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 En stor del av kunnandet inom kroma-
tografi och separationskunskap har 
flyttat från Uppsala till Karlstad, till-
sammans med Torgny Fornstedt och 

hans forskargrupp. Torgny Fornstedt är profes-
sor i analytisk kemi vid Karlstad universitet, 
och en global auktoritet inom kromatografi.

En av gruppens viktiga inriktningar är att 
ta fram avancerade datormo-
delleringar av kromatogra-
fiska separationer.

– Vi vill förstå separa-
tionsmekanismerna bättre 
och kunna karakterisera pro-
cesserna, säger Torgny Forn-
stedt. Det är viktigt inom 
både analytisk och prepara-
tiv kromatografi, och för in-

dustriell användning av tekniken.
– När vi har validerat bra modeller för ett 

separationssystem kan vi använda dessa för 
att förutsäga hur de preparativa kromatogra-
fiska experimenten ska utföras för att få ut så 
mycket ren produkt som möjligt per tidsen-
het – på billigaste sätt, och med så lite miljö-
påverkan som möjligt.

Forskargruppen samarbetar med Eka Chemi-
cals för att ta fram bättre utformade kolonner, 
och med AstraZeneca för ömsesidigt utbyte 
av erfarenheter.

– Särskilt viktigt för AstraZeneca är att kunna 
förutsäga den snabbaste och bästa kromato-
grafiska reningsmetoden för gram-kilogram-
mängder av spegelbildsformer av var och en 
av alla tusentals läkemedelskandidater som 
föregår varje slutligt godkänt läkemedel, sä-
ger Torgny Fornstedt.

Spegelbildsformer – enantiomerer, kallas 
även stereoisomerer – är molekyler som är 
exakt likadana utom i ett avseende: de är spe-
gelbilder av varandra, på samma sätt som våra 
händer. Ämnen som har spegelbildsmoleky-
ler kallas kirala (från grekiska ”cheir” = hand).

Trots att de är så lika har enantiomererna 
ofta helt olika fysiologiska effekter. Den ena 
enantiomeren av den kirala cykliska terpenen 
limonen (C10H16) doftar citron, medan den 
andra doftar apelsin. De är också de viktigaste 

smakämnena i respektive frukt.
Den så kallade Neurosedyn-skandalen i bör-

jan av 1960-talet – då tusentals barn föddes 
missbildade – berodde på att den ena av en-
antiomererna av den verksamma molekylen, 
talidomid, gav fosterskador, medan den andra 
inte har den effekten.

Detta har gjort att läkemedelsmyndigheter 
världen över kräver noggranna tester av en-
antiomererna innan ett preparat får saluföras 
som läkemedel.

Dessutom är ofta ett läkemedel av den ena 
enantiomeren mer verksamt än en blandning 
(racemat); så är det till exempel med nya Nexi-
um i förhållande till gamla racematet Losec 
(Omeprazol).

Kromatografisk separation av enantiomerer 
sker när den stationära fasen försetts med li-

gander som binder den ena enantiomeren. 
Då kommer den andra ut först ur kolonnen.

Vid analytisk kromatografi injiceras låga 
koncentrationer av analysobjektet i den rörliga 
fasen. I idealfallet blir topparna då klockfor-
made – matematiskt normalfördelade.

Så är det inte vid preparativ kromatografi, 
där syftet är att framställa ren substans. Då in-
jiceras stora mängder substanser som sedan 
samlas upp i fraktionsrör.

– Vid höga koncentrationer blir substan-
sernas kromatografiska toppar överladdade; 
den högre koncentrationen som finns i top-
pen strävar efter att komma ut snabbare vilket 
medför att toppens framsida blir skarp medan 
baksidan tar formen av en skidbacke, säger 
Torgny Fornstedt.

– Fenomenet kallas ”svansning” och 
beror på att antalet adsorptionsställen – 

Datorn hjälper dig separera
(Av Kalle Lötberg)

Forskare på Karlstads universitet arbetar intensivt med att skapa datorprogram för att minska 
tidsåtgången i läkemedelsutveckling, när testpreparat ska renas fram i liten skala. 

kromatografi

Torgny 
Fornstedt
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Torgny Fornstedt och forskar-
kollegor har hemsidan The 
Fundamental Separation  
Science Group på
 www.separationscience.se
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ställen som molekylerna kan fastna på – är 
begränsade i en kolonn.

Om två sådana överladdade toppar vandrar 
nära varandra bildas blandzoner med under-
liga topputseenden till följd. 

– I den situationen är det svårt att veta när 
man ska börja och sluta fraktionera för att få 
rena substanser. Därför är också preparativ 
kromatografi svårare att optimera än analy-
tisk. Detta gäller särskilt de nya kontinuerliga 
processerna som börjar bli en trend inom in-
dustrin, säger Torgny Fornstedt.

Ett exempel på en kontinuerlig process är 
så kallad simulated moving bed – SMB (se 
faktaruta).

I datamodelleringen använder forskarna sig av 
parametrar som beskriver hur ämnena kon-

kurrerar med varandra vid olika koncentra-
tionskombinationer. I mjukvaran kan man 
då räkna ut vilka experimentella betingelser 
som ger mest ren substans, och när fraktio-
neringen ska ske. 

Vid preparativ separation av två enantio-
merer blir beräkningarna ännu mer kom-
plicerade.

Nyligen har Torgny Fornstedts grupp ut-
vecklat en ny numerisk metod – baserad på 
ett par enkla preparativa experiment, kom-
binerad med avancerade datorberäkningar 
– för att snabbt bestämma de adsorptions-
parametrar som behövs som indata för da-
torsimulering av kiral preparativ vätskekro-
matografi.

– Detta beräkningssätt, med våra nya al-
goritmer, innebär en enorm fördel jämfört 

med äldre metoder på grund av den stora 
tidsvinsten. Tidigare har man varit tvung-
en att göra väldigt tidsödande experiment, 
ibland på kanske 1-2 veckor. Med den nya 
metoden kan man ta fram nödvändig indata 
på en tiondel av den tiden – på en halv dag, 
säger Torgny Fornstedt.

– En annan viktig nytta med vår metod 
är att du får snabb kvantitativ kunskap om 
molekylära interaktioner med separations-
mediet. kb

kromatografi

Så fungerar kromatografi

Kromatografi är en separationsteknik som 
bygger på adsorption; att en rörlig fas 
bestående av olika ämnen binds olika 
starkt till en stationär fas, oftast i fast 
form eller som gel. I allmänhet sker detta 
i en kolonn, där den stationära fasen är 
de fina partiklar som kolonnen är packad 
med.

• Den rörliga fasen – eluenten – kan vara 
en vätska, en gas eller en superkritisk 
fluid (ett tillstånd där vätske- och gasfas 
samexisterar; det går inte att skilja på gas 
och vätska).

• Den stationära fasen är ofta kiseldioxid 
(SiO2), men det finns många andra mate-
rial som kan användas.

• Den rörliga fasen löser de ämnen som 
ska separeras. När lösningen passerar ge-
nom den stationära fasen fastnar ämnena 
där, mer eller mindre. De som fastnar 
minst kommer ut först. Genom UV-
mätning (ultraviolett) eller andra metoder 
kan man detektera när de olika ämnena 
kommer ut ur kolonnen, och avskilja dem 
från varandra.

Kromatografi används för analys – 
kvalitativ och kvantitativ bestämning av 
de ämnen som finns i ett substrat, och 
kallas då för analytisk kromatografi. Tek-
niken kan även användas för att separera 
och rengöra redan kända kemiska ämnen; 
detta är preparativ kromatografi.

Bilden visar ett typiskt överladdat kromatogram för en kiral separation av två  
enantiomerer. Blandzonen är skuggad.

Hur skulle kromatografi fungera om även 
den fasta fasen kunde röra sig, fast åt motsatt 
håll? Då skulle det bli som med haren och 
sköldpaddan på rullbandet här bredvid; ha-
ren rör sig fort och hinner ta sig ut på fram-
sidan; sköldpaddan ramlar ut på baksidan.

Tyvärr är detta svårt att åstadkomma inom 
kromatografin. Men med hjälp av flera ko-
lonner och ventiler som öppnas och stängs 
– för avtappning och införsel av substans 
efter ett speciellt schema – går det att si-
mulera rörlig bädd.

Metoden kallas SMB (Simulated Moving 
Bed) och är invecklad och svår att beskriva. 

Det är en form av kontinuerlig kromato-
grafi, och kan användas för många olika 
separationer.

När SMB tillämpas på kirala ämnen kan 
man tappa ut rena fraktioner av den ena 
enantiomeren vid en ventil, och av den 
andra enantiomeren vid en annan ventil.

– Metoden är så effektiv att den börjat 
konkurrera med asymmetrisk syntes i vis-
sa tillämpningar, säger Torgny Fornstedt.

Asymmetrisk syntes innebär att man an-
vänder vissa katalysatorer för att redan på 
reaktionsnivå åstadkomma att bara 
(eller huvudsakligen) den ena enan-

Separation med rörlig bädd

Om den stationära fasen kunde röra sig i 
riktning mot flödet – då skulle det bli som 
på bilden här ovan. Har rullbandet rätt 
hastighet ramlar haren ned på ena sidan, 
och sköldpaddan på den andra.
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En trend inom såväl preparativ som analytisk kromato-
grafi är att byta ut organiska lösningsmedel mot en så 
kallad superkritisk fluid – oftast bestående av koldioxid 
och cirka 10 procent metanol.

Metoden förkortas SFC (Supercritical Fluid Chroma-
tography).

Superkritisk fluid innebär att ämnet befinner sig mitt 
emellan gas och vätska; vissa ämnen uppnår ett sådant 
tillstånd under vissa speciella tryck- och temperaturför-
hållanden.

SFC innebär att man kan slipper använda miljö- och 
hälsovådliga organiska lösningsmedel. Metoden ger ock-
så snabbare separationer, men är svår att använda och 
modulera.

– Teoretiskt är SFC som en slags elastisk gummi-kro-
matografi, säger professor Torgny Fornstedt vid Karlstad 
universitet. I vanlig vätskekromatografi vandrar lösnings-
medlet genom kolonnen med jämn hastighet och under 
konstant tryck. I SFC får du gradienter när det gäller tryck, 
temperatur och hastighet.

AstraZeneca är en av de aktörer som börjat använda SFC.
– Men de har inte teorin som behövs för att numeriskt 

med datorns hjälp ta fram de optimala experimenten, sä-
ger Torgny Fornstedt. Man måste bygga in väldigt flexibla 
beräkningsmetoder. Detta arbete har vår Fundamental 
Separation Science Group (FSSG) vid Karlstad universi-
tet påbörjat nu. kb

I vätskekromatografins barndom användes 
inget tryck alls; eluenten fick rinna genom 
silika-skiktet i den takt den kunde. Då hade 
silika-kornen en storlek (diameter) på cirka 
en tiondels millimeter.

I början av 1970-talet utvecklades små kisel-
gelpartiklar med en diameter på 30-40 mikro-
meter, och tio år senare krymptes de till 5-10 
mikrometer. De är mycket porösa och har 
en yta på 200-400 kvadratmeter per gram.

För att få vätskan att passera genom ge-
len krävdes högt tryck. Tekniken kallas High 
Pressure Liquid Chromatography (HPLC). 
Samtidigt ökade separationsgraden. Tekniken  
kallas därför numera High Performance  
Liquid Chromatography.

I början var kemisterna tvungna att använ-
da ickepolära lösningsmedel i eluenten, efter-

som kiselkornen har polär struktur. Men snart 
lyckades man binda långa kolkedjor – med 8 
eller 18 kolatomer – till kiselpartiklarna, som 
då blev ickepolära. Därmed blev det möjligt 
att använda vatten som lösningsmedel.

– Den höga separationsgraden kombinerat 
med det faktum att man kunde injicera prover 
i vattenlösning innebar en verklig explosion 
för HPLC, säger professor Torgny Fornstedt 
vid Karlstad universitet. De flesta biokemiska 
och medicinska prover – som blod, plasma 
och urin – erhålls i vattenbaserad form. Nu 
kunde dessa injiceras med en mindre omfat-
tande provbearbetning.

– Under 1980-talet utvecklades pumpar-
na, kromatografimjukvaran och detektionen. 
Först användes ren UV-detektion och senare 
UV-diode-array-detektion (DAD), en ultra-

snabb multivåglängdsdetektor, som gör det 
möjligt att köra full-spektra-kromatogram.

På senare tid har metoder tagits fram för 
så kallad Ultra High Pressure (eller Perfor-
mance) Liquid Chromatography (UHPLC), 
där vätskan pressas genom den stationära fa-
sen med ett övertryck på uppemot 1000 bar.

I UHPLC-bäddarna används partiklar som 
är mindre än 2 mikrometer.

Det är en stark trend nu – särskilt inom lä-
kemedelsindustrin – att gå över från HPLC 
till UHPLC. Orsaken är att separationerna 
går mycket snabbare – tiden reduceras med 
cirka 75 procent – med bibehållen selektivitet 
och upplösning. 

AstraZeneca tog för några år sedan beslutet 
att byta ut en stor del av sina analytiska HPLC-
instrumenteringar mot UHPLC. kb

Superkritisk fluid 
ger grönare kemi

Separation vid ultrahögt tryck

tiomeren produceras. År 2001 fick William S Knowles, Ryoji Noyori 
och K Barry Sharpless Nobelpriset för upptäckten och utvecklandet 
av asymmetrisk syntes.

För riktigt storskalig produktion av en enantiomer är asymme-
trisk syntes kanske fortfarande billigare. Men det kan komma att 
ändra sig.

– AstraZeneca jobbar en hel del med SMB-teknik, och den ver-
kar ha potential att kunna användas även i riktigt stor skala, säger 
Torgny Fornstedt.

För att få ut så mycket ren substans som möjligt till minsta möjliga 
kostnad krävs det datorsimuleringar för att beräkna och förutsäga 
hur schemat för ventilerna ska utformas. Datorprogrammen kräver 
då indata som tar hänsyn till konkurrensen mellan de två ämnena.

Just detta är ett av de områden som Torgny Fornstedt och hans 
grupp arbetar med. kb

Så här kan en konstruktion med simulerad rörlig bädd (SMB) se ut. 
Sådana används redan på många håll.

kromatografi
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 Den analytiska vätskekromato-
grafin inom läkemedelsindu-
strin håller på att förändras. 
Det handlar om att göra ana-

lyserna snabbare, att öka deras separa-
tionsförmåga, och att bättre förstå hur 
olika parametrar påverkar separationerna.

– En trend är att läkemedelsindustrin 
går från HPLC till UHPLC – från förra 

generationen instrumen-
tering till den nya gene-
rationen.

Det säger Patrik Peters-
son, expert på analytisk 
kromatografi och tidiga-
re ansvarig inom områ-
det på AstraZeneca. När 
företaget i år lade ner sin 
verksamhet i Lund valde 

Patrik Petersson att byta företag.
I dag arbetar han på danska läkemedels-

företaget Novo Nordisk, som är i världsle-
dande inom diabetes. Det innebär att han 
lämnat småmolekylernas område bakom 
sig, och numera arbetar med stora pro-
teiner.

– En ny värld, säger Patrik Petersson. 
Jag har gått från molekylvikter på 500 upp 
till 100 000 Dalton vilket innebär helt nya 
utmaningar.

Patrik Petersson ser ett antal trender inom 
analytisk kromatografi:

• Allt fler går över från HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) till 
UHPLC (Ultra High Performance Liquid 
Chromatography), en ny generation av LC 
där tryck på upp till 1 200 bar och kolon-
ner (2 mm i diameter) packade med po-
rösa sub-2-µm partiklar möjliggör snab-
bare separationer, bättre separation mellan 
komponenter och lägre lösningsmedels-
förbrukning – det vill säga effektivare och 
grönare analyser.

• En ny typ av packningsmaterial består 

av ytligt porösa partiklar med solid kärna. 
Fördelen med dessa partiklar är att en cir-
ka 2,7-µm partikel ger samma effektivitet 
som en  porös sub-2-µm partikel, men ge-
nererar endast 50 procent av mottrycket. 
Orsaken är kortare diffusion genom par-
tikeln. Detta gör att längre kolonner och 
därmed bättre separation mellan kompo-
nenter kan uppnås. Även dessa partiklar 
kräver dock UHPLC-instrumentering för 
att kunna utnyttjas maximalt.

• Superkritisk vätskekromatografi lanse-
rades i början av 1990-talet men tekniken 
har sedan dess fört en tynande tillvaro. Nu 
tjugo senare har intresset ökat igen och 
flera tillverkare kommer nu med en andra 
generation instrumentering. Drivkraften 
är även här snabbare och grönare analy-
ser främst för kirala separationer, och som 
ersättare för normal phase LC.

• En annan het trend är ny instrumentring 
och mjukvara där kemister med hjälp av 
ventiler automatiskt kan screena olika 
kombinationer av kolonner och mobil-
faser med stor skillnad i selektivitt och 
därigenom snabbt hitta en kombination 
som ger intressanta separationer vilken 
därefter kan optimeras.

– Därmed kommer vi in på mjukvara för 
modellering/optimering, som också är ett 
område som blivit hett på nytt på grund av 
ett nyligen introducerat arbetssätt inom 
den farmaceutiska industrin, Quality by 
Design, vilket kräver ökad processförstå-
else, säger Patrik Petersson.

– Där använder man kromatografisk teo-
ri, och anpassar ekvationernas konstanter 
på ett sådant sätt att man – utgående från 
ett litet antal experiment – kan beräkna 
hur kromatogram ser ut  flöde, kolonn-
dimension, temperatur eller gradientens 
utseende ändras. Därigenom uppnås även 
en ökad förståelse för hur robust metoden 

är och hur parametrar kan justeras för att 
vid varje analystillfälle uppnå de prestan-
dakrav som ställs på metoden.

I och med introduktionen av UHPLC 
har översättning av LC-metoder från HPLC 
till UHPLC eller vice versa blivit aktuella. 
Vid en första anblick är det en enkel sak 
att volumetriskt skala om gradienterna. 
Men skillnad i systemvolym (dwell vo-
lume), friktionsvärme och mottryck kan 
påverka retentionstid och selektivitet. Of-
tast går dock problemen att bemästra. kb

Analyserna blir grönare och effektivare
(Av Kalle Lötberg)

Läkemedelssektorn ersätter långsam analys med effektivare och grönare, använder nya statio-
närfaser, och introducerar modeller/mjukvaror för ökad förståelse och optimering av analyser. 

Patrik  
Petersson

En HPLC-instrumentering kopplad till en 
ICP-MS. Inom delar av den analytiska kro-
matografin går man nu över till UHPLC.
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