörning i två timmar. Överskottet av MeI eliminerades genom vakuumpumpning 

av vialen i ~30 min. 0,5 ml avjonat vatten tillsattes sedan till vialen som sedan renades på 

sep-pak enligt tidigare, där schema för preparation och rening återfinns i tabell 3.12 och 3.13. 

Elutatet med acetonitril indunstades och löstes upp i 200 µl etylacetat. Provet analyserades 

enbart på GC-MS då resultat från tidigare permetylering av laktos visat att provets 

koncentration inte var hög nog att orsaka överladdning av jonkällan. [3] 

 

3.6 Fullständig sockeranalys av laktos 

Här indunstades det tidigare permetylerade laktosprovet från försöket med BuLi, 

hydrolyserades sedan med TFA (2 M) i två timmar, 120 °C på värmeblock. Det 

hydrolyserade provet reducerades sedan med 0,2 ml NaBH4-lösning och fick stå över natten. 

NaBH4 neutraliserades därefter droppvis med ättiksyra varefter provet indunstades enligt 

schema i tabell 3.15. 

Tabell 3.15: Visar indunstningsschema för fullständig sockeranalys av laktos 

2 x 0,5 ml MeOH (10 % ättiksyra) 

2 x 0,5 ml MeOH 

 

Figur 3.10: Visar uppställningen av det 

tempererade oljebad som användes vid 

metyleringsanalysen 

Figur 3.9: Visar den frystork som användes 

under projektet. 
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Efter indunstningarna acetylerades provet med tillsats av 200 µl Ac2O i tre timmar vid  

120 °C. Efter avsvalning indunstades provet och 0,5 ml avjonat vatten respektive 0,5 ml 

CH2Cl2 tillsattes och blandades med hjälp av en vortex. Vattenfasen avlägsnades och 

tvättades därefter med 1 ml avjonat vatten. Metylenkloridfasen indunstades och återupplöstes 

i 200 µl etylacetat och överfördes till en vial. [3]  

Provet analyserades på GC-FID och GC-MS enligt parametrar enligt tabell 3.16. 

Tabell 3.16: Visar temperaturprogram för analys med GC-FID respektive GC-MS av fullständig sockeranalys 

av laktos 

Parametrar   

Initial time (min) 0 

Initial temp (min)     
Rate (°C/min)   
Final temp (°C)     

 

 

3.6 Analys med MALDI 

Analyserna gjordes med Voyager-DE STR från PerSeptive Biosystems som visas med 

tillhörande gemensamma parametrar för samtliga analyser i figur 3.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Analys av ren laktos 

100 µg laktos löstes i 100 µl avjonat vatten. Av denna lösning applicerades 5 µl på en 

provplatta tillsammans med 5 µl α-cyano-4-hydroxikanelsyra. Detta torkades in på 

provplattan med en hårtork och därefter laddades instrumentet med provplattan och analysen 

utfördes i negativ mode med massområdet 300-800.  

 

Parametrar   

Spänning (V) 20 000 

Delay time(ns)     
Shots/spectrum 200 

Laserintensitet 2500-3500 

Figur 3.11: Visar Voyager-DE STR till vänster och till höger de gemensamma parametrarna  för 

MALDI. 



29 

 

3.6.2 Analys av peracetylerad laktos 

5 µl av peracetylerad laktos som tidigare framställdes vid experimentet som beskrivs under 

rubrik 4.4 applicerades på provplatta tillsammans med 5 µl α-cyano-4-hydroxikanelsyra. 

Torkades in med hårtork och varefter instrumentet laddades och analysen utfördes i positiv 

mode med massområdet 300-800.  

 

3.6.3 Analys av permetylerad laktos 

5 µl av permetylerad laktos som tidigare framställdes vid experimenten som beskrivs under 

rubrik 4.5.2 respektive 4.5.3 applicerades på provplatta tillsammans med 5 µl α-cyano-4-

hydroxikanelsyra. Torkades in med hårtork och varefter instrumentet laddades och analyserna 

utfördes i positiv mode med massområdet 300-800. 

 

3.6.4 Analys av LPS-OH 1158 

Denna analys gjordes i syfte att replikera resultatet från en studie [14] genomförd med LS-

MS ESI och överföra samt optimera metoden till MALDI. Ett eppendorfrör med material 

erhölls av handledare, där 0,5 ml avjonat vatten tillsattes. Därefter applicerades 10 µl av en 

blandning av provlösning och matris i form av α-cyano-4-hydroxikanelsyra. På grund av 

utebliven kristallisation byttes matrisen ut mot 2,4-hydroxibensoesyra. När inte heller detta 

gav önskat resultat, testades en beredning av 2,4-hydroxibensoesyra utan innehåll av TFA. 

Ett exempel på en misslyckad kristallisation kan ses i figur 3.12. Eftersom önskad 

kristallisation fortfarande uteblev testades 2,4,6-trihydroxiacetofenon vilket gav en bra 

kristallisation enligt figur 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.12: Visar hur en misslyckad 

kristallisation kan se ut. 

 

Figur 3.13: visar hur en lyckad 

kristallisation kan se ut. 
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3.7 Analys av laktos med NMR 

~5 mg laktos vägdes och löstes därefter i en liten volym D2O 

som sedan frystorkades över natten. Proceduren upprepades 

dagen därpå. Detta medför att alla väten i hydroxylgrupperna 

byts ut mot deuterium så att de inte avger någon signal. Det är 

nämligen främst de anomera vätena som är av intresse här. 

När detta var färdigt löstes provet i D2O och sattes till ett 

speciellt provrör för NMR. Provet analyserades sedan, dels 

endimensionellt, dels COSY och TOCSY vid 45 °C. 

Instrumentet som användes hade en resonansfrekvens på 600 

MHz, av märket Varian och kan ses i figur 3.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.14: Visar NMR-

instrumentet som användes vid 

analys av laktos. 
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4. Resultat och diskussion 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten från vårt examensarbete. Resultaten redovisas i 

form av kromatogram och masspektra från GC-MS, masspektra från MALDI samt spektra 

från NMR i den ordningsföljden. En tolkning av resultatet sker under respektive underrubrik 

för att avslutningsvis leda fram till en kort slutsats som redovisas under rubrik 4.8. 

 

4.1 Peracetylerad standard 

 

 

Ovan i figur 4.1, finns det som väntat fem toppar som motsvarar de fem socker vi tillsatte i 

samma provrör, galaktos, ribos, fukos, glukos samt N-acetyl-D-galaktosamin. Anledningen 

till att topparna varierar så pass mycket i intensitet beror på svårigheten att väga upp så pass 

små mängder som 200 µg på den analysvåg som vi använde. Dock spelar det ingen större roll 

för oss då vi endast arbetar kvalitativt. De två första topparna ligger mycket nära varandra 

men de är ändå tillräckligt separerade. Även det andra parets toppar ligger mycket nära 

varandra vilket var väntat då peracetylerad glukos respektive galaktos analyserades tidigare.  

Vi upplever att separationen här är tillräcklig men skulle givetvis kunna förbättras genom att 

sänka temperaturgradienten, som dock skulle medföra en längre analystid. Andra sätt att 

påverka separationen kan vara att byta bärgas till vätgas eller att byta till en kortare och 

smalare kolonn. Dessa förändringar skulle tillsammans medföra att bättre separation uppnås 

på kortare tid. Nedan följer masspektra för respektive topp i kromatogrammet, där tolkning 

sker för att kunna identifiera vilket socker som hör till vilken topp. 

 

 

Figur 4.1: Illustrerar ett kromatogram från analys av den peracetylerade standarden.  
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Med tanke på att denna förening kommer ut först antar vi att det är någon av de mindre 

föreningarna, ribos eller fukos. För att fastställa vilket socker det rör sig om måste man 

granska masspektrum, se figur 4.2, och förklara hur fragmenten uppstår. I figur 4.2 ses också 

de primära fragmentjonerna i peracetylerad ribos. Som man kan se i masspektrumet finns 

dessa primära fragmentjoner, 73, 145, 217 samt 289, som uppkommer från afla-klyvning 

respektive induktiv klyvning. Dessa primära fragmentjoner är markerade med fyrkanter i 

figur 4.2. Sekundära fragmenteringar ger upphov till fragmentjonerna 61, 85, 103, 115, 127, 

175 samt 187. Dessa är markerade med ringar i figur 4.2.  

Här nedan görs ett försök att tolka de sekundära fragmentjonerna som är markerade med 

ringar i figur 4.2. Hädanefter redovisas inte en lika noggrann tolkning då det anses vara 

överflödigt.  

85, 103 och 115 kommer från 145 där ättiksyra, keten respektive metanol har eliminerats. 127 

kommer från 187 där ättiksyra har eliminerats, som i sin tur kommer från 289 där 

ättiksyraanhydrid har eliminerats. Genom eliminering av keten från 103 respektive 217 

uppstår fragmenten 61 respektive 175.  

Fragmenten 158 samt 200 tros uppstå genom sekundära fragmenteringar från 260, dock kan 

vi inte förklara hur 260 uppstår.    

Med dessa argument kan vi med relativt hög säkerhet säga att den första toppen motsvarar 

peracetylerad ribos. 

Figur 4.2: Illustrerar ett masspektrum från den första toppen (ribos) i kromatogrammet från figur 4.1. 

Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår för peracetylerad ribos vid alfa-klyvning respektive 

induktiv klyvning. 
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Eftersom den första toppen konstaterades vara peracetylerad ribos, blir det rimligt att säga att 

den andra toppen skulle vara peracetylerad fukos, masspektrum ses i figur 4.3. För att 

ytterligare styrka detta studeras figur 4.3, där fragmentjonerna är utritade i strukturformeln. 

Vid jämförelse med spektra ser vi att 231 och 303 finns med, vilket stärker hypotesen om att 

det rör sig om fukos och inte något annat socker. Här har förutom de fragment som tagits upp 

tidigare även 170 detekterats, som antas bildas genom någon typ av sekundär fragmentering. 

Detta tyder på att det är fukos som detekterats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3: Illustrerar ett masspektrum från den andra toppen (fukos) i kromatogrammet från figur 

4.1. Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår för peracetylerad fukos vid alfa-klyvning 

respektive induktiv klyvning 

Figur 4.4: Illustrerar ett masspektrum från den tredje toppen (glukos) i kromatogrammet från figur 

4.1. Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår för peracetylerad glukos vid alfa-klyvning 

respektive induktiv klyvning 
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Med tanke på tidigare analyser vet vi att detta är peracetylerad glukos, se figur 4.4, då 

masspektrumet stämmer överens med det från figur 3.3, samtidigt som retentionstiden är 

något kortare än den för galaktos. Figur 4.4 visar också de primära fragmentjonerna från 

peracetylerad glukos. Till skillnad från de två tidigare masspektra finns här 361 vilket talar 

för att våra slutsatser hittills är troliga.  

Övriga fragmentjoner med stark intensitet så som 103, 115 och 187, kan förklaras genom 

sekundära fragmenteringar. 103 kommer från 145 där keten har eliminerats och 115 kommer 

från 217 som eliminerar ättiksyraanhydrid. 187 kommer från ättiksyraanhydrid eliminerats 

från 289.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Detta måste då vara peracetylerad galaktos, masspektrum i figur 4.5, då retentionstiden är 

något längre än för glukos och masspektrumet är mycket likt det för galaktos som tidigare 

erhållits, se figur 3.2. Masspektrumet i figur 4.5 är även likt masspektrumet för glukos, vilket 

är väntat då glukos och galaktos är så kemiskt lika. Likheten gör att de fragmenterar på 

liknande vis, primära fragment enligt figur 4.5. 

 

 

Figur 4.5: Illustrerar ett masspektrum från den fjärde toppen (galaktos) i 

kromatogrammet från figur 4.1. Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår för 

peracetylerad galaktos vid alfa-klyvning respektive induktiv klyvning 
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Den sista toppen har ett masspektrum enligt figur 4.6. Om alla tidigare hypoteser stämmer för 

standarden, bör detta vara N-acetyl-D-galaktosamin. I masspektrumet finns utöver de primära 

fragmenten som kan ses i figur 4.6, även fragmentjoner med hög intensitet så som 60, 84, och 

102 finns med. 60 är ättiksyra och 84 är från 144 som har eliminerat ättiksyra som i sin tur 

kommer från 288 som först har eliminerat ättiksyraanhydrid och sedan 42 som är keten. Även 

102 kommer från 144 där keten eliminerats. 

Förmodligen har peracetyleringen lyckats med tanke på de resultat kromatogram och 

masspektra visat. Hade det misslyckats hade vi inte sett de masspektra vi faktiskt fick och det 

hade tagit mycket längre tid för analyterna att eluera ut då de hade varit mer polära. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6: Illustrerar ett masspektrum från den femte och sista toppen (N-acetyl-D-

galaktosamin) i kromatogrammet från figur 4.1. Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår 

för peracetylerad N-acetyl-D-galaktosamin vid alfa-klyvning respektive induktiv klyvning. 
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4.2 Peracetylerad laktos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som väntat syns en topp i kromatogrammet eftersom laktos inte hydrolyserats. Om den hade 

hydrolyserats hade således två toppar setts, en för galaktos och en för glukos då laktos består 

av dessa monosackarider. Som kan ses i figur 4.7 ovan finns det utrymme att korta ner 

analystiden genom att använda ett annat temperaturprogram med förslagsvis en högre 

temperaturgradient. Anledningen till att laktos har så pass mycket längre retentionstid än 

tidigare analyserade sackarider beror på att laktos är en disackarid och har då en mycket 

större molekylvikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7: Illustrerar TIC från GC-MS av peracetylerad laktos. 

 

Figur 4.8: Illustrerar masspektrum från GC-MS av peracetylerad laktos. 
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Trots att vi ökade den övre gränsen av "scanning mass range" till 800, fick vi inga fragment 

över 400 i masspektrumet, se figur 4.8. Peracetylerad laktos förväntas ha en molekylvikt på 

678. På grund av svårigheter att tolka masspektrumet har vi använt oss av MALDI för att se 

om peracetylering lyckades, se masspektrum från MALDI i figur 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den inringade toppen i figur 4.9 anses vara natriumaddukten av peracetylerad laktos, 

eftersom 678 + 23 = 701. Det är många toppar i provet vilka kommer från matrisen som 

använts, till exempel är jonen med molekylvikten 379 känd för α-cyano-4-hydroxikanelsyra. 

Utöver dessa finns det toppar med hög intensitet vilka vi inte kan förklara. Eftersom vi fick 

ett godtagbart resultat med den använda matrisen gick vi inte vidare med att optimera 

Figur 4.9: Illustrerar masspektrum från MALDI av peracetylerad laktos, 

där den inringade toppen är natriumaddukten. 
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metoden ytterligare. Detta skulle kunna gjorts i form av att testa andra matriser och variera 

koncentrationen matris i förhållande till analyt i syfte att förbättra kristallisationen. Slutsatsen 

är dock att peracetyleringen har lyckats. 

 

4.3 Permetylerad laktos (BuLi som bas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två topparna i kromatogrammet kan förklaras med olika anomera konfigurationer α och β 

som skiljer något i retentionstid, i figur 4.10. Masspektra, i figur 4.11 ser således ut på samma 

sätt för de olika konfigurationerna av permetylerad laktos. Resultatet här är även identiskt 

med resultatet för metoden med NaOH som bas, se figur 3.7. Detta tyder på att båda 

metoderna fungerade. Från kromatogrammet kan en slutsats dras angående vilken topp som 

är α eller β då jämvikten är känd. 2/3 föreligger som β det vill säga den stora toppen är β och 

den lilla är således α. [13]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10: Illustrerar TIC från GC-MS av permetylerad laktos. 
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Masspektra från figur 4.11 är mycket rena i jämförelse med tidigare spektra, vilket vi tror är 

en effekt av reningstegen med sep-pak. Permetylerad laktos har en molekylvikt på 454, vilket 

återigen inte visas i spektra. MALDI används även här för att ta reda på om permetyleringen 

har lyckats, se figur 4.12. 

Figur 4.11: Illustrerar masspektra från GC-MS av permetylerad β-laktos (övre) och α-

laktos (nedre) 
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De inringade topparna som ligger vid 478 i figur 4.12 respektive 4.13 tros vara 

natriumaddukten av permetylerad laktos. Även här finns det toppar som kommer från 

matrisen, samt joner med hög intensitet som vi inte kan förklara. I figur 4.12 har NaOH 

använts som bas som i jämförelse med figur 4.13 där BuLi använts inte alls är lika ren. Detta 

styrker återigen renheten som uppnås genom metoden med BuLi. Med tanke på att samma 

joner ses på MALDI med båda metoderna så kan vi även här konstatera att permetyleringen 

lyckas. I och med att större renhet uppnås genom metoden med BuLi är denna att föredra. 

Nackdelen är dock att provet måste frystorkas och därmed tar metoden längre tid. När det 

Figur 4.12: Illustrerar masspektrum från MALDI av permetylerad laktos (med NaOH som 

bas), där den inringade toppen är natriumaddukten. 
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gäller förbättring av denna analys med MALDI gäller det som sagts tidigare angående 

kristallisation och eventuellt byte av matris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.13: Illustrerar masspektrum från MALDI av permetylerad laktos (med BuLi som 

bas), där den inringade toppen är natriumaddukten. 
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4.4 Permetylerad samt peracetylerad laktos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC i figur 4.14 visar tydligt två separerade toppar som väntat eftersom hydrolys genomförts. 

Vi valde metoden med BuLi som bas för att få ett rent resultat vilket kan ses i både TIC ovan 

och i masspektra i figur 4.15 respektive 4.16. De två separerade topparna bör vara 

permetylerad samt peracetylerad terminalt galaktos respektive fyrbundet glukos. Utifrån 

tidigare analyser av dessa föreningar har glukos haft en kortare retentionstid än galaktos och 

på grund av detta tror vi att den första toppen är glukos. Här skulle analystiden kunna kortas 

ner på grund av den goda separationen som uppnåtts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14: Illustrerar TIC från GC-MS av permetylerad samt peracetylerad laktos (med BuLi som bas). 

 

Figur 4.15: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS av 1,5-di-O-acetyl-2,3,4,6-tetra-o-

metylgalakitol. Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår för 1,5-di-O-acetyl-2,3,4,6-

tetra-o-metylgalakitol vid alfa-klyvning respektive induktiv klyvning. 
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Vår hypotes om att den första toppen skulle vara glukos, stämmer inte när vi jämför 

masspektra med referensspektra. [7] Däremot stämmer vårt resultat överens med tidigare 

nämnda referenser, det vill säga att reaktionerna har lyckats. Den första toppen svarar alltså 

för terminalt galaktos och den andra för fyrbundet glukos. För att ytterligare stärka hypotesen 

om att reaktionen har lyckats har vi studerat masspektra och försökt förklara 

fragmentjonerna.  

De primära fragmenten så som 117 och 161 med flera, visas i figur 4.16. Fragmenten 101, 

129 och 145 uppstår genom sekundära fragmenteringar. 101 och 129 härstammar från 161 

där ättiksyra respektive metanol har eliminerats. Fragment 145 kommer från fragment 205 

som har eliminerat ättiksyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De primära fragmenten så som 117 och 233, visas i figur 4.16. Fragmenten 101 och 129 

härstammar från 161 där deras sekundära fragmenteringar sker enligt ovan. Slutsatsen är att 

vi med stor sannolikhet har lyckats med reaktionerna. 

 

 

Figur 4.16: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS av 1,4,5-di-O-acetyl-2,3,6-tetra-o-metylglukitol. 

Illustrerar även de fragmentjoner som uppstår för 1,4,5-di-O-acetyl-2,3,6-tetra-o-metylglukitol.vid alfa-

klyvning respektive induktiv klyvning. 
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4.5 Peracetylerad Polysackarid   

4.5.1 Streptococcus pneumoniae 

 

 

 

Ovan i figur 4.17 visas TIC för streptococcus pneumoniae där vi totalt kan se fem toppar. 

Baslinjeseparationen är inte den bästa på de två första topparna men genom att studera 

masspektra kan vi ändå särskilja dem. Genom att utgå från våra resultat från analysen av 

standarden som analyserades med samma temperaturprogram, kan vi försöka identifiera vilka 

sackarider som PS består av. Det ska dock tilläggas att vi inte med säkerhet kan identifiera 

exakt vilka sackarider som finns närvarande i PS. Detta beror på att vi endast har med fem 

olika sackarider i standarden och det finns betydligt fler sackarider. Men genom att jämföra 

masspektra och retentionstid kan vi göra en kvalificerad gissning. Vi ska även tillägga att det 

inte finns något facit till uppgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.17: Illustrerar TIC från GC-MS från peracetylerad streptococcus pneumoniae. De 

identifierade sackariderna är ett okänt deoxysocker, ribos, en okänd pentos, glukos respektive ett 

okänt aminosocker 
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Ovan i figur 4.18 ses masspektrum för den första toppen i TIC. Här jämför vi fragment med 

standarden och vi konstaterar att masspektrumet har stora likheter med masspektrumet för 

fukos. Dock avviker retentionstiden med ca 0,3 min och därför tror vi att det rör sig om en 

strukturisomer till fukos till exempel ramnos. 

Ur figur 4.19 kan vi fastställa att masspektrumet har stora likheter med masspektrumet för 

ribos. Även retentionstiden är mycket lik som endast varierar med 0,05 min, vilket är en så 

pass liten variation att det kan bero på skillnaden i injektion vid de olika tillfällena. Därför 

tror vi att det här är ribos.  

Figur 4.18: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den första toppen (okänt 

deoxysocker) i figur 4.17. 

 

 

Figur 4.19: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den andra toppen (ribos) i figur 4.17. 

 



46 

 

Även det masspektrumet som kan ses i figur 4.20 har stora likheter med det för ribos. Dock 

skiljer sig retentionstiden för den här föreningen jämfört med ribos med ca 0,2 min. Därför 

tror vi att det rör sig om en strukturisomer till ribos, det vill säga en pentos till exempel 

arabinos, xylos eller lyxos.  

Från figur 4.21 råder det inga tvivel om att det rör sig om glukos, då både masspektra och 

retentionstid stämmer överens med standarden. 

Figur 4.20: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den tredje toppen (en okänd pentos) i figur 4.17. 

 

 

Figur 4.21: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den fjärde toppen (glukos) i figur 4.17. 
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Figur 4.22: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den femte toppen (ett okänt aminosocker) i figur 4.17. 

I figur 4.22 visas masspektra från den sista toppen i TIC och genom jämförelse med 

masspektrum för N-acetyl-D-galaktosamin kan vi konstatera att det rör sig om ett 

aminosocker. På grund av olikheter i retentionstid är det förmodligen inte det här N-acetyl-D-

galaktosamin utan ett annat aminosocker till exempel N-acetyl-D-glukosamin. 
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4.5.2 Kolera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIC från figur 4.23 visar sju toppar där det återigen är mindre bra separation på de två första 

topparna. I övrigt råder samma förutsättningar för kolera när det gäller tolkning av 

analysresultat som för streptococcus pneumoniae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan i figur 4.24 ses den första toppens masspektrum som liksom retentionstiden stämmer 

överens med motsvarande topp i TIC för streptococcus pneumoniae. Därför blir slutsatsen 

även här att det förmodligen rör sig om samma okända deoxysocker. 

Figur 4.23: Illustrerar TIC från GC-MS från peracetylerad kolera. De identifierade sackariderna är 

ett okänt deoxysocker, ribos, glukos, galaktos, två okända aminosocker respektive en okänd heptos. 

 

Figur 4.24: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den första toppen (ett okänt deoxysocker) i 

figur 4.23. 
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Ovan i figur 4.25 ses den andra toppens masspektrum som liksom retentionstiden stämmer 

överens med motsvarande topp i TIC för streptococcus pneumoniae. Därför blir slutsatsen 

även här att det förmodligen rör sig om ribos. Det ska också tilläggas att toppen för ribos 

också är mycket stor i förhållande till övriga toppar vilket tyder på att det finns mycket ribos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masspektrum från figur 4.26 kan vi tillsammans med retentionstiden fastställa att det är 

glukos. 

Figur 4.25: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den andra toppen (ribos) i figur 4.23. 

Figur 4.26: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den tredje toppen (glukos) i figur 4.23. 
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Från figur 4.27 kan vi med stor säkerhet fastställa, vid jämförelse av masspektrum och 

retentionstid, att det rör sig om galaktos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 4.28 ses masspektrum för en förening som också finns närvarande i streptococcus 

pneumoniae. Detta rör sig alltså om ett aminosocker, men inte N-acetyl-D-galaktosamin som 

fanns i vår standard på grund av avvikelsen i retentionstid. Några exempel på vad det skulle 

kunna vara är N-acetyl-D-glukosamin, N-acetyl-D-mannosamin eller N-acetyl-D-altrosamin. 

Även nästa topp i TIC, vars masspektrum kan ses i figur 4.29, är ett aminosocker som dock 

inte är N-acetyl-D-galaktosamin och skiljer sig dessutom från det aminosocker som återfinns 

i båda av de analyserade polysackariderna. 

Figur 4.27: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den fjärde toppen (galaktos) i figur 4.23. 

 

Figur 4.28: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den femte toppen (ett okänt 

aminosocker) i figur 4.23. 
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Figur 4.30 visar ett masspektrum för den sjunde och sista toppen i TIC för kolera. 

Masspektrumet visar likheter med hexoserna glukos och galaktos. Av retentionstiden att 

döma är det dock inte någon av dessa föreningar utan istället tror vi att detta istället är en 

heptos.  

Figur 4.30: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den sjunde toppen (en okänd heptos) i 

figur 4.23. 

 

Figur 4.29: Illustrerar ett masspektrum från GC-MS för den sjätte toppen (ett okänt 

aminosocker) i figur 4.23. 
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4.6 Analyser av LPS med MALDI 

 

 

Målet här var att se om vi kunde få samma resultat med MALDI vid IFM som en annan 

studie har fått med LC-ESI-MS. [14] Vi riktade in oss på LPS-OH av en icke typbar 

Haemophilus Influenzae 1158. Till en början hade vi problem med att uppnå en tillräckligt 

bra kristallisation vilket ledde till att vi antingen fick resultat med mycket brus eller att 

ingenting syntes i masspektrumet. Genom att testa olika matriser kom vi fram till att 2,4,6-

trihydroxiacetofenon fungerade bäst för ändamålet. [15] Vi fann även att det var bättre att 

bereda en lösning av matris tillsammans med prov och applicera den lösningen än att 

Figur 4.31: Illustrerar ett masspektrum från MALDI av LPS-OH av NTHi 1158. 
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applicera dem var för sig. För att snygga till masspektrumet i figur 4.31 har vi använt oss av 

matematiska ekvationer som fanns inbyggt i programvaran för att förbättra 

signalbrusförhållandet. Det ska tilläggas att vi inte har någon direkt kunskap om dessa 

funktioner och därför tror vi att behandling av data kan göras mycket bättre. I vårt 

masspektrum har topparna blivit något breddade av databehandlingen vilket medför att 

topparnas m/z-värden troligen avviker från de korrekta. 

Både LC-ESI-MS och MALDI-TOF-MS är mjuka jonisationstekniker så fragmenteringen bör 

vara minimal i båda fallen. Med LC-ESI-MS kan man få joner som har en högre laddning än 

+1 vilket oftast inte är fallet med MALDI-TOF-MS. LC-ESI-MS bygger på kromatografisk 

separation där jonisationen sker från vätskefas till gasfas. Med MALDI-TOF-MS sker detta 

från fast kristallin fas till gasfas där jonerna endast separeras med avseende på molekylvikt. 

Generellt lämpar sig MALDI-TOF-MS bättre för molekyler med hög massa. Därför tror vi att 

MALDI-TOF-MS lämpar sig bättre för polysackarider och därmed bör vi kunna replikera 

resultatet, som dock inte behöver se likadant ut vid jämförelse.   

Tabell 4.1: Visar de observerade jonerna vid ESI-MS och  

de relativa intensiteterna. Dessa jämförs sedan med vårt  

resultat i figur 4.38 

Molekylär massa (Da) Relativ intensitet 

    

2468,7 13 

2633,7 23 

2756,7  10 

2798,7 13 

2922,0 7 

2996,1      7 

3119,1 3 

3161,1 7 

3283,8  3 

2765,6 8 

2889,0 6 

  

 

Vid jämförelse av figur 4.31 och tabell 4.1 kan vi se att många av topparna som vi har valt att 

ringa in, stämmer ganska bra överens med den observerade molekylära massan vid ESI-MS. 

Till viss del stämmer även de relativa intensiteterna. Toppen markerad med en fyrkant antas 

vara en natriumaddukt av toppen 2631,5. Resterande toppar väljer vi att inte försöka förklara 

eller koppla till tabell 4.1. 
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4.7 Analys av laktos med NMR 

Analys och databehandling av resultat från dessa analyser behandlades inte av oss utan av 

Patrik Lundström, forskarassistent vid IFM. Detta var nödvändigt då vi inte har de kunskaper 

som är nödvändiga. Dock gör vi här ett försök att tolka de masspektra från 1D och 2D som 

erhållits från analys av laktos. Målet med tolkningen är att bestämma det kemiska skiftet för 

de väten som finns i laktos samt bestämma den anomera konfigurationen, α eller β. 

 

 

 

Figur 4.33 nedan visar ett 1D NMR-spektrum från analys av laktos där signalen för HDO, 

som tidigare låg runt 4,6 ppm, har tagits bort för att underlätta tolkningen. Genom att titta på 

1D-spektrumet ser vi tre tydliga toppar, samtliga splittade i dubbletter, i den anomera 

regionen det vill säga där det kemiska skiftet ligger mellan ca 4,4-6 ppm. Dubbletter är 

väntade då de anomera vätena endast har en vätegranne, se figur 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.33: Illustrerar ett spektrum från NMR 1D av laktos där signalen för HDO 

är borttagen. 

 

Figur 4.32: Illustrerar en bild på laktos 

där de två anomera vätena är utritade. Det 

anomera vätet på glukosdelen är markerat 

med en stjärna. 
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Anledningen till att det tre signaler uppstår när det bara finns två anomera väten är att 

galaktos bara kan förekomma som β i laktos, däremot förekommer glukos som en jämvikt av 

α och β i laktos. Signaler från α-socker ligger vanligtvis i intervallet 4,9 - 6 ppm, β-socker i 

intervallet 4,4 - 4,8 ppm. α-regionen ligger således vid ett högre kemiskt skift än β-regionen. 

Med den kunskapen kan vi fastställa att signalen med kemiska skiftet 5,2 ppm måste komma 

från α-konfigurationen av det anomera vätet som sitter på glukosdelen i laktos.  

När vi sedan ska avgöra vilken av signalerna i β-området som tillhör respektive anomera 

väten, kan vi titta på hur molekylen ser ut och konstatera att det kemiska skiftet för det 

anomera vätet i galaktosdelen bör bli högre än det i glukosdelen för de båda β-

konfigurationerna. Detta tror vi beror på närheten till glykosidbindningen. Vår hypotes blir 

således att det anomera vätet i galaktosdelen motsvaras av signalen vid 4,7 ppm och i 

glukosdelen 4,5 ppm. 

För att bestämma de resterande vätenas kemiska skift och kunna avgöra vilken signal som är 

β-konfiguration för respektive molekyldel, behövs analys i 2D. Resultatet av dessa analyser 

kan ses i figur 4.34 respektive 4.35. 

 

 

 

 

Figur 4.34: Illustrerar ett spektrum från NMR 2D 

med COSY av laktos. 

 

Figur 4.35: Illustrerar ett spektrum från NMR 2D 

med TOCSY av laktos. 
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Molekyldel       H1      H2 H3       H4     H5       H6 

       

α-glukos 5,22 3,58 3,67 3,85 3,95 3,65 

       

β-glukos 4,48 3,58 3,67 3,85 3,95 3,65 

       

β-galaktos 4,67 3,3 3,65 3,55 3,80       3,95 

       

 

Det ska sägas att även fast spektra från figur 4.34 och 4.35 har behandlats flitigt i datorn för 

att få tydligare toppar så blev det inte bättre än så här. Informationen vi lyckats få ut från 

dessa spektra bör därför ifrågasättas eftersom det var så svårt att se exakt vart topparna låg 

eller om två punkter bredvid varandra egentligen var en topp eftersom vissa flyter ihop då de 

ligger så pass nära varandra. 

Vi kan börja med att styrka vår hypotes om de anomera vätena från 1D genom att titta på 

COSY i figur 4.34. Där ser vi att signalerna med de kemiska skiften 5,2 ppm respektive 4,5 

ppm båda bildar korstopp med signalen 3,6 ppm, vilket borde betyda att dessa är signaler från 

α- respektive β-konfigurationen från glukosdelen. Toppen vid 4,7 har ett annat 

kopplingsmönster och bör därför vara β-konfigurationen från galaktosdelen som vi tidigare 

trott. Med hjälp av både COSY och TOCSY kunde de kemiska skiften för samtliga väten 

uppskattas och sammanställas. Dessa värden kan ses i tabell 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.2: En tabell där de kemiska skiften redovisas för olika väten där H1 motsvarar det anomera vätet på det 

första kolet i respektive molekyldel och så vidare 
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4.8 Avslutande diskussion och slutsatser 

När vi utgår från vår modellsubstans laktos kan vi genom de analyser vi genomfört och de 

resultat vi erhållit, identifiera dess beståndsdelar, det vill säga monosackariderna galaktos och 

glukos. Vi kan även säga att glykosidbindningen binder samman det första kolet i galaktos 

med det fjärde kolet i glukos. När det gäller den anomera konfigurationen kom vi fram till att 

α och β förekommer som en jämvikt, där β förekommer i högre utsträckning än α.  

Överföringen av metoden från modellsubstansen laktos till de större polysackariderna från 

bakterierna kolera respektive streptococcus pneumoniae lyckades när det gällde sockeranalys. 

Vi lyckades här identifiera vissa monosackarider med hjälp av vår standard. Resterande 

monosackarider som fanns med i dessa polysackarider men som inte fanns med i vår standard 

kunde vi avgöra vilken typ av socker, så som pentos, hexos eller aminosocker, som det rörde 

sig om. Metyleringsanalysen blev ett misslyckande då masspektrometern inte detekterade 

någonting. Detta får oss att tro att vi under något steg i analysen tappade analyten, till 

exempel vid reningen på sep-pak, alternativt att vi inte alls lyckades med någon del av 

metoden på grund av löslighetsproblem. 

På grund av vår ringa kunskap samt erfarenhet av MALDI kan vi inte dra alltför många 

slutsatser. Med det sagt tycker vi att MALDI fungerar som en bra kompletterande metod för 

oss när det gäller att kontrollera huruvida reaktioner har skett eller inte. Vi lyckades 

någorlunda med försöket att analysera LPS-OH av en icke typbar Haemophilus Influenzae 

1158. Vi skulle med största sannolikhet kunna optimera analysen bättre genom mer 

erfarenhet när det kommer till instrumentet och databehandlingen. 

Då så pass lite tid spenderades med NMR samt att majoriteten av analysen gjordes av Patrik 

Lundström kan vi inte dra några fler slutsatser mer än att analyserna lyckades om än att 

framförallt COSY och TOCSY kunde behandlats bättre för att ge ett mer lättolkat resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5. Referenser 

1. Berg Jeremy M., Tymoczko John L. & Stryer Lubert, Biochemistry 6th ed., W. H. 

Freeman and Company,  New York USA (2007) 

2. Twelkmeyer B., 2011. Structural Studies on Lipopolysaccharides from Haemophilus 

Species. Thesis for doctoral degree (Ph.D.) Karolinska Institutet 

3. Sawardeker, J. S., Sloneker, J. H., and Jeanes, A. (1965) Quantitative determination of 

monosaccharides as their alditol acetates by gas liquid chromatography., Anal Chem 37, 

1602-1604. 

Blakeney, A. B., and Stone, B. A. (1985) Methylation of carbohydrates with lithium 

methylsulphinyl carbanion, Carbohyd Res 140, 319-324. 

4. Ionel Ciucanu and Francsc Kerek, Carbohyd Res, 131 (l984) 209-217(se bilaga) 

5. A Guide To Freeze Drying For The Laboratory, Labconco Corporation, Kansas City, 

Missouri (2010) 

6. Harris Daniel C., Quantitative Chemical Analysis 7th ed. W. H. Freeman and Company, 

Michelson Laboratory China Lake, California (2007) 

7. Jansson Per-Erik, Kenne Lennart, Liedgren Helena, Lindberg Bengt & Lönngren Jörgen, A 

Practical Guide To The Methylation Analysis Of Carbohydrates, Department of Organic 

Chemistry, University of Stockholm, Sweden (1993) 

8. Borén Hans, Organisk analytisk kemi, Masspektrometri, IFM Linköpings Universitet 

(2011). 

9. Graham Solomons T.W. & Fryhle Craig B., Organic Chemistry 10th ed., John Wiley & 

Sons (Asia) Pte Ltd, (2011) 

10. Columbia University Department of Chemistry NMR Facility (2012), TOCSY, Besökt: 

2012-05-10, http://www.columbia.edu/cu/chemistry/groups/nmr/tocsy.html  

11. Johansson Leif B.G., Authorized by Nilsson K. Peter R. NilssonSample preparation for 

MALDI analysis, MALDI Lab, IFM Linköpings Universitet (2010) 

12. Iowa State University Office of Biotechnology Protein Facility (2011), MALDI-TOF 

Mass Analysis, Besökt: 2012-05-10, http://www.protein.iastate.edu/maldi.html 

13. Cornell University (2010), Milk Carbohydrate (Lactose), Besökt: 2012:05-17, 

http://www.milkfacts.info/Milk%20Composition/Carbohydrate.htm 

14. Vitiazeva Varvara, Li Jianjun, Hood Derek W., Moxon E. Richard, Schweda Elke K. H. 

Carbohydr. Res., in press. The structural diversity of lipopolysaccharide expressed by non-

typeable Haemophilus influenzae strains 1158 and 1159 



59 

 

15. Nien-Yeen Hsu, Wen-Bin Yang, Chi-Huey Wong, Yuan-Chuan. Lee, Reiko T. Lee.  

Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of polysaccharides with 

2,4,6-trihydroxyacetophenone as matrix. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2007; 21: 2137–

2146 

 

5.1 Figurförteckning 

Figur 2.3: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/LPS.svg/200px-LPS.svg.png (2012-05-08) 

Figur 2.9: 

http://www.isoflex.com/imaging/images/wat023525_sep_pak_qma_cartridge.jpg (2012-05-10) 

Figur 2.15: 

http://www.brynmawr.edu/chemistry/Chem/mnerzsto/Image16.gif (2012-05-10) 

Figur 2.16: 

http://131.104.156.23/Lectures/CHEM_207/CHM_207_Pictures_NMR/NMR_2D_COSY_color.gif (2012-05-

10) 

Figur 2.17: 

http://www.waters.com/webassets/other/catalogimages/m880675cd1-ss.jpg (2012-05-10) 

 


