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SYMBOLILUETTELO 

 

APCI    normaali-ilmanpaineessa toteutettu kemiallinen ionisaatio 

API   normaali-ilmanpaineessa toteutettu ionisaatio 

BGE   taustaelektrolyytti 

CE   kapillaarielektroforeesi 

CEC   kapillaarisähkökromatografia 

CGE   kapillaarigeelielektroforeesi 

CIEF    kapillaari-isoelektrinen fokusointi 

CITP   kapillaari-isotakoforeesi 

CMC   kriittinen misellikonsentraatio 

CZE    kapillaarivyöhyke-elektroforeesi  

C18   oktadekyyli 

DOM   liuennut orgaaninen aine 

EMEA   Euroopan lääkinnällisten tuotteiden arviointitoimisto  

EOF   elektro-osmoottinen virtaus 

ES   sähkösumutus 

FASS   kenttävahvistettu näytteen konsentrointi 

FDA    Yhdysvalloissa toimiva elintarvike- ja lääkehallitus     

GC-MS  kaasukromatografi/a-massaspektrometri/a 

ISTD   sisäinen standardi 

LC-MS  nestekromatografi/a-massaspektrometri/a 

LC-MS/MS  nestekromatografi/a-tandemmassaspektrometri/a 

LE   johtava elektrolyytti 

LVSS   suuritilavuuksinen näytteen konsentrointi 

MEKC   misellinen elektrokineettinen kapillaarikromatografia 

MEEKC   mikroemulsioelektrokineettinen kromatografia 

pI   isoelektrinen piste 

SDS   natriumdodekyylisulfaatti 

SPE   kiinteäfaasiuutto 

SPE-GC-MS  kiinteäfaasiuutto-kaasukromatografi/a-massaspektrometri/a 

SPE-GC-MS/MS kiinteäfaasiuutto-kaasukromatografi/a-

tandemmassaspektrometri/a 

SPE-HPLC-MS/MS kiinteäfaasiuutto-suuren erotuskyvyn nestekromatografi/a-

tandemmassaspektrometri/a 

SPE-LC-MS  kiinteäfaasiuutto-nestekromatografi/a-massaspektrometri/a 

TIC    kokonaisionikromatogrammi 

UV/Vis  ultravioletti/näkyvävalo 

A   absorbanssi, - 

c   yhdisteen konsentraatio, mol/l 

I   1/absorbanssi, - 

k´   kapasiteettikerroin  

l   valon kulkema matka näytteessä, cm   

Ldet   kapillaarin pituus detektorille, cm 

Ltot   kapillaarin koko pituus, cm 

n   näytteiden lukumäärä  

Nteor.   teoreettisten pohjien lukumäärä 



RSD   suhteellinen keskihajonta, %  

tm   yhdisteen migraatioaika CE:ssa, min 

   yhdisteen migraatioaikojen CE:ssa keskiarvo, min  

tR   yhdisteen retentioaika LC:ssa, min 

   yhdisteen retentioaikojen LC:ssa keskiarvo, min  

t0 kiinteäfaasin kanssa vuorovaikuttamattoman yhdisteen elu-

oitumiseen kuluva aika, min 

U   jännite, V  

u   yhdisteen natiiviliikkumisnopeus, cm
2
/min 

ue yhdisteen efektiivinen eli todellinen liikkumisnopeus, 

cm
2
/min  

ueof   elektro-osmoosin liikkumisnopeus, cm
2
/min 

wb   piikin pohjan leveys, cm 

   molaarinen suskeptibiliteetti, l/(cm mol) 

μ   yhdisteen natiiviliikkuvuus, cm
2
/minV 

μe   yhdisteen efektiivinen eli todellinen liikkuvuus, cm
2
/minV  

μeof   elektro-osmoosin liikkuvuus, cm
2
/minV 

σ   piikin keskihajonta 
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1  JOHDANTO 

Kipulääkejäämiä kulkeutuu jätevedenpuhdistamoille ihmisten aineenvaihdunnan tuotteina virtsan ja 

ulosteen mukana (Cunningham et al. 2006). Jätevedenpuhdistamoiden purkuvesien kautta lääkeai-

neet voivat päätyä vesistöihin (Vieno 2007). Lääkkeiden tuotantopaikkojen jätteet ja käyttämättö-

mien lääkkeiden väärä hävitystapa aiheuttavat myös kuormaa ympäristölle. Kipulääkkeet on vapau-

tettu ympäristöön joko lähtöaineina tai aktiivisina/ei-aktiivisina aineenvaihduntatuotteina. (Kosjek 

et al. 2005) Vienon (2010) mukaan Suomessa käytetään lääkkeitä (arvioituna puhtaana lääkeainee-

na) 1 000 000 kg vuosittain. Käytetyin lääkeaine on ibuprofeeni. Vuonna 2008 ibuprofeenia käytet-

tiin noin 110 000 kg eli noin 20 g/suomalainen/vuosi. Noin 32 000 kg lääkkeitä (sidosaine mukaan 

luettuna) joutuu sekajätteen mukana kaatopaikoille ja suotovesien kautta pohja- ja pintavesiin. Li-

säksi noin 29 000 kg lääkkeitä (sidosaine mukaan luettuna) joutuu wc-pyttyjen kautta viemäreihin 

ja niiden kautta jätevedenpuhdistuslaitoksille.  

Juomavesiin kipulääkejäämät voivat joutua kulkeutumalla pintavesistä alajuoksujen vedenottamoil-

le. Raakavedessä olevat kipulääkejäämät läpäisevät juomavedenpuhdistukseen käytetyt kemialliset 

saostus- ja hiekkasuodatusmenetelmät. Viimeaikaisissa tutkimuksissa kipulääkejäämiä on mitattu 

vain pienissä pitoisuuksissa, joiden ei ole todettu aiheuttavan haittaa ihmisten terveydelle. Kuiten-

kaan ei tiedetä tarkkaan, aiheutuuko ihmisille haittaa kroonisesta altistumisesta pienille lääkeainepi-

toisuuksille. Vesistöissä kipulääkeaineet ja niiden yhdistelmät voivat aiheuttaa haittaa vesieliöille. 

(Vieno 2007) 

Lääkeainejäämien pitoisuuksia on tutkittu viimeaikoina paljon. Tässä työssä käsitellään lähiaikoina 

tehtyjen tutkimusten perusteella saatuja tuloksia. Työssä rajoitutaan vesistö- ja juomavesissä neste-

kromatografilla (LC–MS) ja kapillaarielektroforeesilla (CE) havaittujen päänsärky-, tulehduskipu- 

ja muiden kipua ehkäisevien, apteekeista ilman reseptiä ostettavien itsehoitolääkkeiden jäämien tut-

kimiseen. Lisäksi tutkitaan kipulääkejäämien esiintymistä ja hajoamista luonnossa sekä tutustutaan 

lainsäädäntöön. 

2  TUTKITTAVAT YHDISTEET 

Tutkittavat lääkeaineyhdisteet, jotka ovat aspiriini, ibuprofeeni ja ketoprofeeni, ovat tilapäiseen 

käyttöön tarkoitettuja tulehduskipulääkkeitä. Ne vähentävät tulehdusta ja kipua voimistavien välittä-

jäaineiden muodostumista, jolloin kivun välittyminen keskushermostoon estyy. Ne myös alentavat 

kuumetta vähentämällä kuumeen nostoon vaikuttavien välittäjäaineiden muodostumista. (Orion 

Pharma itsehoitoapteekki) 
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Tutkittavana yhdisteenä on myös kofeiini eli 1,3,7-trimetyyliksantiini, joka on piriste. Kofeiinia on 

kahvissa, teessä, limsoissa ja energiajuomissa. Lisäksi sitä voi olla lääkkeissä. Kofeiinia myydään 

apteekissa tabletteina ilman reseptiä.  

Aspiriinia myydään itsehoitolääkkeeksi tabletteina, poretabletteina ja veteen sekoitettavana jauhee-

na. Ibuprofeenia sisältävät lääkkeet on tarkoitettu myös itsehoitotuotteiksi ja valmisteet ovat tablet-

teina, kapseleina ja poretabletteina. Ketoprofeenia sisältäviä itsehoitolääkkeitä saa tabletteina, ve-

teen sekoitettavana jauheena sekä geelinä paikallisten kiputilojen hoitoon. (Orion Pharma itsehoi-

toapteekki) Tutkittavien yhdisteiden rakenteet on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Tutkittavat yhdisteet. A. asetyylisalisyylihappo, B. salisyylihappo, C. kofeiini, D. ibuprofeeni ja E. 

ketoprofeeni. 

Taulukkoon I on koottu tutkittavien yhdisteiden fysikaaalis-kemiallisista ominaisuuksista niiden 

rakennekaava, moolimassa, vesiliukoisuus, logaritminen oktanoli/vesi-jakaantumisvakio ja happo-

vakioarvo. Tutkittavien yhdisteiden vesiliukoisuus kasvaa seuraavassa järjestyksessä: ibuprofeeni 

(49 mg/l), ketoprofeeni (51 mg/l), asetyylisalisyylihappo (4600 mg/l) ja kofeiini (22000 mg/l). Tut-

kittavat yhdisteet elimistön kautta joutuessaan vesistöön ovat hajonneet aineenvaihdunnan tulokse-

na. 

Taulukko I. Asetyylisalisyylihapon, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet. 

(1 Petrovic, Barceló 2007, 2 drug bank) 

yhdiste 
molekyyli- 

kaava
1 

moolimassa, 

g/mol
 

vesiliukoisuus
2
, 

mg/l 

oktanoli-vesi-

jakaantumisvakio
1
 

logKow 

happovakio-

arvo
1 

pKa 

asetyylisalisyylihappo C9H8O4
 

180,15 4600 1,19 3,49 

ibuprofeeni C13H17O2 
 

205,27 49 3,97 4,91 

ketoprofeeni C16H14O3 254,27 51 3,12 4,45 

kofeiini C8H10N4O2 194,20 22000 -0,07 10,4 
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3  KIINTEÄFAASIUUTTO NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELYMENETELMÄNÄ 

Kiinteäfaasiuuttotekniikka (SPE) on puhdistusmenetelmä, joka soveltuu yhdisteiden eristämiseen 

näytteistä ja niiden konsentrointiin sekä näytteen fraktiointiin. SPE:llä erotetaan tutkittavat yhdisteet 

matriisistaan pysäyttämällä ne kiinteään faasiin eli sorbenttiin. SPE:ssä käytetään poolisuudeltaan ja 

kapasiteetiltaan sopivaa sorbenttia, joka on pakattu tiiviisti polymeerikolonniin kahden suodattimen 

väliin. (Sirén et al. 2009) Uutossa sorbenttiin sidotut yhdisteet vapautetaan sopivaan liuottimeen 

erotustekniikalla analysointia varten. 

SPE-materiaaliksi valitaan pooliton, poolinen, ioninvaihtoon perustuva tai sekamateriaali riippuen 

siitä, mitkä yhdisteet halutaan puhdistaa analysointia varten. Lisäksi valitun SPE-materiaalin tulisi 

erottaa mahdollisimman suuri osa epäpuhtauksista ja analyysiä häiritsevistä yhdisteistä jätteisiin. 

SPE voidaan toteuttaa myös SPE-uuttolaitesysteemissä, jossa on useampia rinnakkain kytkettyjä 

puhdistuskolonneja (uuttoputkia). Tällöin eluentin virtaus kolonnisorbentin läpi voidaan toteuttaa 

paineavusteisesti tai vakuumi-imupumppauksella. (Sirén et al. 2009) 

3.1  Kiinteäfaasiuutossa käytetyt uuttosorbentit  

Uuttosorbenttina käytetään yleensä piidioksidia eli silikaa, joka sisältää muun muassa Si-OH-, OH-

Si-O-Si-OH-ryhmiä. Piidioksidiin on kemiallisesti sidottu orgaanisia rakenneryhmiä. Sorbenttina 

voidaan käyttää myös polymeerejä esimerkiksi polystyreenidivinyylibentseeniä, jolle syntetisoidaan 

funktionaalisuus samalla tavalla kuin piidioksidille. Funktionalisoidut kemialliset ryhmät ja liuotin 

määräävät pidättyvätkö näytteen sisältämät yhdisteet sorbenttiin vai läpäisevätkö ne sen. (Sirén et 

al. 2009) 

Uuttoputkessa on sorbenttia yleensä vain 400–500 mg, mikä rajaa sen kykyä adsorboida yhdisteitä. 

Yleensä adsorptiokyky on 1–5 % sorbentin painosta. Ioninvaihtomateriaaleilla adsorptiokyky on 

0,5–1,5 milliekvivalenttia/g. SPE:ssä sorbentin ja yhdisteiden poolisuus ja funktionaalisuus vaikut-

tavat yhdisteiden tarttumiseen sorbenttimateriaaliin. Mitä poolittomampi yhdiste on, sitä helpommin 

se tarttuu poolittomaan esim. oktadekyylisilikafaasiin. Kiinnittyneet näyteyhdisteet voidaan puhdis-

taa epäpuhtauksista poolisilla liuottimilla, esimerkiksi vedellä. Yhdisteet voidaan vapauttaa sopival-

la liuottimella, kuten metanolilla tai dikloorimetaanilla. (Sirén et al. 2009) 

SPE-materiaalin pinnassa olevilla atomeilla tai molekyyleillä on käyttämättömiä valenssielektroneja 

tai muita muita vuorovaikutuksia. Fysikaalisia voimia ovat kovalenttisidos, ionisidos, vetysidos, 

dipolisidos, dispersiovoimat ja kelaattikompleksin muodostuminen. Lisäksi orgaanisten molekyyli-

en ja C18-funktionaalisten ryhmien välillä vallitsee hydrofobisia vuorovaikutuksia johtuen niiden 
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C-H-sidoksista. Yhdiste voi muodostaa myös kemiallisen sidoksen adsorbentin kanssa. Kemialliset 

sidokset ovat vahvempia kuin fysikaaliset voimat. Yhdisteiden luonteet ja pintojen rakenteet määrit-

televät sorbenttimateriaalin adsorptiokykyä. Huokoiset ja hienojakoiset aineet pystyvät adsorboi-

maan suuren ainemäärän määritettävää yhdistettä. (Sirén et al. 2009) 

Lääkeaineiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden puhdistukseen seerumista, plasmasta tai virtsasta 

voidaan käyttää oktadekyylillä (C18) funktionalisoitua silikaa. Kyseinen sorbentti soveltuu myös 

esimerkiksi orgaanisten materiaalien poistoon ympäristövesistä. Lääkeaineiden ja niiden aineen-

vaihduntatuotteiden puhdistukseen biologisista matriiseistaan soveltuvat myös aminopropyylillä 

(NH2) tai syanopropyylillä (CN) funktionalisoidut materiaalit. (Sirén et al. 2009) 

3.2  Kiinteäfaasiuuton toteutus 

Ennen kiinteäfaasiuuttoa sorbentit esikäsitellään eli kunnostetaan kostuttamalla. Hydrofiiliset eli 

poolittomat faasit kunnostetaan ensin sopivalla orgaanisella liuottimella kuten metanolilla ja vedellä 

tai puskuriliuoksella. Pooliset faasit kunnostetaan poolittomilla orgaanisilla liuottimilla kuten di-

kloorimetaanilla tai heksaanilla. Kunnostuksella aktivoidaan materiaali käyttämään fysikaalisia 

vuorovaikutuksia näytteen sisältämiin yhdisteisiin ja pidättämään niitä. Kunnostukseen käytetyn 

liuoksen määrä riippuu materiaalin määrästä. (Sirén et al. 2009) 

Näytteen määrä valitaan myös ottamalla huomioon SPE-materiaalin määrä. Näytteen virtausnopeus 

SPE-kolonnin läpi tulisi olla 1–2 ml/min. pH-arvon säätö vaikuttaa SPE-käsittelyyn. Happoyhdis-

teet ovat neutraaleja alhaisessa pH:ssa ja negatiivisesti varautuneita korkeassa pH:ssa. Emäkset ovat 

neutraaleja korkeassa pH:ssa ja positiivisesti varautuneita pH-arvon ollessa matala. (Sirén et al. 

2009) 

Näytteen sisältämä matriisi pestään käyttämällä 1 ml pesuliuosta 100 mg:n SPE-materiaalimäärää 

kohti. Yhdisteiden eluointi poolisista materiaaleista tehdään yleensä poolittomilla tai poolisilla liu-

ottimilla. Eluointiliuoksena on yleensä metanoli, koska se haihtuu helposti. Yhdisteet, jotka ovat 

pidättyneet poolittomiin materiaaleihin, eluoidaan poolisilla tai keskipoolisilla liuottimilla. Ka-

tioninvaihtomateriaaleja käyttämällä SPE-tekniikassa yhdisteet vapautetaan emäksisellä puskurilla, 

jonka pH on 8–12. Anioninvaihtomateriaaleista yhdisteet vapautetaan happamalla puskurilla, jonka 

pH on 2–6. Vapauttaessa yhdisteitä kationin- ja anioninvaihtomateriaaleista puskuriliuoksen ioni-

vahvuus pitää olla suuri, yli 0,1 mol/l. Liuottimen pitää antaa imeytyä noin 30–60 s. (Sirén et al. 

2009). Sirén et al. (2009) suosittelevat eluointiin käytettäväksi yhden suuremman liuostilavuuden 

sijasta kahta pientä liuostilavuutta.    
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4  ANALYTIIKKA 

4.1 Nestekromatografia-massaspektrometria 

Nestekromatografi yhdistettynä massaspektrometriin on tehokas tekniikka lääkkeiden analysointiin 

monimutkaisissa matriiseissa suurella herkkyydellä ja selektiivisyydellä. Tehokas LC-erotus on rat-

kaiseva onnistuneille analyyseille. 

menetelmä=nestekromatografia-massaspektrometria 

tekniikka= nestekromatografi-massaspektrometri  

Nestekromatografia-massaspektrometrilaitteisto (LC-MS) (kuva 2) koostuu liikkuva faasi -säiliöstä, 

pumpusta, injektorista, kolonnista ja massaspektrometridetektorista. Massaspektrometridetektori on 

liitetty nestekromatografiin erillisellä liitoskappaleella kuten sähkösumutuksella (ES) tai normaali-

ilmanpaineessa toteutetulla kemiallisella ionisaatiolla (APCI) (Ardrey 2003). Nestekromatogra-

fiakolonnissa liikkuvana faasina käytetään nestettä ja stationaarifaasina kiinteää ainetta (sorbentti) 

tai siihen sidottua nestettä. (Lehtonen, Sihvonen 2004) 

 

Kuva 2.   Nestekromatografin toimintaperiaate. (Sirén 2011) 

Nestekromatografi toimii niin, että ensin pumppu pumppaa liikkuvaa faasia säiliöstä injektorivent-

tiiliin. Automaattinen robottikäsi ottaa näytepullon ja vie sen injektioruiskun alapuolelle. Injek-

tioruisku ottaa näytepullosta näytettä ja injektoi sen injektoriventtiiliin. Ylimääräinen näyte menee 

jätteisiin. Robottikäsi palauttaa näytepullon paikalleen näytetarjottimelle. Venttiiliä kääntämällä 

liikkuva faasi kiertää näytesilmukan kautta, huuhtelee injektoriventtiilin ja näyte kulkeutuu liikku-

van faasin mukana kolonniin. Näytteen sisältämät yhdisteet liukenevat liikkuvaan faasiin ja vuoro-

vaikuttavat kolonnin kiinteäfaasipartikkelien kanssa. Yhdisteet pidättyvät kolonniin eripituisiksi 

ajoiksi ja ne eluoituvat eli tulevat kolonnista ulos eri aikaan ja päätyvät detektorille, jossa niiden 

antamat signaalit piirtyvät piikeiksi tietokoneen ruudulle.    
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4.1.1  Pumppu 

Pumpun pitää tuottaa vakaa virtausnopeus, joka on 10 µl/min–2 ml/min riippuen käytetystä liitän-

nästä ja kolonnin halkaisijasta. Perinteistä halkaisijaltaan 4,6 mm kolonnia liitettynä sähkösumutti-

meen tai normaali-ilmanpaineessa toteutettuun kemialliseen ionisaatioon operoidaan yleensä vir-

tausnopeuden vaihteluvälin ylärajalla. Mäntäpumppu on nykyään yleisin LC:ssä käytetyin liikkuvan 

faasin syöttöpumppu. Massaspektrometrin kannalta on tärkeää, että liikkuvan faasin virtaus on puls-

sitonta. Pulssimainen virtaus aiheuttaa kokonaisionivirran seurannan eli kokonaisionikromato-

grammin kuvaajassa (TIC) haittaa. Pulssimainen virtauksen säätö aiheuttaa signaalin intensiteetin 

kasvun, vaikka tutkittavat yhdisteet eivät olisikaan eluoituneet, mikä vaikeuttaa tulkintaa. (Ardrey 

2003) 

4.1.2  Injektori 

LC:ssä käytetään yksinomaan injektoriventtiiliä (kuva 3). Näyte syötetään ruiskulla injektoriventtii-

lin silmukkaan. Tämän jälkeen silmukan läpi pumpataan liikkuvaa faasia halutulla virtausnopeudel-

la venttiilin läpi kolonniin. Näyte sekoittuu nestevirtaukseen ja kulkeutuu venttiilin läpi kolonniin. 

Tasaisella liikkuvan faasin virtausnopeudella stationaarifaasi pidetään tasapainossa liikkuvan faasin 

kanssa, jotta erotuskyky on optimaalinen. Kun injektointia tarvitaan, pyörivä kytkin liikkuu ja liik-

kuva faasi -virtaus ohjautuu silmukan läpi ja huuhtelee sen sisällön erotuskolonnin alkupäähän. 

(Ardrey 2003) 

 

Kuva 3.   Injektoriventtiili. (Sirén 2008-2010 modifioitu lähteestä Meyer 1994) 

Kvantitatiivisesta näkökulmasta injektorin toimintatapa on ratkaisevassa asemassa saavutettavaan 

yhdistepitoisuuksien tarkkuuteen ja oikeellisuuteen. Kvantitatiivinen tarkkuus on riippuvainen mui-

den seikkojen lisäksi näytemäärästä, jolla näytesilmukka täytetään toistuvasti. Nestekromatografi-

sessa analyysissä on tavallista täyttää injektoriventtiilin silmukka kokonaan niin, että silmukkaan 
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injektoidaan enemmän näytettä kuin siihen mahtuu ja loput näytteestä menee jätteisiin. Injektoinnis-

sa on tärkeää varmistaa, että ilmakuplia ei mene näytteen paikalla injektoriventtiiliin. Ilmakuplat 

häiritsevät nestevirtausta, jolloin nestekromatografiin yhdistetyn massaspektrometrin vaste on epä-

vakaa. (Ardrey 2003) 

Kvantitatiivisissa mittauksissa parhaan kvantitatiivisuuden ja paikkansapitävyyden saavuttamiseksi 

pitää käyttää sisäistä standardia (ISTD) eli tunnettua yhdistettä, joka ei esiinny näytteessä ja jonka 

määrä on aina sama jokaisessa analyysissä. Sisäisen standardin liuosta tarvitaan tulosten luotetta-

vuuden varmistamiseksi erityisesti silloin, kun silmukka täytetään näytteellä vain osittain. (Ardrey 

2003) 

Injektoriventtiilin silmukan tilavuus on tavallisesti 20 μl, mutta sitä ei ole kalibroitu tarkasti. Se ei 

kuitenkaan vaikuta mittausten tarkkuuteen eikä myöskään paikkansapitävyyteen niin kauan kuin 

kvantitatiiviseen kalibrointiin ja tuntemattomien yhdisteiden määrittämiseen käytetään samaa injek-

toriventtiiliä. (Ardrey 2003) 

4.1.3  Liikkuva faasi 

LC:ssä liikkuvalla faasilla eli nesteellä, jonka mukana tutkittavat yhdisteet liikkuvat kolonnissa, on 

merkitystä yhdisteiden erottumisessa. Suhteelliset vuorovaikutukset tutkittavan yhdisteen ja liikku-

van faasin sekä stationaarifaasin kanssa määräävät yhdisteen retentiokuvaajan. Tutkittavien yhdis-

teiden pitää olla liukoisia liikkuvaan faasiin. Suurin osa käytetyistä erotusmenetelmistä perustuu 

käänteisfaasikromatografiaan. Käänteisfaasikromatografiassa liikkuva faasi on poolisempi kuin sta-

tionaarifaasi, jolloin poolisemmat tutkittavat yhdisteet erottuvat nopeammin kuin poolittomat. Mo-

nissa tapauksissa liikkuvana faasina käytetään liikkuvien faasien sekoituksia, kun yhdisteet eivät 

erotu toisistaan riittävän hyvin käytettäessä vain yhtä liikkuvaa faasia. (Ardrey 2003) 

Sopivan liikkuvan faasin valinta on tärkeää, koska erotettaessa yhdisteitä seoksista, eri yhdisteillä 

saattaa olla hyvinkin erilaiset poolisuudet. Liikkuvan faasin ollessa poolinen, vahvasti pooliset yh-

disteet erottuvat hyvin, mutta poolittomien yhdisteiden retentioajat voivat olla erittäin pitkät. Näissä 

olosuhteissa yhdisteiden erottuminen saavutetaan yleensä vaihtelemalla liikkuvan faasin koostu-

musta kontrolloidusti analyysien aikana. Tällöin on kyseessä gradienttieluointi. Gradienttieluointi 

toteutetaan niin, että erotuksen alussa on liikkuva faasi, jonka koostumus tiedetään tarkasti ja näin 

ollen ensimmäisenä eluoituvat yhdisteet erottuvat hyvin seoksesta. Sitten lisätään liikkuvaa faasia, 

jonka tiedetään eluoivan stationaarifaasissa pidemmän aikaa viipyviä yhdisteitä. Nopeus, jolla liik-

kuvan faasin koostumus muuttuu, saatetaan määrittää kokeellisesti tai tietokoneavusteisesti opti-
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mointimenetelmillä. Isokraattisessa eluutiossa puolestaan liikkuvan faasin koostumus pysyy koko 

ajan samana riippumatta näytteen sisältämien yhdisteiden määrästä. (Ardrey 2003)  

Puskureita käytetään LC:ssä kontrolloimaan tutkittavien yhdisteiden muodostamien vyöhykkeiden 

tasaisuutta ja retention toistettavuutta. Epäorgaanisista UV-detektorin havaitsemattomista suoloista, 

kuten kalium- tai natriumfosfaatit, valmistetut liuokset ovat laajimmin käytettyjä puskureita. (Ar-

drey 2003) Liikkuvaa faasia voidaan modifioida pH:n ja ionivahvuuden avulla. Erotustehokkuutta 

voidaan säätää puskurikapasiteetilla ja vaihtamalla kolonnin lämpötilaa. (Sirén 2010) 

4.1.4 Kiinteäfaasi 

LC-analyyseissä käytetään yleensä käänteisfaasitekniikkaan perustuvaa kiinteäfaasia. Laajimmin 

käytetyt kolonnit sisältävät kemiallisesti modifioitua piidioksidia. Kemiallisella modifioinnilla mää-

rätään kolonnin poolisuus. (Ardrey 2003) 

Nestekromatografiassa kiinteäfaasi on sijoitettu kolonniin, joka on teräsputken sisällä oleva täyte tai 

kapillaariputken sisäpinnan pinnoite. Kiinteäfaasilla pitää olla suuri pinta-ala, jotta kiinteäfaasin 

pintaan voi pidättyä mahdollisimman paljon liikkuvan faasin mukana kulkevia yhdisteitä ja jotta 

kolonnissa saavutetaan tasapaino. Yhdisteiden erottumisen kannalta on tärkeää, että kiinteäfaasin 

materiaalin partikkelit ovat tasakokoisia. Kiinteäfaasipartikkelit ovat kooltaan yleensä 3–5 μm. 

(Sirén 2010)  

4.1.5 Massaspektrometria 

Massaspektrometriaa käytetään molekyylien sisältämien ionien suhteellisten massa/varaus -

suhteiden tutkimiseen. Tutkittavat yhdisteet ionisoidaan vakuumissa, jolloin ne hajoavat eli frag-

mentoituvat ioneiksi. Fragmentoituneet ionit kulkeutuvat massaspektrometridetektorille, joka ha-

vaitsee niiden moolimassat ja varaukset. Massaspektrometriin yhdistetylle tietokoneelle piirtyy 

näytteen sisältämien ionien massa/varaus – suhteet detektorin singnaalien intensiteettien funktiona. 

Massaspektrometrilla saadaan selville molekyylin sisältämät sivurakenteet ja niille ominaiset paikat 

molekyylissä sekä sidosten muodostumisjärjestys. Myös yhdisteen kokonaismoolimassa näkyy yh-

disteen massaspektrissä. (Poole, C. ja Poole, S. 1991)  

Nestekromatografia-massaspektrometrialla yhdisteet identifioidaan seuraamalla yksittäistä ionia tai 

valittuja ioneja, mikä voi parantaa herkkyyttä ja selektiivisyyttä. Lisäksi erilaisia ionisaatiomene-

telmiä käyttämällä saatetaan saada lisätietoa yhdisteiden molekyylirakenteesta. (Braithwaite et al. 

1990)  
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4.1.6 Nestekromatografin ja massaspektrometrin liitäntä 

LC–MS -liitäntälaitteiston (kuvat 4, 5 ja 6) yhtenä tehtävänä on poistaa liikkuva faasi. Jotkut LC–

MS-liitännät, kuten kuvissa 4, 5 ja 6 esitetyt, on suunniteltu niin, että liikkuvaa faasia ei pumpata 

suoraan massaspektrometrin lähteeseen. Näin ollen minimoidaan kontaminaatio ja ajan ylitys, jol-

loin liitäntä toimii optimilla suorituskyvyllä. (Ardrey 2003)    

Kuvassa 4 on esitetty yleiskuva LC–MS -liitäntälaitteistosta. 

 

Kuva 4. Nestekromatografin ja massaspektrometrin -liitäntälaitteisto. (Sirén 2008-2010) 

Kuvassa 5 on esitetty tarkemmin nestekromatografin ja massaspektrometrin normaali-

ilmanpaineessa toteutettu ionisaatio-sähkösumutus -liitäntä (API–ES). API–ES-liitännässä LC:sta 

tuleva liikkuva faasi sumutetaan näytekartion yli. Näytekartioon asetetun jännitteen ansiosta kartio 

vetää puoleensa vain joko anionisia tai kationisia ioneja nopeudella, joka saa ne läpäisemään kartion 

ja kulkeutumaan massaspektrometrille. Liuos- ja puskuriliuosmolekyylit, jotka läpäisevät tämän 

järjestelmän, pumpataan suoraan jätteisiin. Menetelmä vähentää kontaminaatiota ja lisää systeemin 

suorituskykyä. LC–MS:ssa suositaan menetelmiä, joissa käytetään haihtuvia puskureita kuten am-

moniumasetaattia, koska haihtumattoman liikkuvan faasin käytön seurauksena molekyylit jäisivät 

liitäntään ja/tai massaspektrometrilähteeseen, minkä seurauksena detektorin suorituskyky olisi huo-

no. Liikkuvan faasin kiehumispisteen lisäksi sen pintajännitys ja sähkönjohtokyky vaikuttavat lii-

tännän toimintaan. Erityisesti on tärkeää, että kuplia ei esiinny LC–MS-liitännässä. (Ardrey 2003)    
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Kuva 5. Nestekromatografin ja massaspektrometrin API-ES -liitäntä. (Bristolin yliopisto) 

Kuvasta 6 nähdään, että sumuttimen kärjestä tulee sähkökenttään moninkertaisesti varautunut pisa-

ra, joka sisältää liikkuvan faasin lisäksi tutkittavia yhdiste -molekyylejä. Liikkuvan faasin haihtumi-

sen johdosta varaustiheys pisarassa kasvaa. Suuri varaustiheys pisarassa aiheuttaa pisaran jakautu-

misen pienemmiksi pisaroiksi Coloumbisessa purkauksessa. Coloumbisen repulsion voittaessa liik-

kuvan faasin pintajännityksen, tutkittavat yhdisteet vapautuvat lopulta pisaroiden pinnoilta yksittäi-

siksi tutkittaviksi ioneiksi. (Gilman, Mashburn 2002)   

 

Kuva 6. Moninkertaisesti varautuneiden LC:sta sumutettujen pisaroiden jakautuminen yksittäisiksi tutkittavik-

si ioneiksi API-ES -liitännässä LC-MS:ssa. (Bristolin yliopisto) 

4.1.7  UV/Vis-detektori 

Tutkijoiden C. Poole ja S. Poole (1991) mukaan UV/Vis-detektori on laajimmin käytetty detektori 

nestekromatografissa. Useimmat orgaaniset yhdisteet absorboivat sähkömagneettista ultraviolet-

tisäteilyä. Kuitenkin UV/Vis-detektorien herkkyys riippuu siitä, kuinka vahvasti näyte absorboi va-

loa kyseenomaisella aallonpituudella. (Poole, C. ja Poole, S. 1991)  
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Orgaaniset yhdisteet absorboivat vahvimmin 180–210 nm aallonpituista säteilyä. Niiden detektointi 

kyseisellä aallonpituusvälillä on hankalaa, koska liikkuvan faasin absorptiospektrit voivat osua sa-

malle kohdalle tutkittavien yhdisteiden spektrien kanssa ja siten vaikeuttaa spektrien tulkintaa, joten 

detektointiin käytetäänkin yli 210 nm aallonpituuksia. (Poole, C. ja Poole, S. 1991) Nykyisin ko-

lonnimateriaalit ovat kehittyneet niin hyviksi, että detektioaallonpituudet ovat 192–210 nm, kun ha-

lutaan herkkyyttä. (Sirén 27.12.2011) UV/Vis-absorptiodetektorin toiminta perustuu monokromaat-

tisen valon absorption mittaamiseen. (Poole, C. ja Poole, S. 1991) Yhdisteen absorbanssi tulkitaan 

Beer-Lambertin lain avulla, joka määritellään yhtälöllä 1. (Denney 1987)  

,         (1) 

jossa  A absorbanssi, - 

   molaarinen suskeptibiliteetti, l/(cm mol) 

  c yhdisteen konsentraatio, mol/l 

  l valon kulkema matka näytteessä, cm   

4.1.8 Kromatografiset ominaisuudet 

Kromatografisen systeemin suorituskyvystä riippuu, erottuvatko tutkittavat yhdisteet seoksesta riit-

tävästi. Suorituskykyä kuvataan teoreettisten parametrien lukumäärällä. Perusteellisissa analyyseis-

sä vaadittava suorituskyky riippuu vaadittavasta erottumisesta.  Erottuminen riippuu seoksessa ole-

vien yhdisteiden määrästä ja yhdisteiden käyttäytymisen samankaltaisuudesta. (Ardrey 2003)  

Aikaa, mikä kuluu tutkittavan yhdisteen eluoitumiseen kromatografisen systeemin läpi eli injekto-

rista kolonniin ja sen läpi detektorille kutsutaan retentioajaksi, tR. Retentioaika riippuu kolonnimate-

riaalista (sorbentti), kolonnin pituudesta ja liikkuvan faasin ominaisuuksista sekä sen virtausnopeu-

desta. (Ardrey 2003)  

4.1.9  Identifiointi 

Tutkittavat yhdisteet identifioidaan vertailemalla niiden retentiokuvaajia samoissa kokeellisissa olo-

suhteissa määritettyihin referenssimateriaaleihin. Retentioajan lisäksi identifioinnissa käytetään 

apuna myös yhdisteen kapasiteettitekijää, k´, joka voidaan ilmaista yhtälöllä 2. (Ardrey 2003)  

 ,                     (2) 

jossa  k´ kapasiteettikerroin 

  tR yhdisteen retentioaika LC:ssa, min 

 t0 kiinteäfaasin kanssa vuorovaikuttamattoman yhdisteen eluoitumiseen kuluva 

 aika, min 
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k’-arvojen ollessa välillä 1 ja 10, sopiva resoluutio saadaan järkevillä analyysiajoilla. Ainoastaan 

kapasiteettitekijöiden avulla ei voida tunnistaa yhdisteitä, koska useilla eri yhdisteillä voi olla samat 

retentioajat. (Ardrey 2003)  

Meyer (1994) on havainnollistanut k’-arvojen suuruuden merkityksen yhdisteiden stationaarifaasiin 

pidättymisen kannalta (kuva 7). Kuvassa 7 näkyy, että palloilla kuvatut yhdisteet, joiden k’-arvot 

ovat 0,4 ja ne eluoituvat nopeammin kuin kolmioilla merkityt yhdisteet, joiden k’-arvot ovat 2,5. 

 
Kuva 7. Eri k’-arvon omaavien yhdisteiden kromatografinen erottuminen stationaarifaasin ja liikkuvan faasin 

välillä. Palloilla kuvattujen yhdisteiden k’-arvot ovat 0,4 ja kolmioilla merkittyjen yhdisteiden k’-

arvot puolestaan ovat 2,5. (Meyer 1994)  

Yhdisteiden retentioajat vaihtelevat kolonnin pituuden ja virtausnopeuden mukaan. Eniten infor-

maatiota antavat detektorit ovat fotodiodirividetektori, jolla saadaan täydellinen UV-spektri kolon-

nista poistuvalle tutkittavalle yhdisteelle, ja massaspektrometri. UV-detektorilla voidaan yleensä 

määrittää yhdisteen ryhmä, mutta samanlaisen perusrakenteen omaavilla yhdisteillä UV/Vis-spektrit 

ovat yleensä todella samanlaisia ja k´:n määritys on siinä tapauksessa absorptiospektrin ohella erit-

täin merkityksellinen yhdisteen tarkan identifioinnin varmistamiseksi. Massaspektrometri tuottaa 

sekä moolimassan että rakenteellisen informaation. (Ardrey 2003)  

4.2  Kapillaarielektroforeesi 

Kapillaarielektroforeesi (CE) (kuva 8) on yhä merkityksellisempi analyyttinen tekniikka farmaseut-

tisten yhdisteiden kuten tulehduskipulääkkeiden analyyseissä. Kapillaarielektroforeesilla on paljon 



14 

 

erilaisia sovelluksia. (Macià et al. 2007) De La Guardian ja Armentan (2011) mukaan kapillaa-

rielektroforeesi tarjoaa mahdollisuuden siirtyä kohti vihreämpää analyyttistä kemiaa korvaamalla 

useat suuria tilavuuksia liikkuvaa faasia kuluttavat kromatografiset referenssimenetelmät. Kapillaa-

rielektroforeesissa tutkittavien yhdisteiden erotus perustuu niiden erilaiseen kykyyn liikkua johta-

vassa väliaineessa sähkökentän vaikutuksessa. Johtava väliaine on yleensä vedellinen puskuriliuos. 

CE:llä detektoidaan yhdisteelle absoluuttinen migraatioaika, jonka avulla lasketaan sille liikkuvuus 

ja suhteellinen liikkuvuus (Sirén 27.4.2011). Kapillaarielektroforeesi on houkutteleva erotusmene-

telmä, koska analyysiaika CE:lla on lyhyt ja sen tehokkuus on suuri. CE on helppokäyttöinen ja au-

tomaattinen. Lisäksi CE kuluttaa vain vähän näytettä ja elektrolyyttiä. Yleensä useimpien yhdistei-

den erotukseen riittää, että käytetään yksinkertaisia elektrolyyttejä kuten fosfaattia tai boraattia il-

man lisäaineita. Kapillaarielektroforeesi on myös monipuolinen erotusmenetelmä, koska sitä voi-

daan soveltaa laajaan valikoimaan tutkittavia yhdisteitä ja koska siihen voi modifioida erilaisia toi-

mintatapoja. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)  

Viime vuosina rutiininomaisia CE-menetelmiä on sovellettu erilaisilla tieteellisillä alueilla ja ympä-

ristöissä. CE:sta on tullut tunnustettu hyväksyttynä ja luotettavana vaihtoehtona perinteisille ana-

lyyttisille menetelmille. CE tarjoaa usein vaihtoehdon LC:lle, mutta LC:a ei ole kuitenkaan laajasti 

korvattu CE:lla. CE on omaksuttu hyvin kiraalisten yhdisteiden erotukseen ja epäorgaanisten anio-

nien ja metalli-ionien epäsuorien UV-absorbanssien määrittämiseen. (De La Guardia, M., Armenta, 

S. 2011)  

CE:a on kehitetty myös moninkertaistamalla ja rakentamalla pienoiskokoisia CE-laitteita. Suhteelli-

sen yksinkertainen CE:n erotusmekanismi, liuenneiden tutkittavien yhdisteiden kokoon perustuva 

migraationopeus ja sovelletun jännitteen vaikutuksen alainen varaus sallivat CE:n miniatyrisoinnin 

mikrosiruihin perustuviksi laitteiksi. CE-laitteiden moninkertaistamisella saadaan puolestaan 96 

näytteen tai kalibrointiliuosten yhtäaikainen erotus mahdolliseksi, mikä on merkittävästi vaikuttanut 

analyyttiseen nopeuteen ja tuotokseen. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)      

De La Guardian ja Armentan (2011) mukaan analyysien nopeus ja yksinkertaisuus sekä tietyssä 

ajassa analysoitujen näytteiden suuri määrä ovat moninkertaistetun ja mikrosiru-CE:n etuja verrat-

tuna nestekromatografiaan. De La Guardia ja Armenta (2011) ovat päätelleet, että nämä tekijät yh-

distettynä vihreän analyyttisen kemian käsitteen sovellusmahdollisuuksilla CE:ssa edistävät CE:n 

siirtymistä etualalle analyyttisessä kemiassa ja CE syrjäyttää asteittain LC -menetelmät.  
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Kuva 8. Kapillaarielektroforeesin toimintaperiaate. (The Swiss Laboratory for Doping Analyses (LAD)).  

Dawod et al. (2008) mukaan kipulääkkeiden analysointiin on käytetty kapillaarivyöhyke-

elektroforeesia (CZE), kapillaarisähkökromatografia (CEC), misellistä elektrokineettistä kapillaari-

kromatografia (MEKC), mikroemulsioelektrokineettistä kromatografia (MEEKC) ja isotakoforeesia 

(ITP).     

4.2.1 Kapillaarivyöhyke-elektroforeesi 

Kapillaarielektroforeesin yleisimmin käytetty menetelmä kapillaarivyöhyke-elektroforeesi perustuu 

varauksellisten yhdisteiden erilaisiin liikkuvuuksiin vesipohjaisessa tai vedettömässä eli orgaanises-

sa elektrolyyttiliuoksessa. CE:llä tapahtuvan erotuksen aikana elektrolyyttiliuos pysyy muuttumat-

tomana: sen johtokyvyssä tai sähkökentän voimakkuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. 

(Riekkola, M.-L., Hyötyläinen, T. 2002)            

Yhtälöllä 3 voidaan laskea yhdisteiden natiiviliikkuvuudet. 

 ,         (3) 

jossa  μ yhdisteen natiiviliikkuvuus, cm
2
/minV 

  Ldet kapillaarin pituus detektorille, cm 

  Ltot kapillaarin koko pituus, cm 

  U jännite, V 

  tm yhdisteen migraatioaika CE:ssa, min 
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Elektro-osmoottista virtausta (EOF) käytetään erotuksessa hyödyksi, kun se on selvästi voimak-

kaampi kuin yksittäisten yhdisteiden elektroforeettiset liikkuvuudet. Elektro-osmoosin vaikutukses-

ta sekä kationit että anionit siirtyvät detektorille. (Riekkola, M.-L., Hyötyläinen, T. 2002)  

Yhtälöllä 4 voidaan laskea yhdisteiden efektiiviset eli todelliset liikkuvuudet CE-kapillaarissa.  

 ,        (4) 

jossa  μe yhdisteen efektiivinen eli todellinen liikkuvuus, cm
2
/minV  

  μeof elektro-osmoosin liikkuvuus, cm
2
/minV 

  μ yhdisteen natiiviliikkuvuus, cm
2
/minV 

Yhdisteen natiivi liikkumisnopeus määritellään yhtälön 5 mukaisesti. 

 ,         (5) 

jossa  u yhdisteen natiiviliikkumisnopeus, cm
2
/min  

Yhdisteiden liikkumisnopeudet saadaan selville yhtälöllä 6.   

 ,        (6) 

jossa  ue yhdisteen efektiivinen eli todellinen liikkumisnopeus, cm
2
/min  

  ueof elektro-osmoosin liikkumisnopeus, cm
2
/min 

Teoreettisten pohjien lukumäärä lasketaan yhtälöllä 7. 

 ,         (7) 

jossa  Nteor. teoreettisten pohjien lukumäärä 

  σ piikin keskihajonta 

Piikin keskihajonta voidaan määritellä yhtälöllä 8. 

   ,         (8) 

jossa  wb piikin pohjan leveys, cm 

Sijoitettaessa yhtälö 8 yhtälöön 7 saadaan teoreettisten pohjien lukumäärää kuvaava yhtälö 9. 

 

 ,        (9) 
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Elektro-osmoottisen virtauksen nopeuttaminen kasvattaa teoreettisten levyjen lukumäärää toisin sa-

noen erotustehokkuutta. Sähkökentän voimakkuuden, pH:n, ionivahvuuden, elektrolyyttiliuoksen 

konsentraation, lämpötilan, lisäaineiden, orgaanisten modifioijien, injektoidun näytteen pitoisuuden 

ja kapillaarin dimensioiden optimoinnilla pyritään hyödyntämään CE:n koko kapasiteetti. (Riekko-

la, M.-L., Hyötyläinen, T. 2002)  

4.2.2 Kapillaari-isoelektrinen fokusointi 

Kapillaari-isoelektrinen fokusointi (CIEF) perustuu amfoteeristen tutkittavien yhdisteiden erotuk-

seen pH-gradientin avulla. Tällöin käytetään hyödyksi tutkittavien yhdisteiden isoelektrisiä pisteitä. 

Isoelektrinen piste (pI) on pH-arvo, jossa yhdisteen kokonaisvaraus on nolla. CIEF:llä voidaan erot-

taa esimerkiksi lääkeaineiden sisältämiä, toisistaan poikkeavat pI-arvot omaavia kahtaisioneja. 

EOF:n kontrolloiminen on tärkeää, koska EOF:n vaikutuksesta piikit saattavat esiintyä ennenaikai-

sesti tai kadota riippuen CE-systeemin sähkökentän suunnasta. CIEF:ssä kapillaarin katodin puolei-

nen pää asetetaan emäksiseen elektrolyyttiin ja anodinen pää happamaan elektrolyyttiin, jotta kapil-

laarin sisään muodostuu pH-gradientti. Näytteeseen lisättävät amfolyytit, joita ovat esimerkiksi ali-

faattiset aminokarboksyylihapot, muodostavat pH-gradientin. Tutkittavat yhdisteet liikkuvat kapil-

laarissa sähkökentän vaikutuksesta, kunnes ne saavuttavat isoelektristä pistettään vastaavan pH-

arvon kohdan kapillaarissa. Tutkittavien yhdisteiden konsentroituneet vyöhykkeet siirretään detek-

torille esimerkiksi paineen avulla tai elektrokineettisesti vaihtamalla emäksinen elektrolyytti hapok-

si, hapan elektrolyytti emäkseksi tai lisäämällä esimerkiksi 20–100 mM natriumkloridia. (Riekkola, 

M.-L., Hyötyläinen, T. 2002) 

4.2.3 Kapillaarigeelielektroforeesi 

Kapillaarigeelielektroforeesissa (CGE) käytetään sisäpinnaltaan päällystettyjä kapillaareja, jotka on 

täytetty geelillä. Dynaamisesti päällystetyt kapillaarit ovat helposti regeneroitavissa ja huokeampia 

kuin pysyvästi päällystetyt kapillaarit. Tutkittavat yhdisteet erottuvat niiden kokojen ja liikkuvuuk-

sien mukaan kulkiessaan sähkökentän vaikutuksesta geeliverkon läpi. CGE:lla voidaan erottaa va-

rauksellisia yhdisteitä, koska elektro-osmoottinen virtaus on vähäistä. Kapillaarissa käytettäviksi 

geeleiksi sopivat viskoosiset ristisidotut geelit eli kemialliset geelit tai alhaisen viskositeetin poly-

meeriliuokset eli fysikaaliset geelit. CGE – menetelmää voidaan parantaa optimoimalla geelin tai 

polymeeriliuoksen konsentraatio. (Riekkola, M.-L., Hyötyläinen, T. 2002) 
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4.2.4 Misellinen elektrokineettinen kromatografia 

Misellisessä elektrokineettisessä kromatografiassa yhdisteiden erotus perustuu tutkittavien yhdistei-

den jakaantumiseen vesipohjaisen elektrolyyttiliuoksen ja siihen lisätyn pinta-aktiivisen aineen 

muodostaman misellifaasin välille. Misellejä muodostuu, kun amfifiilisten eli sekä hydrofiilisen että 

hydrofobisen osan sisältämien pinta-aktiivisten aineiden kuten natriumdodekyylisulfaatin (SDS) 

pitoisuus ylittää kriittisen misellikonsentraation (CMC). SDS:a käytettäessä miselleillä on suuri ne-

gatiivinen nettovaraus, jolloin sähkökentässä ne kulkeutuvat kohti anodia eli vastakkaiseen suun-

taan kuin EOF. Kuitenkin happamissa olosuhteissa EOF on voimakkaampaa kuin misellien elektro-

foreettinen liikkuvuus, jolloin myös misellit kulkeutuvat hitaasti kohti EOF:n suuntaan katodille. 

Analyyttinen erottuminen perustuu elektroforeettisen liikkuvuuden lisäksi yhdisteiden hydrofobi-

suudesta riippuviin vuorovaikutuksiin. Hydrofobisimmat tutkittavat yhdisteet tarttuvat voimak-

kaimmin misellifaasiin, jolloin ne liikkuvat hitaammin kohti detektoria kuin hydrofiilisemmät tut-

kittavat yhdisteet. MEKC:lla EOF:n virtausprofiili on tylppä toisin kuin paineen avulla toteutettu 

parabolinen virtausprofiili. MEKC:lla misellit muodostuvat ja hajoavat jatkuvasti, minkä vuoksi 

tutkittavien yhdisteiden ja misellien väliset vuorovaikutukset ovat nopeita. MEKC:lla voidaan erot-

taa sekä varauksellisia että neutraaleja tutkittavia yhdisteitä. (Riekkola, M.-L., Hyötyläinen, T. 

2002)  

4.2.5 Mikroemulsioelektrokineettinen kromatografia 

Mikroemulsioelektrokineettinen kromatografia on vaihtoehtoinen tekniikka MEKC:lle, koska nii-

den toimintaperiaatteiden ero on vain se, että tutkittavat yhdisteet jakautuvat mikroemulsiopisaroi-

den ja elektrolyyttiliuoksen välille. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011) Mikroemulsiot koostu-

vat veteen liuotetuista elektrolyyteistä, orgaanisesta liuottimesta eli öljystä, pinta-aktiivisesta ai-

neesta ja apupinta-aktiivisesta aineesta. Mikroemulsio syntyy, kun esimerkiksi SDS ja apupinta-

aktiivisena aineena toimiva 1-butanoli muodostavat kerroksen öljypisaran ympärille. Pinta-

aktiivinen aine vähentää liuoksen pintajännitystä. Apupinta-aktiivisen aineen ansiosta mikroemulsio 

stabiloituu. (Riekkola, M.-L., Hyötyläinen, T. 2002)  

4.2.6 Kapillaari-isotakoforeesi 

Kapillaari-isotakoforeesissa (CITP) käytetään kahta ionisilta liikkuvuuksiltaan eroavaa elektrolyyt-

tiä, joista toinen on päättävä elektrolyytti (TE) ja toinen johtava elektrolyytti (LE). CITP:lla voidaan 

erottaa yhden analyysin aikana joko kationeja ja anioneja. Elektro-osmoottinen virtaus poistetaan 

käyttämällä ionisoimattomilla pintamateriaaleilla päällystettyjä kapillaareja. CITP-analyysi toteute-

taan täyttämällä kapillaari ensin johtavalla elektrolyytillä, joka sisältää samanmerkkisiä, mutta no-
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peammin liikkuvia ioneja. Näyteliuos ohjataan kapillaariin ennen kuin lisätään päättävä elektrolyyt-

ti, joka koostuu samanmerkkisistä, mutta tutkittavia yhdisteitä hitaammin liikkuvista ioneista. Näy-

tekomponentit eroavat toisistaan omiksi näytevyöhykkeiksi, joiden välillä ei ole elektrolyyttiliuosta 

kuten esim. vyöhyke-elektroforeesierotuksessa. Näytevyöhykkeet liikkuvat samalla nopeudella. Ta-

sapainotilassa tutkittavien ionien konsentraatiot ovat näytevyöhykkeillä samansuuruiset kuin johta-

van elektrolyytin konsentraatio. Tutkittavat yhdisteet migratoituvat elektroforeettisen liikkuvuuden 

mukaan detektorille. Näytevyöhykkeet eivät sekoitu, koska vyöhykkeiden välillä on sähköinen po-

tentiaaliero ja sähkökentän voimakkuus kasvaa siirryttäessä suuremman liikkuvuuden yhdisteen 

näytevyöhykkeestä alhaisemman vyöhykkeen muodostamalle näytevyöhykkeelle. Isotakofero-

grammeissa näkyy sarja askelia, jotka kuvaavat erillisiä näytevyöhykkeitä. CITP:ssa kvantitatiivi-

nen analyysi perustuu näytevyöhykkeiden pituuteen piikkien pinta-alojen sijasta. (Riekkola, M.-L., 

Hyötyläinen, T. 2002)  

4.2.7 Moninkertaistetut CE laitteet 

CE voidaan moninkertaistaa käyttämällä useita kapillaareja yhtäaikaisesti yksittäisessä laitteessa. 

Rinnakkaisanalyysit CE:lla ovat mahdollisia, kun käytetään laitteita, jotka sisältävät yhteen liitetyn 

kapillaariyhdelmän. Jokaiseen kapillaariin syötetään näytteitä ja näytteet analysoidaan. Moninker-

taistettu CE:lla ei ole tarkkoja vaatimuksia elektrolyytin/puskurin pumppaamisesta eikä korkeasta 

paineesta kuten LC:llä. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)  

Moninkertaistetun CE:n etuja tavanomaisiin tekniikoihin ovat lyhyemmät analyysi- ja menetelmän 

kehittämisajat ja liikkuva faasi -kustannukset, operoinnin yksinkertaisuus sekä mahdollisuus säätää 

yksittäisille sarjoille erilaiset analyysiolosuhteet analysoitaessa useita erilaisia näytteitä. (De La 

Guardia, M., Armenta, S. 2011)  

4.2.8 On-line -näyte-esikonsentrointitekniikat 

De La Guardian ja Armentan (2011) mukaan yksi kapillaarielektroforeesin haitoista on CE:ssa ylei-

simmin käytettyjen spektrofotometristen detektorien suppea konsentraatioherkkyys. Kapillaariin 

injektoidun näytevyöhykkeen tilavuus on todella pieni (nl), jotta vältetään erotustehokkuuden huo-

nontuminen. Kapillaaridetektointi aiheuttaa valolle lyhyen, kapillaarin halkaisijan mittaisen tien ja 

se on 100 kertaa pienempi kuin tavanomainen detektointi LC:ssa. 

On-line -näyte-esikonsentrointitekniikoiden (kuva 9) avulla CE:n herkkyys paranee. Useimmat on-

line -esikonsentrointitekniikat perustuvat tutkittavien yhdisteiden nopeuksien muutoksiin näyte-

vyöhykkeen ja erotusliuosvyöhykkeen välillä. Näytteen konsentrointia voidaan tehdä analyysin ai-
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kana mm. kenttävahvistettu näytteen konsentroinnilla, suuri-tilavuuksisen näytteen rikastuksella, 

dynaamisella pH-fokusoinnilla, isotakoforeettisella konsentroinnilla, osittaistäytöllä yhdistettynä 

konsentroinnilla. Detektoinnin herkkyyttä voidaan lisätä yhdistämällä esikonsentrointitekniikoita. 

(De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)  

 
Kuva 9. Kapillaarielektroforeesin on-line -näyte-esikonsentrointitekniikat (De La Guardia, M., Armenta, S. 

2011)  

4.2.9 Kenttävahvistettu näytteen konsentrointi 

Yksinkertaisin esikonsentrointitekniikka on kenttävahvistettu näytteen konsentrointi (FASS), joka 

vaatii taustaelektrolyytin (BGE), jolla on suurempi johtavuus kuin näytteellä. Paikallinen sähkö-

kenttä on käänteisesti verrannollinen johtavuuteen, minkä tuloksena näytevyöhykkeeseen syntyy 

hydrodynaamisesti ohjattu korkea sähkökenttä antaen tutkittavalle yhdisteelle suuren nopeuden hei-

kosti johtavassa liuosvyöhykkeellä. Tämän seurauksena tutkittavat yhdisteet kulkevat matalajohta-

vasta vyöhykkeestä korkeajohtavalle BGE-vyöhykkeelle niin, että niiden liikkumisnopeus hidastuu 

ja ne konsentroituvat kapeiksi yhdistealueiksi. BGE:n ja näytteen välinen johtavuusero saa aikaan 

herkkyyden ja vyöhykkeiden resoluution vahvistumisen. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011) 
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4.2.10 Suuritilavuuksinen näytteen konsentrointi 

Suuritilavuuksisessa näytteen konsentroinnissa (LVSS) suuri tilavuusmäärä näytettä, jolla on alhai-

nen johtokyky, syötetään kapillaariin. Matriisi poistetaan kapillaarista ennen CE-erotusta joko na-

paisuuden vaihdolla tai ilman polariteetin kääntämistä. Jännitenapaisuuden vaihdossa ensin negatii-

vista jännitettä käyttäen poistetaan matriisi, jotta anionit esikonsentroituvat vahvan positiivisen 

elektro-osmoottisen virtauksen vuoksi. Tämän jälkeen napaisuus vaihdetaan positiiviseksi. Tutkitta-

vien yhdisteiden konsentrointi tapahtuu onnistuneesti, kun niiden elektroforeettinen liikkumisnope-

us näyteliuoksessa on suurempi ja vastakkaissuuntainen kuin elektro-osmoottinen virtaus. Kationien 

esikonsentrointiin LVSS:ssa käytetään lisäainetta kääntämään EOF:n kulkusuunta. Käytettäessä 

LVSS:a ilman napaisuuden vaihtoa, EOF:n pitää olla matala ja vastakkaissuuntainen verrattuna tut-

kittavien yhdisteiden migraatioon. Lisäksi olosuhteiden pitää olla happamat, jotta tutkittavat yhdis-

teet migratoituvat. LVSS:n pääasiallinen haittapuoli on se, että yhden CE-analyysin aikana pelkäs-

tään joko anionit tai kationit voidaan konsentroida ja erottaa. Samanaikainen ionisten yhdisteiden 

erotus ei onnistu. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011) 

4.2.11 Dynaaminen pH-vyöhykekonsentrointi 

Dynaamisessa pH-vyöhykekonsentrointimenetelmässä kahden eri pH-arvon omaavien puskureiden 

välinen yhdyskohta muodostetaan dynaamisella pH-yhdyskohdalla ja esikonsentrointi saavutetaan 

elektrolyyteissä tapahtuvien tutkittavien yhdisteiden hajoamisen eroavuudella. Sähköpotentiaalia 

sovellettaessa H
+
 ja OH

-
 ionit migratoituvat toisiaan kohti muuttamalla alkuperäinen näytevyöhyke 

heikosti johtavaan vyöhykkeeseen, jonka läpi tutkittavat yhdisteet voivat migratoitua nopeasti. Dy-

naamisessa pH-yhdyskohta -tekniikassa hyödynnetään merkittäviä muutoksia tutkittavien yhdistei-

den ionisaatiotasoissa tai elektroforeettisissa nopeuksissa erilaisten pH-arvojen välillä. Heikosti 

happamat tutkittavat yhdisteet liuotetaan happamaan matriisiin. Sen jälkeen näyteliuos injektoidaan 

pitkänä tulppavirtauksena kapillaariin, joka on täytetty emäksisellä elektrolyyttiliuoksella. Positiivi-

sen jännitteen kytkemisen jälkeen näytteen ohjauksen loppuvaiheessa hapan näytevyöhyke titrautuu 

asteittain emäksisen elektrolyyttiliuoksen hydroksidi-ioneilla ja tutkittavat yhdisteet ionisoituvat 

neutralisoidussa vyöhykkeessä. Anioniset tutkittavat yhdisteet migratoituvat anodia kohti, kunnes 

ne siirtyvät happamaan näytevyöhykkeeseen, jossa ne muuttuvat neutraaleiksi ja pysähtyvät varauk-

settomina muodostuneeseen sähkökenttään. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)  
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4.2.12 Isotakoforeettinen konsentrointi 

Isotakoforeettisessa konsentroinnissa näytevyöhyke kerrostetaan johtavan ja päättävän elektrolyytin 

väliin. Johtava elektrolyytti sisältää ioneja, joiden elektroforeettiset liikkuvuudet ovat nopeampia 

kuin tutkittavien yhdisteiden liikkuvuudet. Lisäksi päättävän elektrolyytin liikkuvuudet ovat hi-

taampia kuin tutkittavien yhdisteiden liikkuvuudet. Käytettäessä jännitettä, potentiaaligradientti ja 

vakiovirta kehittyvät päättävään, näyte- ja johtavaan vyöhykkeeseen. Jokaisessa vyöhykkeessä ken-

tän vahvuus on käänteisesti verrannollinen vyöhykkeessä olevien ionien liikkuvuuteen, minkä joh-

dosta ionit kaikissa vyöhykkeissä migratoituvat samalla nopeudella. Näytevyöhykkeessä eri yhdis-

teet erottuvat erillisiksi vyöhykkeiksi niiden nopeuksien mukaisesti. Johtavan ja päättävän puskuri-

liuoksen konsentraatiot määräävät kokonaisvirran ja vuoron perään jokaisen vyöhykkeen sisältämi-

en tutkittavien yhdisteiden loppukonsentraatiot. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)  

4.2.13 Pyyhkäisykonsentrointi 

Pyyhkäisykonsentrointi on vaihtoehtoinen lähestymistapa keräämiskonsentroinnille. Pyyhkäisyssä 

varautuneet apuyhdisteet kuten pinta-aktiiviset aineet ovat vuorovaikutuksessa näytteen liuenneiden 

yhdisteiden kanssa. Pyyhkäisy perustuu tutkittavien yhdisteiden jakautumiseen ei-misellisen elekt-

rolyytin ja pseudostationaarisen misellifaasin välille. Tutkittavat yhdisteet pyyhkäistään ja erotetaan 

MEKC:lla. (De La Guardia, M., Armenta, S. 2011)     

5   YHDISTEIDEN ESIINTYMÄT 

5.1  Yhdisteiden esiintymät vesistöissä 

Jätevedenpuhdistuslaitoksilta joutuu lääkejäämiä ympäristöön, koska elimistön aineenvaihdunnan 

tuloksena hajonneita eritteiden mukana jätevedenpuhdistuslaitoksille päätyviä lääkejäämiä ei pysty-

tä tehokkaasti poistamaan tavanomaisesti käytetyillä puhdistusmenetelmillä. Jätevedenpuhdistuslai-

toksilta lähtevä puhdistettu vesi vapautuu pintavesiin tai suodattuu maaperään. (Kümmerer 2008) 

Ibuprofeenin konsentraatioksi Euroopan järvissä on mitattu max. 152 ng/l ja ketoprofeenin pitoi-

suudeksi alle 26 ng/l. (Hernando et al. 2006) Taulukossa II on esitetty eri vesistöistä mitattuja ase-

tyylisalisyylihapon, salisyylihapon, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin pitoisuuksia. 
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Taulukko II. Vesistövesistä mitatut asetyylisalisyylihapon, salisyylihapon, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin 

konsentraatiot. 

yhdiste analyysimenetelmä 
konsentraatio, 

ng/l 
näyte maa referenssi 

asetyylisalisyyli-

happo 
SPE-GC-MS <30-37,2 (±4,6) jokivedet Romania 

Moldovan 

(2006) 

salisyylihappo 

 

SPE-GC-MS/MS 130,4-371,5 jokivesi Kanada 

Verenitch 

et al. 

(2006) 

SPE-GC-MS/MS 286,7 järvivesi Kanada 

Verenitch 

et al. 

(2006) 

ibuprofeeni 

 

SPE-HPLC-MS/MS 78,50 
Lambro –

jokivesi 
Italia 

Calamari et 

al. (2003) 

SPE-LC-MS 3110 pohjavesi 
Yhdys-

vallat 

Barnes et 

al. (2008) 

ketoprofeeni SPE-HPLC-MS/MS <26 jokivesi Saksa 

Hernando 

et al. 

(2006) 

kofeiini LC-MS/MS 
max. 51, 

min. 1,2 
jokivesi Kreikka 

Yoon et al. 

(2010) 

Kipulääkkeiden esiintyminen pintavesissä on esitetty kuvassa 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10.  Kipulääkejäämien esiintyminen pintavesissä. (Mompelat et al. 2009)  
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Kuvassa 11 on esitetty kipulääkejäämien pitoisuuksia joissa. 

 
Kuva 11. Kipulääkejäämät joissa. Kipulääkejäämien lyhenteet: parasetamoli (ACT), asetyylisalisyylihappo 

(ASA), ketoprofeeni (KTP) ja ibuprofeeni (IBP) (modifioitu lähteestä Sim et al. 2010) 

5.2  Yhdisteiden esiintymät juomavedessä  

Juomavesi voi kontaminoitua lääkejäämillä saastuneiden raakavesilähteiden, pohjavesien tai pinta-

vesien kautta. Useimmissa tutkimuksissa on todettu, että farmaseuttisten aineiden konsentraatiot 

juomavedessä ovat suhteellisen matalia. Niiden pitoisuudet vaihtelevat ng/l ja μg/l välillä. (Vieno 

2007) Esimerkiksi ibuprofeenin konsentraatioksi Euroopan juomavedessä on mitattu alle 12 ng/l ja 

ketoprofeenin konsentraatioksi alle 26 ng/l. (Hernando et al. 2006) Taulukossa III on esitetty juo-

mavesistä mitattuja ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin pitoisuuksia.  

Taulukko III. Juomavesistä mitatut ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin konsentraatiot. 

yhdiste 

suurin detektoitu 

konsentraatio 

juomavedessä, ng/l 

maa referenssi 

ibuprofeeni 

0,6 Ranska 

Togola ja 

Budzinski 

(2008) 

8,5 Suomi 
Vieno et al. 

(2005) 

1350 Yhdysvallat 

Loraine ja 

Pettigrove 

(2006) 

ketoprofeeni 

8,0 Suomi 
Vieno et al. 

(2005) 

3,0 Yhdysvallat 

Togola ja 

Budzinski 

(2008) 

kofeiini 22,9 Ranska 

Togola ja 

Budzinski 

(2008) 

Taulukossa IV on esitetty ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin detektointirajat juoma- ja pinta-

vesissä sekä saapuvassa ja vapautetussa jätevedessä. 
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Taulukko IV. Ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin detektointirajat juoma- ja pintavedessä  sekä   

  saapuvassa ja vapautetussa jätevedessä. (Wahlberg et al. 2010)      

yhdiste 

konsentraatio juo-

ma- ja pintavedes-

sä, ng/l 

konsentraatio 

saapuvassa 

jätevedessä, 

ng/l 

konsentraatio va-

pautetussa jäte-

vedessä, ng/l 

ibuprofeeni 0,1 3-90 0,5-5 

ketoprofeeni 1-5 8-100 1-10 

kofeiini 10 50-1000 5-50 

Taulukossa V on esitetty ibuprofeenin konsentraatiot Mälarenissa, ruotsalaisessa raakavedessä ja 

juomavedessä. 

Taulukko V. Mälarenista, ruotsalaisesta raakavedestä ja ruotsalaisesta juomavedestä analysoidut ibuprofeenin pi-

toisuudet. (Wahlberg et al. 2010)       

yhdiste konsentraatio Mälarenissa, 

ng/l 

konsentraatio ruotsalaisessa 

raakavedessä, ng/l 

konsentraatio ruotsalaisessa 

juomavedessä, ng/l 

keskiarvo intervalli analyysien 

määrä 

keskiarvo intervalli anaalyysien 

määrä 

keskiarvo intervalli analyysien 

määrä 

ibu-

profeeni 

0,50 <0,3-1,0 5 0,55 <0,1-1,2 5 0,55 <0,1-1,3 4 

6  YHDISTEIDEN HAJOAMINEN LUONNOSSA  

6.1  Yhdisteiden biohajoaminen 

Farmaseuttisten aineiden biologinen eliminoituminen jätevedenpuhdistuslaitoksilla saadaan aikaan 

suoralla aineenvaihdunnalla tai myötäaineenvaihdunnalla. Myötäaineenvaihdunta on merkittävin 

farmaseuttisten aineiden eliminointimekanismi, koska farmaseuttisten aineiden konsentraatiot jäte-

vedessä ovat paljon pienempiä kuin muiden orgaanisten aineiden konsentraatiot. (Vieno 2007)  

Suorassa aineenvaihdunnassa bakteerit käyttävät farmaseuttisia aineita primaarisena hiililähteenä. 

Myötäaineenvaihduntamenetelmässä bakteerit hajottavat tai muuttavat yhdisteen vain osittain. Far-

maseuttisten aineiden biohajoaminen ja eliminoituminen on hidasta puhdistettaessa laimennettuja 

jätevesiä. (Vieno 2007)  

6.2  Yhdisteiden sorptio 

Farmaseuttisten aineiden sorptiomenetelmä voi olla joko absorptio tai adsorptio. Adsorptio on ylei-

sin sorptiomenetelmä. Absorptiossa farmaseuttisten aineiden poisto perustuu hydrofobisiin far-

maseuttisten aineiden ja jäteveden rasvafraktioiden tai mikro-organismien solukalvojen välisiin 

vuorovaikutuksiin. Adsorptio perustuu farmaseuttisten aineiden ionisiin luonteisiin. Adsorptiossa 
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näyte syötetään membraanin läpi, jolloin farmaseuttiset aineet vuorovaikuttavat elektrostaattisesti 

negatiivisesti varautuneiden mikro-organismeissa olevien solukalvojen kanssa. (Vieno 2007)  

6.3 Yhdisteiden valohajoaminen 

Suorassa valohajoamisessa farmaseuttinen yhdiste absorboi fotonin, jonka aallonpituus on yli 295 

nm. Epäsuorassa valohajoamisessa yhdiste hajoaa hapettimien läsnä ollessa reaktioissa. Hapettimet 

ovat muodostuneet auringon valon ja ns. herkistimien, joita ovat esimerkiksi liuennut orgaaninen 

aine (DOM) ja nitraatti, välisissä reaktioissa. Kaikki pintavesissä olevat farmaseuttiset aineet voivat 

reagoida epäsuoralla valohajoamisella. (Vieno 2007) 

7  LAINSÄÄDÄNTÖ 

Santos et al. (2010) ovat raportoineet, että lainsäädännössä on aukko koskien lääkkeiden kontami-

naatiota ympäristössä. Heidän mukaan tämä johtuu mahdollisesti siitä, että saatavilla olevat tiedot 

ovat riittämättömiä tarkan konsentraatioprofiilin kvantitointiin. Riskejä eläimistön ja kasviston pit-

käaikaiselle lääkeaine- ja niiden aineenvaihduntatuotealtistumiselle on mahdotonta osoittaa, koska 

kroonista myrkyllisyyttä koskevia vakuuttavia tutkimuksia ei ole runsaasti. Euroopan ja Yhdysval-

tojen laissa kuitenkin määrätään, että lääkkeiden myymiseen tarvitaan myyntilupa.  

Euroopan unionin direktiivissä 92/18/EEC otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa vaatimus ympäris-

töriskin arvioinnista edellytyksenä eläinlääkkeiden myyntiluvan saamiselle. Tätä tarkoitusta varten 

Euroopan lääkinnällisten tuotteiden arviointitoimisto EMEA (European Agency for Evaluation of 

Medicinal Products) julkaisi ”Note for Guidance”-ohjeen, jossa on asetettu suuntaviivat eläinlääke-

tieteellisten tuotteiden aiheuttaman riskin arviointiin. Euroopan komissio laajensi sen koskemaan 

myös ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä julkaisemalla direktiivin 2001/83/EC. Tämä direk-

tiivi on muutettu myöhemmin direktiivillä 2004/27/EC. (Santos et al. 2010)  

Nämä direktiivit velvoittavat ihmisten käyttöön tulevien uusien lääkkeiden ympäristöriskin arvioin-

tia myyntiluvan saamiseksi. Ympäristövaikutukset eivät kuitenkaan ole este myyntiluvan hylkää-

miseksi. Eläinlääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ympäristöriski arvioidaan vaiheittai-

sella lähestymistavalla. Ensimmäisessä vaiheessa ympäristön altistuminen lääkkeelle tai sen ai-

neenvaihduntatuotteille arvioidaan. Toinen vaihe on jaettu kahteen tasoon, jotka ovat taso A ja taso 

B. Tasossa A arvioidaan lääkkeen ja/tai sen pääaineenvaihduntatuotteiden osa ja vaikutukset ympä-

ristössä. Tasossa B keskitytään tutkimaan niiden vaikutusta eläimistöön ja kasvistoon ympäristön 

eri osissa, jotka todennäköisesti rasittuvat. Toisen vaiheen tutkimukset ihmisten käyttöön tarkoite-
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tuille lääkinnällisille tuotteille vaaditaan ainoastaan silloin, jos ennustettu konsentraatio ympäristön 

pintavesissä on 0,01 mikrogrammaa litrassa tai suurempi. (Santos et al. 2010)       

Yhdysvalloissa toimiva elintarvike- ja lääkehallitus FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

säätelee eläinlääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien saamista ympäristöar-

vioinneilla, jotka on määritelty ”Guidance for Industry-Environmental Assessment of Human Drug 

and Biologic Applications”-julkaisussa. Ympäristöarviointi vaaditaan, jos arvioitu farmaseuttisen 

aineen pitoisuus ympäristöön päästessä on yli 1 µg/l. (Santos et al. 2010)  

Yhdenmukaistaakseen lääkkeiden ympäristöriskin arvioinnin suuntaviivoja Euroopan Unioni, Yh-

dysvallat ja Japani laativat kaksi suuntaviivaa, jotka ovat: ”Environmental Impact Assessment for 

Veterinary Medicinal Products -Phase I ja ”Environmental Impact Assessment for Veterinary Me-

dicinal Products -Phase II Guidance”. Eri tutkimuksista, jotka on tehty noudattaen kyseisiä suunta-

viivoja, kerätään tietoja lääkkeiden osasta ja myrkyllisyydestä ympäristössä. Näitä tietoja käytetään 

myyntiluvan saamisen edellytyksenä Euroopan Unionissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. (Santos et 

al. 2010) 

8  YHTEENVETO 

Lääkejäämiä on detektoitu vain matalina pitoisuuksina vedessä ja juomavedessä. Lääkejäämiä ve-

sistöissä ja niiden aiheuttamaa haittaa ihmisille ja ympäristölle tutkitaan tällä hetkellä paljon. Lain-

säädännöllä pyritään arvioimaan lääkkeiden ympäristöriskiä. Oikeaoppinen käyttämättä jääneiden 

lääkkeiden hävitys on tärkeää. 

Nestekromatografia ja kapillaarielektroforeesi ovat merkittäviä menetelmiä tutkittaessa lääkeainei-

den pitoisuuksia vedessä. Nestekromatografia perustuu tutkittavan näytteen sisältämien yhdisteiden 

erottumiseen yhdisteiden ja stationaarifaasin sekä liikkuvan faasin välisten erilaisten vuorovaikutus-

ten ansiosta. Kapillaarielektroforeesissa yhdisteiden erotus perustuu yhdisteiden sisältämien ionien 

erilaisiin varauksiin. Lisäksi massadetektori tuo varmuutta yhdisteiden tunnistamiseen. 

9  KOKEELLISEN TYÖOSUUDEN TARKOITUS 

Kokeellisessa osassa tutkittiin 0,1 M natriumhydroksidiliuokseen liuotettujen aspiriini-, ibuprofee-

ni- ja ketoprofeenitablettien sekä kofeiinijauheen pitoisuuksia nestekromatografilla ja kapillaa-

rielektroforeesilla. Lisäksi tutkittiin, löytyykö kahdesta eri järvivesinäytteestä lääkejäämiä aspi-

riinista, ibuprofeenista tai ketoprofeenista. Myös kofeiinin mahdollista esiintymistä järvivesinäyt-

teissä tutkittiin. 
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10  MENETELMÄT 

Jokaisesta lääkepakkauksesta otettiin yksi tabletti, joka jauhettiin erikseen huhmareessa hienojakoi-

seksi jauheeksi. Jauhe laitettiin lusikalla 100 ml dekantterilasiin ja liuotettiin pieneen määrään itse 

valmistettua 0,1 M natriumhydroksidiliuosta. Seosta sekoitettiin hyvin. Vaikuttava-aine liukeni nat-

riumhydroksidiliuokseen, mutta apuaineet eivät liuenneet. Seos suodatettiin suodatinpaperin ja sup-

pilon avulla 100 ml:n mittapulloon. Kyseisestä perusliuoksesta valmistettiin kalibrointiliuossarja 

tekemällä viisi laimennusta: 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm ja 50 ppm liuokset. Sitten otettiin 

toinen tabletti, josta tehtiin kalibrointiliuoksen tapaan perusliuos 100 ml:n mittapulloon. Perusliuok-

sesta tehtiin omavalintainen laimennus näytteeksi 100 ml tai 25 ml mittapulloon. Lisäksi tehtiin toi-

nen samaa pitoisuutta oleva rinnakkaisnäyte kolmannesta tabletista. 

Valmiit kalibrointiliuokset ja näyteliuokset analysoitiin LC-MS -laitteella. LC-MS:ssa käytettiin 

Phenomenexin C18 50 mm*4.6 mm kolonnia. Näytettä injektoitiin 5 l. Virtausnopeus oli 0,150 

ml/min ja analysointiaika 20 minuuttia. Maksimipaine asetettiin 400 bar ja lämpötila 26 °C. Liuot-

timena käytettiin 50 %:sesti 20 mM NH3 vedessä (NH4OH) ja 50 %:sesti metanolia (CH3OH). Mas-

saspektrometrin liitäntänä oli positiivinen normaali-ilmanpaineessa toteutettu ionisaatio-

sähkösumutus (API-ES). Lisäksi LC-MS:ssä käytettiin UV/Vis –detektoria. Aallonpituudet, joilla 

UV-absorbanssitulokset mitattiin, olivat aspiriinille 295 nm, ibuprofeenille 220 nm, ketoprofeenille 

220 nm ja kofeiinille 280 nm. 

Kapillaarielektroforeesilla tehtyjä analyyseja varten valmistettiin uudet liuokset. Lisäksi puhtaasta 

ibuprofeenijauheesta valmistettiin CE:llä tutkittavia liuoksia. Kapillaarielektroforeesilla tehdyissä 

analyyseissä käytettiin 60 cm kapillaaria, johon poltettiin detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalle kapil-

laarin loppupäästä mitattuna ja näytteen esikonsentrointina dynaamista pH-

vyöhykeyhdyskohtamenetelmää. CE-menetelmässä käytettiin 7 sekunnin 50 mbar paineinjektiota ja 

positiivista 20 kV sähkökenttää. Analyysiaika oli 20 minuuttia ja puskuriliuoksena 30 mM 

NaH2PO4*2H2O –liuos (pH 8,5). CE:llä käytettiin UV/Vis –detektointia. Aallonpituudet, joilla UV-

absorbanssi -arvot mitattiin, olivat aspiriinille 295 nm, ibuprofeenille 220 nm, ketoprofeenille 280 

nm, kofeiinille 220 nm ja 254 nm. Näytteet injektoitiin kolme kertaa.  

Lisäksi työssä tutkittiin kahta järvivesinäytettä. Ensimmäinen järvivesinäyte otettiin päivämäärällä 

7.11.2010 Mäntyharjun Herajärvestä, jonka pinta-ala on 5,875 km
2
. Herajärven vedenväri on kirkas 

väritön. Vuonna 2009 Herajärven väriluku oli 15. Herajärven rehevyystaso on karu ja kokonaisfos-

fori 4 (3–11 μg/l). (Kalapaikka) Vesinäyte on otettu rannasta 1 litran muovipulloon täyttämällä pul-

lo täyteen niin, että pulloon jäi mahdollisimman vähän ilmatilaa. Herajärvestä otetun vesinäytteen 

lakmuspaperilla mitattu pH-arvo oli 7. 
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Toinen järvivesinäyte on otettu Pielisestä, jonka pinta-ala on lähes 900 km
2
.
 
(Järviwiki) Tilavuudel-

taan 0,75 l näyte otettiin Lieksasta kapean lahden rannalta päivämäärällä 14.11.2010. Lahden vasta-

rannalla on pidetty karjaa laitumella ja lahden lähellä olevia peltoja viljellään. Pielisen vesi on kel-

lertävää. Pielisestä otetun näytteen lakmuspaperilla mitattu pH oli myös 7. 

Järvivesinäytteet esikäsiteltiin kiinteäfaasiuutolla. Uuttosorbenttina käytettiin Strata-X 33u poly-

meerista käänteisfaasia (Phenomenex, Tanska), jossa oli materiaalia 500 mg/3 ml näyte (8B-S100-

HBJ-S). Uuttosorbentti kunnostettiin pipetoimalla uuttokolonni täyteen metanolia. Sitten avattiin 

hana ja noin 1,8 bar paineessa metanolin annettiin mennä kolonnin läpi. Kun metanolin nestepinta 

oli hieman uuttosorbentin yläpuolella, niin hana suljettiin. Tämä metanolikäsittely toistettiin. Sitten 

pipetoitiin uuttokolonni täyteen vettä, avattiin hana ja nostettiin vähän painetta. Hana suljettiin nes-

tepinnan ollessa hieman uuttosorbentin yläpuolella. Tämän jälkeen Herajärven 1. näytteeseen ja 

kahteen Pielisen näytteeseen pipetoitiin vettä, koska niiden pH:t lakmuspaperilla mitattuna olivat 

samaa luokkaa. Kokeeksi Herajärven 2. näytteen uuttokolonniin pipetoitiin veden sijasta pH 7 pus-

kuriliuosta. 

Seuraavaksi uuttosorbentin läpi pipetoitiin 300 ml näytettä hitaasti läpi tippanopeuden ollessa noin 

50 tippaa minuutissa. Näytteen annettiin valua kokonaan uuttosorbentin läpi. Näytteet valuivat 

myös ilman vakuumia yön aikana gravimetrisesti. Näytteen pipetoinnin jälkeen säiliö tyhjennettiin 

ja säiliöön laitettiin teline ja koeputket uuttokolonnien alle. Yhdisteet vapautettiin 6 ml:lla me-

tanolia. Tällöin liuottimen valumanopeus oli noin 20 tippaa minuutissa. Keräysliuottimet, joissa 

lääkeaineet olivat, haihdutettiin typpiatmosfäärissä lämpötilassa 40 ºC. Haihdutusjäämä liuotettiin 1 

ml:aan metanolia, josta tehtiin analyysit.           

Esikäsitellyt järvivesinäytteet tutkittiin nestekromatografilla käyttämällä 100 mm*4.6 mm ja 250 

mm*4.6 mm C18-faasisia kolonneja. Lyhemmillä kolonnilla analysoitaessa virtausnopeus oli 0,150 

ml/min ja 250 mm kolonnilla tehdyissä analyyseissä käytettiin 0,6 ml/min virtausnopeutta. Liikku-

vana faasina oli isokraattinen 20 mM NH3 vedessä (NH4OH) ja metanoli-vesiliuosseos (50:50, v/v). 

Analyysiaika oli 20 minuuttia ja lämpötila 26 °C. Injektointitilavuus 100 mm kolonnia käytettäessä 

oli 5 µl. Pidemmällä kolonnilla tehtiin järvivesinäytteiden määritykset 5 µl:n lisäksi myös 10 µl:n ja 

20 µl:n injektointitilavuuksilla, jolloin käytettiin 1 ppm, 5 ppm ja 10 ppm ibuprofeeni- ja ketopro-

feenikalibrointiliuoksia. 
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Yhtälöstä 10 laskettiin suhteelliset keskihajonnat (RSD) nestekromatografilla ja kapillaarielektrofo-

reesilla analysoitujen lääkeaineiden ja kofeiinin retentioajoille. 

  ,        (10) 

jossa  RSD suhteellinen keskihajonta, %  

   yhdisteen retentioaikojen LC:ssa keskiarvo, min 

n näytteiden lukumäärä 

Nestekromatografilla analysoitujen lääkeaineiden ja kofeiinin molaariset suskeptibiliteettikertoimet 

laskettiin muokkaamalla yhtälössä 1 esitetty Beer-Lambertin laki seuraavaan muotoon (yhtälö 11).  

  ,          (11) 

jossa  I 1/absorbanssi, - 

11  MITTAUSLAITTEISTO 

Mittauslaitteistoina käytettiin Agilent 1100 nestekromatografia ja Agilentin CE 3D kapillaarielekt-

roforeesia. Järvivesinäytteet esikäsiteltiin kiinteäfaasiuutolla ja haihdutettiin typpiatmosfäärissä.  

Lääkeainekalibrointiliuosten, -näytteiden ja järvivesinäytteiden analysointiin käytetty nestekroma-

tografia -laitteisto on esitetty kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Lääkeainekalibrointiliuosten, -näytteiden ja järvivesinäytteiden analysointiin käytetty nestekromato-

grafi. 
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Järvivesinäytteiden esikäsittelyyn käytetty kiinteäfaasiuuttolaitteisto on esitetty kuvassa 13.  

 

Kuva 13. Järvivesinäytteiden esikäsittelyyn käytetty kiinteäfaasiuuttolaitteisto. 

SPE:llä esikäsiteltyjen järvivesinäytteiden haihduttamiseen typpiatmosfäärissä käytetty laitteisto on 

kuvassa 14. 

 

Kuva 14. SPE:llä esikäsiteltyjen järvivesinäytteiden haihduttamiseen typpiatmosfäärissä käytetty laitteisto. 
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12  MITTAUSTULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

12.1 Nestekromatografi 

Taulukossa VI on esitetty lääkeainetablettien ja kofeiinijauheen massat, joista valmistettiin kalib-

rointi- ja näyteliuokset LC-MS:lle.  

 
Taulukko VI.  LC-MS:n kalibrointi- ja näyteliuosten valmistukseen käytettyjen lääkeainetablettien ja kofeiinijauheen 

massat.  

tabletti massa, g 

aspiriinikalibrointiliuos 0,5982 

aspiriininäyte 1 0,6014 

aspiriininäyte 2 0,5963 

ibuprofeenikalibrointiliuos 0,7242 

ibuprofeeninäyte 1 0,7239 

ibuprofeeninäyte 2 0,7249 

ketoprofeenikalibrointiliuos 0,1468 

ketoprofeeninäyte 1 0,149 

ketoprofeeninäyte 2 0,1502 

kofeiinikalibrointiliuos –

jauhe 0,00494 

kofeiininäyte 1 –jauhe 0,005 

kofeiininäyte 2 –jauhe 0,005 

Kuvassa 15 on esitetty aspiriinin, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin 30 ppm kalibrointiliuos-

ten nestekromatogrammit. Aspiriinin nestekromatogrammissa (kuva 15 a) näkyy kaksi piikkiä, jois-

ta ensimmäinen on asetyylisalisyylihappo ja toinen salisyylihappo. Kuvasta 15 a nähdään, että ase-

tyylisalisyylihapon piikki ei ole ihan symmetrinen. Se voi johtua juuri asetyylisalisyylihapon ha-

joamisesta salisyylihapoksi. Ibuprofeenin (kuva 15 b), ketoprofeenin (kuva 15 c) ja kofeiinin (kuva 

15 d) piikit näkyvät nestekromatogrammeissa viimeisinä piikkeinä. Aspiriinin, ibuprofeenin, keto-

profeenin ja kofeiinin nestekromatogrammeja on esitetty myös liitteen I kuvissa 31–34. Liitteen II 

kuvissa 35–38 on esitetty lääkeaineiden ja kofeiinin nestekromatogrammeissa olevien piikkien tun-

nistamiseen käytetyt massaspektrit. 

 

 

 



33 

 

                   a.                                      b.   

    

                         c.              d. 

    

Kuva 15. Lääkeaineiden ja kofeiinin 30 ppm kalibrointiliuosten nestekromatogrammit. a. aspiriini, b. ibupro-

feeni, c. ketoprofeeni, d. kofeiini. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injek-

tio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-

ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: a. 295 nm, b. ja c. 220 nm, d. 280 nm. 

Nestekromatografilla analysoitujen aspiriini-, ibuprofeeni-, ketoprofeeni- ja kofeiininäytteiden re-

tentioajat on esitetty taulukossa VII. 
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Taulukko VII. Nestekromatografilla analysoitujen yhdisteiden retentioajat. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- 

kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpö-

tila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. 

paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni ja ketopro-

feeni 220 nm, kofeiini 280 nm. 

liuos 
retentioaika, min  

aspiriini ibuprofeeni ketoprofeeni kofeiini  

Ka1 1,457 3,400 1.958 2,704 

Ka2 1,469 3,407 1,973 2,714 

Ka3 1,476 3,420 1,970 2,717 

Ka4 1,461 3.434 1,978 2,716 

Ka5 1,474 3,457 1,987 2.717 

N1 1.453 3.437 1.963 2.717 

N2 1.483 3.458 1.957 2.702 

keskiarvo 1,468 3,430 1,969 2,712 

Nestekromatografilla analysoitujen yhdisteiden retentioajoista yhtälöllä 10 lasketut RSD-arvot, % 

on esitetty taulukossa VIII. 

Taulukko VIII. Nestekromatografilla analysoitujen yhdisteiden retentioajoista lasketut RSD-arvot, %. Nestekromato-

grafi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; 

analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: aspiriini 

295 nm, ibuprofeeni ja ketoprofeeni 220 nm, kofeiini 280 nm. 

 

Taulukossa IX on esitetty nestekromatografilla analysoitujen lääkeainekalibrointiliuosten piikkien 

pinta-alat jaettuna tabletin/jauheen massalla. 

Taulukko IX. Nestekromatografilla analysoitujen lääkeainekalibrointiliuosten ja kofeiinin piikkien pinta-alat suh-

teutettuna tabletin/jauheen massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injek-

tio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-

ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni ja ketoprofeeni 220 nm, kofeii-

ni 280 nm. 

pitoisuus, ppm 

piikin pinta-ala/tabletin massa, %/g 

aspiriini 

295 nm 

ibuprofeeni 

220 nm 

ketoprofeeni 

220 nm 

kofeiini 

280 nm 

10 516.5 704,3 3440 2909 

20 900.6 1331 7105 5704 

30 1341 2087 10920 9996 

40 1675 2668 14590 11470 

50 2157 3486 18400 14770 

                     aspiriini ibuprofeeni ketoprofeeni kofeiini 

RSD, % 0,747 0,663 0,558 0,242 
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Taulukossa X on esitetty nestekromatografilla analysoitujen lääkeainekalibrointiliuosten piikkien 

pinta-alat jaettuna tabletin/jauheen massalla. 

Taulukko X. Nestekromatografilla analysoitujen lääkeaine- ja kofeiininäytteiden piikkien pinta-alat suhteutettuna 

tabletin/jauheen  massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikku-

van faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 

µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: 

API-ES pos. skann.; UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni ja ketoprofeeni 220 nm, kofeiini 280 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvista 16–19 huomataan, että LC-MS:llä lääkeaine- ja kofeiinikalibrointiliuosten analyysien tu-

loksista tietokoneohjelmallaan piirtämien piikkien pinta-alojen arvot, jotka on jaettu table-

tin/jauheen massalla sopivat hyvin suorille. Tutkittaessa rinnakkaisia lääkeainenäytteitä huomataan, 

että niiden pinta-ala/massa -suhteet jäävät vähän pienemmiksi kuin mitkä niiden pitäisi kalibroin-

tisuorien mukaan olla. Tämä voi johtua siitä, että lääkeainetabletit ovat vähän erilaisia ja tableteista 

jauhamalla saadut jauheet uuttoon yhdistettynä eivät olleet täysin samanlaisia. Muita vaikuttavia 

tekijöitä ovat vaa’an aiheuttama virhe, vaikuttavan aineen mahdollinen häviö tablettien jauhamis- ja 

liuotusvaiheissa. Vaikuttavaa ainetta on saattanut jäädä suodatinpaperiin, suppiloon, dekantterila-

siin, huhmareeseen tai lusikkaan. Lisäksi näytteiden laimentamisessa on saattanut aiheutua virhettä 

tuloksiin. Manuaalisella integroinnillakin on saattanut olla hieman vaikutusta tuloksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

näyte 

piikin pinta-ala/tabletin massa, %/g 

aspiriini 

30 ppm 

295 nm 

ibuprofeeni 

40 ppm 

220 nm 

ketoprofeeni 

10 ppm 

220 nm 

kofeiini 

25 ppm 

280 nm 

1 1293 2523 2013 8251 

2 1236 2347 2631 8506 
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Kuvassa 16 on esitetty LC-MS:lla analysoitujen aspiriinikalibrointiliuosten kalibrointisuora ja näyt-

teiden asettuminen suoralle.       

 

Kuva 16. Aspiriinin kalibrointisuora ja näytteiden asettuminen suoralle. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- 

kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpö-

tila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. 

paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 295 nm.  

Kuvassa 17 on esitetty LC-MS:lla analysoitujen ibuprofeenikalibrointiliuosten kalibrointisuora ja 

näytteiden asettuminen suoralle.  

 

Kuva 17. Ibuprofeenin kalibrointisuora ja näytteiden asettuminen suoralle. Nestekromatografi: Agilent 1100; 

C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; 

lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); 

max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm.  
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Kuvassa 18 on esitetty LC-MS:lla analysoitujen ketoprofeenikalibrointiliuosten kalibrointisuora ja 

näytteiden asettuminen suoralle.  

 
Kuva 18. Ketoprofeenin kalibrointisuora ja näytteiden asettuminen suoralle. Nestekromatografi: Agilent 1100; 

C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; 

lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); 

max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm.  

Kuvassa 19 on esitetty LC-MS:lla analysoitujen kofeiinikalibrointiliuosten kalibrointisuora ja näyt-

teiden asettuminen suoralle.  

 

Kuva 19. Kofeiinin kalibrointisuora ja näytteiden asettuminen suoralle. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- 

kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpö-

tila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. 

paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm.  
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12.2  UV/Vis 

Kuvassa 20 on esitetty lääkeaineiden ja kofeiinin 50 ppm kalibrointiliuosten UV/Vis -spektrit. Liit-

teen III kuvissa 39–42 on lisää lääkeaineiden ja kofeiinin UV/Vis –spektrejä.  

 a.        b.  

    

 

 c.        d.   

    

Kuva 20. Lääkeaineiden ja kofeiinin UV/Vis -spektrit. Näyte: 50 ppm kalibrointiliuos a. aspiriini, b. ibuprofee-

ni, c. ketoprofeeni ja d. kofeiini. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injek-

tio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-

ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni ja ketoprofeeni 220 nm, kofeii-

ni 280 nm. 
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Taulukossa XI on esitetty nestekromatografilla 50 mm kolonnilla analysoiduille näytteille lasketut 

suskeptibiliteettikertoimet, jotka on jaettu tabletin/jauheen massalla. Suskeptibiliteettikertoimet las-

kettiin käyttämällä yhdisteiden UV/Vis – spektreissä näkyviä 2. piikin absorbanssi -arvoja. Lisäksi 

aspiriinille laskettiin suskeptibiliteettikertoimet myös 3. piikin absorbansseista. (yhtälö 11 ja LIITE 

IV taulukot XX-XXIV). 

Taulukko XI. Aspiriinin, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin suskeptibiliteettikertoimet suhteutettuina tab-

letin/jauheen massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikku-

van faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injek-

tio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-

ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni ja ketoprofeeni 220 nm, 

kofeiini 280 nm.  

 
suskeptibiliteettikerroin/massa, l/(cm mol g) 

liuos 
pitoisuus, 

ppm 

aspiriini 

2.piikki 

aspiriini 

3.piikki 

ibuprofeeni 

2.piikki 

ketoprofeeni 

2.piikki 

kofeiini 

2.piikki 

Ka1 10      

Ka2 20      

Ka3 30      

Ka4 40      

Ka5 50      

N1 asp. 30, 

ibup. 40, 

ketop. 10, 

kof. 25 

     

N2      

Samat näytteet ajettiin ½ vuoden päästä uudelleen nestekromatografilla 100 mm kolonnilla, joiden 

analyysituloksista lasketut tabletin/jauheen massalla jaetut suskeptibiliteettikertoimet on esitetty 

taulukossa XII. (yhtälö 11 ja LIITE V taulukot XXV-XXIX).  

Taulukko XII. Aspiriinin, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja kofeiinin suskeptibiliteettikertoimet suhteutettuina tab-

letin massaan. Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. Neste-

kromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 100 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 

0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 

mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; 

UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni ja ketoprofeeni 220 nm, kofeiini 280 nm. 

 
 suskeptibiliteettikerroin/massa, l/(cm mol g) 

liuos 
pitoisuus, 

ppm 

aspiriini 

2.piikki 

aspiriini 

3.piikki 

ibuprofeeni 

2.piikki 

ketoprofeeni 

2.piikki 

kofeiini 

2.piikki 

Ka1 10      

Ka2 20      

Ka3 30      

Ka4 40      

Ka5 50      

N1 asp. 30, 

ibup. 40, 

ketop. 10, 

kof. 25 

     

N2      
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12.3  Kapillaarielektroforeesi 

Taulukossa XIII on esitetty kapillaarielektroforeesilla analysoitavien liuosten valmistusta varten 

punnitut lääkeainetablettien, puhtaan ibuprofeeni- ja kofeiinijauheen massat. Puhtaasta ibupro-

feenista tehtiin 1000 ppm liuos 100 ml:n mittapulloon. Ajateltaessa puhdas ibuprofeenijauhe tablet-

tina, jossa on mukana sidosaineita, oletettiin, että tabletin massa on yhtä suuri kuin kahdeksan pun-

nitun ibuprofeenitabletin massojen keskiarvo. Excelin ratkaisijalla saadun kertoimen (7,247) ja puh-

taan ibuprofeenin massan tulo antaa ibuprofeenitabletin oletetun massan. Tällä menettelyllä puhdas 

ibuprofeeni saatiin vertailtavaan muotoon. 

 

Taulukko XIII.  Kapillaarielektroforeesilla analysoitavien liuosten valmistusta varten punnitut    

  lääkeainetablettien ja ibuprofeeni- ja kofeiinijauheen massat. 

tabletti massa, g 

Excelin ratkaisi-

jalla arvioitu 

massa, g 

aspiriinikalibrointiliuos 0,5959  

aspiriininäyte 1 0,593  

aspiriininäyte 2 0,597  

ibuprofeenikalibrointiliuos 0,7225  

ibuprofeeninäyte 1 0,7235  

ibuprofeeninäyte 2 0,7333  

puhdas ibuprofeenipulverinäyte 1 0,1003 0,7269 

puhdas ibuprofeenipulverinäyte 2 0,1003 0,7269 

ketoprofeenikalibrointiliuos 0,1516  

ketoprofeeninäyte 1 0,1511  

ketoprofeeninäyte 2 0,1522  

kofeiinikalibrointiliuos –jauhe 0,00498  

kofeiininäyte 1 –jauhe 0,005  

kofeiininäyte 2 –jauhe 0,0052  

 

Kapillaarielektroferogrammeista (kuva 21 ja LIITE VI kuvat 43–49) nähdään, että signaali/kohina -

suhde on aika suuri ja erotuskyky ei ole paras mahdollinen. Tuloksista nähdään, että puskuriliuok-

sella on tärkeä merkitys kapillaarielektroforeesilla saavutettavaan kapasiteettiin.  
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Kuvassa 21 on esitetty lääkeaineiden ja kofeiinin 30 ppm kalibrointiliuosten elektroferogrammit.  

a.         b.                   c. 

       

d.         e.                  f.   

       

Kuva 21. Lääkeaineiden ja kofeiinin 30 ppm kalibrointiliuosten elektroferogrammit. a. aspiriini, b. ibuprofeeni 

ajo 1, c. ibuprofeeni ajo 2, d. ketoprofeeni, e. kofeiini 220 nm, f. kofeiini 254 nm. Elektroforeesi: Agi-

lent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 

50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O 

(pH 8,5); UV/Vis: a. 295 nm, b. ja c. 220 nm, d. 280 nm, e. 220 nm, f. 254 nm. 

 

 



42 

 

Kapillaarielektroforeesilla analysoitujen aspiriini-, ibuprofeeni-, ketoprofeeni- ja kofeiinikalibrointi-

liuosten kolmesta injektiosta saaduista migraatioajoista lasketut keskiarvot on esitetty taulukossa 

XIV. Liitteen VII taulukossa XXX on esitetty lääkeaineiden ja kofeiinin migraatioajat jokaisella 

kolmella injektiolla.  

Taulukko XIV.  Kapillaarielektroforeesilla analysoitujen yhdisteiden kolmesta injektiosta saaduista migraa-

tioajoista lasketut keskiarvot. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; 

poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 

kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: aspiriini 

295 nm, ibuprofeeni 220 nm, ketoprofeeni 280 nm, kofeiini 220 nm, kofeiini 254 nm. 

 
kolmesta injektiosta saaduista migraatioajoista lasketut keskiarvot, min 

liuos 
aspiriini 

295 nm 

ibuprofeeni, 

ajo1 220 nm 

ibuprofeeni, 

ajo2 220 nm 

ketoprofeeni 

280 nm 

kofeiini 220 

nm 

kofeiini 254 

nm 

Ka1 10,704 7,797 7,585 7,957 8,546 8,546 

Ka2 10,589 7,832 7,559 8,131 8,380 8,381 

Ka3 10,994 7,768 7,571 8,089 8,417 8,413 

Ka4 11,725 8,077 7,586 8,263 8,249 8,250 

Ka5 11,554 8,156 7,603 8,309 9,442 9,441 

Taulukossa XV on esitetty kapillaarielektroforeesilla analysoitujen ibuprofeeninäytteiden kolmesta 

injektiosta saaduista migraatioajoista lasketut keskiarvot. Jokaisesta kolmesta injektiosta saadut 

ibuprofeeninäytteiden migraatioajat on esitetty liitteen VII taulukossa XXXI. 

Taulukko XV.  Kapillaarielektroforeesilla analysoitujen yhdisteiden kolmesta injektiosta saaduista migraa-

tioajoista lasketut keskiarvot. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60cm; 

poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 

kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5). UV/Vis: aspiriini 

295 nm, ibuprofeeni 220 nm, ketoprofeeni 280 nm, kofeiini 220 nm, kofeiini 254 nm. 

ibuprofeeniliuos 
kolmesta injektiosta saaduista migraatio-

ajoista lasketut keskiarvot, min 

N1 40 ppm 7,619 

N2 40 ppm 7,635 

N 20 ppm 7,586 

N 50 ppm 7,610 

Taulukossa XVI on esitetty kapillaarielektroforeesilla analysoitujen lääkeaineiden ja kofeiinin mig-

raatioaikojen suhteelliset keskihajonnat RSD, %, jotka on laskettu yhtälöllä 10 korvaamalla tR tm:llä 

ja  yhdisteen migraatioaikojen CE:ssa keskiarvolla, . 
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Taulukko XVI. Lääkeaineiden ja kofeiinin migraatioaikojen suhteelliset keskihajonnat. Elektroforeesi: Agilent CE 3D 

DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; 

pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5). 

UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni 220 nm, ketoprofeeni 280 nm, kofeiini 220 nm, kofeiini 254 

nm. 

yhdiste suhteellinen keskihajonta 

RSD, % 

aspiriini 4,51 

ibuprofeeni ajo1 2,68 

ibuprofeeni ajo 2 0,287 

ketoprofeeni 1,91 

kofeiini 220 nm 8,87 

kofeiini 254 nm 8,88 

Taulukossa XVII on esitetty kapillaaarielektroforeesilla analysoitujen aspiriinin, ibuprofeenin, ke-

toprofeenin ja kofeiinin kolmen injektion piikin pinta-ala/massa -arvoista lasketut keskiarvot. Liit-

teen VIII taulukossa XXXII on esitetty lääkeaineiden ja kofeiinin piikkien pinta-alat jaettuna mas-

salla jokaisella kolmella injektiolla. Ibuprofeeninäytteiden piikkien pinta-alat jaettuna massalla jo-

kaisella kolmella injektiolla on esitetty liitteen VIII taulukossa XXXIII. 

Taulukko XVII. Piikin pinta-ala suhteutettuna tabletin/jauheen massaan. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; 

kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkö-

kenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5). UV/Vis: aspirii-

ni 295 nm, ibuprofeeni 220 nm, ketoprofeeni 280 nm, kofeiini 220 nm, kofeiini 254 nm. 

  keskiarvot kolmesta injektiosta saaduista piikin pinta-ala/massa -arvoista, %/g 

liuos aspiriini 
ibuprofeeni, 

ajo1 

ibuprofeeni, 

ajo2 
ketoprofeeni 

kofeiini 220 

nm 

kofeiini 254 

nm 

Ka1 8,868 10,18 12,70 37,33 1006 669,8 

Ka2 15,38 20,33 25,05 92,71 2243 1397 

Ka3 26,50 32,62 37,49 113,9 3116 2059 

Ka4 33,71 43,66 48,80 181,4 4387 2636 

Ka5 41,79 54,05 59,85 217,2 7043 4353 

N1 

  

47,64 

   N2 

  

47,41 

   20 ppm 

  

171,7 

   50 ppm     427,1       

Tässä tutkimuksessa käytetty CE-menetelmä soveltui parhaiten ibuprofeenin analysointiin. Kuvasta 

22 nähdään, että tutkittavat 40 ppm ibuprofeeninäytteet N1 ja N2 sopivat hyvin kalibrointisuoralle. 

Puhtaasta ibuprofeenista valmistetut 20 ppm ja 50 ppm liuokset ovat myös hyvin lähellä kalibroin-

tisuoraa. 
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Kuvassa 22 on esitetty CE:lla analysoitujen aspiriinikalibrointiliuosten kalibrointisuora. 

 

Kuva 22. Aspiriinin kalibrointisuora. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu de-

tektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 

20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 295 nm. 

 

 

Kuvassa 23 on esitetty CE:lla analysoitujen ajon 1 ibuprofeenikalibrointiliuosten kalibrointisuora. 

 

 

Kuva 23. Ibuprofeenin ajo1 kalibrointisuora. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; pol-

tettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; ana-

lyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 
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Kuvassa 24 on esitetty CE:lla analysoitujen ajon 2 ibuprofeenikalibrointiliuosten kalibrointisuora ja 

näytteiden asettuminen suoralle. 

 

 

 Kuva 24. Ibuprofeenin ajo2 kalibrointisuora ja näytteiden asettuminen suoralle. Elektroforeesi: Agilent CE 3D 

DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; 

pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); 

UV/Vis: 220 nm. 

 

Kuvassa 25 on esitetty CE:lla analysoitujen ketoprofeenikalibrointiliuosten kalibrointisuora. 

 

Kuva 25. Ketoprofeenin kalibrointisuora. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu 

detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 

20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 280 nm. 
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Kuvassa 26 on esitetty CE:lla aallonpituudella 220 nm analysoitujen kofeiinikalibrointiliuosten ka-

librointisuora. 

 

 

Kuva 26. Kofeiinin kalibrointisuora. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu de-

tektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 

20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 
 

Kuvassa 27 on esitetty CE:lla aallonpituudella 254 nm analysoitujen kofeiinikalibrointiliuosten ka-

librointisuora. 

  

 

Kuva 27. Kofeiinin kalibrointisuora. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu de-

tektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 

20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 254 nm. 
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12.4  Järvivesinäytteiden analyysitulokset 

Järvivesinäytteitä analysoitaessa nestekromatografilla retentioajan perusteella tunnistettiin, että ku-

vissa 28–30 esitetyissä järvivesinäytteiden kromatogrammeissa näkyvät ibuprofeeni ja ketoprofeeni. 

Kuvissa 28–30 näkyvä korkein piikki edustaa todennäköisesti järvivesien sisältämiä orgaanisperäi-

siä yhdisteitä. Järvivesinäytteet ajettiin uudelleen nestekromatografilla 10 ja 20 μl injektointitila-

vuuksilla, mutta ei löytynyt riittäviä todisteita UV/Vis-spektrofotometridetektorilla ibuprofeenin tai 

ketoprofeenin tarkkaan tunnistukseen.  

 

Taulukossa XVIII on esitetty järvivesinäytteistä mahdollisesti havaittujen lääkeaineiden retentio-

ajat.  

 
Taulukko XVIII. Herajärven vesinäytteistä 1 (H1) ja 2 (H2) sekä Pielisen vesinäytteestä 1 (P1) ja 2 (P2) mah-

dollisesti havaittujen lääkeaineiden retentioajat. Nestekromatografi: Agilent1100; C18-  ko-

lonni: 100 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; 

lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, 

v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 

järvivesinäytteestä mahdollisesti 

havaitut lääkeaineet 

retentioaika, 

min 

H1 5  μl, ketoprofeeni 2,541 

H1 5  μl, ibuprofeeni 3,821 

H2 5  μl, ketoprofeeni 2,536 

H2 5  μl, ibuprofeeni 3,809 

P1 5  μl, ketoprofeeni 2,526 

P1 5  μl, ibuprofeeni 3,793 

P2 5  μl, ketoprofeeni 2,545 

P2 5  μl, ibuprofeeni 3,825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Kuvassa 28 on esitetty 100 mm kolonnilla ajettujen järvivesinäytteiden nestekromatogrammit. 

 

a.       b. 

   

c.        d. 

    

 

 

ll 

 

 

 

 

 

 

Kuva 28. Järvivesinäytteen nestekromatogrammi. Näyte: a. Herajärvi N1, b. Herajärvi N2, c. Pielinen N1, d. 

Pielinen N2. Nestekromatografi: Agilent1100; C18- kolonni: 100 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin 

virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liik-

kuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES 

pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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Taulukossa XIX on esitetty järvivesinäytteistä nestekromatografilla 250 mm kolonnilla 10 ja 20 μl 

injektointitilavuuksilla mahdollisesti havaittujen lääkeaineiden retentioajat.  

  
Taulukko XIX. Herajärven vesinäytteistä 1 (H1) ja 2 (H2) sekä Pielisen vesinäytteestä 1 (P1) ja 2 (P2) mahdolli-

sesti havaittujen lääkeaineiden retentioajat. Nestekromatografi: Agilent1100; C18- kolonni: 250 

mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,6 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; 

näytteen injektio: 10 µl, 20 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. pai-

ne: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järvivesinäytteiden kalibrointiliuoksina nestekromatografin 250 mm kolonnilla 10 ja 20 μl injek-

tointitilavuuksilla oli 1, 5 ja 10 ppm ibuprofeeni- ja ketoprofeenikalibrointiliuokset, joiden neste-

kromatogrammit on esitetty liitteen IX kuvissa 50–51. Kyseisten kalibrointiliuosten retentioajat on 

esitetty liitteen X taulukossa XXXIV. Järvivesinäytteiden nestekromatogrammeissa olevien isoim-

man piikin retentioajat on esitetty liitteessä X taulukossa XXXV. Näistä retentioajoista laskettiin 

järvivesinäytteiden suhteeliset retentiot, jotka on esitetty liitteen XI taulukoissa XXXVI-XXXVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

järvivesinäytteestä mahdollisesti  

havaitut lääkeaineet 
retentioaika, min 

H1 10 μl, ketoprofeeni 3.851 

H1 10 μl, ibuprofeeni 4.054 

H1 20  μl, ketoprofeeni 3.752 

H1 20  μl, ibuprofeeni 4.065 

H2 10 μl, ketoprofeeni 3.857 

H2 10 μl, ibuprofeeni 4.055 

H2 20 μl, ketoprofeeni 3.644 

H2 20 μl, ibuprofeeni 4.059 

P1 10  μl, ketoprofeeni 3.86 

P1 10  μl, ibuprofeeni 4.059 

P1 20  μl, ketoprofeeni 3.859 

P1 20  μl, ibuprofeeni 4.065 

P2 10  μl, ketoprofeeni 3.852 

P2 10  μl, ibuprofeeni 4.058 

P2 20  μl, ketoprofeeni 3.695 

P2 20  μl, ibuprofeeni 4.073 
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Kuvassa 29 on esitetty nestekromatografilla 25 cm kolonnilla analysoitujen Herajärven vesinäyttei-

den nestekromatogrammit. 

 

a.       b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

c.         d.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 29. Järvivesinäytteen nestekromatogrammi. Näyte: a. Herajärvi N1 10 μl injektio, b. Herajärvi N1 20 μl 

injektio, c. Herajärvi N2 10 μl injektio, d. Herajärvi N2 20 μl injektio. Nestekromatografi: Agi-

lent1100; C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,6 ml/min; analyysiaika: 

20 min; lämpötila: 26 °C; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 

bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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Kuvassa 30 on esitetty nestekromatografilla analysoitujen Pielisen vesinäytteiden nestekromato-

grammit. 

  

a.             b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.       d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30.  Järvivesinäytteen nestekromatogrammi. Näyte: a. Pielinen N1 10 μl injektio, b. Pielinen N1 20 μl 

injektio, c. Pielinen N2 10 μl injektio, d. Pielinen N2 20 μl injektio. Nestekromatografi: Agilent1100; 

C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,6 ml/min; analyysiaika: 20 min; 

lämpötila: 26 °C; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-

ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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13  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tutkittiin 0,1 M natriumhydroksidiliuokseen liuotettujen aspiriini-, ibuprofeeni- ja ketopro-

feenitablettien sekä kofeiinijauheen pitoisuuksia nestekromatografilla ja kapillaarielektroforeesilla. 

Kahdesta eri järvivesinäytteestä tutkittiin, esiintyykö niissä lääkejäämiä aspiriinista, ibuprofeenista 

tai ketoprofeenista. Myös kofeiinin mahdollista esiintymistä järvivesinäytteissä tutkittiin. Työn ai-

kataulussa ei ollut mahdollista suorittaa menetelmille validointia ja näytteille tarkkaa kvantitointia. 

Nestekromatografi ja kapillaarielektroforeesi soveltuvat hyvin lääkeaineiden tunnistukseen ja niiden 

pitoisuuksien määrittämiseen. Järvivesinäytteistä löytyi mahdollisesti ibuprofeenia ja ketoprofeenia. 

Ibuprofeenin ja ketoprofeenin tarkkaan tunnistukseen ei löytynyt riittäviä todisteita nestekromato-

grafilla UV/Vis-spektrofotometridetektorilla tehdyistä analyyseistä. Jatkotutkimuksissa tullaan ko-

keilemaan tarkemmin erilaista esikäsittelymenetelmää kyseisille järvivesinäytteille. Lisäksi LC-

tekniikassa massadetektorin käyttö yhdistettynä UV/Vis-detektoriin tuo luotettavuutta yhdisteiden 

tunnistamiseen. Lääkeaineet voi myös varmistaa kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MS) 

–menetelmällä derivatisoinnin jälkeen. Nämä tutkimukset oli rajattu pois raportissa käsitellystä LC-

menetelmän optimointiprojektista.         
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LIITE I                                      1(4) 

 

Aspiriinin nestekromatogrammit 

     a.                   b.                    c.                              d.                         e. 

     

                  f.                       g.    

    

Kuva 31. Aspiriinin nestekromatogrammi.  

 Näyte:  

 a. 10 ppm kalibrointiliuos,  

 b. 20 ppm kalibrointiliuos,  

 c. 30 ppm kalibrointiliuos,  

 d. 40 ppm kalibrointiliuos,  

 e. 50 ppm kalibrointiliuos,  

 f. 30 ppm näyteliuos 1,  

 g. 30 ppm näyteliuos 2.  

 Nestekromatografi: Agilent 1100;  

 C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm;  

 liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min;  

 analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C;  

 näytteen injektio: 5 µl;  

 liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH 

 (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: 

 API-ES pos. skann.; UV/Vis: 295 nm. 
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LIITE I                                      2(4) 

 

Ibuprofeenin nestekromatogrammit 

      a.                                            b.                                       c.                                             d. 

   
                                   e.                                              f.                                          g. 

 
 

Kuva 32. Ibuprofeenin nestekromatogrammi.  

 Näyte:  

 a. 10 ppm kalibrointiliuos,  

 b. 20 ppm kalibrointiliuos,  

 c. 30 ppm kalibrointiliuos,  

 d. 40 ppm kalibrointiliuos,  

 e. 50 ppm kalibrointiliuos,  

 f. 40 ppm näyteliuos 1,  

 g. 40 ppm näyteliuos 2.  

 Nestekromatografi: Agilent 1100;  

 C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm;  

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; ana-

lyysiaika: 20 min;  

 lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva 

 faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); 

 max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. 

 skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE I                                      3(4) 

 

Ketoprofeenin nestekromatogrammit 

a.                                b.                                c.                               d.                                e. 

 
                      f.                                                                                    g. 

 
 

Kuva 33. Ketoprofeenin nestekromatogrammi.  

 Näyte:  

 a. 10 ppm kalibrointiliuos,  

 b. 20 ppm kalibrointiliuos,  

 c. 30 ppm kalibrointiliuos,  

 d. 40 ppm kalibrointiliuos,  

 e. 50 ppm kalibrointiliuos,  

 f. 10 ppm näyteliuos 1,  

 g. 10 ppm näyteliuos 2.  

 Nestekromatografi: Agilent 1100;  

 C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm;  

 liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min;  

 analyysiaika: 20 min;  

 lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; 

 liikkuva faasi:  

 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v);  

 max. paine: 400 bar;  

 MS-ionisointi: API-ES pos. skann.;  

 UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE I                                      4(4) 

 

Kofeiinin nestekromatogrammit 

     a.                                         b.                                       c.                                    d.                                        e. 

 
                            f.                                          g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 34. Kofeiinin nestekromatogrammi.  

 Näyte:  

 a. 10 ppm kalibrointiliuos,  

 b. 20 ppm kalibrointiliuos,  

 c. 30 ppm kalibrointiliuos,  

 d. 40 ppm kalibrointiliuos,  

 e. 50 ppm kalibrointiliuos,  

 f. 25 ppm näyteliuos 1,  

 g. 25 ppm näyteliuos 2.   

 Nestekromatografi: Agilent 1100;  

 C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm;  

 liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min;  

 analyysiaika: 20 min;  

 lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; 

 liikkuva faasi:  

 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v);  

 max. paine: 400 bar;  

 MS-ionisointi: API-ES pos. skann.;  

 UV/Vis: 280 nm. 
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LIITE II                     1(4) 

Aspiriinin massaspektri 

 

Kuva 35. Aspiriinin massaspektri. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näyt-

teen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 

bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 295 nm. 
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LIITE II                     2(4) 

Ibuprofeenin massaspektri 

 

 

Kuva 36. Ibuprofeenin massaspektri. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näyt-

teen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 

bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE II                     3(4) 

Ketoprofeenin massaspektri 

 

 

Kuva 37. Ketoprofeenin massaspektri. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 

mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; 

näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. pai-

ne: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE II                     4(4) 

Kofeiinin massaspektri 

 

Kuva 38. Kofeiinin massaspektri. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näyt-

teen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 

bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 280 nm. 
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LIITE III                     1(4) 

Aspiriinin UV/Vis-spektrit 

a.             b.                                                    c.                                       

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

d.                                                      e.                                           f.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

g.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 39. Aspiriinin UV/Vis -spektri. Näyte: a. kalibrointiliuos 

10 ppm, b. kalibrointiliuos 20 ppm, c. kalibrointiliuos 

30 ppm, d. kalibrointiliuos 40 ppm, e. kalibrointiliuos 

50 ppm,  f. näyteliuos 1 30 ppm, g. näyteliuos 2 30 

ppm. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 

50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 

ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näyt-

teen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-

ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: a. 295nm. 
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LIITE III                     2(4) 

Ibuprofeenin UV/Vis-spektrit 

a.                                                    b.                                                    c. 

 

 

 

 

 

 

 

d.                                                    e.                                                  f. 
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Kuva 40. Ibuprofeenin UV/Vis -spektri. Näyte: a. 

kalibrointiliuos 10 ppm, b. kalibrointiliuos 

20 ppm, c. kalibrointiliuos 30 ppm, d. ka-

librointiliuos 40 ppm, e. kalibrointiliuos 50 

ppm, f. näyteliuos 1 40 ppm, g. näyteliuos 2 

40 ppm. Nestekromatografi: Agilent 1100; 

C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan 

faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; ana-

lyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näyt-

teen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM 

NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. 

paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. 

skann.; UV/Vis: a. 220 nm. 
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LIITE III                     3(4) 

Ketoprofeenin UV/Vis-spektrit 

a.                                                       b.                                                      c. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

d.                                                       e.                                                        f.  
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Kuva 41. Ketoprofeenin UV/Vis -spektri. Näyte: a. kalibrointiliuos 10 

ppm, b. kalibrointiliuos 20 ppm, c.  kalibrointiliuos 30 ppm, d. 

kalibrointiliuos 40 ppm, e. kalibrointiliuos 50 ppm, f. näyteliuos 

1 10 ppm, g. näyteliuos 2 10 ppm. Nestekromatografi: Agilent 

1100; C18-kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausno-

peus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; 

näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: 

API-ES pos. skann.; UV/Vis: a. 220 nm. 
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LIITE III                     4(4) 

Kofeiinin UV/Vis-spektrit 

a.                                                           b.                                                    c. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d.                                                       e.                                                     f.  
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Kuva 42. Kofeiinin UV/Vis -spektri. Näyte: a. kalibrointiliuos  10 ppm, 

b. kalibrointiliuos 20 ppm, c. kalibrointiliuos 30 ppm, d. kalib-

rointiliuos 40 ppm, e. kalibrointiliuos 50 ppm, f. näyteliuos 1 

25 ppm, g. näyteliuos 2 25 ppm. Nestekromatografi: Agilent 

1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtaus-

nopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; 

näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: 

API-ES pos. skann.; UV/Vis: a. 280 nm. 
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LIITE IV                                                                                                       1(3) 

Tutkitun yhdisteen aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin 

suhteutettuna tabletin/jauheen massaan (yhtälö 11).  

 

  

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen 

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

aspiriininäyte 1 230 0,0984783 0,03 0,000166528 1,0067 60449900,4 100515298,3 

aspiriininäyte 2 230 0,108541 0,03 0,000166528 0,9644 57912591,2 97119891,33 

aspiriini  230 0,0370159 0,01 5,55093E-05 1,4316 257904845,4 431134813,4 

aspiriini  230 0,0764666 0,02 0,000111019 1,1165 100571279,4 168123168,5 

aspiriini  230 0,116684 0,03 0,000166528 0,933 56025970,92 93657590,97 

aspiriini  230 0,132333 0,04 0,000222037 0,8783 39557870,33 66128168,39 

aspiriini  230 0,187836 0,05 0,000277546 0,7262 26165748,71 43740803,59 
 

  

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen 

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

aspiriininäyte 1 298 0,0535684 0,03 0,000166528 1,2711 76329034,07 126918912,7 

aspiriininäyte 2 298 0,05865 0,03 0,000166528 1,2317 73965505,61 124040760,7 

aspiriini  298 0,0199995 0,01 5,55093E-05 1,699 306071402,3 511653965,7 

aspiriini  298 0,0415416 0,02 0,000111019 1,3815 124440124 208024279,5 

aspiriini  298 0,0635056 0,03 0,000166528 1,1972 71891137,98 120179100,6 

aspiriini  298 0,0719295 0,04 0,000222037 1,1431 51482049,12 86061600 

aspiriini  298 0,102102 0,05 0,000277546 0,991 35704496 59686552,99 

Taulukko XX. Aspiriinin (2. piikki) aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suh-

teutettuna tabletin/jauheen massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysi-

aika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES 

pos. skann.; UV/Vis: 295 nm.  
 

Taulukko XXI. Aspiriinin (3. piikki) aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suh-

teutettuna tabletin/jauheen massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysi-

aika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES 

pos. skann.; UV/Vis: 295 nm.  
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LIITE IV                                                                                                       2(3) 

Tutkitun yhdisteen aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin 

suhteutettuna tabletin massaan (yhtälö 11). 

 
 

 

 

 

 

 

yhdiste aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen 

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

ibuprofeeninäyte 1 222 0,156639 0,04 0,000194865 0,8051 41315724,28 57073800,64 

ibuprofeeninäyte 2 222 0,148813 0,04 0,000194865 0,8274 42458002,05 58570840,19 

ibuprofeeni 222 0,0486612 0,01 4,87163E-05 1,3128 269481983,7 372109891,8 

ibuprofeeni 222 0,089695 0,02 9,74326E-05 1,0472 107482632,3 148415675,6 

ibuprofeeni 222 0,134506 0,03 0,000146149 0,8713 59614399,98 82317591,8 

ibuprofeeni 222 0,167198 0,04 0,000194865 0,7768 39861839,15 55042583,74 

ibuprofeeni 222 0,209795 0,05 0,000243582 0,6782 27843022,59 38446592,91 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen 

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

ketoprofeeninäyte 1 258 0,0378194 0,01 3,93283E-05 1,4223 361644499,9 2427144294 

ketoprofeeninäyte 2 258 0,0515151 0,01 3,93283E-05 1,2881 327516402,7 2180535304 

ketoprofeeni 258 0,0669651 0,01 3,93283E-05 1,1742 298551496,4 2033729539 

ketoprofeeni 258 0,136146 0,02 7,86565E-05 0,866 110098288,8 749988343,3 

ketoprofeeni 258 0,208514 0,03 0,000117985 0,6809 57707829,24 393105103,8 

ketoprofeeni 258 0,273773 0,04 0,000157313 0,5626 35763672,08 243621744,4 

ketoprofeeni 258 0,338849 0,05 0,000196641 0,47 23901064,28 162813789,4 

Taulukko XXII. Ibuprofeenin aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suhteutettuna 

tabletin massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; läm-

pötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; 

UV/Vis: 220 nm.  
 

Taulukko XXIII. Ketoprofeenin aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suhteutettuna 

tabletin massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; läm-

pötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; 

UV/Vis: 220 nm.  
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LIITE IV                                                                                                       3(3) 

Tutkitun yhdisteen aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin  

suhteutettuna tabletin massaan (yhtälö 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen 

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

kofeiininäyte 1 274 0,00478554 0,025 0,000128733 2,3201 180222963,8 36044592751 

kofeiininäyte 2 274 0,00488043 0,025 0,000128733 2,3115 179560575,7 35912115144 

kofeiini 274 0,00141764 0,01 5,14933E-05 2,8484 553165890,8 1,11977E+11 

kofeiini 274 0,0029459 0,02 0,000102987 2,5308 245738932,2 49744723109 

kofeiini 274 0,00528812 0,03 0,00015448 2,2767 147378295,7 29833663104 

kofeiini 274 0,00631285 0,04 0,000205973 2,1998 106799053,4 21619241584 

kofeiini 274 0,00816727 0,05 0,000257467 2,0879 81094932,7 16415978279 

Taulukko XXIV. Kofeiinin aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suhteutettuna tab-

letin massaan. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 50 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpöti-

la: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 

280 nm.  
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LIITE V                                                                                                       1(3) 

Tutkitun yhdisteen aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin 

suhteutettuna tabletin massaan (yhtälö 11). Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. 

 

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 
pitoisuus, g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen  

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

aspiriininäyte 1 230 0,0704451 0,03 0,000166528 1,15214921 69186560,06 115042500,9 

aspiriininäyte 2 230 0,0756297 0,03 0,000166528 1,121307622 67334522,72 112920547,9 

aspiriini 230 0,0285482 0,01 5,55093E-05 1,544421269 278227491,7 465107809,6 

aspiriini 230 0,0521946 0,02 0,000111019 1,282374426 115509876,5 193095748 

aspiriini 230 0,0798683 0,03 0,000166528 1,097625559 65912414,84 110184578,5 

aspiriini 230 0,100798 0,04 0,000222037 0,996548085 44882034,38 75028476,05 

aspiriini 230 0,138806 0,05 0,000277546 0,857591761 30899031,14 51653345,27 
 
 

 

 

 

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 
absorbanssi, AU pitoisuus, g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen  

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

aspiriininäyte 1 298 0,0395384 0,03 0,000166528 1,402980909 84249003,6 140088133,7 

aspiriininäyte 2 298 0,0425701 0,03 0,000166528 1,37089533 82322264,54 138055114,1 

aspiriini 298 0,016634 0,01 5,55093E-05 1,779003303 320487445 535753000,7 

aspiriini 298 0,0301538 0,02 0,000111019 1,52065795 136973264,8 228975701,9 

aspiriini 298 0,0456152 0,03 0,000166528 1,340890417 80520469,52 134604596,3 

aspiriini 298 0,0561037 0,04 0,000222037 1,251008496 56342295,16 94186384,41 

aspiriini 298 0,0767117 0,05 0,000277546 1,115138393 40178436,29 67165557,16 

Taulukko XXV. Aspiriinin (2. piikki) aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suh-

teutettuna tabletin massaan. Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 100 

mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 295 nm.  
 

Taulukko XXVI. Aspiriinin (3. piikki) aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suh-

teutettuna tabletin massaan. Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 100 

mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 295 nm.  
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LIITE V                                                                                                       2(3) 

Tutkitun yhdisteen aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin 

suhteutettuna tabletin massaan (yhtälö 11). Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. 

 

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen  

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

ibuprofeeninäyte 1 222 0,116931 0,04 0,000194865 0,932070336 47831519,48 66074760,99 

ibuprofeeninäyte 2 222 0,105313 0,04 0,000194865 0,977518016 50163780,76 69200966,7 

ibuprofeeni 222 0,0322223 0,01 4,87163E-05 1,491843463 306230707,7 422853780,3 

ibuprofeeni 222 0,0597019 0,02 9,74326E-05 1,224011847 125626456 173469284,7 

ibuprofeeni 222 0,102219 0,03 0,000146149 0,990468372 67771147,58 93580706,4 

ibuprofeeni 222 0,122376 0,04 0,000194865 0,912303746 46817147,5 64646710,17 

ibuprofeeni 222 0,165298 0,05 0,000243582 0,781732401 32093241,99 44315440,48 

 

 

 

 

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen  

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

ketoprofeeninäyte 1 262 0,00595236 0,01 3,93283E-05 2,22531081 565829779,8 3797515300 

ketoprofeeninäyte 2 262 0,00769615 0,01 3,93283E-05 2,113726476 537457231,1 3578277171 

ketoprofeeni 262 0,0157795 0,01 3,93283E-05 1,801906762 458170832,4 3121054717 

ketoprofeeni 258 0,0245194 0,02 7,86565E-05 1,610490161 204749666,7 1394752498 

ketoprofeeni 258 0,0530481 0,03 0,000117985 1,275330166 108092733,8 736326524,6 

ketoprofeeni 258 0,0694799 0,04 0,000157313 1,158140815 73620116,28 501499429,7 

ketoprofeeni 258 0,0745006 0,05 0,000196641 1,12784023 57355187,04 390702909 

Taulukko XXVII. Ibuprofeenin aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suhteutettuna 

tabletin massaan. Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 100 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH 

(50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm.  
 

Taulukko XXVIII. Ketoprofeenin aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suhteutettuna 

tabletin massaan. Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 100 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH 

(50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE V                                                                                                       3(3) 

Tutkitun yhdisteen aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin 

suhteutettuna tabletin massaan (yhtälö 11). Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. 

 

 

yhdiste 
aallonpituus, 

nm 

absorbanssi, 

AU 

pitoisuus, 

g/l 

konsentraatio 

c,  

mol/l 

logaritminen  

1/absorbanssi 
log I, - 

suskeptibiliteetti-

kerroin,  

l/(cm mol) 

suskeptibiliteetti-

kerroin/massa, 

l/(cm mol g) 

kofeiininäyte 1 274 0,00065422 0,025 0,000128733 3,184276183 247354573,9 49470914784 

kofeiininäyte 2 274 0,00067806 0,025 0,000128733 3,168731875 246147092 49229418405 

kofeiini 254 0,00073147 0,01 5,14933E-05 3,135803481 608973036 1,23274E+11 

kofeiini 254 0,00088644 0,02 0,000102987 3,052350655 296383248,6 59996609027 

kofeiini 270 0,00055218 0,03 0,00015448 3,257919328 210895977,8 42691493483 

kofeiini 274 0,00058508 0,04 0,000205973 3,232784747 156951699,5 31771599085 

kofeiini 270 0,00067139 0,05 0,000257467 3,173025132 123240296,1 24947428363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Taulukko XXIX. Kofeiinin aallonpituus, absorbanssi, pitoisuus, konsentraatio, logaritminen 1/absorbanssi, suskeptibiliteettikerroin ja suskeptibiliteettikerroin suhteutettuna tab-

letin massaan. Samat näytteet kuin 50 mm kolonnilla ajetut. Näytteet ½ vuotta vanhoja. Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 100 mm*4.6 mm; 

liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH 

(50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 280 nm.  
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LIITE VI                     1(7) 

Aspiriinin elektroferogrammit 

a. injektio 1.         b. injektio 1.            c. injektio 1.                d. injektio 1.          e. injektio 1.  

     

a. injektio 2.         b. injektio 2.            c. injektio 2.               d. injektio 2.       e. injektio 2.  

     

a. injektio 3.          b. injektio 3.            c. injektio 3.                d. injektio 3.       e. injektio 3.  

     

 

 

Kuva 43. Aspiriinin elektroferogrammi. Näyte: a. 10 ppm kalibrointiliuos, b. 20 ppm kalibrointiliuos, c. 30 ppm   

  kalibrointiliuos, d. 40 ppm kalibrointiliuos, e. 50 ppm kalibrointiliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite;  

  kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV;  

  analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 295 nm. 
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LIITE VI                     2(7) 

Ibuprofeenin ajo 1. elektroferogrammit 

a. injektio 1.          b. injektio 1.               c. injektio 1.               d. injektio 1.            e. injektio 1.  

                                    

a. injektio 2.          b. injektio 2.           c. injektio 2.            d. injektio 2.            e. injektio 2.  

                       

a. injektio 3.         b. injektio 3.            c. injektio 3.             d. injektio 3.          e. injektio 3. 

                        

 

 

 Kuva 44. Ibuprofeenin elektroferogrammi. Näyte: ajo 1. a. 10 ppm kalibrointiliuos, b. 20 ppm kalibrointiliuos, c. 30 ppm  

  kalibrointiliuos, d. 40 ppm kalibrointiliuos, e. 50 ppm kalibrointiliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite;  

  kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV;  

  analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE VI                     3(7) 

Ibuprofeenin ajo 2. elektroferogrammit 

a. injektio 1.           b. injektio 1.                c. injektio 1.               d. injektio 1.          e. injektio 1.  

                             
a. injektio 2.          b. injektio 2.            c. injektio 2.              d. injektio 2.                  e. injektio 2.  

                                
     

a. injektio 3.          b. injektio 3.            c. injektio 3.             d. injektio 3.                   e. injektio 3. 

                               
 

 

 

 

 

Kuva 45. Ibuprofeenin elektroferogrammi. Näyte: ajo 2. a. 10 ppm kalibrointiliuos, b. 20 ppm kalibrointiliuos, c. 30 ppm  

  kalibrointiliuos, d. 40 ppm kalibrointiliuos, e. 50 ppm kalibrointiliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite;  

  kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV;  

  analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 

  



78 

 

LIITE VI                     4(7) 

Ibuprofeenin ajo 2. näytteiden elektroferogrammit  

a. injektio 1.                 b. injektio 1.           c. injektio 1.             d. injektio 1.           

                                     
 

a. injektio 2.                 b. injektio 2.          c. injektio 2.               d. injektio 2.           

                          
a. injektio 3.                b. injektio 3.                c. injektio 3.               d. injektio 3.          

     
  
 

 

 

 

 

 

Kuva . Ibuprofeenin elektroferogrammi.  

Näyte:  

a. 10 ppm kalibrointiliuos,  

b. 20 ppm kalibrointiliuos,  

c. 30 ppm kalibrointiliuos,  

d. 40 ppm kalibrointiliuos,  

e. 50 ppm kalibrointiliuos,  

Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; 

 kapillaari: 60cm; aukko poltettu kohtaan 

 8cm; paineinjektio: 50 mbar 7s; pos. 

 sähkökenttä: 20kV; analyysiaika: 20 min; 

 puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O  

 pH 8,5; UV/VIS: 220 nm. 

  

Kuva . Ibuprofeenin elektroferogrammi.  

Näyte:  

a. 10 ppm kalibrointiliuos,  

b. 20 ppm kalibrointiliuos,  

c. 30 ppm kalibrointiliuos,  

d. 40 ppm kalibrointiliuos,  

e. 50 ppm kalibrointiliuos,  

Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; 

 kapillaari: 60cm; aukko poltettu kohtaan 

 8cm; paineinjektio: 50 mbar 7s; pos. 

 sähkökenttä: 20kV; analyysiaika: 20 min; 

 puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O  

 pH 8,5; UV/VIS: 220 nm. 

  
Kuva 46. Ibuprofeenin elektroferogrammi. Näyte: ajo 2. a. 40 ppm näyteliuos 1, b. 40 ppm näyteliuos 2, c. 20 ppm puhdas  

  ibuprofeeninäyteliuos, d. 50 ppm puhdas ibuprofeeninäyteliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 

  60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 

  20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE VI                     5(7) 

Ketoprofeenin elektroferogrammit 

a. injektio 1.            b. injektio 1.         c. injektio 1.            d. injektio 1.               e. injektio 1.  

                        
 

a. injektio 2.             b. injektio 2.               c. injektio 2.               d. injektio 2.            e. injektio 2. 

                                  

 

a. injektio 3.             b. injektio 3.                c. injektio 3.               d. injektio 3.         e. injektio 3. 

                    

 

 

Kuva 47. Ketoprofeenin elektroferogrammi.  Näyte: a. 10 ppm kalibrointiliuos, b. 20 ppm kalibrointiliuos, c. 30 ppm  

  kalibrointiliuos, d. 40 ppm kalibrointiliuos, e. 50 ppm kalibrointiliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite;  

  kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV;  

  analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 280 nm. 
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LIITE VI                     6(7) 

Kofeiinin elektroferogrammit 220 nm 

a. injektio 1.          b. injektio 1.                         c. injektio 1.          d. injektio 1.         e. injektio 1.  

                
 

a. injektio 2.                   b. injektio 2.               c. injektio 2.        d. injektio 2.          e. injektio 2. 

            

a. injektio 3.                b. injektio 3.                       c. injektio 3.          d. injektio 3.         e. injektio 3. 

            

  

 

 

 

Kuva 48.  Kofeiinin elektroferogrammi. Näyte: a. 10 ppm kalibrointiliuos, b. 20 ppm kalibrointiliuos, c. 30 ppm  

   kalibrointiliuos, d. 40 ppm kalibrointiliuos, e. 50 ppm kalibrointiliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-

   laite; kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos.  

   sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE VI                     7(7) 

Kofeiinin elektroferogrammit 254 nm 

a. injektio 1.             b. injektio 1.              c. injektio 1.            d. injektio 1.              e. injektio 1.  

                           
 

a. injektio 2.            b. injektio 2.            c. injektio 2.            d. injektio 2.              e. injektio 2. 

                         

a. injektio 3.           b. injektio 3.                c. injektio 3.                d. injektio 3.                e. injektio 3. 

                                    

 

 

 
Kuva 49. Kofeiinin elektroferogrammi. Näyte: a. 10 ppm kalibrointiliuos, b. 20 ppm kalibrointiliuos, c. 30 ppm kalibrointiliuos, 

  d. 40 ppm kalibrointiliuos, e. 50 ppm kalibrointiliuos. Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60cm;  

  poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; 

  puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 254 nm. 
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LIITE VII                     1(1) 

Kapillaarielektroforeesilla kolmella injektiolla analysoitujen lääkeaineiden ja kofeiinin migraatio-

ajat  

 
Taulukko XXX.  Kapillaarielektroforeesilla analysoitujen yhdisteiden migraatioajat.   

 Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm  

 kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min;  

  puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni 220 nm,  

  ketoprofeeni 280 nm, kofeiini 220 nm, kofeiini 254 nm. 

 
migraatioaika, min 

liuos injektio 
aspiriini 

295 nm 

ibuprofeeni, 

ajo1 220 nm 

ibuprofeeni, 

ajo2 220 nm 

ketoprofeeni 

280 nm 

kofeiini 

220 nm 

kofeiini  

254 nm 

Ka1 

1 10,664 7,78 7,63 7,85 8,608 8,607 

2 10,632 7,73 7,566 7,968 8,612 8,612 

3 10,817 7,882 7,558 8,052 8,419 8,418 

Ka2 

1 10,145 7,75 7,557 8,033 7,839 7,838 

2 10,792 7,899 7,564 8,174 9,143 9,142 

3 10,829 7,847 7,556 8,185 8,158 8,162 

Ka3 

1 10,905 7,909 7,57 8,025 8,3 8,285 

2 11,036 7,405 7,569 8,102 7,796 7,799 

3 11,042 7,99 7,573 8,14 9,154 9,155 

Ka4 

1 11,578 8,084 7,582 8,351 7,909 7,908 

2 11,736 7,962 7,593 8,224 9,182 9,188 

3 11,862 8,185 7,584 8,215 7,657 7,653 

Ka5 

1 11,773 8,146 7,601 8,317 8,465 8,465 

2 11,504 8,212 7,602 8,152 9,313 9,312 

3 11,385 8,11 7,607 8,457 10,547 10,547 

keskiarvo 11,113 7,926 7,581 8,150 8,607 8,606 

 

Taulukko XXXI.  Kapillaarielektroforeesilla analysoitujen ibuprofeeninäytteiden migraatioajat.  

 Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm koh-

dalla; paineinjektio: 50 mbar 7s; pos. sähkökenttä: 20kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 mM 

NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ibuprofeeniliuos injektio migraatioaika, min 

N1 40 ppm 

1 7,618 

2 7,617 

3 7,622 

N2 40 ppm 

1 7,626 

2 7,637 

3 7,643 

N 20 ppm 

1 7,581 

2 7,586 

3 7,59 

N 50 ppm 

1 7,613 

2 7,616 

3 7,6 
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LIITE VIII                     1(1) 

Kapillaaarielektroforeesilla kolmella injektiolla analysoitujen lääkeaineiden ja kofeiinin piikkien 

pinta-alat jaettuna massalla 
 

Taulukko XXXII.  Lääkeaineiden ja kofeiinin piikin pinta-ala suhteutettuna tabletin/jauheen massaan.  
   Elektroforeesi: Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 

   cm kohdalla; paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min;  

   puskuriliuos: 30 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: aspiriini 295 nm, ibuprofeeni 220 

   nm, ketoprofeeni 280 nm, kofeiini 220 nm, kofeiini 254 nm. 

    piikin pinta-ala/massa, %/g 

liuos injektio 
aspiriini 

295 nm 

ibuprofeeni, 

ajo1 220 nm 

ibuprofeeni, 

ajo2 220 

nm 

ketoprofeeni 

280 nm 

kofeiini 

220 nm 

kofeiini 

254 nm 

Ka1 

1 8,784 10,55 13,05 35,89 1005 657,9 

2 8,847 10,16 12,57 40,47 1032 651,7 

3 8,974 9,819 12,48 35,62 980,4 700,0 

Ka2 

1 13,98 19,70 25,69 92,37 2169 1091 

2 16,38 20,72 25,29 91,40 2255 1577 

3 15,78 20,57 24,17 94,36 2304 1524 

Ka3 

1 27,07 32,76 37,78 113,1 3044 2014 

2 26,41 32,80 37,19 113,8 2946 1955 

3 26,02 32,29 37,49 114,7 3359 2207 

Ka4 

1 33,30 46,17 49,03 179,2 4346 2528 

2 33,75 43,58 49,10 185,9 4708 2860 

3 34,08 43,96 48,27 179,0 4106 2519 

Ka5 

1 43,13 53,50 60,18 220,7 5464 3547 

2 40,43 54,88 59,80 214,6 7596 4503 

3 41,81 53,76 59,58 216,4 8070 5009 

 

 

 
Taulukko XXXIII. Ibuprofeeninäytteiden piikkien pinta-alat suhteutettuna tabletin massaan. Elektroforeesi: 

 Agilent CE 3D DAD-laite; kapillaari: 60 cm; poltettu detektointi-ikkuna 8,5 cm kohdalla; 

 paineinjektio: 50 mbar 7 s; pos. sähkökenttä: 20 kV; analyysiaika: 20 min; puskuriliuos: 30 

 mM NaH2PO4*2H2O (pH 8,5); UV/Vis: 220 nm. 

ibuprofeeniliuos injektio 
pinta-ala/massa, 

%/g 

N1 40 ppm 

1 47,95 

2 47,46 

3 47,50 

N2 40 ppm 

1 47,87 

2 47,46 

3 46,89 

N 20 ppm 

1 23,64 

2 23,59 

3 23,89 

N 50 ppm 

1 59,40 

2 59,19 

3 58,31 
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LIITE IX                                                1(2) 

Järvivesinäytteiden analysointiin käytettyjen ibuprofeenikalibrointiliuosten 1 ppm, 5 ppm ja 10 ppm nestekromatogrammit  

   

 

a.                                                  b.           c. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 50. Ibuprofeenin nestekromatogrammi. Näyte: a. 1 ppm kalibrointiliuos,  

 b. 5 ppm kalibrointiliuos, c. 10 ppm kalibrointiliuos. Nestekromatografi: Agilent 1100;  

C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysi-

aika: 20  min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedes-

sä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.; UV/Vis: 

220 nm. 
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LIITE IX                                                2(2) 

Järvivesinäytteiden analysointiin käytettyjen ketoprofeenikalibrointiliuosten 1 ppm, 5 ppm ja 10 ppm nestekromatogrammit  

 

                 a.     b.     c. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 51. Ketoprofeenin nestekromatogrammi. Näyte: a. 1 ppm kalibrointiliuos,  

 b. 5 ppm kalibrointiliuos, c. 10 ppm kalibrointiliuos. Nestekromatografi: Agilent 1100;  

 C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20  

  min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3    

  vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.;   

  UV/Vis: 220 nm. 

 



86 

 

LIITE X                                                                                                       1(1) 

Järvivesinäytteiden analysointiin käytettyjen ibuprofeeni- ja ketoprofeenikalibrointiliuosten retentioajat ja järvivesinäytteiden nestekromatogrammien 

isoimman piikin retentioaika 

  

Taulukko XXXIV. Järvivesinäytteiden analysointiin käytettyjen  

 ibuprofeeni- ja ketoprofeenikalibrointiliuosten  

 retentioajat. Nestekromatografi: Agilent1100; C18- kolonni:  

 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,6 ml/min; 

 analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl;  

 liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v);  

 max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES pos. skann.;  

 UV/Vis: 220 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

näyte 
vertailuna käytetyn ison 

piikin retentioaika, min 

H1 10 μl 2.673 

H1 20  μl 2.916 

H2 10 μl 2.671 

H2 20 μl 2.683 

P1 10  μl 2.678 

P1 20  μl 2.678 

P2 10  μl 2.676 

P2 20  μl 2.69 

kalibrointiliuos 
retentioaika, 

min 

ibuprofeeni 1 ppm 4,248 

ibuprofeeni 5 ppm 4,247 

ibuprofeeni 10 ppm 4,247 

ketoprofeeni 1 ppm 3,223 

ketoprofeeni 5 ppm 3,226 

ketoprofeeni 10 ppm 3,229 

Taulukko XXXV.  Järvivesinäytteiden nestekromatogrammien isoimman piikin 

retentioaika. Nestekromatografi: Agilent1100; C18- kolonni: 

250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,6 

ml/min; analyysiaika: 20 min; lämpötila: 26 °C; näytteen in-

jektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH 

(50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-ES 

pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 
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LIITE XI                                                1(2) 

Järvivesinäytteiden suhteellinen retentio 

 
Taulukko XXXVI.  Vesistövesistä mahdollisesti löydettyjen lääkeaineiden ja 1 ppm kalibrointiliuosten suhteelliset retentiot isoon piikkiin nähden.   

    Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20   

    min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-

    ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 

 
 
Taulukko XXXVII.  Vesistövesistä mahdollisesti löydettyjen lääkeaineiden ja 5 ppm kalibrointiliuosten suhteelliset retentiot isoon piikkiin nähden.   

    Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20   

    min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-

    ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 

 
 

vesistövesi

Herajärvi H1 10 μl 1,517 1,441 1,589 1,206

Herajärvi H1 20 μl 1,394 1,287 1,457 1,105

Herajärvi H2 10 μl 1,518 1,444 1,590 1,207

Herajärvi H2 20 μl 1,513 1,358 1,583 1,201

Pielinen P1 10 μl 1,516 1,441 1,586 1,204

Pielinen P1 20 μl 1,518 1,441 1,586 1,204

Pielinen P2 10 μl 1,516 1,439 1,587 1,204

Pielinen P2 20 μl 1,514 1,374 1,579 1,198

suhteellinen retentio isoon piikkiin nähden

                                    

                            

                                     

                            
                                     

                            

                                     

                            

vesistövesi

Herajärvi H1 10 μl 1,517 1,441 1,589 1,207

Herajärvi H1 20 μl 1,394 1,287 1,456 1,106

Herajärvi H2 10 μl 1,518 1,444 1,590 1,208

Herajärvi H2 20 μl 1,513 1,358 1,583 1,202

Pielinen P1 10 μl 1,516 1,441 1,586 1,205

Pielinen P1 20 μl 1,518 1,441 1,586 1,205

Pielinen P2 10 μl 1,516 1,439 1,587 1,206

Pielinen P2 20 μl 1,514 1,374 1,579 1,199

suhteellinen retentio isoon piikkiin nähden
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LIITE XI                                                2(2) 

 

Järvivesinäytteiden suhteellinen retentio 

 

 
Taulukko XXXVIII.  Vesistövesistä mahdollisesti löydettyjen lääkeaineiden ja 10 ppm kalibrointiliuosten suhteelliset retentiot isoon piikkiin nähden.   

    Nestekromatografi: Agilent 1100; C18- kolonni: 250 mm*4.6 mm; liikkuvan faasin virtausnopeus: 0,150 ml/min; analyysiaika: 20   

    min; lämpötila: 26 °C; näytteen injektio: 5 µl; liikkuva faasi: 20 mM NH3 vedessä/CH3OH (50:50, v/v); max. paine: 400 bar; MS-ionisointi: API-

    ES pos. skann.; UV/Vis: 220 nm. 

 
 

vesistövesi

Herajärvi H1 10 μl 1,517 1,441 1,589 1,208

Herajärvi H1 20 μl 1,394 1,287 1,456 1,107

Herajärvi H2 10 μl 1,518 1,444 1,590 1,209

Herajärvi H2 20 μl 1,513 1,358 1,583 1,204

Pielinen P1 10 μl 1,516 1,441 1,586 1,206

Pielinen P1 20 μl 1,518 1,441 1,586 1,206

Pielinen P2 10 μl 1,516 1,439 1,587 1,207

Pielinen P2 20 μl 1,514 1,374 1,579 1,200

suhteellinen retentio isoon piikkiin nähden

                                      

                            

                                      

                            

                                     

                            

                                       

                            


