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Abstrakt  

Vid substitutionsbehandling av missbrukare är metadon mycket användbart till följd av att den inte 

påverkar patientens sociala situation och arbetsförmåga. Metadon fungerar som en opioidagonist och 

binder sig till μ-opioid-receptorer. Metadon metaboliseras huvudsakligen i levern till 2-ethylidene-1,5-

dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP) som är biologisk inaktiv och utsöndras genom njurarna. En 

analysmetod för metadon och EDDP i urin är efterfrågad eftersom intresse finns att införa analysen 

som rutinanalys vid klinisk kemi, laboratoriemedicin Västerbotten. Syftet med arbetet var att utveckla 

en kvantitativ metod för påvisning av metadon och EDDP i urin. Som analyssystem användes vätske-

kromatografi kopplat till masspektrometri (LC-MS). Standardkurvor och kontroller tillverkades genom 

spädning av stamlösningar av substanserna ifråga i blankurin. Mass-spektrometriska parametrar som 

VCap, fragmentor och torkgas optimerades. Dessutom undersöktes matriseffekter, inom- och mellan-

dagsvariation samt den lägsta detekterbara koncentration (LOD). Ett Agilent 1100 LC/MSD system 

användes med positiv elektrospray tillsammans med en Restek ultra bifenyl kolonn (3µm, 50x2,1 mm) 

för separation. Inom- och mellandagsvariation visade CV-värden <11 %. LOD var 50 ng/ml. Denna 

studie resulterade i en metod som var fullt kapabel att detektera metadon och EDDP i urin, men den 

behöver en ny validering för EDDP då kontamination i ampuller med EDDP-D3 från leverantören gav 

negativa effekter i samband med precisionsförsök. 
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Introduktion 

Metadon är en syntetisk opioid som utvecklades i Tyskland under andra världskriget för att ersätta 

bristen på naturliga opiater som tyskarna inte längre fick tillgång till i samband med kriget (1). Sedan 

60-talet har metadon använts både som analgetikum vid behandling av olika smärttillstånd samt för 

substitutionsbehandling av opiatmissbrukare. I motsats till syntetiska opioider ingår kodein, heroin 

och morfin i gruppen naturliga opiater eftersom de härstammar från opiumvallmon. Inom 

substitutionsbehandling används metadon som en ersättning för illegala opiater/opioider som 

patienten är beroende av. Användning av metadon kan reducera avgiftningssymptom och begär hos 

patienten, samtidigt som det inte påverkar patientens förmåga att arbeta, gå i skola eller social 

förmåga (2).  

Metadon verkar som kompetativ opioidagonist med stark affinitet till μ-opioid receptorer vilka 

återfinns i det centrala och perifera nervsystemet. Dessa receptorer är G-proteinkopplade och ansvarig 

för analgesi som ger samma önskade/oönskade effekter som morfin och andra opioider. När metadon 

binder till μ-opioidreceptorer reduceras dock effekten av andra opioider som exempelvis morfin och 

heroin utan att subjektiv eufori eller beteendeförändringar uppstår (3, 4). 

Metadon metaboliseras huvudsakligen i levern genom N-demetylering med hjälp av enzymet CYP3A4 

till EDDP (2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine) som är en inaktiv huvudmetabolit. 

Aktiviteten av CYP3A4 varierar betydligt från individ till individ och detta kan medföra stora 

koncentrationsskillnader av metadon och dess metaboliter mellan individer (4). Halveringstiden ligger 

mellan 15-60 timmar, men hos individer som kontinuerligt behandlas med metadon ses kortare 

halveringstider till följd av autoinduktion. Mellan 20-60 % av administrerad dos utsöndras i urinen 

inom 96 timmar, 33 % som oförändrad metadon och 43 % som EDDP. Detta förhållande är vanligtvis 

högre hos individer som genomför metadonbehandling jämfört med missbruk eller intag vid olika 

smärttillstånd, det vill säga att mer EDDP utsöndras än metadon (3). 

Vätskekromatografi kopplat till masspektrometri (LC/MS) är en analysteknik som funnits på 

marknaden cirka 25 år. Med denna teknik går det att analysera substanser med både låg och hög 

molekylvikt, polära likväl som opolära substanser. Möjligheten att koppla samman vätskekromatografi 

med masspektrometri möjliggjordes av en ny typ av interface (sammankoppling av instrument) som 

kallas atmosfärstrycksjonisering (Atmospheric Pressure Ionization, API). Tidigare joniseringen av 

molekyler som skulle analyseras med masspektrometri skedde alltid i vakuum. Atmosfärstrycks-

jonisering var en revolutionerande teknik.  Den kan indelas i olika undergrupper där elektrospray är 

den mest använda tekniken (5).  Som följd av denna nyvinning karaktäriseras LC/MS-metoder idag av 

hög grad av sensitivitet, selektivitet och specificitet och tillåter analys av spårmängder av substanser i 

en komplex provmatrix. Tack vare detta är det möjligt att minska, om inte eliminera, den upparbet-

ningstid varje prov tar och därigenom minska den rutinmässiga tidsåtgången för analysen (6). 

Vid elektrosprayjonisering sprayas vätskan från vätskekromatografisystemet in i ett elektriskt laddat 

fält i systemets jonkälla varpå en aerosol bildas. I aerosolen har varje droppe laddningar på dess yta 
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och polariteten på laddningen beror på det elektriska fältets polaritet. Eftersom varm inert kvävgas 

sprutas mot aerosolen så minskar dropparnas storlek varpå laddningarna på dropparnas yta kommer 

närmare och närmare varandra. När en viss laddningstäthet nås imploderar dropparna varpå mindre 

droppar bildas i en kontinuerlig process. I slutet av denna process överförs de laddningar som fanns på 

droppens yta till den analyt som var upplöst i droppen varefter den laddade partikeln eller jonen dras 

in i masspektrometern. Jonerna analyseras sedan efter deras masstal dividerat med deras laddning 

(m/z) (7).   

Det finns olika typer av masspektrometrar där ett enkelt så kallat singel-kvadrupolsystem har använts 

i detta arbete. Skillnaden mellan ett singel-kvadrupolsystem och ett tandem kvadrupol-system är att 

fragmenteringen av den bildade pseudomolekyljonen ([M+H]+ eller [M-H]-) som överför en laddning 

till molekyler av intresse, detta sker i en kollisionscell i ett MS/MS-system i motsats till det enklare 

singel-kvadrupolsystemet. I sistnämnda system sker fragmenteringen i en region där matris-

komponenter och andra analyter kan störa reproducerbarheten vid fragmenteringen och följaktligen 

är precisionen inte lika god i ett sådant enklare och billigare analyssystem (5). 

Alla LC/MS analyser har sina begränsningar på grund av matriseffekter som kan störa analysen. 

Matriseffekter kan definieras som det inflytande som matrixkomponentsrester har när de injiceras 

samtidigt med analyskomponenten och eventuellt stör joniseringen av substanserna som ska 

analyseras. Detta sker i systemets jonkälla där molekylerna ska joniseras och där det finns en 

begränsad mängd laddningar att överföra. Detta kan leda till jonsuppression som försämrar analysens 

sensitivitet, precision och reproducerbarhet (8).  

Metadon kan även analyseras med gaskromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS) där en gas 

används som mobilfas istället för en vätska som i vätskekromatografi. GC-MS, likväl som LC-MS, har 

en hög specificitet och är en känslig analysmetod men där man oftast måste använda sig av en mer 

omständlig provupparbetning. Analyten måste kunna gå över i gasform och i provupparbetning kan 

ingå moment såsom justering av pH före extraktion samt diverse tvättsteg och maskering av polära 

grupper hos molekylerna (derivatisering) innan instrumentanalys. Provmaterial kan variera mellan 

hår, naglar, fettvävnad, blod och urin (9).  

Syftet med projektet var att utveckla en LC-MS metod med hög reproducerbarhet för detektion och 

kvantitering av metadon och dess huvudmetabolit EDDP i urin med hjälp av en enkel spädningsteknik 

kombinerat med analys med LC/MS. 
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Material och metoder 

Urinprover 

Olika spädningar tillverkades genom att metadon, EDDP, samt internstandarder metadon-D3 samt 

EDDP-D3 tillsattes till blankurin, som donerats frivilligt av en anonym manlig donator till projektet. 

Dessa prover användes för tillverkning av standardkurvor och kontroller, optimering av instrumentet 

samt till validering av metoden. Även urinprover från patienter på beroendepsykiatrin har donerats för 

att undersöka matriseffekter. 

Stamlösningsberedning och tillverkning av eluent 

Ampuller innehållande 1 mg/ml metadon (Cerilliant, 811 Paloma Dr. Ste.A, Round Rock, TX, USA, 

800.848.7837, Lot: FE040811-01) och EDDP (Cerilliant, Lot: FE080211-03) späddes till 100 µg/ml 

genom en 1:10 spädning med metanol (Sigma Aldrich, Steinhem, Tyskland, Prod: 9 dec 2013, Lot: 

SZBD343DV). Metadon- D3 (Cerilliant, Lot: FE072312-02) späddes till 2,5 µg/ml genom en 1:400 

spädning med metanol (Sigma Aldrich, Steinhem, Tyskland, Prod. 9 dec 2013 Lot: SZBD343DV). 

Eluenten för vätskekromatografin tillverkades med 65:35 0,1 % HCOOH (Sigma Aldrich, Lot: 

SZBB2650V) i acetonitril (Sigma Aldrich, Prod. Oct 09, 2013. Lot: SZBD282BV) och 0,1 % HCOOH i 

MilliQ-vatten. 

Val av kolonn 

Ett flertal kolonner undersöktes för att finna en lämplig kolonn med avseende på rimliga retentions-

tider, toppform samt separation av de i proverna ingående komponenterna. De olika HPLC-

kolonnerna var: Halo C18 50×2,1 mm (ACE, Willmington, DE, USA, Lot: AH132220), Ultra BiPh 3µm 

50x2,1 mm (Restek, Bellafonte, PA, USA, Lot: 120510P), Chromolith 50×2 mm, (Merck, Darmstadt, 

Tyskland, Lot: HX810784) Purospher Star RP-18 endcapped 3 µm (Sorbent, Kungsbacka, Sverige, Lot: 

HX756026). Detta utfördes genom att varje kolonn konditionerades under 30 minuter med eluent 

innan analys utfördes. Injektioner av lösningar med koncentrationen 100 ng/ml metadon/EDDP i 

eluent gjordes därefter och olika mobilfasfördelningar användes; dessa var 50/50, 60/40, 70/30 och 

80/20. 

Optimering av det kromatografiska system och joniseringsparametar 

Två olika mobilfaser tillverkades. Mobilfas A bestod av 0,1 % HCOOH (v/v) i MQ-vatten och mobilfas 

B bestod av 0,1 % HCOOH (v/v) i acetonitril. Parametrarna fastställdes genom ett stort antal Flow 

Injection Analysis-injektioner (FIA). Lösningar innehållande 100 ng/ml metadon, EDDP, metadon-D3 

och EDDP-D3 placerades i 2 ml glasvialer (32x12 mm, NTK Kemi, Uppsala, Sverige, Art: 155 600) med 

skruvlock silikon/PTFE septum (13x15, NTK Kemi, Art: 155 621) i autosamplern och injicerades 

automatiskt med ca 30 sekunders mellanrum. På detta sätt optimerades VCap, fragmentor samt 

torkgasinställningen. Med VCap menas storleken på det elektriska fältet i jonkällan, fragmentorn är 

den spänningsinställning som styr fragmenteringen av molekylerna före kvadrupolmassfiltret där 

jonerna för metadon  



 
 
 

7	
	

(310,2 m/z och pseudomolekyl 265,1 m/z) och EDDP (278,10 m/z och pseudomolekyl 234,10 m/z) 

undersöktes, samt torkgas används för att reducera storleken på de bildade dropparna i jonkällans 

aerosol så dropparna att de till slut evaporerar. Detta styrdes av programvaran och VCap ställdes in 

mellan 1000-6000 V, fragmentor mellan 100-400 V och torkgasvolym mellan 2-12 L/min.  Fem µl 

injektioner i Agilent 1100 LC/MSD (Agilent Technologies, Waldbronn, Tyskland) av prover inne-

hållande metadon, EDDP samt metadon-D3 lösta i 50:50 mobilfas A och B gjorde därefter för att 

optimera systemet.   

Separation i LC-systemet utfördes med hjälp av en gradient av mobilfas A och B innefattande: 0-4 

min: 65/35 flöde 0,250 ml/min, 4-5,1 min: 10/90, flöde 250 µl/min, 5,1–5,2 min: 65/35, flöde 250 

µl/min, 5,2-7 min: 65/35, 600 µl/min upp till 10 min 65/35 flöde 250 µl/min. 

Tillverkning av standardkurvor och kontroller 

Standardkurva tillverkades inom området 0-5000 ng/ml med koncentrationerna: 0, 100, 500, 1500, 

3000 och 5000 ng/ml. Proverna tillverkades genom att en 100 µg/ml brukslösning innehållande både 

metadon och EDDP blandades med blankurin. Dessa standarder överfördes sedan till 13x75 mm poly-

propylen-rör (Sarstedt, Nümbrecht, Tyskland, Art: 3989) korkades (Sarstedt, Lot. 3043601) och 

lagrades vid -80˚C. En 100 µg/ml brukslösning tillverkades manuellt genom att knäcka ampuller 

innehållande 1 mg/ml metadon och 1 mg/ml EDDP. Dessa späddes med metanol och överfördes till 10 

ml glasrör. En 50 ng/ml brukslösning tillverkades genom att 1 ml av en 100 µg/ml lösning blandades 

med 1 ml av en 100 ng/ml metadon och EDDP lösning, denna lösning tillsattes sedan till ett 10 ml 

glasrör vilket gav en 50 ng/ml brukslösning. 

Provupparbetning 

Urinproverna preparerades genom att en 1:10 spädning gjordes vilket erhölls genom 100 µl urin 

blandades med 900 µl 65/35 eluent (65 % HCOOH/0,1 % MQ-vatten; 35 % HCOOH/0,1 % acetonitril), 

och 50 µl 2,5 µg/ml internstandardlösning i 2 ml 32x12 mm glasvialer som sedan korkades med 

skruvlock 13x15 silikon/PTFE septum. Proverna vortexmixades i 5 sekunder och centrifugerades 

därefter 5 min vid 6200 rpm vid 15˚C (Hettich Zentrifugen Rotanta 460R, Andreas Hettich GmbH, 

Tuttlingen, Tyskland) varefter vialerna placerades i LC-MS-systemets autosampler och analys 

utfördes. 

Linjäritetsförsök och etablering av standardkurvor 

En sexpunkt-standardkurva (0, 100, 500, 1500, 3000 och 5000 ng/ml) analyserades under sex dagar 

för att undersöka linjäriteten och korrelation mellan dagarna. Proverna upparbetades enligt 

beskrivning och analyserades med de parameterinställningar som gjorts för att optimera LC-MS-

systemet. 

Matriseffekter 

Effekten av det kvantitativa och kvalitativa resultatet utvärderades genom att sex prover utan 

metadon/EDDP upparbetades och injicerades i analyssystemet, samtidigt som en 100 ng/ml lösning 
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innehållande metadon/EDDP infuserades med en sprutpump (Harvard Apparatus 11 Plus, Holliston, 

MA) med en hastighet av 10 µl/min via en t-koppling mellan analyskolonn och jonkälla. Det optimala 

resultatet vid en undersökning av matriseffekter är en jämn baslinje i kromatogrammet utan vare sig 

dippar eller förhöjning i baslinjen. Detta visar att ingen jonsuppression eller jonförstärkning förekom i 

jonkällan i det aktuella systemet.  

Inom- och mellandagsvariation 

Inomdagsvariationen studerades genom att sex stycken standardprover med koncentrationerna 100 

ng/ml respektive 4000 ng/ml upparbetades. Proverna injicerades i analyssystemet tillsammans med 

en sexpunktig standardkurva (0, 100, 500, 1500, 3000 och 5000 ng/ml) med avseende på metadon 

och EDDP. Mellandagsvariationen studerades genom att sex stycken standarder med 

koncentrationerna 100 ng/ml respektive 4000 ng/ml upparbetades och injicerades i systemet 

tillsammans med standardlösningar i sex olika koncentrationer (0, 100, 500, 1500, 3000 och 5000 

ng/ml) vid sex olika tillfällen. Kriterier för godkänd mätriktighet var ± 20 % och ett CV < 20% för den 

låga koncentrationen samt ± 15 % och ett CV < 15 % för den höga koncentrationen. 

Carry-over 

För att förhindra att ett prov med hög koncentration överför komponenter till efterföljande prov 

(carry-over i analyssystemet) tvättades injektionssprutan efter varje injektion med en lösning 

innehållande metanol och vatten, 50/50. Tvättningen med 50/50 metanol/MQ-vatten mellan prover 

undersöktes genom att ett spikat urinprov innehållande 10 000 ng/ml metadon/EDDP upparbetades 

och injicerades i analyssystemet. Detta följdes av en injektion av ett blankprov berett enbart med 

eluent samt internstandard. Före dessa injektioner analyserades även en sexpunktig standard (0, 100, 

500, 1500, 3000 och 5000 ng/ml).  

LOD / LOQ 

För att detektera lägsta detekterbara koncentration av metadon och EDDP späddes dessa med 

blankurin till koncentrationerna 25, 50 och 75 ng/ml i 2 ml 32x12 mm glasvialer med skruvlock 13x15 

silikon/PTFE septum och injicerades sedan i LC-MS-systemet tillsammans med en sexpunktig 

standard (0, 100, 500, 1500, 3000 och 5000 ng/ml). Dessa analyserades fem gånger vardera. Kriterier 

för limit of detection (LOD) och limit of quantitation (LOQ) var följande: For LOD krävdes en 

signalstyrka med en S/N-ratio på 3, för LOQ e S/N-ratio på 10.  

Statistik 

Statistiska undersökningar har utförts med avseende på medelvärde, mätriktighet och CV för att 

undersöka inom- och mellandagsvariation och standardkurvans lutning, samt lägsta kvantifierbara 

koncentration. 

Etiska överväganden 

Studien krävde inget etiskt tillstånd då inget ingrepp på patienter/försökspersoner inte utförts och för 

att detta är en klinisk metodutveckling och validering. Löpnummer har använts vid analyser så 

proverna inte har kunnat spåras tillbaka till patient/försöksperson. 
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Resultat 

Val av kolonn  

Den kolonn som användes till analysen kunde fastställas efter genomförda tester och valet föll på 

Restek Ultra BiPh 3µm 50x2,1 mm. Denna kolonn gav bäst toppform, rimliga retentionstider dvs. inte 

för långa och bra separering av analyskomponenter (Fig.1). 

Optimering av jonisering och fragmentering 

Den elektriska potentialen (Vcap) som gav den högsta intensiteten av topparna var 3000 V. Den 

spänning i fragmentorn som gav ett resultat på ett fragment plus pseudomolekyljon ([M+H]+) var 

200V. Detta gav en intensitet på jonerna där både fragment och pseudomolekyljon var någorlunda lika 

dvs. inte för mycket fragmentering så att pseudomolekyljonen inte längre syntes. Flödeshastigheten av 

torkgas (kvävgas) som gav bäst signalintensitet var 12 L/min. Vid mindre gasvolym per minut blev 

intensiteten av analyten mindre.  

Linjäritet hos standardkurvor 

Resultatet visade att spridningen av standardkurvans lutning och regressionskoefficient var låg från 

dag till dag för både metadon och EDDP där endast små avvikelser observerades (Tab. 1). 

Evaluering av carry-over risk 

Resultatet visade inga rester från det höga provet överfördes till det efterföljande blanka provet vilket 

tyder på att tvättningen fungerade optimalt och att risken för smitta mellan prov var minimal (Tab. 2). 

Reproducerbarhet vid inom- och mellandagsvariation 

Analysresultaterna visade låga relativa standarddeviationer vid de olika analystillfällena och inom 

godkända gränser för medelvärde och mätriktighet (Tab. 2 och 3). 

Undersökning av matriseffekter 

En del av proverna visade utslag vid metadon och EDDPs retentionstider, vilket kan innebära att 

proverna verkligen innehöll dessa analyter och kan komma från patienter som genomgår behandling 

inom metadonprogrammet (Fig. 2). 

Fastställande av LOD och LOQ 

Analyserna i provgrupp 1 gav resultat utanför godkända gränser. Provgrupp 2 respektive 3 gav resultat 

inom godkända gränser (Tab. 4). Detta betyder att den lägsta detekterbara koncentrationen bestämdes 

till 50 ng/ml.  
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Diskussion 

Resultatet av denna studie visar att ett enkelt LC-MS-system av typen singel-kvadrupol är fullt 

tillräckligt för att utföra kvantitativ analys av metadon och dess metabolit EDDP i urin. Mycket få LC-

MS metoder för opioider är rapporterade. En viktig orsak till detta är att nya analystekniken har 

utvecklats de senaste åren och de flesta använder sig av tandem masspektrometri (LC-MS/MS) idag 

(10). På grund av dålig tillgång av autentiska prover från patienter som ingår i metadonprogram har 

vår analysmetod dock inte kunnat jämföras mot Karolinska universitetssjukhusets metod där LC-

MS/MS används (11). Dessutom beställer Västerbottens Läns Landsting endast screening med 

immunohistokemisk metod av metadon vilket inte är en kvantitativ analys. Därför har endast en 

kvalitativ jämförelse gjorts. 

Att använda sig av LC-MS har fördelar på laboratorier med hög belastning på verksamheten. GC-MS är 

också en teknik som är mycket använd för analys av metadon, men på grund av den långa provupp-

arbetningstid som oftast måste användas är detta mindre intressant när ett stort antal prover ska 

processas (9, 12).  

Ett antal olika matriser kan användas för missbruksanalyser och det som skiljer är hur länge 

substanserna kan detekteras i dem. Att använda sig av urin i kombination med den spädningsteknik 

som vi har valt ger stora fördelar tack vare kort upparbetningstid. Det är dessutom lätt att samla urin 

och risken för smitta för personalen är minimal (12). Urin medger oftast ett detektionsfönster på några 

dagar upp till några veckor och i denna matris kan även specifika metaboliter detekteras. Om serum 

används som provmatrix, måste provtagning oftast ske under pågående rus för att detekterbara 

koncentrationer ska erhållas. Detektionsfönstret är också betydligt kortare i blod jämfört med urin 

varför provtagning måste ske efter betydligt kortare tid efter intag (13).  

Ett antal problem vid analys av blod/serum kan vara att patienter med långtidsmissbruk ofta är hårt 

ärrade på områden där venerna lättast nås och att det kan vara större risk för blodsmitta för 

personalen (13). Hår har däremot ett mycket längre detektionsfönster än serum och urin, men har 

nackdelar med mycket lång provprepareringstid. I en studie som gjordes vid Norska hälsoinstitute 

2008 analyserades hår för detektion av flera olika droger och denna provpreparering krävde ca 19-20 

tim innan analys kunde startas (12). Det har även gjorts en studie på andningsluft som provmaterial 

med gott resultat (14). 

Under utvecklingen av metoden upptäcktes det att den interna standarden för EDDP, EDDP-D3, var 

kontaminerad med modermolekylen och gav signaler som var ca 25 % av EDDP-D3. Båda de ampuller 

som köpts in från leverantören kom från samma lot och uppvisade detta resultat och nya ampuller 

skulle ta för lång tid att få levererade. Till följd av detta och projektets tidsbegränsning så beslutades 

det att EDDP-D3 skulle uteslutas från projektet och EDDP skulle kvantifieras mot internstandarden 

för metadon. Detta sänkte dock metodens precision något i samband med kvantifieringen av EDDP. 
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Två av de sex proverna som användes vid undersökning av matriseffekter gav utslag på 

metadons/EDDPs retentionstider och gav relativt höga toppar. Eftersom proverna togs från den 

patientpool av prover som laboratoriet analyserar antogs det att det var patienter som genomgick 

behandling på metadonprogrammet. Detta påstående kunde dock inte styrkas eftersom löpnummer 

har använts och spårbarheten var borta. 

Vid undersökningen av inom- och mellandagsvariation blev de första mätvärdena väldigt höga och låg 

utanför valideringsgränserna på ±20% med avseende på mätriktighet. Anledningen till detta var för-

modligen att en multipipett inte användes utan en enkanalspipett, vilket kan ha resulterat i 

pipetteringsfel av internstandarden och detta kan eventuell förklara ojämna och låga/höga värden. 

Resterande dagar av försöket användes en multipipett och detta resulterade i mycket bättre precision 

inom samma försök. 

Vid försöket att bestämma lägsta detekterbara koncentration (LOD) kunde konstateras att 25 ng/ml 

var en för låg koncentration för att systemet skulle kunna detektera analyter i frågan med tillräckligt 

bra mätriktighet. Metadon gav ett medelvärde på 32 ng/ml vilket resulterade i en mätriktighet som var 

127,5% vilket är utanför den gräns på ± 20 % som är högsta tillåtna. EDDP gav ett medelvärde på 30 

ng/ml vilket var precis på gränsen för högsta tillåtna mätriktighet, 120 %. Denna koncentration var 

således för låg för metadon för att systemet skulle kunna ge ett korrekt svar medan EDDP var på 

gränsen för att kunna kvantifieras i så låga koncentrationer.  Dock så ska det tilläggas att under 

försöket användes metadons internstandard även för EDDP, vilket kan ge en sämre precision vid 

kvantifieringen av EDDP. Därför bör försöket göras om med exempelvis en unik deutererad intern-

standard för EDDP för att få ett bättre resultat. Till följd av detta så bestämdes detektionsgränsen för 

metoden till 50 ng/ml där mätriktigheten var 2 % över koncentrationerna som fanns i provet både för 

metadon och EDDP.  

Konklusionen av detta projekt var att metoden som har utvecklats är fullt användbar för detektion 

kvantifiering av metadon och EDDP, men vissa modifieringar kanske måste göras på sikt. Eftersom 

analys av patientprover inte kunde utföras så vet vi inte hur metoden står sig mot laboratorier som är 

ackrediterade för denna analys. 



 
 
 

12	
	

Tack tillägnas 

Jag vill tillägna stort tack till min handledare Hans-Åke Lakso för mycket bra hand- och vägledning 

genom projektet och rapportskrivning, även Anita Olofsson och Marlen Israelsson för all hjälp ute på 

laboratoriet. 



 
 
 

13	
	

Referenser 

1. Max Bockmühl and Gustav Ehrhart, ‘Über Eine Neue Klasse von Spasmolytisch Und Analgetisch 

Wirkenden Verbindungen, I’, Justus Liebigs Annalen der Chemie, 561 (1949), 52–86 

<http://dx.doi.org/10.1002/jlac.19495610107>. 

2. Canada’s Public Health Leader. Prevention and Treatment – What is methadone? 

http://www.cpha.ca/en/portals/substance/prevention/faq05.aspx 2014-04-22 

3. FASS Allmänhet. Metadon DnE. 

http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20070329000047&docType=3#pharmacodynamic  

2014-05-15 

4. Connor M, Traynor J. (2010) Methods in Enzymology. Chapter twenty-two – Constitutively Active 

μ-Opioid Receptors. P Michael Conn editor 

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/B9780123812988000228#bibl

001 

5. Pitt J James. Principles and applications of liquid chromatography-mass spectrometry in clinical 

biochemistry. Clin Biochem Rev. 2009; 30(1): 19–34. 

6. Kreek MJ. Drug addictions molecular and cellular endpoints. Annals of the New York Academy of 

Sciences. 2001; 937:27–49. 

7. Harris C D. (2007). Quantitative chemical analysis. Jessica Foirillo editor. W.H Freeman and 

Company, NY, 474-496  

8. Dams R. et al. Matrix effect in bio-analysis of illicit drugs with LC-MS/MS: influence of ionization 

type, sample preparation, and biofluid. J Am Soc Mass Spectrom. 2003; 14; 1290-1294 

9. Colucci A.P.et al. Validation of an extraction and gas chromatography–mass spectrometry 

quantification method for cocaine, methadone, and morphine in postmortem adipose tissue. J Anal 

Toxicol. 2010; 34 (6): 342-346. 

10. Dams R. et al. Urine drug testing for opioids, cocaine, and metabolites by direct injection liquid 

chromatography/tandem mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2003; 

17 (14): 1665-1670. 

11. Karolinska Universitetssjukhuset. Metadon, U-. http://www.karolinska.se/Karolinska-

Universitetslaboratoriet/Sidor-om-PTA/Analysindex-alla-

enheter/Farmakologi/Anvisning/?a=9457 2014-05-17 



 
 
 

14	
	

12. Hegstads S. et al. Drug screening of hair by liquid chromatography tandem mass spectrometry. J 

Anal Toxicol. 2008:32(5): 394-372. 

13. Preston L K. et al. Methadone and metabolite urine concentrations in patients maintained on 

methadone. J Anal Toxicol. 2003:27(5): 332-341. 

14. Beck O. et al. Method for determination of methadone in exhaled breath collected from subjects 

undergoing methadone maintenance treatment. J Chrom. B. 2010:878: 2255-2259. 

 



 
 
 

15	
	

 
Tabell 1. Analyserade standardkurvor under sex dagar med avseende på lutning och korrelation.  

 Metadon  EDDP 

Dag Lutning Korrelation  Lutning Korrelation 

1 0,150 1,000  0,125 1,000 
2 0,145 0,999  0,115 0,999 

3 0,115 0,999  0,115 0,999 

4 0,141 0,999  0,119 0,999 

5 0,145 1,000  0,123 0,995 
6 0,131 0,999  0,112 0,999 

Medelvärde 0,138 0,999  0,118 0,999 

SD 0,013 0,000  0,005 0,002 
CV % 9,393 0,041   4,236 0,188 
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Tabell 2. Analyserade kontroller för inomdagsvariation av analys med 
LC/MS 

 Metadon (ng/ml)  EDDP (ng/ml) 

Prov nr Låg K Hög K   Låg K Hög K 

1 97 3685  100 3716 
2 98 3615  99 3658 
3 98 3660  100 3695 
4 98 3716  101 3777 
5 112 3822  116 3806 
6 117 3869  119 3912 

Medel 104 3728  106 3761 
SD 9 98  9 92 
CV % 9 3  9 2 
Mätriktighet % 104 93   106 94 
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Tabell 3. Analyserade kontroller mellandagsvariation med LC/MS (ng/ml). 

 Metadon  EDDP 
Prov nr Låg K Hög K   Låg K Hög K 

1 126 5287  120 5276 
2 121 4667  114 4465 
3 131 4564  132 4338 
4 121 4385  114 4131 
5 122 5451  120 5305 
6 114 4301  114 4377 
7 114 4343  114 4315 
8 110 4200  108 4182 
9 108 4265  107 4224 
10 113 4113  111 4115 
11 136 4294  138 4303 
12 119 4279  116 4233 
13 112 4431  112 4454 
14 107 4527  112 4580 
15 113 4475  115 4417 
16 112 4395  115 4534 
17 119 4365  117 4384 
18 117 4370  118 4443 
19 98 3615  99 3658 
20 97 3685  100 3716 
21 112 3822  116 3806 
22 117 3869  119 3912 
23 98 3660  100 3695 
24 98 3716  101 3777 
25 122 3637  121 3642 
26 120 3794  117 3831 
27 115 3512  112 3537 
28 113 3870  112 3904 
29 117 3504  117 3544 
30 121 3566  120 3587 
31 110 3939  109 3938 
32 102 3780  102 3777 
33 119 4131  116 4117 
34 106 4155  104 4080 
35 117 3873  115 3875 
36 115 3866  114 3873 

Medel 114 4131  114 4121 
SD 9 452  8 422 
CV % 8 11  7 10 
Mätriktighet % 114 103   114 103 
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Tabell 4. Lägsta detekterbara koncentration analyserade med LC/MS. 

  Metadon(ng/ml) EDDP(ng/ml) 
Provgrupp 1 (25 ng/ml)    

1  32 30 
2  32 30 
3  31 29 
4  33 30 
5  32 29 

Medelvärde 32 30 
Mätriktighet % 128 120 

    
Provgrupp 2 (50 ng/ml)    

1  51 51 
2  52 51 
3  50 50 
4  52 52 
5  50 50 

Medelvärde 51 51 
Mätriktighet % 102 102 

    
Provgrupp 3 (75 ng/ml)    

1  73 74 
2  73 74 
3  73 75 
4  74 74 
5  75 74 

Medelvärde 74 74 
Mätriktighet % 99 99 
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Figur 1. Kromatogram som visar separation av molekyler, toppform, samt retentionstider för metadon, EDDP 
och metadon-D3 (IS) med Restek Ultra BiPh 3µm 50x2,1 mm.
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Figur 1. Panelbild över matriseffektsdetektion i kromatogram i autentiska prover från beroende-
psykiatrin, Norrlands universitetssjukhus. X-axel visar retentionstid i min och y-axel visar intensitet 
(cps). Utslag ska ske inom 3 min för att stärka metodens specificitet för metadon, om utslag sker 
mellan 3-5 min kan detta tyda på intag av metadon hos patienten. A) Kromatogram med utslag inom 
metodens detektionsfönster vilket kan tyda på intag av metadon, B, C) Kromatogram med önskat 
utslag utanför metodens detektionsfönster vilket troligen inte innehöll metadon/EDDP, D) 
Kromatogram med utslag inom metodens detektionsfönster vilket kan tyda på intag av metadon, E, F) 
Kromatogram med önskat utslag utanför metodens detektionsfönster vilket troligen inte innehöll 
metadon/EDDP. 
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