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with HILIC separation. By varying different parameters for different types of columns the 

compounds were analyzed with the aim of finding guidelines for future method optimizations. To 

perform these analyzes three different columns were tested – ZIC-HILIC (silica-based with 

zwitterions), ZIC-pHILIC (polymer-based with zwitterions) and XBridge Amide (amide 

functions). The results were evaluated with selected quality measures. The parameters being varied 

were pH, temperature, flow rate, type of buffer and ionic strength. In addition, comparisons 

between isocratic and gradient separations were performed. 

 

Over 1 000 analyzes were conducted in which retention of 16 of total 18 substances were 

successfully obtained with HILIC. The columns that generated the best results in terms of greatest 

number of identified compounds were ZIC-HILIC and XBridge Amide. ZIC-pHILIC offered a 

wide pH range but generally gave inferior chromatography. The influence of the different 

parameters on the results has not been investigated in sufficient scope. This means that no specific 

methods for the different drug groups can be reported.  
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Sammanfattning 

Syftet med detta projekt var att undersöka om polära läkemedel som huvudsakligen ges vid 

behandling av tuberkulos, diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar samt barnleukemi kunde 

retarderas med separationstekniken HILIC. Genom att variera olika parametrar för olika typer av 

kolonner analyserades substanserna med mål att finna riktlinjer för framtida metodoptimeringar. 

För att utföra dessa analyser testades tre olika kolonner – ZIC-HILIC (silikabaserad med 

zwitterjoner), ZIC-pHILIC (polymerbaserad med zwitterjoner) samt XBridge Amide 

(amidfunktioner) – där resultaten utvärderades med valda kvalitetsmått. Parametrarna som kom att 

varieras var pH, temperatur, flöde, bufferttyp och jonstyrka. Utöver detta jämfördes även 

isokratiska analyser med gradientanalyser. 

 

Över 1 000 analyser utfördes där 16 av 18 för projektet aktuella substanser lyckades retarderas 

med HILIC. De kolonner som genererade bäst resultat med avseende på flest antal identifierade 

substanser var ZIC-HILIC och XBridge Amide. ZIC-pHILIC erbjöd ett stort pH-intervall men gav 

överlag sämre kromatografi. De olika parametrarnas inverkan på resultaten har inte undersökts i 

tillräckligt stor omfattning för att specifika metoder för de olika läkemedelsgrupperna skall kunna 

redovisas. 

 

Abstract 

The purpose of this project was to investigate if retention of polar compounds that are given to 

treat tuberculosis, diabetes, inflammatory bowel disease and childhood leukemia could be 

obtained with HILIC separation. By varying different parameters for different types of columns 

the compounds were analyzed with the aim of finding guidelines for future method optimizations. 

To perform these analyzes three different columns were tested – ZIC-HILIC (silica-based with 

zwitterions), ZIC-pHILIC (polymer-based with zwitterions) and XBridge Amide (amide 

functions). The results were evaluated with selected quality measures. The parameters being 

varied were pH, temperature, flow rate, type of buffer and ionic strength. In addition, comparisons 

between isocratic and gradient separations were performed. 

 

Over 1 000 analyzes were conducted in which retention of 16 of total 18 substances were 

successfully obtained with HILIC. The columns that generated the best results in terms of greatest 

number of identified compounds were ZIC-HILIC and XBridge Amide. ZIC-pHILIC offered a 

wide pH range but generally gave inferior chromatography. The influence of the different 

parameters on the results has not been investigated in sufficient scope. This means that no specific 

methods for the different drug groups can be reported.  



 

Förkortningar 

6-MP  6-merkaptopurin 

6-TG  6-tioguanin 

8-oxo-dGDP  8-oxodeoxyguanosindifosfat 

8-oxo-dGMP  8-oxodeoxyguanosinmonofosfat 

8-oxo-dGTP  8-oxodeoxyguanosintrifosfat 

AcRIF  25-desacetylrifampicin 

AcISO  Acetylisoniazid 

AcOH  Ättiksyra 

ACN  Acetonitril 

ALL  Akut lymfatisk leukemi 

AMI  Amikacin 

AZA  Azatioprin   

CIP  Ciprofloxacin 

DAD  Diode array detector 

dATP  Deoxyadenosintrifosfat 

dCTP  Deoxycytidintrifosfat 

ETA  Etambutol 

HILIC  Hydrophlic interaction liquid chromatography 

ISO  Isoniazid 

LEV  Levofloxacin 

MeOH  Metanol  

MET  Metformin 



 

MeTIMP  Metyltioinosinmonofosfat 

MOX  Moxifloxacin 

MS  Masspektrometri 

NH4Ac  Ammoniumacetat 

NH4HCO2  Ammoniumformiat 

(NH4)2CO3  Ammoniumkarbonat 

PYR  Pyrazinamid 

RIF  Rifampicin 

TB  Tuberkulos 

TGTP  Tioguanintrifosfat 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................... 1 

1.1 Metod ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställning .......................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar .......................................................................................................................... 2 

1.4 Syfte ......................................................................................................................................... 2 

2 Teori ......................................................................................................................................... 3 

2.1 Läkemedel mot tuberkulos ............................................................................................................ 3 

2.1.1 Rifampicin ............................................................................................................................... 4 

2.1.2 Isoniazid .................................................................................................................................. 5 

2.1.3 Pyrazinamid ............................................................................................................................ 6 

2.1.4 Etambutol ............................................................................................................................... 7 

2.1.5 Amikacin ................................................................................................................................. 7 

2.1.6 Fluorokinolonerna moxifloxacin, levofloxacin och ciprofloxacin ........................................... 8 

2.2 Läkemedel mot diabetes ............................................................................................................. 10 

2.2.1 Metformin ............................................................................................................................ 11 

2.3 Läkemedel mot inflammatoriska tarmsjukdomar och barnleukemi ........................................... 11 

2.3.1 Tiopurinerna merkaptopurin, tioguanin och azatioprin ....................................................... 14 

3 Generell beskrivning av använda metoder ................................................................................ 18 

3.1 HPLC ............................................................................................................................................. 18 

3.2 HILIC ............................................................................................................................................. 19 

3.2.1 XBridge Amide ...................................................................................................................... 21 

3.2.2 ZIC-HILIC ............................................................................................................................... 22 

3.2.3 ZIC-pHILIC ............................................................................................................................. 23 

4 Experimentellt ......................................................................................................................... 25 

4.1 Instrumentella betingelser .......................................................................................................... 25 

4.2 Metod .......................................................................................................................................... 26 

4.2.1 Rifampicin, 25-desacetylrifampicin, isoniazid, acetylisoniazid, pyrazinamid, etambutol, 

amikacin, moxifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin och metformin ............................................. 28 

4.2.2 Tioguanintrifosfat, metyltioinosinmonofosfat, deoxyadenosintrifosfat, 

deoxycytidintrifosfat, 8-oxodeoxyguanosinmonofosfat, 8-oxodeoxyguanosindifosfat och 8-

oxodeoxyguanosintrifosfat ............................................................................................................ 29 

5 Resultat ................................................................................................................................... 30 

5.1 Rifampicin .................................................................................................................................... 30 

5.2 25-desacetylrifampicin ................................................................................................................ 31 



 

5.3 Etambutol .................................................................................................................................... 33 

5.4 Pyrazinamid ................................................................................................................................. 33 

5.5 Amikacin ...................................................................................................................................... 33 

5.6 Isoniazid ....................................................................................................................................... 34 

5.7 Acetylisoniazid ............................................................................................................................. 37 

5.8 Metformin ................................................................................................................................... 38 

5.9 Moxifloxacin ................................................................................................................................ 40 

5.10 Levofloxacin ............................................................................................................................... 42 

5.11 Ciprofloxacin .............................................................................................................................. 43 

5.12 Sammanställda kromatogram ................................................................................................... 45 

5.13 Metyltioinosinmonofosfat ......................................................................................................... 46 

5.14 Tioguanintrifosfat ...................................................................................................................... 48 

5.15 Deoxyadenosintrifosfat och deoxycytidintrifosfat .................................................................... 48 

5.16 8-oxodeoxyguanosinmonofosfat, 8-oxodeoxyguanosindifosfat och 8-

oxodeoxyguanosintrifosfat ................................................................................................................ 51 

6 Diskussion ............................................................................................................................... 53 

6.1 Vidareutveckling .......................................................................................................................... 58 

6.2 Slutsats ........................................................................................................................................ 59 

Källförteckning ........................................................................................................................... 60 

Appendix 1 – Strukturformler 

Appendix 2 – Försöksgång 

Appendix 3 – Beräkningsformler 



1 
 

1 Inledning 

Följande rapport är en del av ett examensarbete omfattande 16 högskolepoäng inom 

huvudområdet kemiteknik. Arbetet syftade till att självständigt tillämpa förvärvade kunskaper 

som erhållits under utbildningen. Uppgiften bestod i att med vetenskaplig ansats besvara en 

frågeställning med hjälp av kemitekniska försök samt relevant facklitteratur. Vidare 

formulerades resultaten skriftligt och muntligt i en grundlig rapport. 

 

1.1 Metod 

Arbetet utfördes vid Klinisk farmakologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Institutionen har 

tidigare haft problem med att retardera mycket polära föreningar med vanlig reversed-phase 

HPLC. Substanserna som önskades analyseras var läkemedel som huvudsakligen ges vid 

behandling av tuberkulos, diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar samt barnleukemi. Tre 

kolonner kom att testas – ZIC-HILIC (silikabaserad med zwitterjoner), ZIC-pHILIC 

(polymerbaserad med zwitterjoner) samt XBridge Amide (amidfunktioner). Analyterna 

detekterades sedan med DAD- och UV-detektorer. Parametrar som pH, temperatur, flöde, 

bufferttyp och jonstyrka kom att varieras för att analysera substansernas retention. Utöver 

detta jämfördes kromatografin vid isokratiska analyser med gradientanalyser. Vid utarbetning 

av lämpliga metoder granskades flera olika källor, dels kolonnleverantörernas egna 

testrapporter dels olika forskarlags publikationer i aktuella tidskrifter. Teoretisk bakgrund 

samt instrumentell handledning erhölls även från Björn Carlsson och Svante Vikingsson vid 

Klinisk farmakologi. 

 

1.2 Frågeställning 

De mest betydande frågeställningarna i detta projekt var: 

 Kan de aktuella substanserna identifieras med hjälp av HILIC? 

 Hur påverkas kromatografin av olika valda parametrar? 

 Kan en metod för samtliga förstahandsläkemedel vid tuberkulosbehandling tas fram? 

 Vilken av de prövade kolonnerna ger bäst resultat med avseende på antal identifierade 

substanser?  

 Kan framtagna metoder vara applicerbara på MS? 
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1.3 Avgränsningar 

Då syftet med arbetet var att kvalitativt identifiera läkemedelssubstanser lades ingen vikt på 

haltbestämning eller andra kvantitativa aspekter. Inga fullständigt optimerade metoder togs 

fram eftersom framtida analyser ska utföras med en känsligare detektor. Uppgiften var endast 

att se trender och tendenser om och hur olika substanser kromatograferade med olika typer av 

HILIC-kolonner. På grund av begränsad projekttid undersöktes inte parametrarna fullständigt. 

Exempelvis varierades temperaturen med tre olika gradtal (extremerna plus ytterligare en 

temperatur) inom kolonntillverkarens rekommenderade intervall. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppgiften var att kvalitativt undersöka huruvida retardation av mycket polära 

föreningar kunde erhållas med separationstekniken HILIC – hydrophilic interaction liquid 

chromatography. Målet var att undersöka om HILIC kunde vara en lämplig separationsmetod 

för substanserna rifampicin (RIF), isoniazid (ISO), pyrazinamid (PYR), etambutol (ETA), 

amikacin (AMI), moxifloxacin (MOX), levofloxacin (LEV), ciprofloxacin (CIP) och 

metformin (MET) samt metaboliterna för 6-merkaptopurin (6-MP), 6-tioguanin (6-TG) och 

azatioprin (AZA). Genom att variera olika parametrar för olika typer av kolonner 

analyserades substanserna med mål att finna riktlinjer inför framtida metodoptimeringar. 
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2 Teori 

För att kunna förstå hur läkemedlen interagerar med aktuella kolonner förklaras viss teori, 

bland annat polaritet och kemisk struktur, i följande kapitel. En sammanställning över 

samtliga strukturformler ses i Appendix 1. Vidare beskrivs här läkemedlens 

verkningsmekanismer samt användning inom sjukvården. Vad gäller tuberkulos- och 

diabetesläkemedlen har huvudsubstanserna analyserats. Gällande läkemedel som används vid 

behandling av inflammatorisk tarmsjukdom samt barnleukemi är det deras mest 

förekommande metaboliter samt fria nukleotider som har analyserats. 

 

2.1 Läkemedel mot tuberkulos 

Tuberkulos (TB) anses vara en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen där cirka 

nio miljoner människor insjuknar årligen. Globalt sett räknar man med att en tredjedel av 

jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis, en bakterie 

som kan förekomma latent hos en människa en hel livstid. TB drabbar främst yngre vuxna 

(men även barn och äldre) och cirka två miljoner människor dör av sjukdomen varje år. 

Sjukdomen är en luftburen smitta och drabbar vanligen lungorna; dock kan även andra organ 

som exempelvis lymfkörtlar, skelett och tarm drabbas. Klassiska symptom vid TB är kronisk 

hosta, feber, nattliga svettningar, avmagring och trötthet.  Med hjälp av bakteriologisk 

diagnostik såsom mikroskopi, PCR och odling kan sjukdomen säkerställas för att sedan 

behandlas. Behandlingen omfattar vanligtvis de fyra förstahandsläkemedel som ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Förteckning över TB-läkemedel [1]. 

Gruppering Läkemedel 

Grupp 1 – orala förstahandsläkemedel rifampicin, isoniazid, etambutol, 

pyrazinamid 

Grupp 2 – injicerbara läkemedel kanamycin, amikacin, kapreomycin, 

streptomycin 

Grupp 3 – fluorokinoloner moxifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, 

ofloxacin 

Grupp 4 – bakteriostatiska orala 

andrahandsläkemedel 

etionamid, protionamid, cykloserin, 

terizidon, 4-aminosalicylsyra 

Grupp 5 – läkemedel med oklar verkan klofazimin, linezolid, amoxicillin/klavulanat, 

tioacetazon, imipenem/cilastatin, 

högdoserad isoniazid, klaritromycin 



4 
 

 

Behandlingstiden är minst sex månader och när sjukdomen är under kontroll inleds en 

underhållsfas omfattande enbart RIF och ISO. Att kuren fullföljs enligt ordination är mycket 

viktigt för att infektionen ska läka ut samt för att motverka resistensutveckling [2]. 

 

Under det senaste decenniet har resistent tuberkulos (DR-TB) utvecklats hos cirka 5 miljoner 

människor. Begreppet DR-TB syftar till bakteriestammar som uppvisar resistens mot ett eller 

flera förstahandsläkemedel mot TB. Multiresistent tuberkulos (MDR-TB) drabbar cirka 

440 000 människor årligen och definieras som TB som är resistent mot RIF och ISO – de två 

mest kraftfulla förstahandsläkemedlen. Extremt resistent tuberkulos (XDR-TB) orsakas av 

bakteriestammar som även är resistenta mot andrahandsläkemedel som exempelvis MOX och 

AMI. DR-TB kan botas men behandlingen är lång, krävande och kan medföra många 

biverkningar [1]. 

 

2.1.1 Rifampicin 

RIF upptäcktes 1957 och är i dag en av fyra standardläkemedel som används för att bota TB. 

Substansen är halvsyntetisk och derivatiserad från rifamycin B (RIF B) som produceras i 

bakterien Streptomyces mediterranei. RIF verkar genom inhibition av DNA-beroende RNA-

polymeras. Genom att substansen binder in på polymerasets subenhet och steriskt förhindrar 

förlängningen av RNA-kedjan förhindras syntesen av viktiga proteiner som krävs för att 

tuberkelbakterien ska kunna överleva [3]. På grund av att RIF endast binder till polymeraset i 

prokaryota celler och inte eukaryota celler påverkas endast bakteriecellerna. Resistans mot 

RIF kan utvecklas genom att det sker en kromosomal mutation hos tuberkelbakterien vilket 

leder till att RNA-polymeraset modifieras och medför att RIF inte längre kan binda in och 

inhibera polymeraset [4]. 

 

RIF elimineras snabbt i gallan och upp till 30 % av dosen utsöndras i urinen. En aktiv 

metabolit är 25-desacetylrifampicin (AcRIF) vars koncentration är intressant vid analys av 

blod och urin från patienter som använder RIF [3].  

 

RIF har pKa-värden på 1,7 (C8 fenol) och 7,9 (piperazin N) [5]. Då RIF har ett långt 

kolkedjeskelett är substansen opolär. På grund av dess konjugerade system återfinns kromo-

forer i strukturen vilket renderar i UV-absorption (se figur 1). 
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Figur 1. Strukturformel för rifampicin och dess metabolit 25-desacetylrifampicin. 

 

2.1.2 Isoniazid 

ISO är ett av fyra förstahandsläkemedel som används för att behandla TB och är den mest 

potenta medicinen mot sjukdomen. Läkemedlet används också för att förhindra att latent 

sjukdom utvecklas till aktiv TB, vilket är särskilt viktig för personer som lever med HIV [6]. 

 

ISO är en polär organisk förening som först syntetiserades i början på 1900-talet men det var 

först runt 1950 som forskare upptäckte att den kunde bota TB. ISO, vars verkningsmekanism 

länge var okänd, verkar på två sätt. Läkemedlet är en prodrog och måste aktiveras av enzymer 

i kroppen för att bli aktiv. När ISO har aktiverats genereras reaktiva ämnen som tillsammans 

med NAD
+ 

och NADP
+
 bildar addukter. Dessa inhiberar enzymer som är viktiga för syntesen 

av nukleinsyror och lipider. Om inte syntesen av nukleinsyror fungerar kan inga nya 

tuberkelbakterier bildas. Den andra verkningsmekanismen förklaras genom att lipiden 

mykolsyra är en viktig del i cellväggen hos tuberkelbakterien och om syntesen av denna lipid 

inhiberas kan inte ny mykolsyra bildas och bakterien dör [7]. 

 

En metabolit av ISO som är intressant att kvantifiera i blod och urin är acetylisoniazid 

(AcISO). AcISO är i sig inaktiv men dess metaboliter kan leda till leverskada [8].  

 

ISO har pKa-värden på 1,8 (pyridin N), 3,5 (hydrasid) och 10,8 (karbonyl) [9]. Substansen är 

polär och UV-absorberar på grund av dess kromoforer i det konjugerade systemet (se figur 2).  
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                                                  Figur 2. Strukturformel för isoniazid och dess metabolit acetylisoniazid. 

 

2.1.3 Pyrazinamid 

PYR syntetiserades 1950 och används som standardläkemedel mot TB [10]. Substansen 

verkar genom att den konverteras till dess aktiva form pyrazinsyra som minskar 

tuberkelbakteriens upptag av uracil och metionin kraftigt, vilket medför att varken RNA- eller 

proteinsyntesen kan fungera normalt, vilket leder till att bakterien dör. Anledningen till 

minskat upptag av substanserna beror på att pyrazinsyra binder in till cellmembranet och slår 

ut förmågan att upprätthålla en membranpotential. När membranpotentialen minskar kan inte 

uracil och metionin ta sig in i cellen [11]. 

 

I jakten på att minska behandlingstiden för TB är PYR en viktig hörnsten. Substansen är 

mycket aktiv mot ”halvvilande” tuberkelbakterier. De gamla bakterierna har en mindre aktiv 

metabolism och mindre energireserver, vilket medför att de har lägre membranpotential. Det 

medför att pyrazinsyra snabbare kan sänka potentialen ytterligare till den nivå där de viktiga 

uracil och metionin inte längre kan ta sig in i cellen. Resistans mot PYR uppstår då en 

mutation sker hos den gen som kodar för pyrazinamidase, det enzym som ansvarar för 

omvandlingen av PYR till den aktiva pyrazinsyran. I avsaknad av pyrazinamidaset förblir 

PYR inaktiv. Det har visat sig finnas ett mycket stort antal olika mutationer i denna gen. 

Förklaringen till detta är inte fastställt [12]. 

 

Substansen är polär och har ett pKa-värde på 0,5 [5]. På grund av dess aromatiska karaktär 

absorberar den UV-ljus (se figur 3).  
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Figur 3. Strukturformel för pyrazinamid. 

 

2.1.4 Etambutol 

ETA syntetiserades första gången 1961 och är ett läkemedel som används vid behandling av 

TB. Verkningsmekanismen är fortfarande okänd men studier har visat att ETA binder in och 

hämmar enzymet arabinosyltransferas aktivitet. Detta enzym aktiverar normalt 

arabinogalaktan som är en viktig beståndsdel i tuberkelbakteriens cellvägg [13]. Resistans 

mot ETA förekommer då genetiska mutationer sker, vilket medför en så pass ökad produktion 

av arabinosyltransferase att ETA:s hämmande effekt på enzymet överväldigas [14]. 

 

ETA har pKa-värden på 6,5 och 9,5 [5]. Den saknar helt kromoforer vilket medför att den inte 

UV-absorberar (se figur 4).  

 

Figur 4. Strukturformel för etambutol. 

 

2.1.5 Amikacin 

Antibiotikumet AMI (se figur 5) tillhör läkemedelsgruppen aminoglykosider vilka inhiberar 

bakteriers proteinsyntes [15]. Det injicerbara läkemedlet har en baktericid (bakteriedödande) 

effekt och används idag vid behandling av allvarliga infektioner föranledda av aeroba 

gramnegativa baciller i lungor, urinvägar eller tarm [16]. Tidigare användes 

aminoglykosiderna i mycket större omfattning vid behandling av allvarliga infektioner; dock 

orsakar användningen i vissa fall allvarliga toxiciteter. Detta har medfört att 
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aminoglykosiderna i viss utsträckning har ersatts av säkrare antibiotika som exempelvis 

fluorokinolonerna. 

 

AMI verkar genom att binda till den ribosomala 30S-subenheten i bakterien vilket orsakar 

störningar i den funktionella ribosomala anordningen. Då ribosomens form ändras medför 

detta att den genetiska koden tolkas felaktigt vilket leder till att bakterien inte kan syntetisera 

proteiner som är avgörande för dess tillväxt [17]. 

 

AMI har pKa-värdena 6,9, 8,1, 8,7 och 10,1 vilket innebär att föreningen är positivt laddad 

vid fysiologiskt pH [18]. 

 

 

Figur 5. Strukturformel för amikacin. 

 

2.1.6 Fluorokinolonerna moxifloxacin, levofloxacin och ciprofloxacin 

MOX (se figur 6) hör liksom nedan beskrivna LEV och CIP till gruppen kinoloner. 

Antibiotikagruppen kinoloner har en bakteridödande effekt som verkar genom att hämma 

bakteriernas DNA-syntes. Samtliga kinoloner som i dagsläget är i bruk tillhör undergruppen 

fluorokinoloner vilka är syntetiska fluorerade analoger av nalidixinsyra [19]. 

Fluorokinolonerna tar sig in i bakterier genom passiv diffusion via vattenfyllda proteinkanaler 

(så kallade poriner) i det yttre membranet. Väl inne i cellen hämmar de replikationen av 

bakteriellt DNA genom att interferera med DNA-gyras och topoisomeras IV (ett enzym som 

kan ändra konfigurationen av DNA) under bakterietillväxten och reproduktionen. Då 

kinolonerna binder till både DNA och enzym bildas ett trefaldigt komplex som hämmar det 

återförseglande steget i DNA-syntesen och på så vis orsakar celldöd genom att inducera 

klyvning av DNA [17]. 
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MOX är den aktiva substansen i läkemedlet Avelox och är främst verksamt mot gramnegativa 

bakterier, det vill säga bakterier med en tunn cellvägg bestående av ett yttre membran samt ett 

inre skikt av peptidoglykan. Medlet används huvudsakligen vid urinvägs- och tarminfektioner 

samt ibland vid lunginflammation [19]. MOX är det mest lovande andrahandsläkemedlet vid 

behandling av TB och rekommenderas enligt WHO för de med MDR-TB [20]. 

 

Medlets pKa-värden är 6,38 (karboxyl) och 9,53 (NH). Föreningen har två stereogena center 

och absorberar UV-ljus [21]. 

 

Figur 6. Strukturformel för moxifloxacin. 

 

Det bakteriedödande medlet LEV (se figur 7) verkar på samma sätt som MOX, det vill säga 

genom att hämma bakteriernas DNA-syntes [19]. LEV är en isomer till ofloxacin och har till 

stor del ersatt det kliniskt. I Sverige säljs läkemedlet under namnet Tavanic och används på 

grund av sitt breda spektrum inom flera områden, bland annat vid behandling mot flera 

infektionssjukdomar. LEV och MOX kallas ibland för ”andningsfluorokinolonerma” på grund 

av deras aktivitet mot Streptococcus pneumoniae, en bakterie som är den vanligaste orsaken 

till lunginflammation [17]. Liksom MOX och CIP är LEV ett andrahandsläkemedel vid 

behandling av TB och rekommenderas främst för de med MDR-TB [22]. 

 

LEV är en zwitterjon vid fysiologiskt pH som absorberar UV-ljus och har pKa-värdena 5,5 

(karboxyl), 8,0 (piperazinyl) samt 6,8 [23]. 
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Figur 7. Strukturformel för levofloxacin. 

 

Kinolonen CIP (se figur 8) är den aktiva substansen i läkemedlet Ciproxin och används främst 

vid behandling av infektioner orsakade av gramnegativa bakterier. Läkemedlet verkar genom 

tidigare beskriven mekanism, det vill säga genom att förhindra replikationen och förökningen 

av de verksamma bakterierna [17]. CIP anses vara något mer aktiv mot atypiska 

mykobakterier (icke tuberkulösa mykobakterier) än övriga fluorokinoloner [22]. 

 

Den polära substansen har pKa-värden på 6,42 och 8,29 och absorberar på grund av dess 

aromatiska karaktär UV-ljus [24]. 

 

Figur 8. Strukturformel för ciprofloxacin. 

 

2.2 Läkemedel mot diabetes 

De två vanligaste varianterna är diabetes mellitus typ 1 och typ 2. Typ 1 innebär att 

bukspottskörtelns förmåga att tillverka insulin har slutat att fungera medan typ 2 innebär att 

egen produktion kan ske men inte tillräckligt mycket för att uppnå kroppens behov. Orsaken 

till typ 1 är en autoimmun reaktion medan det vid typ 2 utvecklas en insulinresistans. Målet 

vid behandling av dessa typer är att upprätthålla en normal blodsockernivå [25]. Insulinet, 

som bildas i bukspottskörteln, har i uppgift att transportera glukos in i cellerna. När det 
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tillverkas för lite insulin eller om dess effekt i kroppen försämras kan sockret inte tas upp av 

cellerna vilket medför att energin går förlorad och man blir trött. Andra vanliga symptom vid 

diabetes är ökad törst och ökad urinmängd eftersom det ökade blodsockret drar med sig större 

mängder vatten vid urinbildningen. Vid behandling av typ 1 används alltid insulin eftersom 

bukspottskörteln inte kan producera det själv. Även vid typ 2 används ofta insulin men även 

andra läkemedel vars roll är att göra det befintliga insulinets verkan mer effektivt [4].     

 

2.2.1 Metformin 

MET är en mycket polär förening (se figur 9) och tillhör läkemedelsklassen biguanider som 

används för att behandla patienter med diabetes typ 2. MET påverkar flertalet biokemiska 

processer och kan kombineras med andra diabetesläkemedel så som insulin. Bland annat 

reducerar MET glukoneogenesen och ökar upptaget av glukos i skelettmuskulaturen. 

Reducering av glukoneogenesen medför minskad glukosproduktion som är en viktig del i 

diabetesbehandlingen. MET aktiverar AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) i hepatocyter. 

Enzymet spelar en viktig roll i metaboliska kontrollen. Aktivering av AMPK leder till ökat 

uttryck av kärnreceptorer som inhiberar uttrycket av gener som är viktiga för 

glukoneogenesen i levern [4]. 

 

MET har ett konjugerat system vilket ger upphov till UV-absorption. Substansens pKa-värden 

är 2,8 och 11,5 [26]. 

 

Figur 9. Strukturformel för metformin. 

 

2.3 Läkemedel mot inflammatoriska tarmsjukdomar och barnleukemi 

Nedan följer en beskrivning av inflammatoriska tarmsjukdomar samt barnleukemi. 

Sjukdomarnas innebörd och utbredning samt olika behandlingsmetoder redogörs. 

 

Inflammatoriska tarmsjukdomar 

Kronisk inflammation i tarmens slemhinna är karaktäristiskt för inflammatorisk tarmsjukdom. 

De två vanligaste kroniska tarmsjukdomarna är ulcerös kolit och Crohns sjukdom. 
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Sjukdomarna går vanligen i skov och debuterar vanligen vid 15–40 års ålder. Det är okänt vad 

orsaken till sjukdomen är men enligt en rådande teori är det kroppens immunförsvar som 

reagerar mot den naturliga tarmfloran hos vissa individer. Det är ett samspel mellan 

tarmfloran, defekter i tarmepitelet och det lokala immunförsvaret i tarmen som ger upphov till 

inflammatorisk sjukdom. I studier har man sett att det sker en kraftig ökning av dessa 

sjukdomar i Japan och hos andragenerationens invånare i Storbritannien. Det är med andra 

ord både arv och miljö som kan orsaka sjukdomen. Utöver allmänpåverkan med feber och 

magsmärtor är avföring med blod och/eller slemtillblandning vanliga symtom vid 

inflammatorisk tarmsjukdom. För att säkerställa diagnos tas flertalet blodprov och i regel 

utförs även koloskopi. 

 

Ulcerös kolit uppvisar en kontinuerlig inflammation vid rektum och tjocktarmen där 

inflammationen är begränsad till slemhinnan. Sjukdomen kan klassificeras ytterligare genom 

att beskriva vilka delar av tjocktarmen som är inflammerade. De tre klassificeringarna är 

prokit, vänstersidig kolit och extensiv kolit. 

 

Crohns sjukdom kännetecknas genom att hela mag-tarmkanalen kan vara inflammerad. 

Vanligen är inflammationen diskontinuerlig där det förekommer friska slemhinnefragment 

mellan de sjukliga. Till skillnad från ulcerös kolit är det inte bara slemhinnan utan även 

djupare lager i tarmväggen som är inflammerad. 

 

Behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar varierar mycket beroende på sjukdomens 

svårighetsgrad och inflammationens utbredning. För att lindra den inflammerade slemhinnan 

kan de immunosuppressiva läkemedlen AZA och 6-MP användas [27]. 

 

Barnleukemi 

Leukemi är en samlingsterm för en grupp cancersorter i benmärgen där blodet bildas [28]. Det 

finns flera olika slags leukemier vilka kan delas upp i två huvudgrupper; akuta och kroniska. 

Akut leukemi förekommer i alla åldrar medan kronisk leukemi drabbar främst äldre 

människor (60 år eller äldre) [29]. De akuta leukemierna kan i sin tur delas upp i två 

huvudgrupper; akut lymfatisk leukemi (ALL) samt akut myeloisk leukemi (AML), där den 

förstnämnda är den vanligaste cancerformen hos barn [30]. I Sverige drabbas årligen cirka 

300 barn under 15 år av cancer, ALL svarar för drygt en fjärdedel av dessa siffror. Tack vare 
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stora framsteg inom behandlingen av leukemi botas idag cirka 80–90 % av de barn som 

drabbas av ALL. 

 

Namnet leukemi härstammar från grekiskan och betyder ”vitt blod”. Namnet syftar till att 

blodet hos den drabbade innehåller onormalt många vita blodkroppar [29]. Leukemi uppstår 

på grund av förändringar i arvsmassan hos benmärgens stamceller. Vid ALL utgörs de 

leukemiska cellerna av lymfoblaster, det vill säga celler som är ett förstadium till lymfocyter. 

I normala fall utvecklas lymfoblasterna till mogna vita blodkroppar i form av lymfocyter vilka 

har en betydande roll i vårt immunförsvar och finns i benmärgen, blodet, lymfkörtlar samt i 

mjälten. Vid ALL utvecklas aldrig de omogna cellerna till vita blodkroppar, utan istället delar 

de sig ohämmat och tränger undan produktionen av de normala blodkropparna. Varför man 

insjuknar i ALL är i dagsläget inte helt säkerställt, dock har man funnit möjliga samband med 

virusinfektioner, strålning samt vissa kemikalier. ALL är varken ärftligt eller smittsamt och 

diagnosen fastställs med bland annat mikroskopisk undersökning av blodprover och 

benmärgsprov. Några av de allmänna symptomen för sjukdomen är trötthet, sjukdomskänsla, 

feber, nedsatt aptit och viktnedgång. Anemi (blodbrist) samt ökad blödningsbenägenhet i form 

av näsblod och blåmärken är ytterligare symptom vilka beror på leukemicellernas 

undanträngning av produktionen av övriga blodkroppar [30]. Flertalet fall av ALL kan botas 

med hjälp av intensiv behandling bestående av kombinationer av cellhämmare (cytostatika) 

och kortisonpreparat. Kortison ges i tablettform medan flertalet cytostatika ges som injektion 

eller infusion. Behandlingen delas in i tre olika faser; induktion (avsedd för att eliminera alla 

sjukdomstecken, så kallad remission), konsolidering samt underhållsbehandling [31]. Under 

induktionsbehandlingen ges intensiva kurer med två eller flera cytostatika under tre till sju 

dagar, denna fas pågår vanligen i cirka sju veckor. Konsolideringsfasen innebär två eller flera 

intensiva cytostatikakurer med cirka en månads mellanrum, denna fas har som syfte att hindra 

återkomsten av leukemiceller. Vid underhållsbehandlingen brukar mildare typer av 

cytostatika användas, denna behandling kan pågå i upp till två år [29]. Ett av de främsta 

läkemedlen som används vid långsiktig underhållsbehandling är 6-MP. Ytterligare en 

substans som kan användas vid underhållsbehandlingen är 6-TG, det rekommenderas dock att 

detta läkemedel används diskontinuerligt i korta behandlingscykler på grund av den höga 

risken för levertoxicitet [32]. Hos vissa patienter där leukemicellerna anses vara av så kallad 

högrisktyp erbjuds ofta transplantation med benmärgsstamceller som sista fas i behandlingen 

istället för underhållsbehandling [31]. 
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2.3.1 Tiopurinerna merkaptopurin, tioguanin och azatioprin 

År 1951 syntetiserades tiopurinen 6-MP (se figur 10) för första gången av Gertrude B. Elion 

och George H. Hitching. Dessa kom senare att belönas med nobelpriset för sina upptäckter år 

1988 [33]. Tiopurinläkemedel verkar som antimetaboliter till guaninnukleotider som är 

byggstenar vid syntes av nukleinsyrorna DNA och RNA [34]. Med antimetabolit menas en 

kemiskt manipulerad kroppssubstans som på grund av sin likhet med sin normala 

motsvarighet kan delta i bildningen av DNA och RNA. Detta leder till att de bildade DNA- 

och RNA-molekylerna inte fungerar normalt vilket medför celldöd [35]. 6-MP är ett 

immunosuppressivt läkemedel som används vid behandling av bland annat akut leukemi, 

inflammatorisk tarmsjukdom, dermatologiska tillstånd samt för att förhindra avstötning av 

transplanterade organ. Liksom övriga tiopurinläkemedel har 6-MP ett relativt smalt 

terapeutiskt fönster vilket innebär att plasmakoncentrationen bör övervakas noga [36]. 

 

6-MP är en så kallad prodrog, det vill säga ett ämne som i sig föreligger i inaktiv form men 

som i kroppen omvandlas till ett aktivt läkemedel [33]. 6-MP aktiveras av enzymet 

hypoxantinguaninfosforibosyltransferas (HGPRT) och omvandlas via en omfattande 

metabolism till 6-tioguaninnukleotider (6-TGN) vilka inkorporeras i nukleinsyror och därmed 

bidrar till läkemedlets cytotoxiska effekt [36]. Samtliga tiopurinläkmedel orsakar benmärg- 

och levertoxicitet och avgiftas därför med enzymet tiopurin-S-metyltransferas (TPMT). Låg 

TPMT-aktivitet i blodet korrelerar med höga koncentrationer av aktiva 6-TGN medan hög 

TPMT-aktivitet associeras med låga koncentrationer 6-TGN och därmed reducerad 

läkemedelsverkan [4]. 

 

Figur 10. Strukturformel för 6-merkaptopurin. 

 

6-TG är kemiskt närbesläktad med de endogena purinerna guanin, adenin, hypoxantin och 

xantin (se figur 11). 6-TG agerar som en antimetabolit och verkar enligt samma mekanism 

som tidigare beskrivits för 6-MP. dTGTP och TGTP (se figur 12) är de aktiva metaboliterna 

hos 6-TG vilka inkorporeras i cellens DNA respektive RNA och ger upphov till den 
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cytostatiska effekten. Den exakta verkningsmekanismen är fortfarande okänd men utöver 

ovan nämnda egenskap hämmar 6-TG även nybildningen av puriner samt 

omvandlingsprocesser mellan olika puriner [37]. En förenklad bild över tiopurinernas 

metabolism ses i figur 14. 

 

Figur 11. Strukturformel för 6-tioguanin. 

 

6-TG används vid barnleukemi och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedelsmetaboliten 

MeTIMP (se figur 12) har på senare tid visat sig vara en viktig del av tiopurinets effekt och 

toxicitet. Även andra mekanismer för tiopurinets effekt har föreslagits, bland annat 

inkorporering av deoxytioguanin [38]. 

 

Figur 12. strukturformel för läkemedelsmetaboliterna MeTIMP och TGTP. 

 

Det immunosuppressiva läkemedlet AZA har samma användningsområden som ovan 

beskrivna 6-MP och 6-TG, det vill säga vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar, 

hematologiska malagniter samt vid transplantationer [36]. AZA (se figur 13) är en prodrog 

som snabbt klyvs i levern och formar 6-MP som sedan metaboliseras vidare i levern och 

tarmen av olika enzymer [39]. Processen där AZA klyvs till 6-MP är icke-enzymatisk och 

beroende av föreningar innehållandes sulfhydrylgrupper som exempelvis cystein [40]. 
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Absorptionen av AZA är 16 ± 50 % hos friska individer och kan vara ännu mindre hos 

människor med inflammatorisk tarmsjukdom på grund av snabbare passagetid i tarmen [39]. 

 

Figur 13. Strukturformel för azatioprin. 

 

 

Figur 14. Schema över tiopurinernas metabolism. AZA: azatioprin, 6-MP: 6-merkaptopurin, 6-TG: 6-tioguanin, HGPRT: 
hypoxantinguaninfosforibosyltransferas, 6-TIMP: 6-tioinosinmonofosfat, TPMT: tiopurin-S-metyltransferas, 6-MeTIMP: 
6-metyltioinosinmonofosfat, IMPDH: inosin 5´-monofosfatdehydrogenas, 6-TXMP: 6-tioxantosinmonofosfat, GMPS: 
guanosinmonofosfatsyntetas, 6-TGMP: 6-tioguanosin 5´-monofosfat, 6-TGTP: 6-tioguanintrifosfat.      

 

I figur 15 och 16 visas de endogena substanserna dATP, dCTP, 8-oxo-dGMP, 8-oxo-dGDP 

samt 8-oxo-dGTP vilka är intressanta för detta projekt då deras koncentrationsförhållande till 

tidigare nämnda läkemedelsmetaboliter har påverkan på deras effekt. 
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Figur 15. Strukturformel för dATP och dCTP. 

 

 

Figur 16. Strukturformel för 8-oxo-dGMP, 8-oxo-dGDP och 8-oxo-dGTP. 
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3 Generell beskrivning av använda metoder 

I följande kapitel beskrivs principerna för den instrumentering som användes i projektet. Stor 

tyngd har lagts på att förklara HILIC-tekniken, dessutom ges en fördjupande beskrivning över 

de olika kolonnerna som behandlats i detta projekt. 

 

3.1 HPLC 

High-performance liquid chromatography (HPLC) är en kromatografisk teknik som innebär 

att analyter lösta i en vätska pumpas genom en kolonn som separerar dem. I figur 17 ses de 

olika delarna i ett HPLC-system. Mobilfasen (1) består vanligen av en del organiskt 

lösningsmedel så som MeOH eller ACN och en del vatten. Buffertar kan användas för att 

hålla miljön i mobilfasen konstant och därmed erhålla bättre form på topparna. För att leda 

mobilfasen genom systemet används en pump (2) vars viktigaste funktion är att generera ett 

kontinuerligt och konstant flöde. Vid injektionen (3) används ofta en autosampler som via ett 

valv introducerar provet i systemet. Provet injiceras i valvets laddningsposition som inte är 

kopplad till övriga systemet. Valvet roterar sedan till injektionsposition vilket innebär att 

provet kommer in i systemet. Provet löser sig i mobilfasen och pumpas vidare in i kolonnen 

(4) som vanligen är packad med kiselpartiklar som är bundna till en stationärfas som antingen 

är polär (NH2, NO2) eller opolär (C-8, C-18). Beroende på kemin i kolonnen utnyttjas olika 

retentionsmekanismer för att separera föreningarna i provet [41]. Provet förs sedan till en 

detektor (5). Vanliga sådana vid HPLC är UV och MS-detektorer. UV-detektorn utnyttjar 

analyternas förmåga att absorbera UV-ljus. Principen grundar sig i Lambert-Beers lag där 

absorbansen är en produkt av faktorerna molära absorptivitet, koncentration och kyvettbredd. 

Ljuset från UV-lampan fokuseras av en monokromator och riktas mot en flödescell där 

mobilfasen passerar. För att kunna mäta vid flera våglängder samtidigt används en Diode 

array detector (DAD) som låter hela ljuset gå igenom flödescellen för att sedan delas upp i 

våglängder av en polykromator [42]. Allt eftersom detektorn arbetar överförs informationen 

till ett datainsamlingsprogram (6). 
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Figur 17. HPLC-systemets olika delar. 

 

3.2 HILIC 

Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) är en teknik som används för att 

separera mycket polära föreningar. Tekniken beskrevs först 1990 och är ett komplement till 

de väletablerade reversed phase liquid chromatography (RPLC) och normal phase liquid 

chromatography (NPLC). De grundläggande egenskaperna för de tre teknikerna beskriv i 

tabell 2. I figur 18 illustreras användningsområdena för HILIC jämfört med RPLC och NPLC. 

Här visas att tekniken lämpar sig för polära föreningar samt att den har hög känslighet vid 

joniseringssteget på MS.   

 

Tabell 2. Grundläggande egenskaper för RPLC, NPLC och HILIC. 

 RPLC NPLC HILIC 

Stationärfas opolär polär polär 

Mobilfas polär opolär polär 

Stark komponent metanol etylacetat vatten 

Svag komponent vatten toluen acetonitril 

 

 

Figur 18. Illustration över tillämpningsområden för de olika teknikerna RPLC, NPLC samt HILIC. 
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RPLC är den populäraste HPLC-tekniken tack vare dess förmåga att retardera föreningar med 

olika polaritet samt för dess kompatibilitet med många detektorer. En nackdel är dock att 

polära föreningar retarderas dåligt på grund av den opolära stationärfasen. För att komma runt 

problemet används NPLC men då de polära föreningarna inte löser sig i den opolära 

mobilfasen är inte heller denna metod optimal för ändamålet. HILIC är ett komplement till 

dessa tekniker då både mobilfasen och stationärfasen är polära och där hydrofila interaktioner 

utnyttjas för att retardera polära föreningar. En annan utmärkande egenskap är att vatten från 

mobilfasen utgör en viktig del av stationärfasens funktion. Förklaringen ligger i att 

stationärfasen interagerar med vattnet vilket leder till att ett vattenlager lägger sig intill 

stationärfasen. De polära föreningarna retarderas sedan genom fördelning mellan den 

hydrofila stationärfasen och mobilfasen. Ju mer polär en förening är, desto mer retarderas den. 

Många HILIC-kolonner har också laddade funktioner vilket medför att elektrostatiska 

interaktioner också utgör en betydande retentionsmekanism [43]. Utöver dessa två 

mekanismer har flera andra föreslagits, bland annat att vätebindningar [44] och adsorption 

[45] mellan de olika faserna bidrar till retention. 

 

Betydelsen av de olika retentionsmekanismerna varierar beroende på vilken kolonn som 

används. Exempelvis kan inga elektrostatiska interaktioner ske då stationärfasen utgörs av 

helt oladdade partiklar så som amin, amid och diol. Inte heller kolonner med 

zwitterjonsfunktioner uppvisar någon större elektrostatisk interaktion [46]. 

 

HILIC-tekniken användes från början för att separera kolhydrater men har med tiden 

tillämpats för exempelvis läkemedel, aminosyror och toxiner. Det är framförallt möjligheten 

att kunna retardera polära föreningar som bidragit till den ökade populariteten men också det 

faktum att laddade analyter kan retarderas. Som visas i figur 19 är HILIC en blandning av 

RPLC, NPLC och jonkromatografi (IC). 

 

Figur 19. Grafisk bild över hur HILIC är en blandning av RPLC, NPLC och IC. 
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I och med att flera olika retentionsmekanismer är involverade i HILIC är tekniken mångsidig. 

Detta kan dock ses som en svaghet då det är svårt att förutse, och även dra slutsatser om, hur 

olika parametrar påverkar kromatografin. Andra nackdelar med HILIC jämfört med RPLC är 

att tekniken inte går att tillämpa på mer opolära föreningar (se figur 18) och att stor mängd 

miljöfarligt organiskt lösningsmedel (ACN > 70 %) i regel används [47].      

 

3.2.1 XBridge Amide 

Kolonnen XBridge Amide har en oladdad stationärfas och retarderar polära föreningar genom 

vätebindningar mellan amidens karbonylgrupp och analyten (se figur 20). Amidkolonner kan 

antingen vara packade med kiselpartiklar (exempelvis TSKgel Amide-80) eller 

polymerpartiklar (exempelvis XBridge Amide). Den senare kolonnen utnyttjar Ethylene-

Bridged-Hybride(BEH)-teknik vars utmärkande egenskap är att den är mycket kemiskt stabil 

vilket medför att kolonnen är tillämpbar i ett större pH-intervall [48]. 

 

Figur 20. Illustration över den stationära amidfasen. 

 

Att använda amidkolonner med HILIC-teknik är populärt. Bland annat har peptider och 

sackarider analyserats. Samband mellan retentionsfaktor och antalet hyrdoxylgrupper hos en 

analyt har kunnat visas. Ju fler hydroxylgrupper, desto större retentionsfaktor [49].     

 

Analyser med amidkolonner har visat sig vara ett mycket bra sätt att separera mycket polära 

föreningar. Bland annat har HILIC-metoder utförts framgångsrikt med amidkolonn på 

signalsubstanserna dopamin, serotonin, adrenalin och noradrenalin. Det krävdes en 

NH4HCO2-buffert på 30 mM för att erhålla separation och symmetriska toppar då lägre 

jonstyrkor gav upphov till motsatsen. Detta förklaras med att sekundärinteraktioner med 

stationärfasen förekommer vid låga jonstyrkor. När vatteninnehållet i mobilfasen ökades 

medförde det en minskad retention men gav inte upphov till bättre toppsymmetri eller 

upplösning mellan analyterna. När temperaturen varierades mellan 20°C och 60°C erhölls 

bäst upplösning vid 30 °C då både varmare och kallare kolonntemperaturer gav upphov till 
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dålig separation och asymmetri. Värt att notera är att retentionstiden inte varierade nämnvärt 

vid olika temperaturer [50]. 

 

Jämfört med aminkolonnen saknar amidkolonnen basiska egenskaper. I och med detta är 

retentionen mindre pH-beroende vilket gör att irreversibel adsorption av analyterna är mindre 

troligt [51].  

 

3.2.2 ZIC-HILIC 

Den zwitterjoniska ZIC-HILIC-kolonnen har en silikabaserad stationärfas bestående av porös 

kiseldioxid. Stationärfasen är kovalent bunden till en permanent zwitterjonisk funktionell 

grupp av typen sulfobetain (se figur 21). ZIC-HILIC är utformad för effektiv separation av 

polära och hydrofila föreningar och utgör ett bra alternativ för de föreningar som vanlig 

RPLC inte lyckas retardera. 

 

 

Figur 21. Schematisk bild över den funktionella gruppen sulfobetain bunden till stationärfasen i ZIC- och ZIC-pHILIC. 

 

Separation med ZIC-HILIC uppnås genom tidigare nämnda hydrofila fördelningsmekanism 

överlagrad på svaga elektrostatiska interaktioner (se figur 22). Dessa svaga laddningar har 

begränsad betydelse för den primära HILIC-retentionen, dock adderar denna faktor ytterligare 

en dimension av selektivitet på grund av möjligheten att elektrostatiskt interagera med 

analyterna. Nackdelen med elektrostatiska interaktioner är att det krävs saltbuffert i 

mobilfasen för att störa interaktionerna så att analyten kan eluera. Höga buffert-

koncentrationer kan ha negativ inverkan på känsligheten vid MS. I zwitterjoniska faser 

motverkas dock delvis de elektrostatiska krafterna hos varje laddning av en närliggande jon 

med motsatt laddning. Den kombinerade totala effekten resulterar således i svagare 

elektrostatiska interaktioner som kräver lägre buffertkoncentrationer vilket är gynnsamt vid 

högkänslig MS-detektion. Detta bidrar till en större frihet vid val av buffertsalter och 

jonstyrka vid metodutveckling. 
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Figur 22. Illustration över retentionsprocessen på stationärfasen i ZIC- och ZIC-pHILIC. 

 

Då den permanenta zwitterjoniska stationärfasen hos ZIC-HILIC är oberoende av pH styrs 

optimeringen av den mobila fasens pH enbart av analyterna. Vissa föreningar som exempelvis 

fenoler kan gynnas av ett högt pH i lösningsmedlet. Kiseldioxiden hos ZIC-HILIC har dock 

begränsad stabilitet vid ett pH-värde kring åtta varför en polymerbaserad kolonn är att föredra 

vid höga pH. 

 

Typiska mobilfaser för ZIC-HILIC består av höga halter organiskt lösningsmedel (vanligen 

ACN) blandat med små mängder vatten. För att erhålla reproducerbarhet krävs minst tre 

procent vatten i mobilfasen, denna volym är nödvändig för att säkerställa tillräcklig 

hydratisering av stationärfaspartiklarna. Höga koncentrationer av organiskt lösningsmedel i 

mobilfasen medför ökad retention. För att utföra gradientanalyser med ZIC-HILIC ökas den 

mobila fasens polaritet genom att minska koncentrationen organiskt lösningsmedel. De 

stationärfaser som används inom HILIC är dock mindre toleranta mot snabba gradienter och 

korta ekvilibreringstider jämfört med RPLC-faser. Detta beror på att det vattenlager som finns 

i stationärfasen härstammar från mobilfasen och således är beroende av dess sammansättning. 

Om kolonnen inte ekvilibreras korrekt kan driftande retentionstider samt dålig 

reproducerbarhet uppstå [43].  

 

3.2.3 ZIC-pHILIC 

ZIC-pHILIC har liksom ZIC-HILIC en hydrofil stationärfas med permanent laddade 

zwitterjoniska grupper (se figur 21). Dessa grupper är för ZIC-pHILIC kovalent bundna till 
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polymerbaserade partiklar vilket möjliggör analyser inom ett brett pH-område (2–10). 

Generellt är de joniserade formerna av en analyt mer polära än deras oladdade analog, något 

som med HILIC innebär större retention. Mobilfasens pH är därför en viktig parameter för 

kolonnenes selektivitet, retention och upplösning. ZIC- och ZIC-pHILIC har samma 

funktionaliteter trots olika kärnpartiklar vilket medför att de har liknande selektivitet [52]. 
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4 Experimentellt 

Detta kapitel omfattar den laborativa delen av projektet, för fullständig försöksgång se 

Appendix 2. Här beskrivs de utförda försöken uppdelade efter hur de olika substanserna 

kromatograferade. I tabell 3 ses en schematisk bild över vilka läkemedel som analyserades, 

vid vilka våglängder de detekterades samt inom vilka behandlingsområden de används. För 

RIF och ISO analyserades även de centrala metaboliterna AcRIF och AcISO. Gällande 

läkemedel för inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemi analyserades två metaboliter 

(MeTIMP och TGTP) samt olika endogena nukleotider (dATP, dCTP, 8-oxo-dGMP, 8-oxo-

dGDP, 8-oxo-dGTP).   

 

Tabell 3. Samtliga substanser som analyserades i projektet med aktuella våglängder. 

Tuberkulos Diabetes Inflammatorisk tarmsjukdom + barnleukemi 

RIF (254 nm) MET (254 nm) MeTIMP (290 nm) 

AcRIF (254 nm)  TGTP (342 nm) 

ISO (254 nm)  dATP (254 nm) 

AcISO (254 nm)  dCTP (254 nm) 

PYR (254 nm)  8-oxo-dGMP (296 nm) 

ETA (254 nm)  8-oxo-dGDP (296 nm) 

AMI (254 nm)  8-oxo-dGTP (296 nm) 

MOX (280 nm)   

LEV (280 nm)   

CIP (280 nm)   

 

4.1 Instrumentella betingelser 

Analyserna utfördes på tre HPLC-system vars egenskaper sammanfattas i tabell 4. SYS1 och 

SYS2 ansågs vara likvärdiga i den bemärkelsen att retentionstid och toppsymmetri från de 

olika systemen kunde jämföras. Däremot var använda detektorer olika känsliga varför 

exempelvis inte area kunde jämföras mellan systemen. SYS3 avvek från de andra systemen 

vad gäller pumpanordning vilket togs i beaktande vid jämförelse mellan dessa. 

 

 

 

 



26 
 

Tabell 4. Systemen som användes samt deras kvaliteter. 

System SYS1 SYS2  SYS3 

Pump Dionex, P680 HPLC 

Pump 

Dionex, P680 HPLC 

Pump 

Waters 2695, 

Separations Module 

Autosampler Gynkotek, GINA 50 Gynkotek, GINA50 Waters 2695, 

Separations Module 

Detektor Waters 2487, Dual λ 

Absorbance Detector 

Gynkotek, UVD34OU Waters 2487, Dual λ 

Absorbance Detector 

Ugn - Jones Chromatography, 

Model 7956 

- 

Mjukvara Chromeleon Chromeleon Empower Pro 

 

De tidigare nämnda HILIC-kolonnerna erhölls från olika tillverkare med egenskaper 

beskrivna i tabell 5. Från varje leverantör bifogades även rekommendationer gällande olika 

parametrar vilka också visas i tabellen.  

 

Tabell 5. Fysikaliska egenskaper och tillverkarnas rekommendationer för de olika kolonnerna.  

Kolonn XBridge Amide ZIC-HILIC ZIC-pHILIC 

Tillverkare Waters SeQuant AB SeQuant AB 

Längd (mm) 50 150 150 

Innerdiameter (mm) 3,0 2,1 2,1 

Partikelstorlek (µm) 3,5 3,5 5 

Antal bottnar ~ 6 000 ~ 19 000 ~ 8 000 

pH-intervall 2-11 2-8 2-10 

Maxtemperatur (°C) 60 70 50 

Maxtryck (bar)  400 350 200 

Buffertsystem karbonat, formiat formiat, acetat formiat, acetat 

 

4.2 Metod 

Vid samtliga analyser injicerades 5 µL av aktuell provlösning in i systemet. Alla substanser 

analyserades minst två gånger för varje utarbetad metod. Syftet med detta var att minska 

slumpmässiga fel samt erhålla repeterbarhet. Blankprov användes för att kunna identifiera och 

jämföra signalbrus och bestod av lösningar som proverna var upparbetade i. Dessa lösningar 

var MeOH, 50:50 MeOH:H2O eller 70:30 ACN:H2O beroende på analyt.  
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För beredningar av buffertar, mobilfaser och analytlösningar fanns ett välsorterat 

kemikalieförråd att tillgå (se tabell 6). 

 

 Tabell 6. Förteckning över använda substanser och lösningsmedel samt deras fysikaliska egenskaper [53]. 

Namn Renhet 

(%) 

Molekylvikt 

(g/mol) 

Densitet 

(g/cm3) 

Tillverkare 

Acetonitril 

(CH3CN) 

> 99,9 41,05 0,786 Lab-Scan Analytical Science 

Adenin 

(C5H5N5) 

> 99,9 135,13 1,612 Sigma 

Adenosintrifosfat 

(C10H16N5O13P3) 

- 507,18 - 

 

- 

Ammoniumacetat 

(NH4Ac) 

98 77,08 1,073 Merck Eurolab 

Ammoniumformiat 

(NH4HCO2) 

98 63,06 1,270 BDH Laboratory Supplies 

Ammoniaklösning 

(NH4OH) 

25 35,04 0,903 Emsure 

Ammoniumkarbonat 

((NH4)2CO3) 

- 96,07 1,500 Aldrich-Chemie 

Guanosintrifosfat 

(C10H16N5O14P3) 

- 523,18 - - 

Metanol 

(CH3OH) 

99,9 32,04 0,791 Lab-Scan Analytical Science 

Naftalen 

(C10H8) 

98 128,17 1,025 Janssen Chimica 

Saltsyra 

(HCl) 

37 36,46 1,190 Merck Eurolab 

Tymin 

(C5H6N2O2) 

~ 99 126,11 1,230 Sigma 

Ättiksyra 

(CH3COOH) 

> 99,8 60,05 1,045 Merck Eurolab 

 

Vid beredning av exempelvis 10 mM NH4HCO2-buffert vägdes 0,315 g upp och löstes i 500 

mL MilliQ-vatten. Med titrering ställdes önskat pH in vilket mättes med en pH-meter. 

Beroende på buffertens tillstånd och önskat pH tillsattes antingen 0,1 M HCl eller NH4OH-
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lösning. På samma sätt bereddes samtliga buffertar. Alla framställda lösningar ställdes i 

ultraljudsbad under tio minuter, detta för att undvika luft i HPLC-systemet.  

 

Projektets huvudsubstanser var sedan tidigare framställda i lämpliga koncentrationer av 

handledarna vilket redovisas i tabell 7. 

 

Tabell 7. En schematisk bild över de framställda stamlösningarna för respektive substans.  

Substans Stamlösning 1 Stamlösning 2 Stamlösning 3 

RIF 1 mg/mL  10 µg/mL 

AcRIF   10 µg/mL 

ISO 1 mg/mL 0,1 mg/mL 10 µg/mL 

AcISO 1 mg/mL 0,1 mg/mL 10 µg/mL 

PYR 1 mg/mL  10 µg/mL 

ETA 1 mg/mL 0,1 mg/mL 10 µg/mL 

AMI 1 mg/mL  10 µg/mL 

MOX 1 mg/mL  10 µg/mL 

CIP 1 mg/mL  10 µg/mL 

LEV 1 mg/mL  10 µg/mL 

MET  0,1 mg/mL  

MeTIMP 180 µM   

TGTP 100 µM   

dATP 5 mM   

dCTP 5 mM   

8-oxo-dGMP 100 µM   

8-oxo-dGDP 100 µM   

8-oxo-dGTP 100 µM   

 

4.2.1 Rifampicin, 25-desacetylrifampicin, isoniazid, acetylisoniazid, pyrazinamid, 

etambutol, amikacin, moxifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin och metformin 

För att finna ett strukturerat tillvägagångssätt vid utvecklingen av de olika metoderna 

granskades flera vetenskapliga artiklar. Inledningsvis genomfördes långa gradienter (20 min) 

vilket rekommenderas i SeQuants handledning A Practical Guide to HILIC [43]. Detta för att 

minska sannolikheten att någon substans inte skulle hinna genom systemet innan nästa analys 

startade. Då endast CIP, LEV och MOX retarderades med denna gradient undersöktes flera 

artiklar för att se vid vilka parametrar de övriga substanserna tidigare kromatograferat med 
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HILIC-teknik. I en studerad artikel beskrevs hur MET analyserats med 80:20 ACN:NH4HCO2 

i sura förhållanden [51]. Därför genomfördes liknande analyser vilket medförde att MET men 

även de andra substanserna kunde identifieras. Den generella arbetsgången gällande 

amidkolonnen innebar att en parameter i taget varierades. I tur och ordning varierades 

jonstyrka, temperatur, flöde, pH, mobilfassammansättning och buffertsalt. Överlag varierades 

varje parameter minst två gånger, exempelvis utformades metoder där temperaturen var 25 °C 

respektive 50 °C.  

 

Gällande ZIC-HILIC-kolonnen utfördes flera jämförelseanalyser gentemot amidkolonnen. För 

att försöka bättra på kromatografin för just denna kolonn genomfördes även analyser med 

NH4Ac som buffert (jämfört med NH4HCO2 som tidigare använts). Detta salt valdes efter att 

ha läst en artikel skriven av Hsieh där detta salt använts för några av de aktuella substanserna 

[54]. 

 

På grund av tidsbrist genomfördes få analyser med ZIC-pHILIC-kolonnen. Endast två 

metoder, vars syfte var att kunna jämföra de olika kolonnerna, sattes upp.  

 

4.2.2 Tioguanintrifosfat, metyltioinosinmonofosfat, deoxyadenosintrifosfat, 

deoxycytidintrifosfat, 8-oxodeoxyguanosinmonofosfat, 8-oxodeoxyguanosindifosfat och 

8-oxodeoxyguanosintrifosfat 

Eftersom ett erhållet referenskromatogram behandlade ATP och CTP på ZIC-HILIC-

kolonnen efterhärmades den angivna metoden. De enda föreningarna som med säkerhet kunde 

identifieras var dock MeTIMP, TGTP och 8-oxo-dGMP. Trotts att brantare 

jonstyrkegradienter och högre temperatur provades lyckades inte de övriga substanserna 

identifieras.   

 

Efter att handledaren föreslagit en specifik metod med amidkolonnen genomfördes denna för 

samtliga dessa analyter. Eftersom inte MeTIMP och TGTP kunde detekteras utfördes inga 

ytterligare analyser med denna kolon. För de övriga substanserna genomfördes metoder där 

flöde, gradientprogram och startförhållande varierades. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas de erhållna kromatografiresultaten. För tydlighetens skull presenteras 

resultaten substans för substans. De kvalitetsmått som följdes var retentionsfaktor (k’), 

asymmetri (As), bottental (N) och upplösning (Rs). Måtten varierade något på grund av att 

olika mjukvaror med olika egenskaper användes. Ett exempel är hur måttet asymmetri 

användes för samtliga substanser förutom dXTP och oxo-dGXP. För dessa användes istället 

upplösning som kvalitetsmått vilket var praktiskt då flera substanser analyserades 

tillsammans. Anledningen till att asymmetri inte användes här var att inga jämförbara 

beräkningar kunde utföras av aktuell mjukvara. Se Appendix 3 för kompletta 

beräkningsformler. 

 

5.1 Rifampicin 

RIF identifierades redan vid de första försöken och gav överlag visuellt fina kromatogram. 

Substansen gav tydliga toppar för samtliga tre kolonner. Överlag var isokratiska analyser vid 

låga pH att föredra då dessa metoder genererade höga bottental, symmetriska toppar och korta 

analystider. På amidkolonnen var NH4HCO2-bufferten att föredra medan NH4Ac bör 

användas på ZIC-HILIC- och ZIC-pHILIC-kolonnerna. I tabell 8 ses hur analyserna med 

NH4Ac genererade olika bottental och asymmetri kolonnerna emellan. Märk att inga resultat 

erhölls från amidkolonnen. 

 

Tabell 8. Jämförelser mellan kolonnerna ZIC-HILIC och ZIC-pHILIC under samma betingelser. Analyserna utfördes med 
90:10 ACN:NH4Ac 50 mM pH 4 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,3 mL/min. 

Kolonn tr (min) k' As N 

ZIC-HILIC 1,796 0,16 1,16 3 000 
ZIC-HILIC 1,781 0,15 1,12 3 096 
ZIC-pHILIC 1,336 0,57 1,99 231 
ZIC-pHILIC 1,342 0,58 1,91 203 
ZIC-pHILIC 1,347 0,58 1,97 174 

 

För att se hur kvalitetsmåtten påverkades när en parameter i taget varierades utfördes analyser 

där jonstyrkan var 10, 30 och 50 mM. I figur 23 illustreras hur bottental och retentionsfaktor 

påverkades av varierande jonstyrka. Inget linjärt samband upptäcktes här. Som figuren visar 

medförde 50 mM störst retentionsfaktor och högt bottental medan 30 mM genererade det 

motsatta.  
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Figur 23. Jämförelser med olika jonstyrka där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 
 

De bästa kromatogrammen för substansen gällande bottental och symmetri erhölls från ZIC-

HILIC-kolonnen och ses i figur 24. Skillnaden mellan dessa analyser var att 1 utfördes under 

isokratiska förhållanden medan 2 var en gradientanalys.   

 

 

Figur 24. Jämförelse mellan isokratisk analys och gradientanalys. Analys 1 utfördes med 90:10 ACN:NH4Ac 20 mM pH 3,5 
under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,3 mL/min. Analys 2 utfördes med 90:10 ACN:NH4Ac 20 mM pH 3,5 
som startförhållande. Mobilfas B som innehöll NH4Ac 20 mM pH 3,5 tillsattes direkt och ökade till 40 % under 5 min. 
Detta hölls konstant i 10 min följt av 15 min ekvilibrering. Temperaturen var 50 °C och flödet 0,3 mL/min. Kolonn: ZIC-
HILIC. 

 

5.2 25-desacetylrifampicin  
AcRIF retarderades generellt bra. Till skillnad från RIF erhölls mycket goda resultat i form av 

höga bottental och bra symmetri även vid höga pH, faktum är att de bästa resultaten erhölls 

här. Gradientanalyser gav lika tydliga toppar som isokratiska. De buffertar som gav bäst 

resultat med avseende på bottental var på amidkolonnen NH4HCO2 medan NH4Ac gav bäst 
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resultat på ZIC-HILIC-kolonnen. Inga analyser utfördes med ZIC-pHILIC. I figur 25 ses att 

AcRIF följde samma trend som RIF på amidkolonnen eftersom inget linjärt samband sågs när 

endast jonstyrkan ändrades. Bäst retentionsfaktor erhölls vid 50 mM medan 30 mM gav högst 

bottental.    

   

 
Figur 25. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

 

Kromatografin försämrades vid högre temperaturer. Som ses i figur 26 erhölls lägre bottental 

och sämre symmetri vid höga temperaturer. 

 

 
Figur 26. Jämförelse mellan erhållna kromatogram vid 50 °C (1) respektive 25 °C (2). Analyserna utfördes med 90:10 ACN: 
NH4HCO2 10 mM pH 7,5 under isokratiska förhållanden med flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid.  

 

I och med att AcRIF retarderades dåligt och eluerade ut nästan samtidigt som lösningsmedlet 

under många av försöken testades en annan mobilfassammansättning. Andelen vatten, som 

var den pådrivande fasen, minskades vilket resulterade i bättre retentionsfaktor och högre 

bottental. Detta illustreras i figur 27.   
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Figur 27. Jämförelse mellan olika mobilfassammansättningar där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes 
med 1: 90:10 och 2: 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. 
Kolonn: amid. 
 

5.3 Etambutol 

ETA var mycket svår att detektera med aktuella instrument. Substansen syntes aldrig under 

isokratiska förhållanden. Däremot misstänks den ha kromatograferat svagt då 

jonstyrkegradienter på amidkolonnen utfördes. Den metod som nyttjades bestod av mobilfas 

A innehållandes ACN + 10 mM AcOH och mobilfas B bestående av vatten + 10 mM AcOH. 

Startförhållandet var A:B 80:20 där sedan mobilfas B ökades till 40-50 % under 10-15 

minuter. Flödet var 0,25 mL/min och temperaturen 25 °C.  

 

5.4 Pyrazinamid 
PYR kunde inte identifieras i detta projekt men misstänks ha eluerat med lösningsmedlet och 

därmed inte retarderats alls. Inga metodförsök har därför kunnat dokumenteras.  

 

5.5 Amikacin 
AMI var svårdetekterad med aktuella instrument. I figur 28 visas ett kromatogram där AMI 

misstänks ha identifierats. Som jämförelse ses ett blankprov innehållandes 50:50 H2O:MeOH.  
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Figur 28. Analys av AMI som utfördes med startförhållande A:B 10:90 där A: NH4HCO2  5 mM + HCOOH pH 2,5 och B: ACN 
+ HCOOH pH 2,5. B hölls konstant i 0,5 min varefter A ökade till 90 % under 1 min. Detta hölls konstant 9 min följt av 10 
min ekvilibrering. Flödet var 0,6 mL/min och temperaturen 25 °C. Kolonn: ZIC-HILIC.      

  

5.6 Isoniazid 
För ISO erhölls visuellt tydliga toppar på samtliga tre kolonner. Som ses i figurerna 29 och 30 

erhölls bäst resultat med avseende på bottental och symmetri med ZIC-HILIC-kolonnen. 

Däremot gav denna kolonn sämre retentionsfaktor än de övriga. Då NH4HCO2 användes som 

buffert kunde inte substansen identifieras på ZIC-pHILIC-kolonnen vilket förklarar varför det 

endast syns två toppar i figur 29. 

 

Jonstyrkegradienter utfördes på amid- och ZIC-HILIC-kolonnen. Dessa försök visade att 

gradienterna gav liknande resultat som de isokratiska analyserna gällande asymmetri. Av 

tidspraktiska skäl lades dock tyngdpunkten på isokratiska analyser vid metodutvecklingen av 

ISO. 
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Figur 29. Analys av ISO med ZIC-HILIC-kolonnen (1) och amidkolonnen (2) under samma betingelser. Analyserna utfördes 
med 90:10 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,3 mL/min. 

 

 

 
Figur 30. Analys av ISO med amidkolonnen (1), ZIC-HILIC-kolonnen (2) och ZIC-pHILIC-kolonnen (3) under samma 
betingelser. Analyserna utfördes med 90:10 ACN:NH4Ac 50 mM pH 4 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 
0,3 mL/min. Värt att uppmärksamma är att den sista toppen i kromatogrammet härrör från en känsligare detektor och 
därmed genererar högre signalintensitet än de övriga två. 

 

Likt exempelvis RIF och AcRIF märktes inget linjärt samband mellan jonstyrka och 

retentionsfaktor. Dock sågs för första gången ett sådant samband mellan jonstyrka och 

bottental, ju högre jonstyrka desto lägre bottental. Detta illustreras i figur 31. 
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Figur 31. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 
 

Vid försök med varierande pH på amidkolonnen (se figur 32) erhölls höga bottental och stor 

retentionsfaktor vid låga pH. Höga pH genererade jämförelsevis lägre bottental samt större 

retentionsfaktor. Inga uppenbara trender observerades mellan retentionsfaktor och pH vilket 

delvis föranleddes av stor spridning inom de olika metoderna. Däremot sågs ett linjärt 

samband mellan bottental och pH vilket tydligt illustreras i figuren. 

 

 
Figur 32. Jämförelser mellan olika pH där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 ACN:NH4HCO2 
10 mM under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

 

På amidkolonnen utfördes även analyser där temperaturen varierades. I tabell 9 ses hur 

retentionsfaktorn minskade med ökande temperatur. Dessutom försämrades symmetrin och 

bottentalen vilket indikerade att lägre temperaturer var att föredra vid analys av ISO på denna 

kolonn. Inga jämförbara analyser med högre temperaturer utfördes på de övriga kolonnerna.  

 
Tabell 9. Analys av ISO med varierande temperatur och i övrigt samma betingelser. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 10 mM pH 7,5 under isokratiska förhållanden vid flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

Temperatur (°C) tr (min) k' As N 

25 2,496 0,89 1,35 1 151 
25 2,503 0,85 1,21 1 155 
50 2,140 0,53 1,50 826 
50 2,159 0,61 1,47 871 
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5.7 Acetylisoniazid 

Metaboliten AcISO retarderade liksom ISO överlag bra. De kolonner som renderade högst 

bottental var ZIC-HILIC och ZIC-pHILIC, dock utfördes flest analyser på amidkolonnen. 

Analyser med ZIC-HILIC gav även bättre symmetri än de två andra kolonnerna. I figur 33 

visas en jämförelse mellan samtliga kolonner under samma betingelser. 

 

 
Figur 33. Analys av AcISO med amidkolonnen (1), ZIC-HILIC-kolonnen (2) och ZIC-pHILIC-kolonnen (3) under samma 
betingelser. Analyserna utfördes med 90:10 ACN:NH4Ac 50 mM pH 4 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 
0,3 mL/min. Värt att uppmärksamma är att den sista toppen i kromatogrammet härrör från en känsligare detektor och 
därmed genererar högre signalintensitet än de övriga två. 
 

När jonstyrka varierades och de övriga parametrarna hölls konstanta påvisades återigen ingen 

linjäritet mellan jonstyrka och bottental/retentionsfaktor med amidkolonnen. Unikt för AcISO 

var dock att bottentalen hölls relativt höga och konstanta vid varierande jonstyrka. Inga 

motsvarande analyser genomfördes med de övriga kolonnerna. 

 

En intressant iakttagelse gällande ZIC-HILIC-kolonnen var att parametern flöde hade 

tämligen stort inflytande på bottentalet. Som ses i tabell 10 erhölls högst bottental vid ett lägre 

flöde. Däremot påverkades inte retentionsfaktor och asymmetri nämnvärt av flöde varför det 

lägre är att föredra. 

 

Tabell 10. Analys av AcISO med varierande flöde och i övrigt samma betingelser. Analyserna utfördes med 95:5 
ACN:NH4Ac 10 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C. Kolonn: ZIC-HILIC. 

Flöde (mL/min) tr (min) k' As N 

0,20 4,463 0,63 1,24 3 432 
0,30 2,944 0,73 1,28 2 885 
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I och med att AcISO eluerade ut tidigt (retentionsfaktor < 1) testades mobilfassamman-

sättningar innehållandes större andel organiskt lösningsmedel. Dessa försök visade att en 

mobilfas innehållandes mer vatten genererade snabbare eluering av analyten och därmed 

mindre retentionsfaktor, se figur 34. Eftersom en mobilfassammansättning med mindre andel 

vatten gav större retentionsfaktor och även högre bottental föredrogs denna. 

 

 
Figur 34. Jämförelse mellan olika mobilfassammansättningar där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes 
med 1: 90:10 och 2: 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. 
Kolonn: amid. 
 

5.8 Metformin 

MET var den substans som flest metoder kunde tillämpas på då retentionsfaktorn alltid var 

större än 1 (se figur 35–38). Med samtliga kolonner erhölls kromatogram med symmetriska 

toppar och bottental > 1000. Retentionsförmågan hos de olika kolonnerna var: ZIC-HILIC < 

ZIC-pHILIC < amid. Detta illustreras i figur 35. 
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Figur 35. Analys av MET med ZIC-HILIC-kolonnen (1), ZIC-pHILIC-kolonnen (2) och amidkolonnen (3) under samma 
betingelser. Analyserna utfördes med 90:10 ACN:NH4Ac 50 mM pH 4 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 
0,3 mL/min. 

 

Liksom för de övriga substanserna utfördes flest analyser av MET med amidkolonnen. Bland 

annat utfördes analyser där jonstyrka varierades vid olika pH (figur 36 och 37). Återigen sågs 

inga tydliga linjära samband mellan jonstyrka och retentionsfaktor. Däremot sågs ett linjärt 

samband mellan bottental och jonstyrka. Störst retentionsfaktor samt högst bottental erhölls 

vid analyser med låg jonstyrka. 

 

 
Figur 36. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 
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Figur 37. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 7,5 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

 

Även på ZIC-HILIC-kolonnen genomfördes analyser där jonstyrkan varierades. Som figur 38 

visar erhölls ett signifikant högre bottental vid låg jonstyrka (20 mM) jämfört med hög (50 

mM). Dessutom retarderades substansen mer vid låg jonstyrka än vid hög. 

 

 
Figur 38. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där 1: 50 mM och 2: 20 mM, övriga betingelser hölls konstanta. Analyserna 
utfördes med 90:10 ACN:NH4Ac pH 4 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,3 mL/min. Kolonn: ZIC-HILIC. 

 

5.9 Moxifloxacin 
MOX kromatograferade med de flesta metoderna och på samtliga kolonner. I figur 39 ses en 

jämförelse mellan amid- och ZIC-HILIC-kolonnen. En likadan metod genomfördes på ZIC-

pHILIC med undantaget att en annorlunda mobilfassammansättning användes varför denna 

inte visas i figuren. 
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Figur 39. Analys av MOX med amid- (1) och ZIC-HILIC-kolonnen (2) under samma betingelser. Analyserna utfördes med 
90:10 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. 

 

En egenskap som återfanns hos samtliga fluorokinoloner var en betydande asymmetri på 

topparna, något som särskilt ses i figur 40 där också en jämförelse mellan mobilfas-

sammansättningar visas. Retentionsfaktorn blev större då andelen organiskt lösningsmedel 

ökade samtidigt som symmetrin och bottentalen försämrades. 

 

 
Figur 40. Jämförelse mellan olika mobilfassammansättningar där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes 
med 1: 90:10 och 2: 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. 
Kolonn: amid. 
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När jonstyrkan vid lågt pH varierades på amidkolonnen sågs liknande trender som för övriga 

substanser. Vid analys av varierande jonstyrka vid högre pH konstaterades stora skillnader i 

bottental. Detta åskådliggörs i figur 41. 

 

 
Figur 41. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 7,5 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

 

5.10 Levofloxacin 
Substansen LEV kromatograferade på samtliga kolonner men gav överlag asymmetriska 

toppar. Högst bottental och bäst symmetri genererade ZIC-pHILIC-kolonnen, dock uppstod 

viss varians mellan analyserna inom samma metod. Med ZIC-HILIC-kolonnen varierades 

flera olika parametrar utan att kromatografin förbättrades. Denna kolonn gav genomgående 

låga bottental samt betydande asymmetri. Flest analyser genomfördes med amidkolonnen där 

högst bottental erhölls vid hög jonstyrka. Detta visas i figur 42, där det även illustreras hur låg 

jonstyrka gav upphov till störst retentionsfaktor.  

 

 
Figur 42. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där 1: 30 mM, 2: 50 mM och 3: 10 mM, övriga betingelser hölls konstanta. 
Analyserna utfördes med 90:10 ACN:NH4HCO2 pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. 
Kolonn: amid. 
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Som för de övriga substanserna erhölls ett sämre resultat vid gradientanalyser jämfört med 

isokratiska analyser med avseende på symmetri, detta illustreras i figur 43. 

 

 
Figur 43. Jämförelse mellan isokratisk analys och gradientanalys. Analys 1 utfördes med 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 
under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Analys 2 utfördes med 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3 
som startförhållande. Mobilfas B som innehöll NH4HCO2 10 mM pH 3 tillsattes direkt och ökade till 40 % under 10 min 
följt av 15 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C och flödet 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

 

Gällande mobilfassammansättningen observerades samma mönster för LEV som för MOX, 

det vill säga ju högre andel organiskt lösningsmedel desto lägre bottental, sämre symmetri och 

större retentionsfaktor. Att variera temperaturen var av betydelse för retentionsfaktorn och 

symmetrin, dock påverkades inte bottentalet nämnvärt av denna parameter (se tabell 11).  

 
Tabell 11. Analys av LEV med varierande temperatur och i övrigt samma betingelser. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 10 mM pH 7,5 under isokratiska förhållanden vid flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

Temperatur (°C) tr (min) k' As N 

25 2,701 0,96 2,01 417 
25 2,544 0,86 2,10 527 
50 2,187 0,58 1,28 582 
50 2,150 0,57 1,59 513 

 

5.11 Ciprofloxacin 
CIP gav visuellt tydliga toppar på samtliga kolonner bortsett från viss asymmetri. Liksom 

tidigare utfördes flest analyser på amidkolonnen vilken också gav högst bottental och bäst 

symmetri (se tabell 12). 
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Tabell 12. Jämförelser mellan kolonnerna under samma betingelser. Analyserna utfördes med 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM 
pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

Kolonn tr (min) k' As N 

amid 5,959 3,23 1,94 677 
amid 5,965 3,17 2,06 635 
ZIC-pHILIC 2,158 0,56 3,19 236 
ZIC-pHILIC 2,130 0,64 2,10 278 

 

Substansen identifierades endast vid sura och neutrala förhållanden vilket visas i figur 44. 

Motsvarande analys utfördes även vid pH 10 där ingen topp kunde påvisas. 

 

 
Figur 44. Jämförelser mellan olika pH där övriga betingelser var konstanta. Topp 1 analyserades vid pH 7,5 och topp 2 
analyserades vid pH 3. Analyserna utfördes med 90:10 ACN:NH4HCO2 10 mM under isokratiska förhållanden vid 25 °C och 
flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 
 

När jonstyrkan varierades upptäcktes linjära samband mellan jonstyrka och retentions-

faktor/bottental. Det uppmärksammades att högre jonstyrka medförde högre bottental (se figur 

45). Dessutom observerades att högre jonstyrka även gav upphov till bättre toppsymmetri.  

 

 
Figur 45. Jämförelser mellan olika jonstyrkor där övriga betingelser var konstanta. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 
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5.12 Sammanställda kromatogram 
Då en av frågeställningarna för projektet var om en gemensam metod för samtliga 

förstahandsläkemedlen vid behandling av TB kunde tas fram undersöktes detta på samtliga 

kolonner. Den kolonn som renderade bäst separation var amidkolonnen. I figur 46 visas hur 

de aktuella substanserna kromatograferade för den metod som gav bäst separation. Varken 

ETA eller PYR kunde detekteras med denna metod varför de inte syns i figuren. 

 

 
Figur 46. Sammanställt kromatogram där förstahandsläkamedlen vid TB visas. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4HCO2 50 mM pH 3 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,25 mL/min. Kolonn: amid. 

 

Även de tre fluorokinolonerna som används som andrahandsläkemedel vid behandling av TB 

har sammanställts i ett och samma kromatogram (se figur 47).  

 

 
Figur 47. Sammanställt kromatogram där fluorokinolonerna som används mot TB visas. Analyserna utfördes med 90:10 
ACN:NH4Ac 20 mM pH 3,5 under isokratiska förhållanden vid 25 °C och flöde 0,3 mL/min. Kolonn: ZIC-HILIC. 
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5.13 Metyltioinosinmonofosfat 
MeTIMP analyserades på SYS1 och SYS3 med amid- och ZIC-HILIC-kolonnen. Den kolonn 

som genererade toppar var ZIC-HILIC. Metoderna som utformades för substansen omfattade 

enbart jonstyrkegradienter vid basiska förhållanden. Olika gradientprogram testades, bland 

annat varierades startförhållande för mobilfaserna vilket illustreras i figur 48. Som ses i 

figuren medförde varierande andel organiskt lösningsmedel ingen skillnad i symmetri.  

 

 
Figur 48. Jämförelse mellan olika gradientprogram. Analys 1 utfördes med 80 % 90:10 ACN:(NH4)2CO3 50 mM pH 8 som 
startförhållande (mobilfas A). Mobilfas B som innehöll (NH4)2CO3 50 mM pH 8 tillsattes direkt och ökade till 50 % under 5 
min. Detta hölls konstant i 10 min följt av 10 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C och flödet 0,3 mL/min. Analys 2 
utfördes under samma betingelser bortsett från att startförhållandet bestod av 90 % mobilfas A. Kolonn: ZIC-HILIC. 

 

I figur 49 visas resultatet av jämförelser mellan olika buffertar. En markant visuell förbättring 

uppstod då (NH4)2CO3 användes istället för NH4HCO2 vilket delvis beror på bättre symmetri. 
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Figur 49. Jämförelse mellan olika buffertar där 1: (NH4)2CO3 och 2: NH4HCO2. Analyserna utfördes med 90 % 90:10 ACN:X 
50 mM pH 8 som startförhållande. Mobilfas B som innehöll X 50 mM pH 8 tillsattes direkt och ökade till 50 % under 5 
min. Detta hölls konstant i 10 min följt av 10 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C och flödet 0,3 mL/min. Kolonn: 
ZIC-HILIC. 

 

På ZIC-HILIC-kolonnen utfördes försök där temperaturen varierades. I figur 50 illustreras hur 

varken retentionstiden eller symmetrin påverkades vid varierande temperatur.  

 

 
Figur 50. Analys av MeTIMP med varierande temperatur där 1: 60 °C och 2: 25 °C. Analyserna utfördes vid flödet 0,3 
mL/min med 90:10 ACN:(NH4)2CO3 50 mM pH 7,2 som startförhållande (mobilfas A). Mobilfas B som innehöll (NH4)2CO3 
50 mM pH 7,2 tillsattes direkt och ökade till 50 % under 10 min. Detta hölls konstant i 10 min följt av 15 min ekvilibrering. 
Kolonn: ZIC-HILIC. 
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5.14 Tioguanintrifosfat 
Substansen var svår att identifiera med tillgänglig detektor. Detta beror på att substansen 

absorberade dåligt vid den valda våglängden. ZIC-HILIC var den enda kolonnen som 

renderade identifierbara toppar vilket visas i figur 51. Dessa kromatogram är hämtade från 

metoder med olika jonstyrkegradienter. TGTP analyserades utan framgång med samma 

metoder som genererade visuellt tydliga toppar för de endogena substanserna nedan (5.15, 

5.16). 

 

 
Figur 51. Jämförelser mellan olika jonstyrkegradienter där övriga betingelser hölls konstanta. Mobilfas A (90:10 
ACN:(NH4)2CO3 50 mM pH 8) och mobilfas B ((NH4)2CO3 50 mM pH 8) användes i båda metoderna. Startförhållandet var 1:  
100 % mobilfas A och 2: 90 % mobilfas A . Mobilfas B tillsattes direkt till 50 % under 1: 5 min och 2: 10 min. Detta hölls 
konstant i 10 min följt av 15 min ekvilibrering. Flödet var 0,3 mL/min och temperaturen 25 °C. Kolonn: ZIC-HILIC. 
 

5.15 Deoxyadenosintrifosfat och deoxycytidintrifosfat 
dATP och dCTP analyserades på ZIC-HILIC-kolonnen utan att kunna identifieras. Trots att 

olika temperaturer (25 °C och 60 °C) och jonstyrkegradienter testades erhölls inga toppar. De 

övriga förutsättningarna vid dessa analyser var höga pH, (NH4)2CO3-buffert och ett flöde på 

0,3 mL/min. 

 

Med amidkolonnen lyckades substanserna identifieras och tydliga toppar erhölls. I figur 52 

redovisas hur kromatografin påverkades av olika flöden och jonstyrkegradienter. Något som 

tydligt ses i figuren är att metod 2 gav bäst kromatogram med avseende på upplösning. Vid 

höga flöden erhölls undermålig baslinjeseparation medan låga flöden gav upphov till breda 

och asymmetriska toppar. 
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Figur 52. Jämförelser mellan olika flöden och jonstyrkegradienter där övriga betingelser hölls konstanta. Flödena som 
provades var 1: 1 mL/min, 2: 0,5 mL/min och 3: 0,25 mL/min. Mobilfas A (80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) 
och mobilfas B ((NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) användes i samtliga metoder. Startförhållandet var 100 % mobilfas A. 
Mobilfas B tillsattes direkt till 37,5 % under 1: 5 min, 2: 10 min och 3: 20 min följt av 5-10 min ekvilibrering. 
Temperaturen var 25 °C. Kolonn: amid. 

 

För att optimera analystiden och få topparna att eluera ut tidigare ökades andelen H2O i 

mobilfasen. Resultaten av dessa försök ses i figur 53 där det tydligt visas att detta påverkade 

kromatogrammens utseende negativt. Trots att olika flöden och jonstyrkeprogram testades 

med dessa startförhållanden erhölls väsentligt sämre resultat än med tidigare metod. 

Visserligen erhölls tidigare eluering av analyterna men baslinjeseparationen försämrades. 
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Figur 53. Jämförelser mellan olika flöden och jonstyrkegradienter där övriga betingelser hölls konstanta. Flödena som 
provades var 1: 0,5 mL/min och 2: 0,25 mL/min. Mobilfas A (70:30 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) och mobilfas B 
((NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) användes i samtliga metoder. Startförhållandet var 100 % mobilfas A. Mobilfas B 
tillsattes direkt till 37,5 % under 1: 10 min och 2: 20 min följt av 5-10 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C. Kolonn: 
amid. 

 

Ytterligare försök att minska analystiden utfördes där parametern flöde kom att varieras. Som 

ses i figur 54 resulterade låga flöden i hög upplösning, dock genererade dessa flöden också 

relativt långa analystider. 

 

 
Figur 54. Jämförelser mellan olika flöden där övriga betingelser hölls konstanta. Flödena som provades var 1: 1 mL/min 
och 2: 0,5 mL/min. Mobilfas A (80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM+ 0,2 % NH4OH) och mobilfas B ((NH4)2CO3 10 mM+ 0,2 % 
NH4OH) användes i samtliga metoder. Startförhållandet var 100 % mobilfas A. Mobilfas B tillsattes direkt till 37,5 % 
under 10 min följt av 5 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C. Kolonn: amid. 
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5.16 8-oxodeoxyguanosinmonofosfat, 8-oxodeoxyguanosindifosfat och 8-

oxodeoxyguanosintrifosfat 
Dessa endogena substanser analyserades i samma prov. På amidkolonnen erhölls de bästa 

resultaten med avseende god separation och visuellt tydliga toppar. Stor varians mellan 

systemen noterades då i stort sätt identiska metoder sattes upp på de olika systemen vilket gav 

divergerande kromatogram.  

 

För att undersöka hur upplösningen påverkades av olika flöden och gradientprogram 

varierades dessa parametrar vilket redovisas i figur 55. Metod 2 är att föredra då denna 

medför symetriska toppar och god separation. Denna metod provades även för MeTIMP och 

TGTP utan resultat. 

 

 
Figur 55. Jämförelser mellan olika flöden och jonstyrkegradienter där övriga betingelser hölls konstanta. Flödena som 
provades var 1: 1 mL/min, 2: 0,5 mL/min och 3: 0,25 mL/min. Mobilfas A (80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) 
och mobilfas B ((NH4)2CO3 10 mM+ 0,2 % NH4OH) användes i samtliga metoder. Startförhållandet var 100 % mobilfas A. 
Mobilfas B tillsattes direkt till 37,5 % under 1: 5 min, 2: 10 min och 3: 20 min följt av 5-10 min ekvilibrering. 
Temperaturen var 25 °C. Kolonn: amid. 

 

För att reducera analystiden minskades andelen organiskt lösningsmedel i mobilfas A (se 

figur 56). Detta medförde kortare analystider men gav betydande asymmetri i jämförelse med 

tidigare analyser. 
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Figur 56. Jämförelser mellan olika flöden och jonstyrkegradienter där övriga betingelser hölls konstanta. Flödena som 
provades var 1: 0,5 mL/min och 2: 0,25 mL/min. Mobilfas A (70:30 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) och mobilfas B 
((NH4)2CO3 10 mM + 0,2 % NH4OH) användes i samtliga metoder. Startförhållandet var 100 % mobilfas A. Mobilfas B 
tillsattes direkt till 37,5 % under 1: 10 min och 2: 20 min följt av 5-10 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C. Kolonn: 
amid. 

 

Eftersom kromatografin inte förbättrades då andelen organiskt lösningsmedel minskades 

genomfördes analyser där flödet istället varierades. I figur 57 illustreras tydligt hur en metod 

med högre flöde medförde bristande kromatografi med tanke på dålig separation. 

 

 
Figur 57. Jämförelser mellan olika flöden där övriga betingelser hölls konstanta. Flödena som provades var 1: 1 mL/min 
och 2: 0,5 mL/min. Mobilfas A (80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM+ 0,2 % NH4OH) och mobilfas B ((NH4)2CO3 10 mM+ 0,2 % 
NH4OH) användes i samtliga metoder. Startförhållandet var 100 % mobilfas A. Mobilfas B tillsattes direkt till 37,5 % 
under 10 min följt av 5 min ekvilibrering. Temperaturen var 25 °C. Kolonn: amid. 
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6 Diskussion 
Instrumentering 

Vid installationen av den första kolonnen som kom att testas på SYS2 upptäcktes att 

pumparna i HPLC-systemet inte fungerade felfritt då mottrycket blev orimligt högt även vid 

låga flöden. Detta tros bero på att backventilerna i pumpsystemet slutade fungera vid tillförsel 

av vattenfas. För att lösa detta problem uteslöts mobilfaser innehållandes enbart vatten. 

Exempelvis bestod mobilfas A ofta av en sammansättning innehållandes 90:10 (organiskt 

lösningsmedel:vattenbuffert) istället för det naturliga som hade varit A: 100 % organiskt 

lösningsmedel och B: 100 % vattenbuffert. Om systemen hade fungerat felfritt hade gärna 

brantare jonstyrkegradienter provats i hopp om att förbättra kromatografin. De flesta 

gradienter som applicerades omfattade en buffertökning från 10 % till max 50 % under 5–10 

minuter. I jämförelse med de artiklar som studerats där jonstyrkegradienter utformats för 

HILIC-teknik var de framtagna gradientprogrammen mer plana. Å andra sidan kan en alltför 

snabb gradient medföra att jämvikt mellan mobilfas och stationärfas inte hinner ställa in sig 

vilket kan påverka kromatografin negativt. Vid ofullständig jämvikt kan retentionstiderna 

påverkas olika mycket från försök till försök vilket medför att de inte blir jämförbara.  

 

För att hinna genomföra många analyser användes flera HPLC-system samtidigt. Detta 

medförde att de erhållna resultaten skilde sig åt systemen emellan. Som exempel genomfördes 

identiska analyser av oxo-dGXP och dXTP där substanserna på SYS3 resulterade i tydliga 

toppar medan de på SYS2 inte identifierades alls. Detta kan förklaras genom att detektorn i 

SYS2 utförde mätningar vid flera våglängder samtidigt medan de övriga systemen mätte 

signaler vid en konstant våglängd. Detektorn i SYS2 var således en mindre känslig detektor 

än de övriga. På samma sätt förklaras varför topparna i figur 33 (AcISO) divergerar så pass 

mycket i intensitet trots att samma vial använts. Det upptäcktes även variation i toppintensitet 

inom systemen, främst på SYS2. Då också lösningsmedelstopparna varierade i intensitet 

drogs slutsatsen att problemet måste härstamma från injektionsmomentet där förmodligen 

olika volymer analyt injicerades från gång till gång. Skillnaderna i intensitet bidrog till dålig 

repeterbarhet vilket också var anledningen till varför samtliga metoder utfördes minst två 

gånger för varje analyt. 

 

De våglängder som valdes vid försöken hämtades från projektets handledare. Gällande de 

svårdetekterade substanserna PYR, ETA, AMI och TGTP testades flera olika våglängder i 

hopp om att lyckas identifiera föreningarna. I en artikel skriven av Shewiyo med flera  
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framgick att ETA saknar UV-absorberande egenskaper och därför derivatiserades innan 

analys för att sedan detekteras vid 450 nm [55]. Att utföra denna derivatisering ingick inte i 

detta projekt då utarbetade metoder syftar till att provas på MS där ETA tros kromatografera 

ändå. Vid analys av TGTP erhölls kromatogram innehållandes mycket bakgrundsbrus (se 

figur 51) vilket beror på att substansen absorberade med låg intensitet vid den valda 

våglängden (342 nm). Höga våglängder är mer specifika och därför erhålls färre toppar än vid 

låga våglängder.   

 

Parametrar 

Det organiska lösningsmedel som användes vid beredning av mobilfas i projektet var ACN. 

Detta eftersom många artiklar samt kolonntillverkarnas användarmanualer rekommenderade 

detta. Dessutom är ACN det minst pådrivande organiska lösningsmedlet för HILIC-teknik. 

Om mer tid funnits hade metoder utformats där även MeOH testats som mobilfas. Detta hade 

möjligtvis varit en framkomlig väg för de substanser som var svåra att retardera (PYR) samt 

detektera (ETA och AMI). Huruvida MeOH utgör en lämplig mobilfas vid HILIC för de 

aktuella substanserna är tämligen outforskat. De stamlösningar som erhölls i början av 

projektet var beredda i 50:50 MeOH:H2O vilket kan ha påverkat kromatografin i och med att 

ACN genomgående använts som mobilfas. Det hade varit intressant att undersöka om 

kromatografin hade förbättras om referenssubstanserna var lösta i ACN. Troligen hade 

påverkan dock varit liten eftersom de erhållna stamlösningarna späddes i ACN innan 

injektion, andelen MeOH i de färdiga lösningarna var således liten. 

 

De buffertsalter som använts (acetat, formiat och karbonat) valdes på grund av deras löslighet 

i höga koncentrationer i organiskt lösningsmedel samt för deras kompabilitet med MS. Dessa 

organiska syror är flyktiga och lågmolekylära vilket ger upphov till förbättrad jonisation och 

evaporering vid MS [56]. Ett annat buffertsalt som kan nyttjas vid HILIC är fosfat som dock 

är oförenligt med ovan nämnda detektor på grund av utfällning.  Fördelen med fosfatbuffert i 

detta projekt hade varit att den har högre UV-detektionskänslighet än de övriga salterna [43].  

 

Jonstyrkan visades ha liten inverkan på retentionstid och toppsymmetri hos substanserna. 

Undantaget var ISO och dess metabolit där högre jonstyrka medförde bättre symmetri på 

amidkolonnen. Dessa resultat överensstämmer med den tidigare nämnde artikeln skriven av 

Danaceau, där låga jonstyrkor gav upphov till asymmetriska toppar på grund av 

sekundärinteraktioner [50].   
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Vad gäller temperaturens inverkan på HILIC råder det delade meningar. I en artikel skriven 

av Louw med flera beskrivs hur ökad temperatur genererar snabbare analyser [57]. Detta 

förklaras genom att jämvikten förskjuts till mobilfasen vid höga temperaturer och därmed 

medför minskad retention. Motsatsen har beskrivits av Johnsen med flera där det 

uppmärksammades hur lägre temperaturer reducerade retentionen av nukleotider [58]. Detta 

förklarades genom att höga temperaturer medförde större hydrofil interaktion med 

vattenlagret och därmed ökad retention. I detta projekt sågs hur TB- och diabetesläkemedlen 

genererade kortare retentionstider vid högre temperaturer. På grund av tidbrist utfördes inte 

liknande försök för de övriga substanserna, något som dock hade varit intressant med tanke på 

de resultat som erhölls av Johnsen och hans team (som också analyserade nukleotider). 

 

Kolonner 

De kolonner som gav bäst resultat med avseende på flest identifierade substanser var XBridge 

Amide och ZIC-HILIC. Med dessa kolonner lyckades lika många substanser (12 stycken) 

identifieras. Beroende på vilka substanser som önskas analyseras bör olika kolonner 

användas. AMI bör analyseras på ZIC-HILIC-kolonnen då den inte kunnat retarderas på de 

övriga kolonnerna. Likartade resultat i form av asymmetri och bottental erhölls från både 

amid- och ZIC-HILIC-kolonnen. Detta talar för att den tidigare beskrivna hydrofila 

fördelningsmekanismen i detta fall verkar vara den avgörande faktorn vid 

retentionsprocessen. Likt det som beskrivits i teorin upptäcktes att de svaga elektrostatiska 

interaktionerna var av mindre betydelse. ZIC-pHILIC visades vara mindre lämplig vid analys 

av aktuella substanser då den genomgående genererade något sämre resultat än ZIC-HILIC. 

Detta tros bero på färre bottnar hos kolonnen. 

 

De bottental som erhållits under detta projekt har varit relativt låga jämfört med 

kolonntillverkarnas testrapporter. Exempelvis erhölls bottental på högst 3 000 med 

amidkolonnen medan testrapporten visade 6 000 bottnar. På likvärdigt sätt genererade de 

övriga kolonnerna ungefär hälften så låga bottental som kolonntillverkarnas rapporter visade. 

Antalet bottnar beror på kolonnens längd och även dess partiklar. En faktor som kan påverka 

bottentalet är bland annat pH. Analyser vid pH motsvarande substansens pKa innebär att 

analyten dissocierat till 50 % ({HA} = {A
-
}) vilket kan medföra toppbreddning. Detta blir 

påtagligt i HILIC där joninteraktioner är en retentionsmekanism.   
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HILIC-mekanismer 

Samtliga substanser med undantag av RIF är mycket polära och retarderar således dåligt med 

traditionell RPLC. Anledningen till detta är den opolära stationärfas samt polära mobilfas som 

återfinns hos RPLC. Då polära analyter föredrar en polär miljö retarderas de inte utan eluerar 

med lösningsmedlet. Med HILIC retarderas de polära föreningarna på grund av 

förskjutningen mot den polära stationärfasen relativt den mer opolära mobilfasen, vilket ger 

upphov till hydrofila interaktioner. Generellt är elueringsordningen med HILIC ortogonal 

(omvänd) till RPLC. 

 

Som resultatet visar kunde samtliga substanser bortsett från PYR identifieras med HILIC-

teknik där DAD och UV använts som detektor. Då PYR påminner mycket om ISO strukturellt 

borde inte denna faktor ha varit avgörande för varför PYR inte lyckades detekteras. Däremot 

skiljer substansernas pKa-värden väsentligt. PYR är den substans med lägst pKa-värde vilket 

kan vara en förklaring till varför den inte har kunnat retarderats. Det låga pKa-värdet medför 

att analyten hela tiden är neutral vilket skulle innebära att joninteraktioner med stationärfasen 

inte borde ha varit möjligt. Dock användes amidkolonnen som i sig är oladdad och därför inte 

har joninteraktion som en retentionsmekanism. Med andra ord borde det vara någon annan 

egenskap hos PYR som gör att den inte går att detekteras med denna teknik. ETA var 

ytterligare en substans som var svår att detektera vilket tros bero på att substansen saknar 

kromofor vilket krävs för att den ska absorbera UV-ljus. Med andra ord borde det gå att 

identifiera ETA med en annan detektor, exempelvis MS. Någon metod där samtliga 

förstahandsläkemedel mot TB kunde identifieras förmåddes således inte tas fram. En 

svårighet med att utveckla en gemensam metod för RIF, AcRIF, ISO, AcISO, PYR och ETA 

är att finna samband mellan deras kemiska egenskaper och de olika parametrarnas påverkan. 

Deras olika strukturer, pKa och funktionella grupper gör det svårt att förutse vilka parametrar 

som kräver optimering. Trots stora strukturella skillnader mellan exempelvis ISO och AcRIF 

eluerade de ut vid samma tid på amidkolonnen (se figur 46). Liknande retentionstider för 

dessa substanser erhölls i många olika metoder. Gällande ISO och dess metabolit beskrivs 

tidigare försök med ZIC- och ZIC-pHILIC i en artikel skriven av Pasáková med flera. Där 

beskrivs bland annat hur retentionsfaktorn inte påverkas vid varierande pH vilket är 

anmärkningsvärt. Detta skulle kunna indikera att de elektrostatiska interaktionerna inte är en 

betydande retentionsmekanism för de zwitterjoniska HILIC-kolonnerna. Något som också 

påvisades i artikeln och som även kan styrkas av resultaten i detta projekt är hur jonstyrkan 
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har liten påverkan på retentionen. I artikeln undersöktes jonstyrkor mellan 0,5–5 mM medan 

jonstyrkorna som undersöktes i detta projekt var 10–50 mM [59]. 

 

Stor vikt lades vid identifieringen av AMI som tidigare misslyckats med de metoder som för 

de övriga TB-läkemedlen varit framgångsrika. Två liknande metoder som publicerats av 

Oertel med flera [60] respektive Shen med flera [61] sattes upp där den sistnämnda 

genererade något bättre resultat (se figur 28). För att överhuvudtaget identifiera substansen 

krävdes en tio gånger högre koncentration än för de övriga TB-läkemedlen (100 µg/mL 

jämfört med 10 µg/mL). Dessutom krävdes att upparbetningen av provet utfördes i samma 

mobilfassammansättning som aktuell metod förespråkade. Denna åtgärd sattes in då AMI 

tidigare misstänks ha fastnat innan kolonnen på grund av för stora skillnader mellan aktuell 

mobilfas och det lösningsmedel som substansen upparbetats i (50:50 MeOH:H2O). 

 

Andrahandsläkemedlen MOX, LEV och CIP gav upphov till asymmetriska toppar vid 

samtliga metoder. Detta tros bero på sekundärinteraktioner mellan analyterna och 

stationärfasen vilket uppkommer då analyterna befinner sig i joniserade respektive icke-

joniserade tillstånd. Med tanke på föreningarnas kemiska strukturer och pKa-värden 

föreligger de alltid i laddad form vilket ger upphov till det instabila tillståndet.   

    

För dATP, dCTP, 8-oxo-dGMP, 8-oxo-dGDP och 8-oxo-dGTP erhölls bra resultat med 

amidkolonnen tidigt i projektet, vilket medförde att fokus lades på att optimera analystiderna. 

Därför testades olika flöden där högre sådana medförde försämrad baslinjeseparation. En 

avvägning får således göras där analystiden ställs mot upplösningen. För vidare förbättring av 

separationen mellan dessa analyter bör ovan nämnda parametrar varieras ytterligare. 

Läkemedelsmetaboliterna MeTIMP och TGTP kunde däremot inte identifieras med XBridge 

Amide. Nästa steg borde därför vara att försöka finna en lämplig metod på amidkolonnen som 

möjliggör identifiering av dessa substanser. Detta av praktiska skäl då de endogena 

substanserna ovan framgångsrikt analyserats med denna kolonn. Om mer tid funnits hade fler 

försök med ZIC-HILIC och ZIC-pHILIC utförts. Enligt artikeln Hydrophilic interaction 

chromatography of nucleoside triphosphates with temperature as a separation parameter 

förbättrades symmetrin och retentionsfaktorn med ZIC-pHILIC jämfört med ZIC-HILIC. 

Detta tros bero på att ZIC-pHILIC tål högre pH samtidigt som ZIC-HILIC-kolonnens 

silikabaserade yta kan ge upphov till sekundärinteraktioner vilket medför asymmetri [58]. 
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Det har genomgående varit mycket svårt att förutse kromatogrammens utseenden när olika 

parametrar har varierats. Detta beror på att de exakta retentionsmekanismerna vid HILIC inte 

är fullständigt kända. Flertalet artiklar som studerats har haft olika teorier om vilka parametrar 

som är av störst vikt. Även erhållna resultat i detta projekt visade på motstridigheter. Som 

exempel kan de elektrostatiska interaktionerna ha varit en betydande retentionsmekanism vid 

analys av RIF (se tabell 8). Eftersom substansen, som är laddad vid pH 3, endast 

kromatograferade på zwitterjonkolonnerna dras denna slutsats. Samtidigt verkar 

elektrostatiska interaktioner inte vara en betydande retentionsmekanism vid analys av ISO. I 

figur 29 ses hur liknande retentionsfaktorer erhålls med både amid- och ZIC-HILIC-

kolonnerna. Här tros istället jonstyrkan ha effekt på den elektrostatiska retentionsfaktorn. Vid 

låg jonstyrka (se figur 29) förmodas elektrostatiska interaktioner ha låg påverkan på 

retentionen. Däremot vid hög jonstyrka (se tabell 8 och figur 30) antas de elektrostatiska 

interaktionerna spela in på retentionen då zwitterjonkolonnerna visar på större retention än 

amidkolonnen. 

 

6.1 Vidareutveckling 
Då detta projekt visade att så gott som samtliga substanser kunde identifieras med HILIC-

teknik där DAD/UV användes som detektor borde metodutveckling för MS utgöra nästa steg. 

Eftersom MS ofta är en känsligare detektor och joniserar substanserna istället för att nyttja 

deras kromoforer borde ett bättre resultat erhållas. Att utföra försök med MS som detektor 

vore också av intresse då endast två av fyra förstahandsläkemedel mot TB med säkerhet har 

kunnat identifieras med UV-detektor. För att erhålla en tillämpbar metod med god 

reproducerbarhet och precision krävs mer metodiskt tillvägagångssätt omfattande utförligare 

försök än vad som utförts i detta projekt. Varje parameter (jonstyrka, temperatur, flöde, pH, 

mobilfassammansättning och buffertsalt) bör testas mer grundligt för att se tydligare trender 

och samband. 

 

Om försöken hade utförts på nytt hade större fokus lagts på att förstå de olika 

retentionsmekanismerna. Detta genom att utföra fler analyser med de zwitterjoniska 

kolonnerna. Dessutom hade substansernas pKa-värden tagits i större beaktning, detta hade 

gjort försöksgången mer strukturerad och metodisk. Nackdelen med detta upplägg hade dock 

varit att endast en substans/metod kunnat provas åt gången vilket hade varit tidskrävande.   



59 
 

6.2 Slutsats 
Totalt 16 av 18 av de för projektet aktuella substanser kunde retarderas med HILIC och 

detekteras med UV/DAD-detektor. Substanserna ETA och PYR, som är två 

förstahandsläkemedel vid behandling av TB, var de substanser som av olika orsaker inte 

kunde identifieras med HILIC. Troligtvis kan ETA detekteras med en känsligare detektor 

medan en annan separationsmetod föreslås för PYR. Däremot visar diabetsläkemedlet MET 

stor potential för framtida metodutvecklingar. Substansen genererade symmetriska toppar, 

höga bottental samt stor retentionsfaktor vid samtliga metoder. Stor potential finns även hos 

de endogena substanserna samt läkemedelsmetaboliterna MeTIMP och TGTP. Här erhölls 

god symmetri, höga bottental samt baslinjeseparation mellan de olika substanserna. Syftet att 

undersöka huruvida HILIC är en lämplig separationsmetod för dessa polära föreningar anses 

således vara uppfyllt. Målet att variera olika parametrar för olika kolonner anses vara delvis 

uppfyllt. Om mer tid funnits hade främst ZIC- och ZIC-pHILIC testats mer noggrant liksom 

parametrarna mobilfassammansättning och gradientprogram. 

 

Resultaten i detta projekt visar hur tidskrävande det är att utveckla metoder tillämpbara med 

HILIC-teknik, detta till stor del beroende av de många och komplexa 

retentionsmekanismerna. Ytterligare faktorer som försvårade uppgiften var den mängd 

parametrar och analyter som kom att undersökas samt egen avsaknad av erfarenhet gällande 

metodutveckling. Dock finns det hopp om att lyckas retardera majoriteten av nämnda 

substanser med HILIC-teknik, främst med kolonnerna ZIC-HILIC eller XBridge Amide. 

Utförligare analyser av de olika parametrarnas inverkan samt djupare kunskap om 

retentionsmekanismerna krävs för att kunna utveckla användbara metoder.  
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Appendix 1 – Strukturformler 

 
 Rifampicin        25-desacetylrifampicin 

 

                                                            
         Isoniazid              Acetoisoniazid                Pyrazinamid 

 

 
    Etambutol    Amikacin 
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                      Moxifloxacin                                 Levofloxacin 

 

 
                  Ciprofloxacin            Metformin 

 

 
                    Tioguanintrifosfat      Metyltioniosinmonofosfat 

 

 

 

 



3 
 

 
              Deoxyadenosintrifosfat          Deoxycytidintrifosfat 

 

 
      8-oxodeoxyguanosinmonofosfat                   8-oxodeosyguanosindifosfat 

       

 
                 8-oxodeoxyguanosintrifosfat 



1 
 

Appendix 2 – Försöksgång 
 
Samtliga metoder som har genomförts på SYS2. Flödesenheten var mL/min och temperaturen mättes i °C. Gruppen TB i 
sista kolumnen syftar till de läkemedel som används vid behandling av tuberkulos. 
Kolonn Mobilfas A Mobilfas B Program Flöde Temperatur Analyter 

amid 
 

80:20 ACN:NH4HCO2 

50 mM 
NH4HCO2 
50 mM 

A: 100 % -> 
B: 40 % under 20 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid 
 

80:20 ACN:NH4HCO2  
50 mM 

NH4HCO2  
50 mM 

A: 100 %. Håll A 5 min -> 
B: 40 % under 20 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 3 
 

NH4HCO2 

50 mM 
 

A: 100 %. Håll A 5 min -> 
B: 40 % under 10 min. Håll B 5 
min. Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 3 

NH4HCO2  
50 mM 

A: 100 %. Håll A 5 min -> 
B: 20 % under 5 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 RIF 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 3 

NH4HCO2  
50 mM 

A: 100 % -> 
B: 40 % under 20 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 ISO + AcISO 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 7,5 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 7,5 

NH4HCO2  
50 mM pH 7,5 

A:100 % -> 
B: 50 % under 20 min. Håll B 5 
min. Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN: NH4HCO2 10 
mM pH 7,5 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN: NH4HCO2 10 
mM pH 7,5 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 50 TB + MET 

amid 90:10 ACN: NH4HCO2 10 
mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
30 mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
50 mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 90:10 ACN:NH4HCO2  
10 mM pH 10 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 95:5 ACN:NH4HCO2  
10 mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 

amid 95:5 ACN:NH4HCO2  
10 mM pH 3 

NH4HCO2  
10 mM pH 3 

A: 100 % -> 
B: 40 % under 10 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid 95:5 ACN:NH4HCO2  
10 mM pH 3 

NH4HCO2  
10 mM pH 3 

A: 100 % -> 
B: 40 % under 5 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid ACN + AcOH 10 mM 
 

H20 + AcOH 10 
mM 

A: 80 % -> 
B: 40 % under 10 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid ACN + AcOH 10 mM 
 

H20 + AcOH 10 
mM  

A: 80 % -> 
B: 50 % under 15 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid ACN + AcOH 10 mM   Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 
amid ACN + AcOH 20 mM  

 
H20 + AcOH 20 
mM 

A: 80 % -> 
B: 40 % under 10 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid ACN + AcOH 5 mM  
 

H20 + AcOH  
5 mM 

A: 80 % -> 
B: 40 % under 10 min. 
Ek. 15 min. 

0,25 25 TB + MET 

amid ACN + AcOH 5 mM   Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 
amid 
 

90:10 ACN:NH4Ac 
50 mM pH 4 

 Isokratiskt 10 min. 
 

0,30 
 

25 TB + MET 

ZIC-HILIC 95:5 ACN:NH4Ac 10 mM  Isokratiskt 10 min. 0,20 25 TB + MET 
ZIC-HILIC 95:5 ACN:NH4Ac 10 mM 

 
NH4Ac 10 mM 
 

A: 100 % -> 
B: 20 % under 15 min. Håll B 5 
min. Ek. 15 min. 
 

0,20 25 TB + MET 



2 
 

ZIC-HILIC 95:5 ACN:NH4Ac 10 mM 
pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 
 

0,20 25 TB + MET 

ZIC-HILIC 95:5 ACN:NH4Ac 10 mM 
pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 
 

0,30 25 TB + MET 

ZIC-HILIC ACN + AcOH 5 mM 
 

H20 + AcOH 
5 mM 

90:10. Isokratiskt. 
 

0,30 25 TB + MET 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:NH4HCO2  
10 mM pH 3 

 Isokratiskt 10 min. 0,30 25 TB + MET 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:NH4Ac 
20 mM pH 3,5 

 Isokratiskt 10 min. 0,30 25 TB + MET 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:NH4Ac 
20 mM pH 3,5 

NH4Ac 20 mM 
pH 3,5  

A: 100 % -> 
B: 40 % under 5 min. Håll B 10 
min. Ek. 15 min. 

0,30 25 TB + MET 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:NH4Ac 
20 mM pH 3,5 

NH4Ac 20 mM 
pH 3,5  

A: 100 % -> 
B: 40 % under 5 min. Håll B 10 
min. Ek. 15 min. 

0,30 50 TB + MET 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:NH4Ac 
50 mM pH 4 

 Isokratiskt 10 min. 
 

0,30 25 TB + MET 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:(NH4)2CO3 50 
mM pH 7,2 

 Isokratiskt 15 min. 
 

0,30 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:(NH4)2CO3 50 
mM pH 7,2 

(NH4)2CO3 
50 mM pH 7,2 

A: 100 % -> 
B: 50 % under 10 min. Håll B 10 
min. Ek. 15 min. 

0,30 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:(NH4)2CO3 
50 mM pH 7,2 

(NH4)2CO3  
50 mM pH 7,2 

A: 100 % -> 
B: 50 % under 10 min. Håll 10 
min. Ek. 15 min. 

0,30 60 
 

oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:(NH4)2CO3  
50 mM pH 8 

(NH4)2CO3 

50 mM pH 8 
A: 80 % -> 
B: 50 % under 5 min. Håll 10 
min. Ek. 10 min. 

0,30 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

ZIC-HILIC 90:10 ACN:(NH4)2CO3  
50 mM pH 8 

(NH4)2CO3  
50 mM pH 8 
 

A: 90 % -> 
B: 50 % under 5 min. Håll 10 
min. Ek. 10 min. 

0,30 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

ZIC-HILIC 
 

90:10 ACN: NH4HCO2  
50 mM pH 8 

NH4HCO2 

50 mM pH 8 

 

A: 90 % -> 
B: 50 % under 5 min. Håll 10 
min. Ek. 10 min. 

0,30 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

amid 
 

80:20 ACN:(NH4)2CO3 

10 mM + 0,2 % NH4OH 
(NH4)2CO3  
10 mM + 
0,2 % NH4OH 

A: 100 % -> 
B: 60 % under 15 min. Håll 5 
min. Ek. 15 min. 

0,50 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

ZIC-HILIC 5:95:0,2 ACN: 
NH4Ac 2 mM:HCOOH 

95:5:0,2 ACN: 
NH4Ac 2mM: 
HCOOH 

B: 100 %. Håll B 0,6 min -> 
A: 90 % under 1 min. Håll A 5,4 
min. Ek. 3,2 min. 

0,60 25 AMI 

ZIC-HILIC NH4HCO2 5 mM + 
HCOOH pH 2,5 

ACN +HCOOH 
pH 2,5 

B: 90 %. Håll B 0,5 min -> 
A: 90 % under 1 min. Håll A 3 
min. Ek. 9 min. 

0,60 25 AMI 

ZIC-HILIC 5:95:0,2 ACN: 
NH4Ac 2 mM:HCOOH 

 Isokratiskt 15 min. 0,30 25 AMI 

ZIC-HILIC NH4HCO2 5 mM + 
HCOOH pH 2,5 
 

ACN + HCOOH 
pH 2,5 

B: 90 %. Håll B 0,5 min ->  
A: 90 % under 1 min. Håll A 9 
min. Ek. 10 min. 

0,60 25 AMI 

ZIC-HILIC 5:95:0,2 ACN: 
NH4Ac 2mM:HCOOH 

95:5:0,2 ACN: 
NH4Ac 2mM: 
HCOOH 

B: 100 %. Håll B 0,6 min -> 
A: 90 % under 1 min. Håll A 10 
min. Ek. 10 min. 

0,60 25 AMI 

 

 

Samtliga metoder som har genomförts på SYS1. Flödesenheten var mL/min och temperaturen mättes i °C. Gruppen TB i 
sista kolumnen syftar till de läkemedel som används vid behandling av tuberkulos. 
Kolonn Mobilfas A Mobilfas B Program Flöde Temperatur Analyter 

ZIC-pHILIC 90:10 ACN:NH4Ac 50 mM pH 4  Isokratiskt 10 min. 0,30 25 TB + MET 
ZIC-pHILIC 95:5 ACN:NH4HCO2 10 mM pH 3  Isokratiskt 10 min. 0,25 25 TB + MET 
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Samtliga metoder som har genomförts på SYS3. Flödesenheten var mL/min och temperaturen mättes i °C. 
Kolonn Mobilfas A Mobilfas B Program Flöde Temperatur Analyter 

amid 80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

A: 100 % -> 
B: 37,5 % under 10 min. 
Ek. 5 min. 

0,50 25 oxo-dGXP, 
dXTP, 
meTIMP + 
TGTP 

amid 80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

A: 100 % -> 
B: 37,5 % under 5 min. 
Ek. 5 min. 

1,00 25 oxo-dGXP 
+ dXTP 

amid 80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

A: 100 % -> 
B: 37,5 % under 20 min. 
Ek. 10 min. 

0,25 25 oxo-dGXP 
+ dXTP 

amid 70:30 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

A: 100 % -> 
B: 37,5 % under 10 min. 
Ek. 5 min. 

0,50 25 oxo-dGXP 
+ dXTP 

amid 70:30 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

A: 100 % -> 
B: 37,5 % under 20 min. 
Ek. 10 min. 

0,25 25 oxo-dGXP 
+ dXTP 

amid 80:20 ACN:(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

(NH4)2CO3 10 mM + 
0,2 % NH4OH 
 

A: 100 % -> 
B: 37,5 % under 10 min. 
Ek. 5 min. 

1,00 25 oxo-dGXP 
+ dXTP 

amid 5:95:0,2 ACN: 
NH4Ac 2mM:HCOOH 

95:5:0,2 ACN: 
NH4Ac 2mM:HCOOH 

B: 100 %. Håll B 0,6 min -> 
A: 90 % under 1 min. Håll A 
10 min. Ek. 10 min. 

0,60 25 AMI 
 

amid NH4HCO2 5 mM +  
HCOOH pH 2,5 
 

ACN + HCOOH pH 2,5 B: 90 %. Håll B 0,5 min -> 
A: 90 % under 1 min. Håll A 
9 min. Ek. 10 min. 

0,60 25 AMI 
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Appendix 3 – Beräkningsformler 

Nedan beskrivna formler (bortsett från toppasymmetri som är hämtad från mjukvaran 

Chromeleon) är hämtade från Harris, Daniel C. (2010), ”Quantitative Chemical Analysis”, 8:e 

utgåvan. W.H. Freeman and Company. 

 

Retentionsfaktor/kapacitetsfaktor 

k' = 
      

  
   där; 

tr = retentionstid analyt 

tm = elueringstid mobilfas 

Retentionsfaktorn bör vara mellan 1-20, där ett värde mindre än 1 ger otillräcklig retardation 

och ett värde större än 20 ger alltför långa analystider. Idealvärdet är 5-7. 

 

Toppasymmetri 

A = 
            

        
   där; 

RW5 % = högra toppbredden vid 5 % av topphöjden 

LW5 % = vnstra toppbredden vid 5 % av topphöjden 

Om RW5 % = LW5 % erhålls summan 1 vilket indikerar fullständig symmetri. 

 

Bottental 

N = 5,54 * (
  

     
)
2
   där; 

tr = retentionstid analyt 

W50 % = toppbredden vid 50 % av topphöjden 

Högt bottental   smala toppar   bra separation. 

 

Upplösning 

Rs = 
          

                
   där; 

 tr = skillnad i tid mellan två toppar 

W50 % = toppbredden vid 50 % av topphöjden 

Upplösning över 1,5 önskas för att erhålla god baslinjeseparation. 


