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Bruk av kunstige væskemembraner til opprensing av biologiske prøver gir 
raske, effektive og mer miljøvennlige analyser av legemidler.  

 
I denne doktorgraden er det vist at en nylig utviklet teknikk for opprensing av biologiske 
prøver kan benyttes til å bestemme innholdet av legemidler på en rask og effektiv måte. 
Teknikken baserer seg på bruk av kunstige væskemembraner i et oppsett der mange 
prøver kan renses opp parallelt. Opprensingen av prøvene foregår i et miniatyrisert format 
som blant annet bidrar til at analysene kan gjøres mer miljøvennlige enn tradisjonell 
teknologi. Dette doktorgradsarbeidet har bidratt til å bringe teknikken nærmere bruk i 
rutineanalyser på for eksempel sykehus og i andre laboratorier der det utføres analyse av 
stoffer i biologiske prøver. 

 

For å finne ut om en pasient får riktig dose av et legemiddel kan man utføre en 
legemiddelanalyse for å bestemme konsentrasjonen av legemidlet i for eksempel blod. Før en 
blodprøve kan analyseres må det gjøres en opprensing slik at legemidlene isoleres fra andre 
stoffer i prøven. Dette kalles prøveopparbeidelse, og metodene som benyttes i dag krever 
ofte mye tid og manuelt arbeid. I tillegg forbrukes gjerne store mengder løsemidler.  
 
Ved Farmasøytisk Institutt arbeides det med utvikling av ny teknologi som kan møte dagens 
krav om raske, effektive og miljøvennlige legemiddelanalyser. Målet er at denne teknologien 
i løpet av kort tid skal kunne benyttes i rutinelaboratorier. En av teknikkene som nylig er 
utviklet kalles PALME (Parallel artificial liquid membrane extraction), og ved bruk av 
denne teknikken kan 96 prøver renses opp samtidig, med minimal bruk av løsemidler. Dette 
er gunstig både for miljøet og for laboratoriepersonellet. Dette doktorgradsarbeidet har vist 
at PALME gir effektiv opprensing av prøvene, at resultatene som oppnås er pålitelige og at 
det er stort potensial for å automatisere teknikken, noe som bidrar til å redusere det 
manuelle arbeidet i forbindelse med analyse. I tillegg er det vist at teknikken kan benyttes i 
analyser av tørkede bloddråper («dried blood spots»). 


