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Abstrakt  

Gaskromatografi (GC) med flamjonisationsdetektion (FID) är en vanlig metod för att separera och 

analysera ämnen i komplexa biologiska prover. GC-FID används vid Laboratoriemedicin inom 

Västerbottens läns landsting för rutinanalys av etanol, metanol, isopropanol, aceton och etylenglykol i 

plasma vid misstänkta alkoholintoxikationer. Analysen av etylenglykol präglas dock av analytisk 

instabilitet, kort kolonnlivstid och behov av täta kolonnbyten. Syftet med projektet var att utvärdera 

alternativa kapillärkolonner för GC-FID-analysen med avseende på separationsegenskaper och 

långtidsstabilitet, med målsättningen att på sikt kunna etablera en robustare analysmetod. Kontroller 

och plasmaprover analyserades med splitlessinjektioner på nuvarande kolonn, Agilent J&W PoraPLOT 

Q, för att studera effekterna av kolonnslitage. Optimeringsförsök utfördes på tre alternativa 

kapillärkolonner; Nukol™ Capillary GC Column, SPB®-1000 Capillary GC Column respektive Supel-

Q™ PLOT Capillary GC Column och deras kromatografiska profil granskades. Även försök med en 

alternativ metod för provapplicering, splitinjektion, utfördes. Resultaten indikerade att nuvarande 

PoraPLOT Q-kolonn följd av Nukol-kolonnen hade de bästa kromatografiska egenskaperna samt att 

splitinjektion kunde ge analytiska fördelar. Konklusionen av studien var att varken SPB-1000- eller 

Supel-Q-kolonnen uppvisade tillräckliga separationsegenskaper för GC-FID-analys av alkoholer i 

vattenmatris. Separationsegenskaperna hos Nukol-kolonnen kunde däremot motivera vidare 

optimeringsförsök. Splitinjektioner på PoraPLOT Q-kolonnen gav de bästa resultaten och utgör 

därmed en förbättringsmöjlighet i fortsatt systematisk metodoptimering. 
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Introduktion 

Kromatografi är en vanlig analytisk teknik för att separera och analysera ämnen (analyter) i komplexa 

blandningar och biologiska matriser. Ett kromatografiskt system består av en stationär fas, ofta 

lokaliserad i en pelare/kolonn, samt en mobil fas, som transporterar analyterna genom kolonnen. 

Under passagen genom kolonnen interagerar analyterna med den stationära fasen i varierande grad, 

utifrån deras kemiska egenskaper, och förflyttas därför med olika hastighet, varvid en separation sker 

avseende passagetid genom kolonnen. Vid kolonnens slut används en detektor för att registrera 

analyterna. Två vanligt förekommande tekniker är vätskekromatografi (LC) och gaskromatografi (GC), 

i vilka vätska respektive gas utgör den mobila fasen. Separation av substanser som kan gå över i 

gasform, så som alkoholer, kan med fördel genomföras med GC (1).  

I en GC pumpas den mobila fasen (bärgasen) genom injektor, kolonn och når detektorn med hjälp av 

övertryck i GC-systemet. Bärgasen måste vara inert och ha en mycket hög renhetsgrad. Helium och 

kväve är de vanligaste bärgaserna. Temperatur är en viktig parameter, som styrs med hjälp av en ugn 

där kolonnen är monterad, och har betydelse för dynamiken i interaktionen mellan analyter, mobil fas 

och stationär fas. Isoterm GC innebär att temperaturen är konstant under hela processen. Vid 

separation av ämnen med stor skillnad i kokpunkt och polaritet krävs program med stigande 

temperatur under processens gång, det vill säga gradientseparation. Provet appliceras via en injektor 

där en nål penetrerar injektorns täta gummiseptum, in i ett inert glasrör som kallas för liner. Denna 

omges i sin tur av en metallkåpa, som är upphettad så att provet förgasas momentant i glaslinern, 

blandas med bärgasströmmen och förs in i kolonnen. Vid en splitlessinjektion kommer i princip hela 

den injicerade provvolymen att gå in i kolonnen, medan det vid en splitinjektion endast är en liten del 

av det förgasade provet som förs in i kolonnen (2). Ytterligare en injektionsmetod är headspace-

injektion där ett fast eller flytande prov förgasas separat i en sluten behållare varefter en del av provets 

gasfas förs in i GC-systemet (3). 

Den vanligaste kolonntypen vid GC-analyser är kapillärkolonner, vilka är böjbara, öppna kapillärrör 

med inre diameter 0,1-0,53 mm och längd 15-100 m. Kapillärkolonnens vägg består av tre skikt varav 

det mellersta utgörs av silikatbaserat glas. Utanpå silikatglaset ligger ett skyddande, värmetåligt 

polyimidskikt, som ger kolonnen stadga och flexibilitet och förhindrar att silikatglaset spricker när det 

böjs. På insidan av silikatglaset finns det inre skikt som utgör kolonnens stationära fas. Den stationära 

fasen kan bestå av kemiskt bunden, högviskös vätska, såsom polyetylenglykol eller siloxanpolymerer 

med olika polaritet, eller vara uppbyggd av solida partiklar, till exempel polymerer eller 

aluminiumoxid, som är fästade till silikatytan. Vid val av lämplig kolonn till en GC-metod är graden av 

polaritet hos den stationära fasen viktig för att intermolekylära interaktioner med analyterna ska 

uppstå och en god separation erhållas. När polära ämnen separeras föredras därför en polär stationär 

fas, medan opolära ämnen bör separeras främst med en opolär stationär fas, enligt principen ”lika 

löser lika”. Även stationärfasens tjocklek och kolonnens inre diameter och längd påverkar 

separationsegenskaperna och retentionstiderna. Förbättrad upplösning mellan analyterna kan uppnås 

med en längre kolonn, smalare inre diameter eller tunnare stationärfasfilm (1). 
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Det finns flera typer av detektorer som med olika fysikaliska detektionsprinciper kan registrera och 

kvantifiera analyterna när dessa passerar ut från GC-kolonnen. Flamjonisationsdetektorn (FID, Flame 

ionization detector) kan analysera organiska föreningar i ett brett koncentrationsområde och dess 

detektionsprincip bygger på förändringar i potentialdifferensen mellan två elektroder. I denna typ av 

detektor brinner en luft-vätgas-låga, vilken bärgasen med analyterna passerar. Brännarhuvudet som 

lågan utgår från är även en negativ pol/elektrod, medan en positiv pol omger lågan. Organiska ämnen 

med oxiderbara kolatomer förbränns i lågan och joner bildas, vilket ger en ökning i strömstyrka 

mellan polerna. Detektorns respons är proportionell mot antalet genererade kolatomjoner.  

Signalen från detektorn ger upphov till ett kromatogram där förändringar i strömstyrkan syns som 

toppar vid bestämda tidpunkter efter analysens start. Topparna uppvisar olika grader av symmetri, 

vilket beskrivs med asymmetri- och tailingfaktorer. Asymmetrifaktorn är ett mått på symmetrin runt 

en lodrät mittlinje genom toppens högsta punkt och tailingfaktorn är ett mått på om toppen dras ut i 

en ”svans” vid baslinjen. Symmetriska toppar är lättast att kvantifiera. En optimal GC-metod ger ett 

kromatogram med höga, smala, symmetriska toppar och god upplösning, det vill säga toppar som är 

väl separerade från varandra. Kvalitativ identifiering av ett ämne görs med hjälp av dess retentionstid, 

som är den tid som förflutit från starten tills toppen registreras av detektorn. I en GC-metod med 

konstanta förutsättningar har nämligen en förening ungefär samma retentionstid i kolonnen vid varje 

analystillfälle. Kvantitativ analys utgår från toppens area, vilken beräknas av en integrator och sedan 

omvandlas till koncentration genom jämförelse mot topparean för en standard med känd 

koncentration (2). När en kolonn åldras kan den stationära fasen tappa i effektivitet och funktionalitet, 

vilket påverkar retentionstiden och försämrar detektorresponsen. Topparna blir bredare, lägre och 

mer asymmetriska (1). 

Vid Laboratoriemedicin på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå analyseras etanol, metanol, 

isopropanol, aceton och etylenglykol i plasma med GC-FID vid misstanke om akut intoxikation. Tidig 

diagnostik och behandling är nödvändig för att förhindra allvarliga skador och dödsfall som följd av 

alkoholintoxikation. Därför behövs snabba, pålitliga och specifika analyser för att kunna identifiera 

och kvantifiera alkoholer i blod i klinisk rutinverksamhet. Enzymatiska och spektrofotometriska 

metoder för att detektera vissa alkoholer och/eller deras metaboliter i blod, saliv eller urin är överlag 

mindre specifika än GC-analys och tillåter inte alltid en kvantitativ bestämning. Detta är bakgrunden 

till att gaskromatografiska metoder räknas som ”golden standard” för analys av alkoholer i plasma (4). 

I den nuvarande analysmetoden för plasmaalkoholer på NUS används en Agilent J&W PoraPLOT Q 

kolonn. Kolonnen uppvisar låg stabilitet avseende etylenglykolanalys och tenderar att utmattas relativt 

snabbt (redan inom tre-fem veckor), vilket medför kort kolonnlivstid och behov av täta kolonnbyten.  

Syftet med projektet var att utvärdera alternativa kapillärkolonner för GC-analys av plasmaalkoholer 

med avseende på separationsegenskaper och kolonnlivstid, samt att utvärdera effekten av olika 

provappliceringstekniker. Målet var att på sikt etablera en robustare GC-FID-metod.  

Specifika parametrar att studera var upplösning, toppsymmetri, toppbredd, retentionstidsstabilitet 

och imprecision i uppmätta alkoholkoncentrationer. 
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Material och metoder 

Prover  

Analyser utfördes på en plasmapool (PP) innehållande 15,0 mmol/L metanol; 60,0 mmol/L etanol; 

15,0 mmol/L isopropanol; 15,0 mmol/L aceton och 15,0 mmol/L etylenglykol. Plasmapoolen bereddes 

genom tillsats av dessa substanser till donerad plasma från Transfusionsmedicin vid Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå. Till vissa analyser användes spädd plasmapool (PP1/3)(5,0 mmol/L 

metanol; 20,0 mmol/L etanol; 5,0 mmol/L isopropanol; 5,0 mmol/L aceton; 5,0 mmol/L 

etylenglykol). Dessutom analyserades kalibratorlösning (KA)(30,0 mmol/L metanol; 30,0 mmol/L 

etanol; 30,0 mmol/L isopropanol; 30,0 mmol/L aceton, 30,0 mmol/L etylenglykol), låg kontroll 

(LK)(5,0 mmol/L metanol; 20,0 mmol/L etanol; 5,0 mmol/L isopropanol; 5,0 mmol/L aceton;  

5,0 mmol/L etylenglykol) och hög kontroll (HK)(25,0 mmol/L metanol; 100,0 mmol/L etanol;  

25,0 mmol/L isopropanol; 25,0 mmol/L aceton; 25,0 mmol/L etylenglykol). Inför analys späddes PP, 

KA, LK och HK med intern standard-lösning (IS)(8 mmol/L n-propanol; 90 mmol/L ammoniak) i 

förhållande 2+7.  KA, LK, HK och IS var vattenbaserade.  

Två alternativa lösningar med intern standard, ISAcN10% (10 % acetonitril; 8 mmol/L n-propanol; 90 

mmol/L ammoniak) och ISAcN30% (30 % acetonitril; 8 mmol/L n-propanol; 90 mmol/L ammoniak), 

användes vid ett fåtal optimeringsförsök med PoraPLOT Q- och Nukol-kolonnerna.  

Milli-Q-vatten från laboratoriets Milli-Q® Advantage A10 Water Purification System (Merck, KGaA, 

Darmstadt, Germany) användes till lösningar och GC. Till lösningarna användes Methanol 

CHROMASOLV® for HPLC ≥ 99,9 %, Acetone CHROMASOLV® for HPLC ≥ 99,9 %, 2-Propanol  

LC-MS CHROMASOLV® ≥ 99,9 %, 1-Propanol CHROMASOLV® for HPLC ≥ 99,9 %, Ethylene glycol 

puriss. P.a. Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % och Acetonitrile LC-MS CHROMASOLV® (samtliga Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA), samt Absolute Ethanol > 99,5%  (HistoLab, Göteborg, Sverige) och 

EMSURE® Ammonia solution 25 % for analysis (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) 

Samtliga lösningar bereddes internt inom projektet och förvarades i flaskor med skruvkork i kylskåp. 

GC-FID  

Proverna analyserades med gaskromatograf Agilent GC 6890 med flamjonisationsdetektor (FID) och 

autosampler Agilent 7683 injektor (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). AlphagazTM 1 Helium 

(Air Liquide, Malmö, Sverige) innehållande 99,996 % helium användes som bärgas. OpenLAB CDS 

ChemStation Edition for GC Systems (Rev.C.01.07[27], Agilent Technologies) användes för 

instrumentstyrning.  

Analyser med Agilent J&W PoraPLOT Q kolonn 

Vid analyser med Agilent J&W PoraPLOT Q-kolonn (längd (l) 10 m, inre diameter (I.D.) 0,32 mm, 

filmtjocklek (df) 10 µm)(Agilent Technologies) användes först nuvarande splitlessmetod med 0,2 µL 

provvolym som applicerades i GC med pulsed splitless-injektion. Linern var en Inlet Liner, 4 mm I.D., 

tapered focus (P/N 092003, SGE Analytical Science, Melbourne, Australia). Mellan varje injektion 

tvättades sprutan fem gånger i Milli-Q-vatten för att minimera risken för kontamination (carry-over). 
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Bärgasen hade ett flöde på 4,0 mL/min, vilket motsvarar gashastighet 67 cm/sek. Temperaturen i 

kolonnugnen var initialt 55°C i 0,2 min, sedan ökades temperaturen med 20°C/min kontinuerligt upp 

till 110°C och därefter ökning kontinuerligt med 25°C/min upp till 220°C. Temperatur i injektor och 

FID var 250°C. Vätgasflödet i FID var 40,0 mL/min och luftflödet 450,0 mL/min, som makeup-gas 

användes kväve med flöde 45,0 mL/min.  

Med huvudsyfte att studera den nuvarande metodens stabilitet över tid utfördes först tio serier 

omfattande tre prover av vardera LK och HK och därefter tre separata serier med totalt 150 analyser av 

PP (15 prover, tio analyser/prov). Septum och liner byttes före första kontrollserien och mellan 

kontrollserie 5 och 6. Det utfördes inget instrumentunderhåll i form av septum- och linerbyte mellan 

plasmaserierna. 

Efter avslutade serier med splitlessinjektion gjordes försök med splitinjektioner med splitförhållande 

5:1 respektive 10:1 och injektionsvolym 1,0 µL. Provapplicering via splitinjektion 5:1 användes i två 

analysserier med totalt 20 analyser av PP (fyra prover, fem analyser/prov) och 15 analyser av PP1/3 (tre 

prover, fem analyser/prov) på den begagnade PoraPLOT Q-kolonnen från splitlessanalyserna 

(benämns "Nött kolonn"). Därefter analyserades en serie med 15 analyser av PP (tre prover, fem 

analyser/prov) och 15 analyser av PP1/3 (tre prover, fem analyser/prov) med splitinjektion 5:1 på en 

helt ny PoraPLOT Q-kolonn (benämns "Ny kolonn"). Utöver detta utfördes några enstaka försök på 

den nya kolonnen med splitless- och splitinjektioner vid provspädning med ISAcN10% respektive 

ISAcN30%. 

Optimering av metoder för alternativa kapillärkolonner 

Flera varianter av gasflöden och temperaturprogram testades i syfte att ta fram metoder för separation 

med kapillärkolonnerna NukolTM Capillary GC Column (l=15 m, I.D.= 0,32 mm, df =1,0 µm), SPB®-

1000 Capillary GC Column (l=30 m, I.D.=0,32 mm, df=0,25 µm) respektive Supel-Q™ PLOT Capillary 

GC Column (l=30 m, I.D.=0,32 mm, df=15 μm )(samtliga från Supelco, Bellefonte, PA, USA). 

Bärgasflödet i kolonnen varierades i området mellan 0,9 och 11,7 mL/min (gashastighet cirka 20-11o 

cm/sek) i kombination med olika temperaturgradienter i kolonnugnen. Provvolym 0,2 µL applicerades 

i GC med pulsed splitless-injektion. I injektor och FID användes samma temperaturer och gasflöden 

som för PoraPLOT Q-kolonnen. Med Nukol-kolonnen gjordes även splitinjektioner med 

splitförhållande 5:1 och 10:1 med injektionsvolym 1,0 µL, samt försök med ISAcN10% och ISAcN30%. 

Inga provserier utfördes med Nukol-, SPB-1000- eller Supel-Q PLOT-kolonnerna, eftersom 

optimeringsförsöken inte visade önskvärd kromatografisk prestanda. 

Utvärdering av kromatografisk prestanda för respektive kapillärkolonn   

För att studera kapillärkolonnernas separationsegenskaper granskades den kromatografiska profilen 

för respektive kolonn. Med begreppet ”god upplösning” avsågs att topparna var väl separerade från 

varandra vid baslinjen. Bedömning av asymmetri omfattade utöver värdet för asymmetrifaktor även 

en visuell granskning. En perfekt symmetri ger asymmetrifaktor 1,00. Ju mer asymmetrisk en topp är, 

desto mer avviker asymmetrivärdet från 1,00 (2). Beskrivningen av toppar som låga/höga och 

smala/breda grundade sig på de numeriska värdena för topphöjd och toppbredd.  
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Mätvärden och datahantering 

Mätvärden för koncentration, retentionstid, topparea, topphöjd, toppbredd och symmetri genererades 

i OpenLAB CDS ChemStation Edition for GC Systems (Rev.C.01.07[27], Agilent Technologies) och 

exporterades till Microsoft Excel 2013. Toppbredden uppmättes vid halva topphöjden. Värde för 

toppsymmetri beräknades av programvarans integrator och inverterades i Excel till asymmetrifaktor.  

Statistik 

Trender över tid avseende koncentration, retentionstid, toppbredd och toppasymmetri undersöktes 

med punktdiagram och trendlinjer för glidande medelvärde i Excel. Beskrivande statistik i form av 

medelvärde, min- och max-värde, standardavvikelse och variationskoefficient (CV) användes för att 

studera precision och repeterbarhet gällande koncentration, asymmetri, topphöjd och topparea. 

Skillnaderna i genomsnittlig asymmetrifaktor för vardera analyt mellan olika testserier med PoraPLOT 

Q signifikansprövades med t-test. Signifikansnivån sattes till p=0,01. All statistisk bearbetning 

utfördes i Microsoft Excel 2013. 

Etiska överväganden 

Inget etiskt tillstånd krävdes för studien, eftersom det var ett metodutvecklings- och kvalitetsarbete 

och inga patientprover analyserades, utan endast plasma från anonymiserade donatorer till vilken 

alkoholerna tillsattes. Eftersom analyserna utfördes i en plasmapool var spårbarhet på individnivå 

omöjlig.  
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Resultat 

Kromatografisk prestanda för PoraPLOT Q-kolonn 

Analys med splitlessinjektion på PoraPLOT Q gav kromatogram med sex separata toppar med god 

upplösning. Metanol eluerade i en tidig fas som en relativt låg och bred topp, medan övriga 

alkoholtoppar var smala och höga, men med varierande symmetri (Fig. 1A). Genomsnittlig 

asymmetrifaktor för samtliga analyser utförda med splitlessinjektion beräknades till; metanol 1,84; 

etanol 4,28; aceton 1,85; isopropanol 2,28; n-propanol 2,42 och etylenglykol 2,66 (Tab. 1).   

Kromatografisk prestanda för Supel-Q PLOT-kolonn 

De genomförda optimeringsförsöken med Supel-Q PLOT kolonnen gav kromatogram med 

genomgående breda och kraftigt asymmetriska toppar (Fig. 1B, Tab.1). Inget försök gav tillräckligt god 

upplösning för att resultera i sex separata toppar, då aceton och isopropanol inte kunde separeras från 

varandra. Metanol eluerade med en mycket låg och bred topp. Detektorn tenderade att slockna vid 

försöken, vilket gav en störning i kromatogrammen just före metanoltoppen (Fig. 1B).  

Kromatografisk prestanda för Nukol-kolonn 

Vid optimeringsförsök med splitlessinjektion på Nukol-kolonnen erhölls inga kromatogram med sex 

separata toppar, utan isopropanol och etanol koeluerade i en gemensam topp. Samtliga toppar utom 

etylenglykol var även mycket breda och asymmetriska (data ej visad). Splitinjektion 5:1 gav god 

retention med smala, höga toppar och god symmetri, dock med icke fullständig separation av 

isopropanol- och etanoltopparna (Fig. 1C, Tab. 1). Kromatografisk prestanda var i övrigt jämförbar 

med PoraPLOT Q-kolonnen. Däremot var topparnas ordningsföljd en annan än vid analyserna med 

PoraPLOT Q-kolonnerna, troligen till följd av en högre grad av polaritet i den stationära fasen, då den 

ger en annan selektivitet (Fig.1C). Splitinjektioner 10:1 gav lägre toppar och ingen förbättring av 

upplösningen jämfört med splitinjektioner 5:1 (data ej visad). 

Kromatografisk prestanda för SPB-1000-kolonn 

Försöken med SPB-1000 gav endast kromatogram med fyra toppar varav en omfattade både metanol, 

isopropanol och etanol. Alla topparna var kraftigt asymmetriska (Fig. 1D). Vidare försök utfördes ej. 

Variationer och utmattningseffekter vid analyser med PoraPLOT Q-kolonn 

Analysserierna från splitlessinjektion med PoraPLOT Q kolonnen studerades med avseende på 

variationer och eventuell utmattningseffekt över tid. Koncentration, asymmetrifaktor, retentionstid 

och toppbredd (som ett mått på kolonneffektivitet) granskades i punktdiagram. Härvid sågs märkbar 

variation vid kvantitativ analys av etylenglykoltoppen i PP. I alla tre serierna om 50 PP-analyser 

tenderade även uppmätta koncentrationer att bli lägre från seriens start till dess slut (Fig. 2A). 

Uppmätta etylenglykolkoncentrationer i LK hade en nedåtgående trend över tid (Fig. 2B). För övriga 

analyter sågs viss variabilitet i resultaten av koncentrationsmätningarna, men inga tydliga trender 

över tid. En ökning i asymmetri sågs för etylenglykol i LK (Fig. 2C). Retentionstiderna låg stabilt på 

samma nivå fram till och med den femte kontrollserien, men förkortades med cirka en halv min i 

början av sjätte kontrollserien, för att sedan åter vara stabila med nya värden (data visas ej). Metanols 
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toppbredd minskade i både HK och LK. Minskningen sammanföll tidsmässigt med förändringen i 

retentionstid (Fig. 2D). Asymmetrifaktor och toppbredd varierade under analysserierna för samtliga 

analyter, men inga märkbara trender noterades utöver de nyss nämnda. 

Kromatografisk prestanda och repeterbarhet vid splitinjektioner på PoraPLOT 
Q-kolonn 

Analyser med splitinjektion 5:1 på en helt ny PoraPLOT Q-kolonn gav kromatogramtoppar som 

generellt hade lägre topphöjd och asymmetrifaktor än vid splitlessinjektion (Tab. 1, Fig. 3).  

Metanoltoppen utgjorde ett undantag och hade en högre asymmetrifaktor vid splitinjektion, men blev 

samtidigt smalare och relativt högre i jämförelse med de övriga topparnas höjd. Baslinjen visade färre 

extratoppar vid splitinjektion än vid splitlessinjektion. Vid analys av PP försvann en extratopp efter 

metanoltoppen vilket i kombination med förändrad toppform underlättade integreringen. En stor 

extratopp efter n-propanoltoppen reducerades i höjd och visade tydligare separation från n-propanol 

vid splitinjektion, vilket underlättade integreringen även för n-propanol. Upplösningen mellan aceton- 

och isopropanoltoppen ökade något. (Fig. 3). Genomsnittlig asymmetrifaktor vid splitinjektioner på ny 

PoraPLOT Q-kolonn beräknades till; metanol 2,27, etanol 2,28, aceton 1,26, isopropanol 1,55, n-

propanol 1,61 och etylenglykol 1,66. Vid splitinjektioner på nött kolonn var toppasymmetrin för 

samtliga analyter högre än då ny kolonn användes. Skillnaden var särskilt märkbar för etylenglykol, 

som hade en asymmetrifaktor på 3,64 vid splitinjektioner på nött kolonn (Tab. 1).   

Splitinjektion 10:1 på PoraPLOT Q resulterade i lägre toppar än splitinjektion 5:1, vilket ledde till en 

väldigt låg metanoltopp och att etylenglykoltoppen försvann helt i LK (data ej visad). 

För att bedöma repeterbarheten i kromatogramutseende i serierna med splitinjektion 5:1 studerades 

variationskoefficienten (CV) för topparea och topphöjd. Största variationen sågs i metanoltopparnas 

höjd med CV på 13,1 %, 6,1 %, 7,3 % respektive 17,0 %. Etylenglykol hade högst CV av analyterna för 

både topparea (7,6 %) och topphöjd (7,8 %) när PP1/3 analyserades med nött kolonn. För etanol, 

aceton, isopropanol och n-propanol låg samtliga CV-värden för topparea eller topphöjd mellan 0,8 % 

och 3,2 % oavsett kolonn (Tab. 2). 

Imprecision vid koncentrationsbestämning med PoraPLOT Q-kolonn  

Vid koncentrationsbestämning med splitlessinjektion hade etylenglykol högsta CV; 12,17 % för LK, 

3,44 % för HK och 7,76 % för PP. Samtliga övriga analyter hade CV mellan 1,01 % - 2,96 % vid 

analyserna med denna injektionstyp (Tab. 3).  

Vid analys med splitinjektion 5:1 var CV för etylenglykolkoncentration i PP 3,90 % med ny kolonn och 

5,41 % med nött kolonn. Analyserna av etylenglykol i PP1/3 gav CV 2,04 % med ny kolonn och 7,49 % 

med nött kolonn. För övriga analyter var CV 0,29 % - 1,4 % vid splitinjektion 5:1 (Tab. 3). 

Påverkan på kromatografisk profil vid tillsats av acetonitril i IS-lösning 

Tillsats av acetonitril (AcN) till IS gjordes för att simulera eventuell framtida proteinfällning av 

plasmaprov. Försök med PoraPLOT Q-kolonn och splitlessanalyser av KA och PP spädda med ISAcN10% 

resulterade i lägre upplösning och toppsymmetri jämfört med vanlig IS. När KA och PP med ISAcN10% 
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istället applicerades på kolonnen med splitinjektion 5:1 erhölls symmetriska toppar med god 

upplösning. AcN gav dock en kraftig topp nära etanoltoppen och vid försök med ISAcN30 % blev AcN-

toppen, som väntat, ännu bredare så att etanol- och AcN-topparna låg precis intill varandra vid 

baslinjen. Acetontoppen, som varit symmetrisk vid analys med ISAcN10, blev lägre och asymmetrisk vid 

användning av ISAcN 30 % (data ej visad). 

Vid applicering av KA med ISAcN10% respektive ISAcN30% med splitinjektion 5:1 på Nukol-kolonnen 

separerades inte isopropanol- och etanoltopparna. AcN-toppen hamnade precis intill toppen för n-

propanol med överlappning vid baslinjen (data ej visad). 
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Diskussion 

Bakgrunden för att testa lämpligheten hos alternativa kolonner för plasmaalkoholanalys vid 

Laboratoriemedicin på NUS var stabilitetsproblem med den nuvarande etylenglykolanalysen och en 

över lag mycket kort kolonnlivstid, vilket fördyrar analyskostnaderna och orsakar tidskrävande 

störningar i rutindriften. Målsättningen var att finna en kolonn med bättre långtidsstabilitet och 

separationsegenskaper, och därigenom etablera en robustare metod.  Av de kolonner som 

utvärderades inom projektet gav PoraPLOT Q- och Nukol-kolonnerna de mest lovande resultaten när 

det gällde kromatografisk prestanda vid alkoholanalyser i plasma. Jämfört med splitlessinjektion 

representerade splitinjektion 5:1 ett betydande framsteg med en klar förbättring av kromatografisk 

profil och toppsymmetrin på båda dessa kolonner. 

Alkoholintoxikation utgör cirka 90 % av oavsiktliga förgiftningsfall hos ungdomar över 14 år i Sverige 

och hälften av de oavsiktliga förgiftningsfallen hos unga vuxna (18-39 år). Mortaliteten i alkohol-

relaterade förgiftningar var år 2010 ungefär 1,1 fall per 100 000 invånare i Sverige (5). Hur en 

alkoholintoxikation handläggs beror på vilken alkoholtyp som är inblandad. Dessutom är patientens 

kliniska symtom och uppmätt plasmakoncentration av aktuell alkoholtyp avgörande för val av terapi 

(6, 7, 8). Det är således av stor vikt att kunna identifiera och kvantifiera den specifika alkoholtypen 

som orsakade intoxikationen och även att avgöra om det rör sig om en blandintoxikation. 

Projektet inleddes med att systematiskt samla kromatografiska data med nuvarande metod och 

undersöka PoraPLOT Q- kolonnens separationsegenskaper och robusthet. För att simulera 

åldrandeprocessen av kolonnen utfördes under en sjudagarsperiod lika många analyser som i klinisk 

drift utförs på fyra till fem veckor, vilket motsvarar ungefär den livslängd kolonnen normalt har. 

Försöket att simulera åldrande av PoraPLOT Q resulterade dock i något stabilare värden än förväntat 

utifrån erfarenheterna från klinisk drift. Detta indikerar att även andra faktorer än det numeriska 

antalet genomförda analyser troligen påverkar kolonnens åldrande. En forcering av åldrandeprocessen 

var nödvändig med tanke på tidsramarna för projektet, men som följd av beskrivna tillvägagångssätt 

exponerades kolonnen för mycket kortare tidsperioder i "standby-mode" än vid klinisk rutindrift. 

Analyserna gjordes även i form av större, kontinuerliga serier, istället för som analyser av enstaka 

sporadiska prover. Dessutom var det en enda operatör som utförde alla analyser under projektets 

gång, medan det i klinisk rutin är ett flertal operatörer som hanterar instrumentet. Nämnda skillnader 

i jämförelse med klinisk drift kan vara orsaken till att kolonnens kromatografiska prestanda inte 

försämrades i samma utsträckning som förväntades. Resultaten som erhölls bekräftade dock att 

problemet som låg till grund för projektet var reellt och kunde verifieras. Etylenglykoltoppen 

uppvisade nämligen en relativt stor variabilitet när det gällde kvantifiering jämfört med de andra 

analyterna. Variabiliteten gällde framför allt låga koncentrationer som tycktes följa en sjunkande trend 

när kolonnens kromatografiska egenskaper försämrades och där även en trend med ökande 

toppasymmetri sågs. En förändring i toppbredden för metanol och samtliga analyters retentionstid 

inträffade vid samma tidpunkt under analysserierna och kan ha haft en gemensam orsak, som dock 

inte kunde identifieras med säkerhet.  
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De övriga kolonnerna som utvärderades i projektet, Nukol, SPB-1000 och Supel-Q PLOT, hade 

föreslagits av Merck med tanke på deras teoretiska lämplighet för analys av etylenglykol i 

vattenmatriser, som är en erkänd analytisk utmaning. Varken SPB-1000- eller Supel-Q PLOT-

kolonnen uppvisade vid optimeringsförsök tillräckliga separationsegenskaper och därför var det inte 

aktuellt att utföra långa testserier med dessa kolonner för jämförelse med PoraPLOT-Q-kolonnen. 

Nukol-kolonnen uppvisade i viss mån lovande resultat när det gäller kromatografisk prestanda, då i 

kombination med splitinjektion 5:1. Etylenglykoltoppen hade bättre höjd, bredd och symmetri med 

denna kolonn än med någon av de övriga. Dock uppnåddes inte fullständig baslinjeseparation mellan 

etanol och isopropanol. Det går inte att utesluta att en bättre separation skulle kunna uppnås vid 

fortsatt metodoptimering. Generellt kan en ändring av en kapillärkolonns dimensioner i form av ökad 

längd och/eller smalare inre diameter ofta ge en förbättrad upplösning mellan topparna (1). Med detta 

i åtanke är en Nukol-kolonn med andra dimensioner ett alternativ som skulle kunna utvärderas i 

vidare försök. Tyvärr var det inte möjligt inom ramen för pågående projekt och på grund av den 

otillräckliga upplösningen vi erhöll utfördes inga testserier med Nukol-kolonnen.  

Även om valet av en kapillärkolonn med lämplig stationär fas, filmtjocklek, längd och inre diameter är 

grunden för en lyckad GC-metod, finns det även andra faktorer av betydelse för det kromatografiska 

slutresultatet, som till exempel injektionstekniken och prepareringen av proverna (1). De 

genomsnittliga asymmetrivärdena från splitlessinjektionerna på PoraPLOT Q–kolonnen var relativt 

höga. Asymmetrifaktor utanför intervallet 0,7-1,4 är en indikation på att metoden bör optimeras (2) 

och i de analyserade serierna låg samtliga genomsnittliga asymmetrifaktorer över 1,4. Försök gjordes 

att optimera metoden genom att använda splitinjektioner. Splitinjektioner är i de flesta fall att föredra 

framför splitlessinjektioner, under förutsättning att önskad sensitivitet kan uppnås. Topparna blir ofta 

smalare och mer symmetriska med splitmetoder, vilket bland annat beror på att den förgasade 

provvolymen förs in i kolonnen betydligt mer koncentrerat än vid en splitlessinjektion där 

överföringen av provet från liner till kolonn tar längre tid (1). Analyserna med splitinjektioner 5:1 på 

PoraPLOT Q-kolonnen gav goda resultat där antalet mindre störtoppar reducerades och en förbättring 

i symmetri i jämförelse med splitlessinjektion uppnåddes för de flesta topparna. Reproducerbarheten i 

topparea och topphöjd var god, vilket är önskvärt vid rutinanvändning med en stor ”roterande” 

personalgrupp. Topphöjden minskade vid splitinjektion jämfört med splitlessinjektion på samma 

kolonn för alla toppar utom metanoltoppen, som ändrade form och ökade i relativ topphöjd jämfört 

med övriga toppar. Precisionen var högre vid etylenglykolkvantifiering i serierna med splitinjektion 5:1 

än i serierna med splitlessinjektion. För att säkerställa att splitinjektioner ger signifikant bättre 

symmetri och precision behövs dock fler mätserier med mer standardiserade försöksbetingelser. I de 

redovisade serierna fanns skillnader både gällande totala antalet analyser, antal analyser per prov, 

koncentrationer i analyserade prover och slitagegrad på kolonnen.  

En artikel från 2015 beskriver en analysmetod för kombinerad GC-analys av metanol, etanol, 

isopropanol, aceton, etylenglykol och propylenglykol i plasma. I metoden ingår enkel enstegs 

plasmaproteinfällning genom mixning med AcN följt av två min centrifugering och därefter direkt 

analys av supernatanten. Kapillärkolonnen, en RTX-200-kolonn (l= 30 m, I.D. 0,53 mm), används 

tillsammans med en 10 m lång, inaktiv förkolonn (9). Den stationära fasen i RTX-200-kolonen består 
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av trifluoropropylmetylpolysiloxan (10). Denna typ av stationär fas fanns inte representerad bland de 

kolonner som utvärderades i projektet (11,12,13,14) och ett steg i fortsatt förbättringsarbete kan vara 

att testa en kolonn med en sådan stationär fas. Vid GC-analys används som regel andra, mer 

lättflyktiga, lösningsmedel än vatten, till exempel AcN som i artikeln. Det är även vanligt att prover 

upparbetas genom till exempel extraktion eller filtrering för att få en renare lösning (1). Att plasman 

vid alkoholanalysen enbart späds ut med IS-lösning innebär att lösningen som analyseras till största 

delen består av vatten samt innehåller mycket plasmaproteiner. Både vatten och proteiner kan ha 

negativa effekter på den stationära fasen (1). Utfällning av proteiner med AcN och användning av AcN 

som lösningsmedel skulle därför teoretiskt kunna skydda stationärfasen och öka kolonnlivstiden. AcN 

detekteras dock, till skillnad från vatten, av FID och orsakar därmed en dominerande topp i 

kromatogrammet (1). För att simulera proteinfällning med AcN vid analys med PoraPLOT Q-kolonn 

tillsattes AcN till IS-lösningen. Detta resulterade i en stor störande AcN-topp nära etanoltoppen samt 

en kraftig försämring av acetontoppens utseende. Utifrån resultaten drogs slutsatsen att 

proteinfällning med AcN inte var något lämpligt sätt att optimera provbearbetningen vid analys med 

PoraPLOT Q –kolonn, då analysen av etanol sannolikt skulle störas. Även användning av en inaktiv 

förkolonn, som beskrivs i artikeln, skulle teoretiskt kunna minska degradering av den aktiva stationära 

fasen och på så sätt förhindra försämring av detektorrespons och förlänga kolonnlivstiden (1). Att 

använda en förkolonn är en relativt enkel åtgärd, som absolut bör övervägas vid framtida försök att 

optimera metoden. 

GC-FID-analys med headspace-injektion är ytterligare en metod som finns beskriven för 

plasmaalkoholer. Etylenglykol har en kokpunkt på 197˚C, vilket är betydligt högre än de övriga 

alkoholernas kokpunkter. Det är därför inte möjligt att utveckla en enda kombinationsanalys med 

headspace-injektion för samtliga alkoholer, utan etylenglykol måste analyseras med en separat metod 

(15). Båda dessa analyser skulle troligen kunna utföras på samma GC, dock skulle den totala 

analystiden sannolikt förlängas och beställningsrutinerna från vården behöva förändras. I dagsläget 

har laboratoriet på NUS inte heller någon headspace-injektor. 

Om analysen av etylenglykol skulle utföras helt separat från GC-analysen av de övriga alkoholerna 

torde livslängden för PoraPLOT Q-kolonnen kunna öka betydligt, då utmattningsproblemet enligt lång 

erfarenhet från rutinanalysen inte omfattar de andra analyterna i samma grad som etylenglykol. Som 

alternativ analys av etylenglykol finns exempelvis en enzymatisk metod med spektrofotometrisk 

detektion, som nyligen validerades för akuta etylenglykolanalyser vid ett sjukhus i England (16). 

Någon bedömning av om denna enzymatiska metod verkligen skulle utgöra ett realistiskt alternativ för 

aktuell verksamhet på NUS har dock inte utförts inom detta projekt. 

Konklusionen av studien var att varken SPB-1000- eller Supel-Q-kolonnen utgjorde något alternativ 

till PoraPLOT Q-kolonnen vid GC-FID-analys av alkoholer i plasma, på grund av otillräcklig 

kromatografisk separation. Nukol-kolonnen visade däremot en kromatografisk prestanda som kan 

motivera vidare optimeringsförsök. Plasmaalkoholanalys med splitinjektion på PoraPLOT Q-kolonn 

gav goda resultat och bör kunna testas som en förbättring av nuvarande metod, men en systematisk 

metodvalidering och utvärdering av långtidsstabilitet återstår dock att utföra.   
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Tabell 1. Asymmetrifaktorer vid GC-FID-analyser av olika alkoholer beroende på kolonn och injektionstyp.  
 

  

 
Asymmetrifaktora 

 

Kolonn Injektionstyp  
 

Metanol Etanol Aceton Isopropanol n-propanol Etylenglykol 
         
PoraPLOT Q Splitless Medelvärdeb (n=210c) 1,84 4,28 1,85 2,28 2,42 2,66 

SD ± 0,19 0,57 0,23 0,28 0,13 0,27 
        

PoraPLOT Qd Split 5:1 Medelvärdeb (n=35e) 2,60 3,02 1,37 2,07 2,21 3,64 
SD ± 0,48 0,42 0,10 0,11 0,10 0,72 

        
PoraPLOT Qf Split 5:1 Medelvärdeb (n=30g) 2,27 2,28 1,26 1,55 1,61 1,66 

SD ± 0,34 0,37 0,09 0,13 0,05 0,01 
        

Nukol Split 5:1 Exempelvärdeh 1,11 1,42 1,06 1,15 1,10 1,44 

  
Supel-Q PLOT Splitless Exempelvärdeh 1,07 8,20 4,55 4,10 5,35 8,40 

 
a) Värden nära 1,00 innebär hög grad av toppsymmetri.  
b) Skillnaderna i genomsnittlig asymmetrifaktor mellan de tre olika PoraPLOT-Q-serierna var signifikanta i t-test för samtliga enskilda analyter (p<0,01). 
c) 150 PP (15 prover analyserade tio gånger per prov), 30 LK och 30 HK. 
d) Nött kolonn. 
e) 20 PP (fyra prover analyserade fem gånger per prov) och 15 PP1/3 (tre prover analyserade fem gånger per prov). 
f) Ny kolonn. 
g) 15 PP (tre prover analyserade fem gånger per prov) och 15 PP1/3 (tre prover analyserade fem gånger per prov). 
h) Värdena kommer från en enda analys och utgör inte något medelvärde. 
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Tabell 2. Medelvärde och variation avseende topparea och topphöjd vid GC-FID-analys av alkoholer med PoraPLOT Q-kolonner  
och split 5:1-injektion.  
 

   

 
Topp 

 

Prover Topparameter 
 
Metanol   Etanol Aceton Isopropanol n-propanol Etylenglykol

         
Plasmapool a Area Medelvärde 159,0 1302,6 352,4 444,8 985,4 252,7 
n = 20b CV (%) 1,6 1,9 2,4 1,9 1,5 4,5 

 Höjd (pA) Medelvärde 67,8 588,9 226,4 207,2 509,6 107,1 
CV (%) 13,1 2,0 3,2 2,6 2,0 6,0 

Plasmapool1/3 a Area Medelvärde 54,5 441,3 123,6 149,0 983,6 81,7 
n = 15c CV (%) 0,8 0,9 1,0 1,4 1,3 7,6 

 Höjd (pA) Medelvärde 26,7 228,6 82,9 68,5 513,9 20,0 
CV (%) 6,1 1,7 1,9 2,3 2,6 7,8 

Plasmapoold Area Medelvärde 91,8 750,6 200,1 259,5 570,3 159,1 
n =15c CV (%) 0,7 0,8 1,8 1,2 1,5 2,6 

 Höjd (pA) Medelvärde 40,6 368,0 128,8 138,1 336,9 89,7 
CV (%) 7,3 1,9 2,3 2,1 3,0 2,6 

Plasmapool1/3d Area Medelvärde 31,2 253,4 70,3 87,7 579,5 53,9 
n = 15c CV (%) 2,6 2,4 2,7 2,5 2,2 3,0 

 Höjd (pA) Medelvärde 13,4 145,6 46,5 49,1 342,5 32,4 
CV (%) 17,0 1,6 2,3 2,9 2,8 4,4 

 
a) Analyserad med nött kolonn 
b) 4 prover analyserade 5 gånger per prov 
c) 3 prover analyserade 5 gånger per prov 
d) Analyserad med ny kolonn
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Tabell 3. Medelvärde och variation vid koncentrationsbestämning av alkoholer med PoraPLOT Q-kolonner. 
 

 

 
Koncentration (mmol/L) 

 

Injektionstyp Prover  
 
Metanol Etanol Aceton Isopropanol Etylenglykol 

        
Splitless  Låg kontroll Medel  5,03  19,43  5,15  5,09  4,16  

n=30 CV (%) 2,96 1,33 1,44 1,01 12,17 
Splitless Hög kontroll Medel  25,13  95,54  25,20  25,03  24,26  

n=30 CV (%) 2,70 2,43 2,18 2,45 3,44 
Splitless Plasmapool Medel  15,44  58,97  14,70 15,43 15,04 

n=150a CV (%) 1,41 1,42 1,31 1,31 7,76 
Split 5:1b Plasmapool Medel  15,18 58,19 13,58 15,23 15,20 

n=20c CV (%) 1,04 0,98 1,40 1,03 5,41 
Split 5:1b Plasmapool1/3 Medel  5,22  19,69 4,71 5,07 5,00 

n=15d CV (%) 1,28 0,99 0,87 0,91 7,49 
Split 5:1e Plasmapool Medel  14,92  60,07  14,43  15,91  13,91 

n=15d CV (%) 1,00 0,80 0,56 0,43 3,90 
Split 5:1e Plasmapool1/3 Medel  4,98  19,96  4,99  5,29 4,63 

n=15d CV (%) 0,70 0,29 0,65 0,42 2,04 
 
a) 15 prover analyserade tio gånger per prov.  
b) Analyserat med nött kolonn  
c) Fyra prover analyserade fem gånger per prov.  
d) Tre prover analyserade fem gånger per prov.  
e) Analyserat med ny kolonn  
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Figur 1. Exempelkromatogram vid GC-FID-analys av kalibrator med kapillärkolonn A) PoraPLOT Q, B) Supel-Q PLOT, C) Nukol och D) SPB-1000.
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Figur 2. Variationer vid GC-FID-analys av provserier med PoraPLOT Q-kolonn (splitlessmetod) avseende A) uppmätt koncentration av etylenglykol i  
plasmapool (15 prover, tio analyser/prov), B) uppmätt koncentration av etylenglykol i låga kontroller, C) toppasymmetri för etylenglykol i  
låga kontroller och D) toppbredd för metanol i höga och låga kontroller. Streckade linjer illustrerar trendlinjer för glidande medelvärde (period 5). 



 

23 
 

 
 
      Figur 3. Kromatogram från GC-FID-analys av plasmapool med PoraPLOT Q-kolonner vid A) splitlessinjektion och B) splitinjektion 5:1 (ny kolonn).   
      Toppar: 1. Metanol, 2. Etanol, 3. Aceton, 4. Isopropanol, 5. n-propanol, 6. Etylenglykol. 


