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Suuri osa käytössä olevista lääkeaineista on kiraalisia yhdisteitä. Lääkevalmisteet sisältävät
yhdisteen enantiomeerien ominaisuuksista riippuen joko yksittäistä enantiomeeria tai näiden
seosta. Antitromboottisiin eli veren hyytymistä estäviin lääkeaineisiin kuuluvat varfariini ja
rivaroksabaani ovat kiraalisia yhdisteitä, joiden enantiomeerien ominaisuudet poikkeavat
antitromboottisen vaikutuksen voimakkuuden suhteen. Varfariinia käytetään kliinisesti
enantiomeeriensa raseemisena seoksena, kun taas rivaroksabaani on käytössä
lääkevalmisteena puhtaana S-enantiomeerinaan.
Lääkeaineen enantiomeerien erottaminen toisistaan on tärkeää esimerkiksi enantiomeerien
puhdistamiseksi, lääkevalmisteen oikean koostumuksen varmistamiseksi tai yksittäisten
enantiomeerien käyttäytymisen arvioimiseksi elimistössä. Tässä kirjallisuustyössä
käsiteltiin nestekromatografian käyttöä antitromboottisiin lääkeaineisiin kuuluvien
antikoagulanttien enantiomeerien fraktioinnissa. Kirjallisuudesta saadun tiedon perusteella
arvioitiin, millä erotusmateriaaleilla ja millaisissa koeolosuhteissa varfariinin sekä
rivaroksabaanin enantiomeerit tulisi erottaa toisistaan.
Varfariinin enantiomeerien erotukseen parhaiten sopivaksi erotusmateriaaliksi todettiin
kirjallisuuden perusteella kiraalinen vankomysiinipohjainen stationaarifaasi (Chirobiotic V)
metanolin, etikkahapon ja veden seoksen toimiessa eluenttina. Eluentin virtausnopeudella
0,3 mL/min ja pienellä injektiotilavuudella varfariinin enantiomeerit saatiin erottumaan
täydellisesti ja nopeasti toisistaan. Kirjallisuuden perusteella rivaroksabaanin
enantiomeerien
erotuksessa
erotusmateriaalina
toimii
parhaiten
kiraalinen
selluloosapohjainen stationaarifaasi (Chiralcel OD-RH), kun eluenttina käytetään nheksaanin ja isopropanolin seosta virtausnopeudella 1 mL/min. Varfariinin ja
rivaroksabaanin enantiomeerien fraktiointiin parhaiten sopivia menetelmiä voidaan käyttää
eri tilanteissa, kuten lääkevalmisteiden laadunvarmistuksessa tai enantiomeerien erotuksessa
niiden synteesin jälkeen.
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Many of the medicinal agents that we use are chiral compounds. These medicines contain
either a single enantiomer of a chiral compound or both of the enantiomers depending on
their properties. Warfarin and rivaroxaban are chiral antithrombotic medicines. The
enantiomers of these compounds differ from one another with respect to the strength of
antithrombotic effect. Warfarin is used clinically as a racemic mixture of its enantiomers
whereas rivaroxaban is used as a pure S-enantiomer.
Separation of the enantiomers of medicinal agents is important for the purification of single
enantiomers, but also when the right enantiomeric consistency of the medicinal agent has to
be ensured or the function of enantiomers in body has to be specified. The aim of this literary
work was to study how the fractionation of enantiomers of two antithrombotic agents,
warfarin and rivaroxaban, could be accomplished using liquid chromatography. Based on
the literature survey, the most suitable separation material and experimental conditions for
these separation tasks were deduced.
The most suitable chromatographic system for the separation of warfarin enantiomers was a
chiral vancomysin-based stationary phase (Chirobiotic V) with a mixture of methanol, water
and acetic acid as the eluent. With a flow rate of 0,3 mL/min the enantiomers of warfarin
were separated completely and quickly. The most suitable chromatographic system for the
separation of rivaroxaban enantiomers was a chiral cellulose-based stationary phase
(Chiralcel OD-RH) with a mixture of n-hexane and isopropanol with a flow rate of 1 mL/min
as the eluent. These separation methods could be used for example for quality assurance or
separation of the enantiomers after their synthesis.
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1

JOHDANTO

Veren hyytyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat veriplasman useat
hyytymistekijät ja verihiutaleet. Hyytymisjärjestelmä voi häiriintyä monien sairauksien ja
joidenkin lääkkeiden käytön yhteydessä, mutta myös hyytymistekijöiden perinnölliset
muutokset voivat johtaa hyytymishäiriöihin [1]. Hyytyminen käynnistyy verihiutaleiden
aktivoitumisen seurauksena. Epänormaali hyytyminen aiheuttaa trombeja eli tukoksia
verisuonien sisään, jolloin kudosten hapen- ja ravinnonpuutostila voi pahimmillaan johtaa
kuolioon [2,3]. Tällaisten tromboembolisten sairauksien hoitoon on kuitenkin kehitetty
lääkeaineita kuten varfariini ja rivaroksabaani, jotka ovat sairauksien yleisyyden vuoksi
huomattavan tärkeitä [3].
Usein lääkeaineiden valmistuksessa saadaan välituotteena kahden enantiomeerin seos.
Enantiomeerit ovat stereoisomeereja, joiden molekyylit ovat muuten samanlaisia, mutta ne
ovat toistensa peilikuvia. Lääkeaineissa monesti vain toisella enantiomeerilla on sille
vaaditut ominaisuudet ja toisen enantiomeerin vaikutus voi olla jopa haitallinen. Tästä
esimerkkinä

on

talidomidi,

jota

käytettiin

1900-luvulla

uni-

ja

raskausajan

pahoinvointilääkkeenä. Myöhemmin havaittiin, että talidomidin enantiomeereista toinen
aiheutti vakavia sikiövaurioita [4]. Enantiomeerien erilaisten ominaisuuksien takia niiden
erottaminen toisistaan on erittäin tarpeellista lääketeollisuudessa. Molekyylirakenteiden
samankaltaisuus tekee erotuksesta kuitenkin usein hankalan.
Lääkeaineiden puhdistamisessa ja yhdisteiden analysoimisessa hyödynnetään usein
kromatografisia

menetelmiä.

Optisesti

puhtaiden

lääkeaineiden

tuottamisessa

ja

enantiomeerien pitoisuuksien analysoimisessa esimerkiksi veriplasmanäytteistä voidaan
käyttää nestekromatografiaa, jossa liuoksessa olevat yhdisteet erotetaan toisistaan kiinteän
erotusmateriaalin

avulla.

Tämän

kirjallisuustyön

tavoitteena

on

tarkastella

nestekromatografian käyttöä antitromboottisiin lääkeaineisiin kuuluvien antikoagulanttien
enantiomeerien

erotuksessa.

Työssä

selvitetään

kirjallisuuden

pohjalta,

millä

erotusmateriaaleilla ja millaisissa koeolosuhteissa näiden enantiomeerien erotus tulisi tehdä.
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2

ENANTIOMEERIT

Enantiomeerit eli peilikuvaisomeerit ovat stereoisomeerien optisesti aktiivisia muotoja,
jotka eroavat toisistaan vain atomien tai atomiryhmien konfiguraation perusteella (Kuva 4,
luvussa 3.2) [5]. Kiraaliseksi seokseksi kutsutaan tietyn yhdisteen enantiomeerien
muodostamaa seosta. Jos seoksessa aineen enantiomeereja on yhtä paljon, käytetään
kiraalisesta seoksesta tässä tapauksessa termiä raseeminen seos.
Puhtaita enantiomeereja käytetään laajalti muun muassa lääke- ja elintarviketeollisuudessa
sekä maataloudessa. Usein kiraalisen seoksen enantiomeereista vain toinen vaikuttaa
käyttökohteeseen toivotulla tavalla. Monissa tapauksissa toisella enantiomeereista ei ole
vaikutusta tai sen aiheuttamat vaikutukset voivat olla jopa haitallisia. [6,7] Eräs esimerkki
tällaisesta lääkeaineesta on talidomidi, jota käytettiin alun perin uni- ja raskausajan
pahoinvointilääkkeenä enantiomeeriensa seoksena. Vasta myöhemmin havaittiin, että toinen
talidomidin enantiomeereista aiheutti sikiölle vakavia epämuodostumia [4]. Tästä
huolimatta on kuitenkin yhdisteitä, joiden käyttö nimenomaan raseemisina seoksina on
perusteltua.
Puhtaiden enantiomeerien valmistuksessa voidaan käyttää kolmea eri menetelmää [6]. Yksi
tapa on enantioselektiivinen asymmetrinen synteesi, jossa tarkoituksena on valmistaa vain
tiettyä enantiomeeria. Toinen tapa on kiraalisen seoksen enantiomeerien fraktiointi
esimerkiksi kromatografisesti. Enantioselektiivisen synteesin kehittäminen voi olla
haastavaa ja vaatia vuosien työtä, joten kiraalisen seoksen yhdisteiden erotus puhtaan
enantiomeerin

aikaansaamiseksi

on

usein

järkevämpää

toteuttaa.

[6,7]

Näiden

valmistustapojen lisäksi kasveista ja eläinperäisistä aineista on mahdollista uuttaa yksittäistä
enantiomeeria, mutta vain muutamat enantiomeerit esiintyvät luonnossa puhtaina. Suurin
osa luonnon enantiomeereista esiintyy raseemisina seoksina. [6]

3

ANTIKOAGULANTIT

Antitromboottisilla lääkeaineilla pyritään ehkäisemään trombien eli tukosten muodostumista
valtimo- ja laskimoverisuoniin, estämään jo muodostuneiden trombien kasvua sekä
liuottamaan syntyneitä trombeja [8]. Antitromboottiset lääkeaineet jaetaan kolmeen
pääryhmään vaikutusmekanisminsa perusteella. Näitä ovat veren hyytymiseen vaikuttavat
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lääkeaineet

eli

antikoagulantit,

verihiutaleiden

toimintaa

estävät

lääkkeet

sekä

trombolyyttiset lääkkeet, jotka liuottavat fibriiniä [3,8,9]. Fibriiniä muodostuu, kun
veriplasman proteiini, fibrinogeeni, muuttuu liukenemattomaksi fibriiniksi (Kuva 1)
monimutkaisen entsymaattisen ketjureaktion seurauksena [9].

Kuva 1. Verihyytymän muodostuminen verihiutaleista ja fibriinistä. Fibriinisäikeet saavat
aikaan verkon, johon tarttuu verihiutaleita sekä puna- ja valkosoluja. Hyytymä voi
muodostua verisuonen pinnalle tai sen sisään. [10, muokattu]

Antikoagulantit estävät veren hyytymismekanismin normaalia toimintaa joko välittömästi
tai välillisesti. Välittömästi vaikuttaviin antikoagulantteihin kuuluvat hepariinit vaikuttavat
suoraan

veren

hyytymistekijöihin,

kun

taas

välillisesti

vaikuttavat

estävät

hyytymistekijöiden muodostumista maksassa. Välillisesti vaikuttavista antikoagulanteista
tärkeimpiä ovat oraaliset antikoagulantit, joihin kuuluu muun muassa varfariini. [3,8,9]

3.1

Hepariinit

Muokkaamaton

hepariini

muodostamasta

ketjusta,

(Kuva
jossa

2)

koostuu

disakkaridiyksiköt

toistuvien

disakkaridiyksiköiden

rakentuvat

glukosamiini-

ja

glukoronihappomolekyyleistä. Hepariini on voimakas happo, sillä sen rakenteesta jopa 40 %
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on esteröitynyttä rikkihappoa. [3,8] Hepariinin hyytymistä ehkäisevä vaikutus perustuu sen
ominaisuuteen muodostaa kompleksi veriplasman tärkeimmän hyytymistekijöiden
fysiologisen antikoagulantin, antitrombiini III:n, kanssa [3,8,9,11]. Kyseinen kompleksi
reagoi trombiinin eli veren hyytymiseen vaikuttavan entsyymin kanssa inaktivoiden sen,
jolloin fibrinogeenin muuttuminen fibriiniksi estyy [3,8,9].

Kuva 2. Hepariinimolekyyli. [9, muokattu]

Hepariinia tuotetaan eristämällä sitä naudan keuhkoista ja sian suolen limakalvosta.
Prosessin aikana hepariini pilkkoutuu eripituisiksi molekyyleiksi, joiden moolimassat
vaihtelevat välillä 4000–30000 g/mol. Koska hepariinissa tapahtuu rakenteellisia muutoksia
tuotantoprosessin aikana, hepariinivalmisteet ovat heterogeenisia. Valmisteiden biologinen
vaikutus on kuitenkin samanlainen hepariinin rakenteen heterogeenisuudesta huolimatta.
[3,9]
Muokkaamaton hepariini ja lyhytketjuiset hepariinit eroavat toisistaan vaikutustavaltaan,
verihiutalevaikutuksiltaan ja farmakokineettisiltä (imeytyminen, jakautuminen, eritys ja
aineenvaihdunta) ominaisuuksiltaan. Lyhytketjuisia hepariinimolekyylejä voidaan eristää
tavallisesta hepariinista kromatografisesti tai etanolisaostuksella. Lisäksi niitä voidaan
tuottaa kemiallisesti pilkkomalla pitkäketjuista hepariinia. Lyhytketjuisten hepariinien
moolimassa on huomattavasti pienempi kuin muokkaamattoman hepariinin, ja se vaihtelee
yleensä välillä 3000–6000 g/mol. [3,9]

3.2

Oraaliset antikoagulantit ja varfariini

Oraalisten eli suun kautta annettavien antikoagulanttien vaikutusmekanismi perustuu siihen,
että ne estävät K-vitamiinin pelkistymistä maksassa. Toisin sanoen ne ehkäisevät veren
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hyytymistä estämällä K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden synteesin. [3,9] Kvitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota esiintyy luonnossa kahdessa eri muodossa:
kasveissa K1-vitamiinina ja nisäkkäiden ruuansulatuskanavassa K2-vitamiinina [9].
Oraalisiin antikoagulantteihin kuuluva varfariini on kumariinin johdannainen. Kumariini on
heterosyklinen yhdiste (Kuva 3), jota esiintyy useissa eri kasveissa kuten tonkapavuissa,
laventelissa, lakritsissa ja kanelissa [12]. Kumariinin ja sen johdannaisten veren hyytymistä
estävä vaikutus havaittiin, kun naudoilla esiintyvän verenvuototaudin syyksi ilmeni rehun
sisältämä mädäntynyt mesi. Meden myrkyllinen yhdiste oli kumariinijohdos, dikumaroli.
Kumariiniyhdisteitä käytettiin alun perin jyrsijöiden myrkyttämiseen, mutta myöhemmin
niitä alettiin käyttää myös kliiniseen tarkoitukseen. [8]

Kuva 3. Kumariinin rakennekaava. [12, muokattu]

Varfariini eli 3-(α-asetonyylibentsyyli)-4-hydroksikumariini on kahden optisesti aktiivisen
isomeerin raseeminen seos (Kuva 4). Varfariinin enantiomeereista S-varfariini on noin viisi
kertaa voimakkaampi antikoagulantti kuin R-varfariini. [3,8,13] Vaikka S-varfariini estää
veren hyytymistä voimakkaammin kuin R-varfariini, R-varfariinin vaikutus elimistössä
kestää pidempään. Varfariinista yli 99 % sitoutuu veriplasman proteiineihin ja ainoastaan
proteiineihin sitoutumaton osa vaikuttaa biologisesti. Koska varfariinin enantiomeerien
aineenvaihduntaa säätelevät entsyymit poikkeavat toisistaan ja geneettisten tekijöiden
vaikutus entsyymien toimintaan on suuri, lääkeaineen vaikutus elimistössä on yksilöllinen.
[3,9] Kliinisesti lääkeainetta käytetään varfariininatriumina, joka sisältää kumpaakin
enantiomeeria yhtä paljon. Tämän veren ohentamisessa tavallisimmin käytetyn lääkkeen
kauppanimi on Marevan. [14].

10

Kuva 4. Varfariinin enantiomeerien rakennekaavat. Sekä R- että S-varfariinilla on veren
hyytymistä estävä vaikutus. [15, muokattu]

3.3

Uuden sukupolven antikoagulantit

Viime vuosina on kehitetty uusia oraalisia veren hyytymistä estäviä lääkeaineita, jotka eivät
vaadi varfariinin tavoin säännöllistä veriarvojen seurantaa. Nämä niin sanotut suorat
antikoagulantit ovat nimeltään dabigatraani, apiksabaani ja rivaroksabaani. [14,16]
Varfariinista poiketen suorien antikoagulanttien vaikutusmekanismi perustuu yksittäisen
hyytymistekijän estoon hyytymisjärjestelmässä. [16,17] Uuden sukupolven antikoagulantit
eroavat varfariinista myös siinä suhteessa, että varfariinin antikoagulaatiovaikutus voidaan
kumota K-vitamiinilla, mutta uusilla valmisteilla vastalääkettä ei vielä ole [16].
Dabigatraani estää trombiinin toimintaa, kun taas apiksabaani ja rivaroksabaani estävät
hyytymisjärjestelmän aktiivisen hyytymistekijä Xa:n toimintaa. [16,17] Hyytymistekijä Xa
katalysoi protrombiinin (veressä esiintyvä proteiini) pilkkoutumista trombiiniksi [18].
Dabigatraanieteksilaatti on aihiolääke eli lääkeainemolekyylin epäaktiivinen muoto, joka
hydrolysoituu

elimistössä

vaikuttavaksi

lääkeaineeksi

Dabigatraanin kauppanimi on Pradaxa. [16,19]

dabigatraaniksi

(Kuva

5).
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Kuva 5. Dabigatraanieteksilaatti hydrolysoituu veriplasman entsyymien vaikutuksesta
dabigatraaniksi. [20, muokattu]

Apiksabaanilla (Kuva 6) sen sijaan ei ole suoraa vaikutusta trombiiniin, mutta inhiboimalla
hyytymistekijä Xa:ta se voi rajoittaa trombiinin muodostumista ja sitä kautta trombien
kehittymistä [18]. Myös rivaroksabaanin vaikutusmekanismi perustuu hyytymistekijä Xa:n
toiminnan

rajoittamiseen.

Rivaroksabaani

on

kemialliselta

rakenteeltaan

oksatsolidonijohdos. [17,21] Sillä on kaksi enantiomeeria, joista lääkeaineena käytetään
yhdisteen S-konfiguraatiota (Kuva 7) [21,22]. Rivaroksabaanin R-enantiomeerin
vaikutuksesta ei ole saatavilla tarkkaa tietoa kirjallisuudesta, mutta ilmeisesti kyseessä on
lääkeaineen hyvin heikko tai epäaktiivinen muoto [22]. Apiksabaanin kauppanimi on Eliquis
[16,18] ja rivaroksabaanin Xarelto [16,21].

12

Kuva 6. Apiksabaanin rakennekaava. [18, muokattu]

Kuva 7. Rivaroksabaanin enantiomeerien molekyylirakenteet. [23, muokattu]

4

KROMATOGRAFIA

Kromatografia on tehokas kemiallinen menetelmä yhdisteiden erottamiseen, puhdistamiseen
ja määrittämiseen. Kromatografiassa erottuminen perustuu yhdisteiden ja käytettävän
erotusmateriaalin välisiin vuorovaikutuksiin. Tutkittavat komponentit jakautuvat kahden
faasin välille, joista toinen pysyy paikallaan (stationaarifaasi) ja toinen liikkuu määrättyyn
suuntaan (liikkuva faasi). Yhdisteet vuorovaikuttavat stationaarifaasin eli erotusmateriaalin
kanssa eri tavalla, jolloin erottuminen tapahtuu. Kromatografiassa liikkuvan faasin eli kaasutai nestevirtauksen mukana kulkevan seoksen komponentit erottuvat toisistaan kapeina
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vyöhykkeinä kulkiessaan erotusmateriaalin läpi. Kromatografia voidaan jakaa useisiin
alalajeihin, joita ovat kaasukromatografia, nestekromatografian eri muodot sekä nestenestekromatografia. [24,25] Tämän lisäksi kromatografia voidaan eritellä kahteen
pääluokkaan riippuen tutkimuksen tavoitteesta.
Analyyttisessa kromatografiassa tavoitteena on yleensä erottaa useita yhdisteitä toisistaan
siten, että ne voidaan identifioida ja niiden pitoisuudet voidaan määrittää. Näytekoot ovat
tällöin

pieniä

eikä

yhdisteiden

välillä

ole

vuorovaikutuksia.

Preparatiivisessa

kromatografiassa sen sijaan tarkoituksena on useimmiten eristää jokin tietty yhdiste
lähtöaineistaan tai poistaa epäpuhtauksia tuotteesta. Fraktioitavien näytteiden koot ovat niin
suuria, että yhdisteiden välillä esiintyy lähes aina vuorovaikutuksia, jotka vaikeuttavat niiden
erottumista toisistaan. Preparatiiviseen kromatografiaan perustuvat erotusprosessit voidaan
toteuttaa joko suuressa tai pienessä mittakaavassa. Pienen mittakaavan erotuksissa kyse on
usein kalliiden yhdisteiden kuten lääkeaineiden erottamisesta monimutkaisista seoksista.
Preparatiivista kromatografiaa hyödynnetään muun muassa sokeri-, öljynjalostus- ja
lääketeollisuuden tuotantoprosesseissa. [25,26]

4.1

Nestekromatografia

Nestekromatografiassa eluenttina eli liikkuvana faasina toimii neste (esimerkiksi vesi,
orgaaninen liuotin tai näiden seos) ja stationaarifaasina hyvin huokoiset kiinteät partikkelit.
Yleisimmin käytetty erotusmateriaali on silika tai kemiallisesti modifioitu silika, johon on
kiinnitetty jokin funktionaalinen ryhmä. Erotettavat yhdisteet vuorovaikuttavat sekä eluentin
että stationaarifaasin kanssa. Tämän lisäksi yhdisteillä on vuorovaikutuksia erotettavan
seoksen muiden yhdisteiden kanssa, jos niiden konsentraatiot ovat riittävän suuret. [27,28]
Yhdisteiden erottumiseen toisistaan vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä ovat muun muassa
molekyylien koko, muoto ja poolisuus, dissosioitumisaste, molekyylien sähköiset varaukset
sekä liukoisuuserot eri olosuhteissa. Fraktioitavassa seoksessa olevien yhdisteiden
erottuminen toisistaan riippuu myös koeolosuhteista ja käytettävän erotusmateriaalin
ominaisuuksista. Stationaarifaasin partikkeleiden täytyy olla erittäin huokoisia, jotta niiden
pinta-ala

olisi

tarpeeksi

suuri

yhdisteiden

adsorboitumista

varten.

Lisäksi

partikkelikokojakauman on oltava riittävän kapea, jotta partikkeleiden aiheuttama
pyörrediffuusio olisi mahdollisimman vähäistä (Kuva 8). Partikkeleiden tulee myös olla
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mahdollisimman pieniä, jotta aineensiirto eluentin ja stationaarifaasin välillä tapahtuisi
riittävän nopeasti. Pieni partikkelikoko kasvattaa kuitenkin painehäviötä, joten käytännössä
partikkelikoolla on prosessilaitteistosta riippuva alaraja. [27,28]

Kuva 8. Stationaarifaasissa kiintoainepartikkelit aiheuttavat molekyylien virtausteiden
poikkeamia.

Panostoimisen nestekromatografialaitteiston toimintaperiaate on esitetty kuvassa 9.
Tutkittava

näyte

injektoidaan

pulsseina

(yleensä

automaattisella

näytteensyöttöjärjestelmällä) tietyin väliajoin kolonnin sisääntulosta stationaarifaasin läpi
kulkevaan eluenttivirtaan. Pulssikoon valinta perustuu toimivan erotuksen aikaansaamiseen
ja riippuu täysin käytettävästä systeemistä. Seoksen komponentit kulkevat kiintoainepedin
läpi eri nopeuksilla johtuen stationaarifaasin ja erotettavien yhdisteiden välisistä, toisistaan
poikkeavista vuorovaikutuksista. Stationaarifaasin kanssa voimakkaasti vuorovaikuttavat
yhdisteet etenevät kolonnin läpi hitaammin kuin ne, joilla vuorovaikutukset ovat heikot.
[27,28] Näin ollen fraktioitavan seoksen komponentit saadaan kerättyä omiin puhtaisiin
jakeisiinsa kolonnin ulostulossa.
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Kuva 9. Nestekromatografialaitteiston toimintaperiaate. Seoksen komponentit A ja B
virtaavat eluentin mukana erotuskolonniin. Komponenttien A ja B viipymäajat
kolonnissa poikkeavat toisistaan perustuen vallitseviin vuorovaikutuksiin. [29,
muokattu]

Panostoiminen nestekromatografialaitteisto koostuu

yleensä eluentin ja näytteen

syöttöjärjestelmistä, erotuskolonnista, detektorista sekä näitä yhdistävistä letkuista ja
liittimistä. Näytteiden detektointiin käytetään monesti UV-, UV-VIS-, fluoresenssi- tai
taitekerroindetektoreja,

mutta

myös

massaspektrometri

soveltuu

yhdisteiden

tunnistusmenetelmäksi nestekromatografiassa. [25,27] Näiden lisäksi tiedonkeruulaitteisto
on oleellinen osa kokonaisuutta, sillä online-detektorista tallentuneiden signaalien avulla
saadaan koostettua erotusprosessin toimintaa kuvaava kromatogrammi.
Korkean

erotuskyvyn

nestekromatografia

eli

HPLC

(high

performance

liquid

chromatography) on yksi nestekromatografian muodoista. Sitä käytetään analyyttisessa
kemiassa, biokemiassa ja eri teollisuuden aloilla pääasiassa yksittäisten komponenttien
tunnistamiseen, määrittämiseen ja puhdistamiseen seoksista. Korkean erotuskyvyn
nestekromatografialla on erityisen tärkeä rooli lääketeollisuudessa, koska sitä käytetään
tuotteiden testaamiseen ja tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden kvantitatiiviseen tai
kvalitatiiviseen
lääkevalmisteiden

määrittämiseen.
kemialliset

HPLC:lla

rakenteet,

pystytään

hajoamistuotteet

selvittämään
sekä

niissä

esimerkiksi
esiintyvät

epäpuhtaudet. Tämä on välttämätöntä, sillä lääketeollisuudessa on tiukat määräykset
tuotteiden laadunvalvonnasta ennen kuin niitä voi myydä maailmanlaajuisilla markkinoilla.
[30]
Korkean erotuskyvyn nestekromatografia on käytössä usein analyyttisessa mittakaavassa,
sillä menetelmässä hyödynnettävien erotusmateriaalien ja prosessikonseptin soveltaminen
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teolliseen mittakaavaan aiheuttaa merkittäviä kustannuksia esimerkiksi tarvittavan kiinteän
erotusmateriaalin ja eluentin määrän suhteen. Tästä huolimatta preparatiivisenkin
mittakaavan laitteistoja on. [30] HPLC eroaa tavallisesta nestekromatografiasta siinä
suhteessa, että systeemi toimii korkean paineen alaisena johtuen erittäin tiukkaan pakatusta
ja pienen partikkelikoon omaavasta erotusmateriaalista. [25,27] Tyypillisen HPLClaitteiston kokoonpano on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. HPLC-laitteisto. Jotta eluentti pystyy kulkemaan tasaisena virtana tiiviisti
pakatun kolonnin läpi, pumppujen täytyy pumpata eluenttia sykkeettömästi
stationaarifaasin aiheuttamaa korkeaa painetta vastaan. [31, muokattu]

Kromatografisen erotuksen tehokkuutta voidaan arvioida esimerkiksi resoluution,
erotustekijän ja eluentin kulutuksen avulla. Resoluutio (Rs) kuvaa kromatogrammissa
kahden vierekkäisen piikin erottumista toisistaan ja noudattaa yhtälöä
2∙(𝑡r2 −𝑡r1 )

𝑅s =

(𝑤b1 +𝑤b2 )

,

(1)

jossa tr1 on ensimmäisenä eluoituvan yhdisteen retentioaika, tr2 on toisena eluoituvan
yhdisteen retentioaika, wb1 on ensimmäisen piikin kannan leveys ja wb2 on toisen piikin
kannan leveys. Resoluution arvo 1,5 tai sitä suurempi osoittaa, että kaksi yhdistettä (piikkiä)
ovat erottuneet toisistaan täysin. [32] Erotustekijä (α) sen sijaan lasketaan yhtälöllä
𝑡

𝛼 = 𝑡r2 ,
r1

(2)
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jossa tr1 on ensimmäisenä eluoituvan yhdisteen retentioaika ja tr2 on toisena eluoituvan
yhdisteen retentioaika. Määritelmän mukaan erotustekijän arvo on aina suurempi kuin yksi
ja mitä suurempi arvo on, sitä tehokkaampi erotus on saatu aikaan. [32] Näiden lisäksi
kromatografisen erotuksen tehokkuutta voidaan arvioida eluentin kulutuksen perusteella,
sillä eluentin kulutus vaikuttaa usein merkittävästi erotusprosessista aiheutuviin
kustannuksiin. Eluenttia valitessa on huomioitava myös kemikaaliturvallisuus. Eluentin
kulutus (Ve) sykliä kohden saadaan yhtälöstä
𝑉e =

𝑡sykli
𝑣

,

(3)

jossa tsykli on syklin pituus (ensimmäisenä kolonnista ulostulevan komponentin etureunan ja
viimeisenä kolonnista ulostulevan komponentin takareunan välinen aikaero) ja v on eluentin
virtausnopeus. [32]

4.2

Normaalifaasi- ja käänteisfaasinestekromatografia

Normaalifaasinestekromatografiassa stationaarifaasi on liikkuvaa faasia poolisempi.
Kolonnimateriaalina käytetään usein silikaa eli piidioksidia, mutta myös alumiinioksidia tai
muita poolisia faaseja (kuten syano-, amino- tai diolifaaseja) voidaan hyödyntää. Eluenttina
käytetään monesti orgaanisten liuottimien seoksia, jotka sisältävät yleensä yhtenä
komponenttina heksaania ja toisena komponenttina esimerkiksi asetonia, metanolia,
etanolia, 2-propanolia, etyyliasetaattia, dikloorimetaania tai asetonitriiliä. [25,27]
Liuottimen ja erotusmateriaalin valinta riippuu tietenkin täysin erotettavasta seoksesta ja sen
sisältämistä

yhdisteistä.

Normaalifaasinestekromatografia

soveltuu

varauksettomien

yhdisteiden lisäksi myös ionisten yhdisteiden erottamiseen ja analysoimiseen [27].
Normaalifaasinestekromatografiaan verrattuna yleisemmin käytössä oleva menetelmä on
käänteisfaasinestekromatografia, jossa liikkuva faasi on stationaarifaasia poolisempi. Tässä
menetelmässä pooliset yhdisteet eluoituvat poolittomia nopeammin. Suurin osa HPLCanalyyseistä toteutetaan käänteisfaasinestekromatografialla. Eluenttina käytetään tavallisesti
veden ja jonkin vesiliukoisen orgaanisen liuottimen seosta. Orgaaninen liuotin voi tässä
tapauksessa olla esimerkiksi metanoli, asetonitriili tai tetrahydrofuraani. Stationaarifaaseina
käytetään usein C18-, C8-, C2- ja fenyyliryhmiä sisältäviä silikafaaseja, joissa hiilivetyketjut
tekevät stationaarifaasista vähemmän poolisen. [25,27]
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5

ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN EROTUS

Yleisimmin käytettyjä erotusmenetelmiä enantiomeerien fraktioinnissa ovat erilaiset
nestekromatografiatekniikat ja kiteytys. Enantiomeerien kromatografisessa erotuksessa
hyödynnetään kiraalisia stationaarifaaseja ja erotus toteutetaan monissa tapauksissa korkean
erotuskyvyn

nestekromatografialla.

[6,7]

Kiraalisissa

stationaarifaaseissa

kiinteä

erotusmateriaali (hartsi), joka koostuu yleensä huokoisista silikapartikkeleista, on
pinnoitettu selektiivisillä kiraalisilla yhdisteillä (epäsymmetrisiä molekyylejä, joilla esiintyy
enantiomeereja). Kiraaliset yhdisteet liitetään hartsiin kovalenttisesti tai vaihtoehtoisesti ne
voidaan adsorboida hartsiin fysikaalisesti. Kiraalisten stationaarifaasien kanssa tulee käyttää
akiraalista eluenttia (ei sisällä kiraalisia yhdisteitä). Kiraalisten eluenttien käyttö ei sovellu
hyvin preparatiiviseen kromatografiaan, sillä kiraalisia aineita on monesti hankala ottaa
talteen tai kierrättää. [7]
Kiraalisten stationaarifaasien käytössä erotus perustuu selektiivisten vuorovaikutusten
hyödyntämiseen eluentin ja erotusmateriaalin rajapinnalla. Stationaarifaasin pinnalle sidotut
kiraaliset yhdisteet muodostavat komplekseja toisen enantiomeerin kanssa, jolloin seoksen
komponentit saadaan erottumaan toisistaan. Kaupallisia kiraalisia stationaarifaaseja on laaja
valikoima, mikä mahdollistaa hyvin erityyppisten kiraalisten seosten kromatografisen
fraktioinnin.

Menetelmällä

voidaan

tuottaa

puhtaita

enantiomeereja

tehokkaasti

preparatiivisessa mittakaavassa, mutta kiraalista erotusmateriaalia ja eluenttia tarvitaan
suuret määrät. [7]
Enantiomeerien erotuksessa käytetään sekä luonnollista että synteettistä alkuperää olevia
kiraalisia stationaarifaaseja. Nämä eroavat toisistaan siten, että luonnollista alkuperää
olevissa stationaarifaaseissa selektiivisinä yhdisteinä toimivat biomolekyylit. Usein
käytettyjä kiraalisia erotusmateriaaleja ovat muun muassa polysakkaridipohjaiset
stationaarifaasit, synteettiset polymeeristationaarifaasit, luonnollista alkuperää olevat
proteiinistationaarifaasit, makrosykliset oligomeeriset stationaarifaasit ja Pirkle-tyyppiset
stationaarifaasit.

Puolisynteettisiä

polysakkaridipohjaisia

erotusmateriaaleja

ovat

esimerkiksi selluloosatriasetaatti (CTA) ja Chiralpak AD(-H), jonka molekyylirunkona on
amyloosin (tärkkelyksen haarautumaton ketju) johdannainen (Kuva 11). [7,25]
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Kuva 11. Esimerkkejä
kiraalisten
polysakkaridipohjaisten
erotusmateriaalien
rakenneyksiköistä: a) CTA ja b) Chiralpak AD(-H). [7, muokattu]

Makrosyklisiin

oligomeerisiin

erotusmateriaaleihin

kuuluvat

syklodekstriinit

ja

makrosykliset antibiootit. Syklodekstriinit ovat toisiinsa liittyneiden glukoosiyksiköiden
muodostamia syklisiä molekyylejä, jotka on yleensä sidottu silikageeliin eetterisidoksella tai
karbamaattisidoksella. Syklodekstriinipohjaiset stationaarifaasit koostuvat joko α-, β- tai γsyklodekstriineistä, jotka eroavat toisistaan vain renkaan glukoosiyksiköiden lukumäärän (6,
7 tai 8) suhteen (Kuva 12). [7,25]

Kuva 12. α-, β- ja γ-syklodekstriinien rakenteet. [33, muokattu]

Synteettiset Pirkle-tyyppiset erotusmateriaalit ovat saaneet nimensä kehittäjänsä W.H.
Pirklen mukaan [34,35]. Näiden kiraalisten stationaarifaasien enantioselektiivisyys perustuu
siihen, että vain toisella enantiomeereista on funktionaalisten ryhmien avaruudellisen
sijainnin perusteella tarpeeksi vahva vuorovaikutus Pirkle-erotusmateriaalin aktiivisiin
kohtiin [25,35]. Ensimmäinen kaupallinen Pirkle-tyyppinen stationaarifaasi koostuu
aminopropyylisilikaan kovalenttisesti sidostusta dinitrobentsyylifenyyliglysiinistä (Kuva
13) [35].
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Kuva 13. Pirkle-tyyppisen
erotusmateriaalin
rakenneyksikkö,
jossa
dinitrobentsyylifenyyliglysiini on sidottu kovalenttisesti aminopropyylisilikaan.
Stationaarifaasista käytetään nimeä ChiralCap. [35, muokattu]

Olennaista enantiomeerien analyyttisessa ja preparatiivisessa erotuksessa on sopivan
kiraalisen stationaarifaasin ja eluentin yhdistelmän löytäminen, mikä mahdollistaa
enantiomeerien korkean liukoisuuden eluenttiin ja retentioajan (aika, joka kuluu yhdisteen
kulkeutumiseen kromatografisen systeemin läpi) pysymisen kohtuullisena. Yhdisteen
retentioaika riippuu siitä, miten vahvoja sen ja erotusmateriaalin väliset vuorovaikutukset
ovat. Retentioajan säätämistä varten liikkuvana faasina voidaan parhaimmassa tapauksessa
käyttää samaa liuosta, johon tutkittava seos on liuotettu. [7] Kiraalisten yhdisteiden
enantiomeerien kvantitatiivisten analyysimenetelmien kehittäminen on monesti kuitenkin
todella haastavaa, sillä enantiomeerien samanlaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
tekevät erotuksesta hyvin hankalan.

6

LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN EROTUS

Lääketeollisuudessa kiraalisten yhdisteiden farmakologinen aktiivisuus rajoittuu yleensä
vain toiseen enantiomeereista. Koska lääkeaineiden enantiomeerien biologiset vaikutukset
voivat poiketa toisistaan, enantiomeerien erottaminen ja niiden vaikutusten tunteminen jo
synteesivaiheessa on tärkeää. Käytössämme olevista lääkeaineista lähes puolet on kiraalisia.
Monet aiemmin raseemisina seoksina käytetyt lääkeaineet on pyritty korvaamaan puhtailla
enantiomeereilla niiden turvallisuuteen ja tehokkuuteen vedoten. [36] Ylivoimaisesti
laajimmin

käytetty

menetelmä

lääkeaineiden

enantiomeerien

erottamiseksi

ja

tunnistamiseksi on korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC). [25,36]
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mikäli yhdisteen enantiomeerien farmakokineettiset
(lääkeaineen ja sen aineenvaihduntatuotteiden vaiheet elimistössä) ja farmakodynaamiset
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(lääkeaineen biologiset vaikutukset elimistöön, elimiin, soluihin ja molekyyleihin)
ominaisuudet ovat samankaltaisia, enantiomeereja ei tarvitse erottaa toisistaan. Sen sijaan
enantiospesifinen analyysi on välttämätön, jos stereoisomeerien aineenvaihduntaa
katalysoivat, elimistössä esiintyvät biokatalyytit (entsyymit) poikkeavat toisistaan tai jos
farmakodynaamiset ominaisuudet eroavat joko laadultaan tai voimakkuudeltaan. [37]
Oraalisten

antikoagulanttien

tapauksessa

enantiomeereja

esiintyy

varfariinilla

ja

rivaroksabaanilla. Varfariinin enantiomeereilla on pääasiassa samanlainen farmakologinen
vaikutus elimistöön, mutta vaikutuksen voimakkuus on selvästi erilainen. Varfariinia
käytetään lääkeaineena kahden enantiomeerinsa raseemisena seoksena, sillä sen on todettu
toimivan parhaalla mahdollisella tavalla kliinisessä käytössä. S-varfariini on voimakkaampi
antikoagulantti kuin R-varfariini, mutta R-varfariinin käyttö lääkeaineessa pidentää sen
vaikutusta elimistössä. Rivaroksabaania sen sijaan käytetään kliinisesti vain puhtaana Senantiomeerinaan, sillä R-enantiomeerin veren hyytymistä estävä vaikutus on kyseenalainen
[21,22].

6.1

Varfariini

Varfariinin enantiomeerien erotukseen veriplasmanäytteistä on kehitetty useita erilaisia
kromatografisia menetelmiä, kun taas erotustekniikoita puhtaasti enantiospesifistä analyysiä
varten on huomattavasti vähemmän. Veriplasmanäytteitä analysoitaessa tarkoituksena on
usein varfariinin enantiomeerien pitoisuuksien määrittäminen verestä, minkä avulla
pystytään tutkimaan R- ja S-varfariinin käyttäytymistä elimistössä. Sen sijaan
enantiomeerien ja niissä esiintyvien epäpuhtauksien erotusta lääkevalmisteesta voidaan
tutkia esimerkiksi laadunvalvonnan näkökulmasta.
Valliappan

et

al.

[38]

ovat

käyttäneet

tutkimuksessaan

kvantitatiivista

käänteisfaasinestekromatografiaan perustuvaa menetelmää, jonka tarkoituksena oli erottaa
varfariinin enantiomeerit ja niissä esiintyvät epäpuhtaudet (4-hydroksikumariini ja
bentsaaliasetoni) 5 mg:n varfariinitableteista. Epäpuhtauksien erottaminen lääkeaineesta on
tarpeellista, sillä ne voivat aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä ja vaikuttaa lääkehoidon
tehokkuuteen sekä turvallisuuteen. Kyseessä on yksinkertainen, nopea ja enantiospesifinen
HPLC-menetelmä varfariinin enantiomeerien ja niiden epäpuhtauksien samanaikaiseen
määrittämiseen. [38]
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Kromatografinen erotus toteutettiin Phenomenex Lux Cellulose-1 polysakkaridipohjaisella
kiraalisella kolonnilla (250 mm x 4,6 mm, partikkelikoko 5 μm) [38]. Molekyylirunkona
erotusmateriaalissa on selluloosa tris(3,5-dimetyylifenyylikarbamaatti) (Kuva 14). Tämän
kiraalisen stationaarifaasin on todettu soveltuvan hyvin useiden erilaisten raseemisten
seosten enantiomeerien erotukseen. Fenyylirenkaan kolmannessa ja viidennessä hiilessä
kiinni olevat metyyliryhmät parantavat fenyyliryhmän aktiivisuutta, mikä johtaa
aromaattisten

sekä

konjugoituneiden

yhdisteiden

kohdalla

korkeaan

enantioselektiivisyyteen. [39]

Kuva 14. Phenomenex Lux Cellulose-1 erotusmateriaalin molekyylirunkona
selluloosa tris(3,5-dimetyylifenyylikarbamaatti). [39, muokattu]

on

Valliappan’n et al. [38] käyttämässä menetelmässä eluentti koostui asetonitriilistä (CH3CN)
ja vedestä, mihin oli lisätty 0,1 %:sta muurahaishappoa. Näytteen injektiotilavuudeksi
valittiin 20 μL. Detektointiin käytettiin UV-VIS-detektoria ja 280 nm:n aallonpituutta.
Prosessimuuttujiksi valittiin asetonitriilin pitoisuus eluentissa ja eluentin virtausnopeus,
jolloin asetonitriilin pitoisuuden vaihteluväli oli 55–65 til-% ja virtausnopeuden vaihteluväli
0,8–1,1 mL/min. [38]
Paras resoluution ja retentioaikojen välinen suhde saatiin asetonitriilin pitoisuudella
60,60 til-% ja virtausnopeudella 0,9 mL/min. Bentsaaliasetonin (varfariinin enantiomeereja
lähimpänä eluoituva epäpuhtaus) ja R-varfariinin resoluution arvoksi muodostui tällöin 1,83.
Myös varfariinin enantiomeerit erottuivat hyvin toisistaan, sillä erotustekijän arvoksi saatiin
1,29 (Taulukko 1). Kyseisellä yhdistelmällä viimeisenä eluoituva yhdiste (S-varfariini) tuli
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ulos kolonnista noin 10 minuutin kohdalla. [38] Kromatogrammi toteutetusta erotuksesta
(injektiotilavuutena käytetty 20 μL:n sijaan 10 μL:aa) on esitetty kuvassa 15.

Kuva 15. Varfariinin enantiomeerien ja niissä esiintyvien epäpuhtauksien erotus
lääkevalmisteesta
Phenomenex
Lux
Cellulose-1
kiraalisella
polysakkaridipohjaisella kolonnilla. Koeolosuhteet: eluentti = asetonitriili
60,60 til-%, vesi 39,40 til-%, 0,1 % muurahaishappo; injektiotilavuus = 10 μL;
virtausnopeus = 0,9 mL/min. [38, muokattu]

R-varfariinin massaksi 5 mg:n lääketableteissa määritettiin keskimäärin 2,51 mg ja Svarfariinin massaksi 2,47 mg. Saadut tulokset vastasivat näin ollen tuoteselosteessa
ilmoitettuja tietoja lääkevalmisteesta (enantiomeerien raseeminen seos). Kaiken kaikkiaan
menetelmän todettiin sopivan hyvin varfariinin enantiomeerien erotukseen ja niiden
epäpuhtauksien määrittämiseen lääketableteista. [38] Menetelmää voidaan käyttää
varfariinin enantiomeerien fraktiointiin myös muiden kuin lääketablettien kohdalla
(esimerkiksi synteesin jälkeinen enantiomeerien erottaminen).
Qayyum et al. [40] ovat tutkineet varfariinin enantiomeerien erotusta veriplasmanäytteistä
LiChroCART 250-4 ChiraDex -kolonnilla (250 mm x 4 mm, partikkelikoko 5 μm), jossa βsyklodekstriini on sidottu kovalenttisesti pallomaisiin silikapartikkeleihin. Eluentti koostui
asetonitriilistä, 100 % etikkahaposta ja trietyyliamiinista tilavuussuhteissa 1000:3:2,5.
Eluentin virtausnopeutena käytettiin arvoa 1 mL/min ja näytteen injektiotilavuudeksi
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valittiin 40 μL. Detektorina toimi fluoresenssidetektori, jossa eksitaatioaallonpituutena oli
300 nm ja emissioaallonpituutena 390 nm. [40]
S-varfariinin retentioajaksi saatiin 4,8 minuuttia ja R-varfariinin retentioajaksi 5,7 minuuttia.
Erotustekijäksi määritettiin 1,19 (Taulukko 1). Tutkimuksessa suurin osa näytteistä sisälsi
S- ja R-varfariinia suhteessa 1:2. Tämä selittyy sillä, että S-varfariini poistuu elimistöstä
huomattavasti nopeammin kuin R-varfariini. Menetelmän todettiin olevan luotettava ja
taloudellinen tapa määrittää S- ja R-varfariinin pitoisuudet veriplasmasta. Tutkimuksessa
tuli selvästi esiin myös geneettisten tekijöiden vaikutus varfariinin aineenvaihduntaan eri
henkilöillä. [40] Taloudellisena menetelmää voidaan pitää muun muassa suhteellisen lyhyen
eluointiajan perusteella. Kromatogrammi varfariinin enantiomeerien erotuksesta kyseisellä
menetelmällä on esitetty kuvassa 16.

Kuva 16. Varfariinin enantiomeerien erotus veriplasmanäytteestä LiChroCART 250-4
ChiraDex -kolonnilla. Koeolosuhteet: eluentti = asetonitriili, etikkahappo ja
trietyyliamiini tilavuussuhteissa 1000:3:2,5; injektiotilavuus = 40 μL;
virtausnopeus = 1 mL/min. [40, muokattu]

Myös Ring et al. [41] sekä Miura et al. [42] ovat käyttäneet tutkimuksissaan
syklodekstriinipohjaisia

erotuskolonneja

varfariinin

enantiomeerien

erottamiseksi

veriplasmanäytteistä. Ring et al. [41] toteuttivat erotuksen Astec β-cyclodextrin -kolonnilla
(250 mm x 4,6 mm, partikkelikoko 5 μm). Eluenttina käytettiin asetonitriilin, 100 %
etikkahapon ja trietyyliamiinin seosta tilavuussuhteissa 1000:3:2,5. Eluentin koostumus on
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siis sama, mitä Qayyum et al. [40] käyttivät tutkimuksessaan. Virtausnopeudeksi valittiin
1 mL/min ja injektiotilavuus oli 50 μL, jolloin varfariinin enantiomeerien retentioajoiksi
saatiin 6,9 minuuttia (S-varfariini) ja 7,7 minuuttia (R-varfariini) (Kuva 17). Erotustekijäksi
muodostui tällöin 1,12 (Taulukko 1). Detektointiin käytettiin UV-absorbanssidetektoria ja
320 nm:n aallonpituutta. [41]

Kuva 17. S- ja R-varfariinin erotus veriplasmanäytteestä Astec β-cyclodextrin -kolonnilla.
Koeolosuhteet: eluentti = asetonitriili, etikkahappo ja trietyyliamiini
tilavuussuhteissa 1000:3:2,5; injektiotilavuus = 50 μL; virtausnopeus =
1 mL/min. [41, muokattu]

Miura et al. [42] erottivat varfariinin enantiomeerit toisistaan Chiral CD-Ph -kolonnilla,
jossa

erotusmateriaalin

funktionaalisena

ryhmänä

toimii

fenyylikarbamaatti-β-

syklodekstriini (Kuva 18) [43]. Eluentti sisälsi 41 til-% 0,5 %:sta monokaliumfosfaattia
(KH2PO4) ja 59 til-% metanolia. Eluentin virtausnopeudeksi valittiin 0,5 mL/min ja
yhdisteiden detektointi suoritettiin UV-absorbanssidetektorilla käyttämällä 305 nm:n
aallonpituutta. [42]
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Kuva 18. Chiral CD-Ph -kolonnissa erotusmateriaalina on silikaan kemiallisesti sidottu
fenyylikarbamaatti-β-syklodekstriini.
β-syklodekstriini
sisältää
21
hydroksyyliryhmää, joista yksi on sidottu silikaan ja 20 muuta konvertoitu
fenyylikarbamaatiksi. [43, muokattu]

Varfariinin enantiomeerit on pystytty erottamaan toisistaan selektiivisesti myös Astec
CYCLOBOND 1 -kolonnilla (250 mm x 4,6 mm, partikkelikoko 5 μm) sekä eluentilla, jossa
on asetonitriiliä, metanolia, 100 %:sta etikkahappoa ja trietyyliamiinia tilavuussuhteissa
90:10:0,2:0,2 (Kuva 19). [44] Myös CYCLOBOND 1 -kolonni on pakattu silikageelillä,
jossa yhdisteiden erottumisen saa aikaan β-syklodekstriini.

Kuva 19. Astec CYCLOBOND 1 -kolonnilla toteutettu S- ja R-varfariinin erotus. [44,
muokattu]
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Varfariinin enantiomeerien erotukseen veriplasmanäytteistä on syklodekstriinien lisäksi
käytetty samaan ryhmään, makrosyklisiin oligomeerisiin erotusmateriaaleihin, kuuluvia
makrosyklisiä antibiootteja. Jin et al. [45] ja Jensen et al. [46] ovat käyttäneet varfariinin
enantiomeerien erotukseen Chirobiotic V -kolonnia. Toisaalta Malakova et al. [47] ovat
käyttäneet S- ja R-varfariinin erotukseen Chirobiotic V2 -kolonnia, joka kuuluu samaan
kategoriaan edellä mainitun kanssa. Astec Chirobiotic kiraaliset stationaarifaasit ovat hyvin
enantioselektiivisiä erotusmateriaaleja, joissa makrosykliset glykopeptidit on sidottu
kovalenttisesti silikapartikkeleihin. Glykopeptidit luokitellaan antibiooteiksi ja Chirobiotic
V -sarjan erotusmateriaaleissa funktionaalisena ryhmänä toimii glykopeptideihin kuuluva
vankomysiini (Kuva 20). Chirobiotic V ja V2 eroavat toisistaan vain siinä suhteessa, että
glykopeptidi on sidottu silikaan erilaisilla kemiallisilla menetelmillä, jolloin myös
erotusmateriaalien selektiivisyydet poikkeavat toisistaan. [48]
Makrosyklisten

antibioottien

käyttöön

stationaarifaaseissa

kiraalisten

yhdisteiden

erottamiseksi liittyy useita etuja. Erotus voidaan toteuttaa neutraaleille, poolisille tai ionisille
yhdisteille joko analyyttisella tai preparatiivisella kromatografialla. Lisäksi eluentiksi
sopivat monet kemikaalit, sekä veteen liukoiset että siihen liukenemattomat. Tämän tyypin
kiraalisia stationaarifaaseja käytetään erityisesti nestekromatografian ja massaspektrometrin
yhdistelmissä, mutta myös korkean erotuskyvyn nestekromatografiaan perustuvissa
enantiomeerien erotuksissa. Lääketeollisuudessa kyseisiä erotusmateriaaleja käytetään
erityisesti korkean enantioselektiivisyytensä takia. [48]

Kuva 20. Kiraalisten vankomysiinipohjaisten stationaarifaasien (Chirobiotic V ja V2)
molekyylirakenne. [48, muokattu]
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Jin et al. [45] sekä Jensen et al. [46] käyttivät tutkimuksissaan nestekromatografian ja
massaspektrometrin (detektori) yhdistelmää varfariinin enantiomeerien erottamiseksi
veriplasmasta. Menetelmiä yhdistää myös se, että kummassakin tutkimuksessa erotus
toteutettiin samalla vankomysiinipohjaisella stationaarifaasilla. Jin et al. [45] erottivat
varfariinin enantiomeerit toisistaan Chirobiotic V -kolonnilla (150 mm x 4,6 mm,
partikkelikoko 5 μm). Eluenttina käytettiin asetonitriiliä, johon oli lisätty myös
ammoniumasetaattia (5 mmol/L, pH 4,0). Eluentin virtausnopeudeksi valittiin 1,5 mL/min.
Tällä menetelmällä varfariinin enantiomeerien resoluutioksi saatiin 1,56. [45]
Jensen et al. [46] erottivat R- ja S-varfariinin veriplasmanäytteistä hieman kapeammalla
Chirobiotic V -kolonnilla (150 mm x 2,1 mm, partikkelikoko 5 μm) sekä eluentilla, jossa oli
40 til-% metanolia, 0,03 til-% etikkahappoa ja loput vettä. Metanolin käytön havaittiin
parantavan enantioselektiivisyyttä verrattuna asetonitriilin käyttöön eluentissa. Eluentin
virtausnopeudeksi valittiin 0,3 mL/min ja injektiotilavuutena käytettiin 10 μL:aa. Rvarfariinin retentioajaksi saatiin 2,7 minuuttia ja S-varfariinin 3,2 minuuttia (Kuva 21). [46]
Erotustekijän arvoksi määritettiin 1,19 (Taulukko 1).

Kuva 21. Varfariinin
enantiomeerien
erotus
veriplasmanäytteestä
nestekromatografialaitteiston
ja
massaspektrometrin
yhdistelmällä.
Koeolosuhteet: eluentti = metanoli 40 til-%, etikkahappo 0,03 til-%, vesi
59,97 til-%; injektiotilavuus = 10 μL; virtausnopeus = 0,3 mL/min; kolonnin
lämpötila = 38 °C. [46, muokattu]

Malakova et al. [47] toteuttivat erotuksen korkean erotuskyvyn nestekromatografialla
käyttäen Astec Chirobiotic V2 -kolonnia (250 mm x 4,6 mm, partikkelikoko 5 μm). Eluentti

29

sisälsi 31 til-% asetonitriiliä, 5 til-% metanolia ja 64 til-% ammoniumasetaattipuskuria
(10 mmol/L, pH 4,1). Eluentin virtausnopeudeksi valittiin 1,2 mL/min ja näytteen
injektiotilavuudeksi 60 μL. Fluoresenssidetektorin eksitaatioaallonpituutena käytettiin
320 nm:ä ja emissioaallonpituutena 415 nm:ä. Varfariinin enantiomeerien retentioajoiksi
saatiin 10,87 minuuttia (R-varfariini) ja 12,17 minuuttia (S-varfariini) (Kuva 22).
Erotustekijäksi muodostui 1,12 (Taulukko 1). Kuvassa 22 kaksi varfariinin enantiomeerien
jälkeen erottuvaa piikkiä ovat peräisin sisäisestä standardista, jonka avulla varsinaisen
näytteen enantiomeerien pitoisuudet pystytään selvittämään. [47]

Kuva 22. Varfariinin enantiomeerien erotus Astec Chirobiotic V2 -kolonnilla.
Koeolosuhteet: eluentti = asetonitriili 31 til-%, metanoli 5 til-%,
ammoniumasetaatti 64 til-%; injektiotilavuus = 60 μL; virtausnopeus =
1,2 mL/min. [47, muokattu]

Polysakkaridipohjaisten ja makrosyklisten oligomeeristen stationaarifaasien lisäksi
varfariinin enantiomeerien erottamiseksi sekä niiden pitoisuuksien määrittämiseksi
veriplasmanäytteistä on käytetty Pirkle-tyyppistä kiraalista erotusmateriaalia. Osman et al.
[49] käyttivät tutkimuksessaan Pirkle (R,R) Whelk-O 1 -kolonnia (250 mm x 4,4 mm,
partikkelikoko 5 μm), jonka sisältämän erotusmateriaalin rakenne on esitetty kuvassa 23.
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Kuva 23. Pirkle-tyyppisen kiraalisen erotusmateriaalin, Whelk-O 1:n, rakenneyksikkö.
[50, muokattu]

Erotusta tutkittiin sekä normaalifaasi- että käänteisfaasinestekromatografialla. Näistä
jälkimmäisen todettiin kuitenkin aiheuttavan vähemmän häiriöitä veriplasmanäytteitä
analysoitaessa. Eluenttina menetelmässä käytettiin asetonitriilin, metanolin ja veden seosta
tilavuussuhteissa 10:50:40. Siihen lisättiin myös 0,1 % 100 %:sta etikkahappoa. Eluentin
virtausnopeus oli 1 mL/min ja näytteen injektiotilavuus 50 μL. Retentioajoiksi S- ja Rvarfariinille saatiin 4,8 ja 5,5 minuuttia (Kuva 24). Erotustekijäksi määritettiin 1,15
(Taulukko 1). Detektointiin käytettiin UV-detektoria ja 305 nm:n aallonpituutta. [49]

Kuva 24. Varfariinin enantiomeerien erotus veriplasmanäytteestä Pirkle Whelk-O 1 kolonnilla. Koeolosuhteet: eluentti = asetonitriili, metanoli ja vesi
tilavuussuhteissa 10:50:40, 0,1 % etikkahappo; injektiotilavuus = 50 μL;
virtausnopeus = 1 mL/min. [49, muokattu]

Suurimmassa osassa tutkimuksista, jotka liittyvät varfariinin enantiomeerien erotukseen, on
käytetty makrosyklisiä oligomeerisia stationaarifaaseja (syklodekstriinit tai makrosykliset
antibiootit) [40-42,44-47]. Syklodekstriinipohjaiset stationaarifaasit vuorovaikuttavat
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voimakkaammin R-varfariinin kanssa, jolloin S-varfariini eluoituu kolonnista R-varfariinia
nopeammin. Makrosyklisten antibioottien käyttö erotusmateriaalina taas aiheuttaa
vastakkaisen ilmiön, jolloin S-varfariini muodostaa stationaarifaasin kanssa komplekseja ja
näin ollen R-varfariini eluoituu ensimmäisenä. Lääkevalmisteesta varfariinin enantiomeerit
on erotettu onnistuneesti polysakkaridipohjaisella erotusmateriaalilla [38]. Todennäköisesti
tämä erotusmateriaali sopii hyvin varfariinin enantiomeerien erottamiseen myös
veriplasmasta ja muista seoksista.
Erotuksen tehokkuutta arvioitiin tutkimusten tuloksista laskettujen erotustekijöiden (yhtälö
(2)) ja eluenttien kulutusten (yhtälö (3)) suhteen. Taulukossa 1 on esitetty varfariinin
enantiomeerien erotuksessa käytetyt kolonnit (stationaarifaasit), eluentit, erotustekijät ja
tarvittavat eluenttien määrät kullekin tarkemmin läpikäydylle menetelmälle. Eluentin
kulutus yhtä sykliä kohden arvioitiin työssä esitettyjen kromatogrammien perusteella.
Erotusprosessia voitaisi käytännössä ajaa siten, että kolonniin syötetäisi fraktioitavaa seosta
aina yhden syklin välein (samoin kuin preparatiivisessa kromatografiassa on tapana tehdä).

Taulukko 1. Varfariinin enantiomeerien erotuksessa käytetyt stationaarifaasit, eluentit
sekä lasketut arvot erotustekijöille (α) ja eluenttien kulutuksille (Ve).
Kolonni (erotusmateriaalin
funktionaalinen ryhmä)

Eluentin sisältämät
kemikaalit

Erotustekijä
(-)

Eluentin kulutus
Lähdeviite
(mL/sykli)

Phenomenex Lux Cellulose-1
(selluloosajohdannainen)

Asetonitriili, vesi,
muurahaishappo

1,29

3,0

[38]

LiChroCART 250-4
ChiraDex
(β-syklodekstriini)

Asetonitriili, etikkahappo,
trietyyliamiini

1,19

1,5

[40]

Astec β-cyclodextrin
(β-syklodekstriini)

Asetonitriili, etikkahappo,
trietyyliamiini

1,12

2,0

[41]

Chirobiotic V
(Vankomysiini)

Metanoli, etikkahappo,
vesi

1,19

0,4

[46]

Chirobiotic V2
(Vankomysiini)

Asetonitriili, metanoli,
ammoniumasetaatti

1,12

3,2

[47]

Pirkle (R,R) Whelk-O 1

Asetonitriili, metanoli,
etikkahappo

1,15

1,4

[49]

Taulukosta 1 nähdään, että eluentin kulutus vaihtelee suhteellisen paljon erotusmenetelmien
välillä. Tuloksia tulkitessa on huomioitava se, että syklin pituuden laskennassa on otettu
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huomioon vain varfariinin enantiomeerit. Erotustekijät sen sijaan eivät vaihtele kovinkaan
paljoa. Erotustekijöiden arvojen perusteella voidaan todeta, että parhaiten varfariinin
enantiomeerit ovat erottuneet toisistaan Valliappan’n et al. [38], Qayyum’n et al. [40] sekä
Jensen’n et al. [46] käyttämissä menetelmissä. Näiden menetelmien kohdalla myös eluentin
kulutus on ollut verrattain vähäistä. Valliappan’n et al. [38] tutkimuksessa eluentin kulutus
on tosin suhteessa suurempi näihin kahteen muuhun tutkimukseen nähden, mutta erotuskin
on ollut tässä tapauksessa selektiivisempi (α = 1,29).
Erotustekijän arvon ja eluentin kulutuksen perusteella Jensen’n et al. [46] käyttämä
menetelmä sopisi parhaiten varfariinin enantiomeerien fraktiointiin (Taulukko 1). R- ja Svarfariinin retentioajat olivat tutkimuksessa 2,7 ja 3,2 minuuttia eli erottuminen saatiin
aikaan hyvin lyhyessä ajassa [46]. Kolonniin syötetyn näytteen tilavuus oli vain 10 μL ja
eluentin virtausnopeus oli huomattavasti pienempi kuin muissa tutkimuksissa. Lyhyen
eluointiajan ja alhaisen virtausnopeuden vuoksi eluentin kulutuskin sykliä kohden on
vähäinen (Taulukko 1).
Kyseisessä menetelmässä eluenttina toimii metanolin, etikkahapon ja veden seos. Metanoli
on helposti syttyvä ja myrkyllinen kemikaali, joten sitä käsiteltäessä henkilökohtainen
suojavarustus on ehdoton [51]. Suurin osa tässä menetelmässä käytetystä eluentista koostuu
kuitenkin vedestä (59,97 til-%), mikä on sekä turvallisuuden että kustannusten kannalta
erinomainen valinta. Metanolia eluentissa on 40 til-% ja etikkahappoa (helposti syttyvä ja
syövyttävä kemikaali [52]) vain pieni osuus (0,03 til-%). Erotusmateriaaliksi tämän eluentin
kanssa

sopii

parhaiten

makrosyklisiin

antibiootteihin

kuuluva

kiraalinen

vankomysiinipohjainen stationaarifaasi [46].

6.2

Rivaroksabaani

Rivaroksabaanin enantiomeerien erotusta on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin
esimerkiksi varfariinin, sillä sen käyttö veren hyytymistä estävänä lääkeaineena on aloitettu
vasta muutamia vuosia sitten [16]. Rivaroksabaania syntetisoitaessa on mahdollista, että
lopputuote sisältää myös pieniä määriä ei-toivottua R-enantiomeeria [53]. Tämän vuoksi
enantioselektiiviset analyysimenetelmät ovat tarpeellisia rivaroksabaanin (S-enantiomeeri)
käytön tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamisen kannalta.
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Prabhune

et

al.

[53]

ovat

tutkineet

käänteisfaasinestekromatografialla.

rivaroksabaanin

Tutkimuksen

enantiomeerien

tavoitteena

oli

valita

erotusta
sopiva

erotusmateriaali ja optimoida koeolosuhteet (eluentti, virtausnopeus ja kolonnin lämpötila)
rivaroksabaanin enantiomeerien erottamiseksi ja tunnistamiseksi lääkevalmisteesta.
Rivaroksabaanin S- ja R-enantiomeerien erottamiseen kokeiltiin useampaa kiraalista
stationaarifaasia

parhaan

mahdollisen

erotusmateriaalin

löytämiseksi.

Näitä

stationaarifaaseja olivat amyloosijohdannainen Chiralpak AD-H (Kuva 11, luvussa 5) sekä
selluloosajohdannaiset Chiralcel OD-RH ja Chiralcel OJ-H. [53] Chiralpak AD-H:ssa
funktionaalisena ryhmänä toimii amyloosi tris(3,5-dimetyylifenyylikarbamaatti), Chiralcel
OD-RH:ssa

selluloosa tris(3,5-dimetyylifenyylikarbamaatti)

selluloosa tris(4-metyylibentsoaatti)

[54-56].

Kahden

ja

Chiralcel

viimeisimpänä

OJ-H:ssa
mainitun

erotusmateriaalin rakenneyksiköt on esitetty kuvassa 25.

Kuva 25. Rivaroksabaanin
enantiomeerien
erotukseen
käytettyjen
kiraalisten
polysakkaridipohjaisten erotusmateriaalien molekyylirakenteet: a) Chiralcel
OD-RH ja b) Chiralcel OJ-H. [55,56, muokattu]

Ainoastaan Chiralcel OJ-H ja Chiralcel OD-RH saivat aikaan selektiivisen erottumisen
rivaroksabaanin enantiomeerien välille. Tehdyissä kokeissa eluenttina käytettiin n-heksaania
ja etanolia tilavuussuhteessa 70:30. Retentioajat S- ja R-enantiomeerille olivat tällöin
kuitenkin yli 30 minuuttia ja piikkien kannat olivat leveät. Korkea enantioselektiivisyys
saatiin aikaan molemmilla kolonneilla muuttamalla eluentin koostumusta n-heksaanin ja
isopropanolin seokseksi tilavuussuhteessa 50:50. Eluentiksi kokeiltiin myös 100 %:sta
asetonitriiliä sekä veden ja asetonitriilin seosta, mutta erottumista enantiomeerien välillä ei
tapahtunut. [53]
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Hyvän enantioselektiivisyytensä vuoksi tutkimusta jatkettiin Chiralcel OD-RH -kolonnilla
(250 mm x 4,6 mm, partikkelikoko 5 μm) ja eluentilla, joka sisälsi 50 til-% n-heksaania ja
50 til-% isopropanolia. Erotukseen sopivan kolonnin ja eluentin valinnan jälkeen myös
virtausnopeuden ja kolonnin lämpötilan vaikutusta tutkittiin rivaroksabaanin enantiomeerien
erottumiseen toisistaan. Kokeissa virtausnopeutta vaihdeltiin välillä 0,9–1,1 mL/min.
Vastaavasti kolonnin lämpötilan vaikutusta tutkittiin lämpötila-arvoilla 30 °C, 35 °C ja
40 °C. Kunkin kokeen aikana olosuhteet pidettiin tarkasteltavaa muuttujaa lukuun ottamatta
vakiona. [53]
Lopulliseksi virtausnopeudeksi valittiin 1 mL/min ja kolonnin lämpötilaksi 35 °C.
Taulukossa 2 on esitetty rivaroksabaanin R-enantiomeerin retentioajat ja enantiomeerien
väliset resoluutiot eri virtausnopeuksilla ja kolonnin lämpötiloilla. Injektiotilavuudeksi
valittiin 20 mL ja detektointiin käytettiin UV-detektoria 250 nm:n aallonpituudella.
Retentioajat enantiomeereille olivat tällöin noin 16 minuuttia ja 24 minuuttia (Kuva 26).
Kyseisellä menetelmällä R-enantiomeeri eluoitui ennen S-enantiomeeria. Kokeiden
toistettavuus varmistettiin analysoimalla kuusi rinnakkaisnäytettä, jotka sisälsivät
0,5 mg/mL rivaroksabaania (S-enantiomeeri) ja 0,15 p-% ei-toivottua R-enantiomeeria. [53]

Taulukko 1. Rivaroksabaanin R-enantiomeerin retentioajat sekä R- ja S-enantiomeereille
määritetyt resoluutiot eri koeolosuhteissa. Eluenttina käytettiin n-heksaanin
ja isopropanolin seosta tilavuussuhteessa 50:50. [53]
Muuttuja

R-enantiomeerin retentioaika
(min)

R- ja S-enantiomeerin välinen resoluutio
(-)

Kolonnin lämpötila 30 °C

18,60

1,6

Kolonnin lämpötila 40 °C

14,52

1,8

Virtausnopeus 0,9 mL/min

18,22

1,7

Virtausnopeus 1,1 mL/min

14,78

1,6

Käytetty menetelmä
(virtausnopeus 1 mL/min,
kolonnin lämpötila 35 °C)

16,41

2,0
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Kuva 26. Rivaroksabaanin enantiomeerien erotus Chiralcel OD-RH -kolonnilla.
Koeolosuhteet: eluentti = n-heksaani 50 til-%, isopropanoli 50 til-%;
injektiotilavuus = 20 mL; virtausnopeus = 1 mL/min; kolonnin lämpötila =
35 °C. [53, muokattu]

Prabhune’n et al. [53] käyttämä menetelmä soveltui hyvin rivaroksabaanin enantiomeerien
erotukseen sekä R-enantiomeerin kvantitatiiviseen määrittämiseen lääkevalmisteesta.
Tutkimuksen perusteella menetelmää voidaan käyttää rivaroksabaanin puhtauden
analysoimiseen ja kiraalisten epäpuhtauksien määrittämiseen rivaroksabaanista. [53] Tämän
perusteella voidaan todeta, että menetelmässä käytettyjä koeolosuhteita ja erotusmateriaalia
voitaisi hyödyntää esimerkiksi rivaroksabaanin synteesin laadunvalvonnassa.
Eluentin kulutukseksi laskettiin eluentin virtausnopeuden ja kromatogrammista arvioidun
syklin pituuden perusteella 20,0 mL/sykli, ja erotustekijän arvoksi määritettiin noin 1,50.
Eluentin sisältämiä kemikaaleja on käsiteltävä turvallisesti, sillä n-heksaani on sekä ihmisille
että vesieliöille myrkyllinen yhdiste [57]. Isopropanoli sen sijaan on vain haitallinen
kemikaali, mutta voi n-heksaanin tavoin aiheuttaa palovaaran [57,58]. Toisin kuin
varfariinin kohdalla, rivaroksabaanin enantiomeerien erotuksessa ei voida käyttää eluenttina
vettä, sillä rivaroksabaani liukenee vain vähän orgaanisiin liuottimiin eikä juuri lainkaan
veteen [21].
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän

kirjallisuustyön

tavoitteena

oli

tarkastella

nestekromatografian

käyttöä

antitromboottisten eli veren hyytymistä estävien lääkeaineiden enantiomeerien erotuksessa.
Työssä keskityttiin antitromboottisista lääkeaineista antikoagulantteihin, joihin yleisimmin
verenohennuksessa käytetyt lääkeaineet kuuluvat. Antikoagulanteista enantiomeereja
esiintyy varfariinilla ja rivaroksabaanilla, joissa lääkeaineen enantiomeerit poikkeavat

36

toisistaan antitromboottisen vaikutuksen voimakkuuden suhteen. Varfariinia käytetään
kliinisesti enantiomeeriensa raseemisena seoksena, kun taas rivaroksabaani on käytössä
lääkevalmisteena puhtaana S-enantiomeerinaan. Enantiospesifistä analyysiä tarvitaan näin
ollen muun muassa lääkevalmisteiden enantiomeerisen suhteen varmistamiseksi.
Kirjallisuudesta saadun tiedon perusteella selvitettiin, millä erotusmateriaaleilla ja
millaisissa koeolosuhteissa varfariinin sekä rivaroksabaanin enantiomeerien erotus tulisi
toteuttaa.
Varfariinin

enantiomeerien

fraktiointia

on

tutkittu

sekä

lääkevalmisteesta

että

veriplasmanäytteistä. Suurimmassa osassa tutkimuksista varfariinin enantiomeerit on
erotettu käyttäen erotusmateriaalina makrosyklisiä oligomeerisia stationaarifaaseja, joihin
lukeutuvat syklodekstriinit ja makrosykliset antibiootit. Makrosyklisiin antibiootteihin
kuuluvan kiraalisen vankomysiinipohjaisen stationaarifaasin (Chirobiotic V) ja eluentin,
joka koostuu metanolista (40 til-%), etikkahaposta (0,03 til-%) ja vedestä (59,97 til-%)
todettiin sopivan varfariinin enantiomeerien erotukseen parhaiten. Alhaisella eluentin
virtausnopeudella (0,3 mL/min) ja pienellä injektiotilavuudella varfariinin enantiomeerit
saatiin erottumaan selkeästi ja nopeasti tutkittavasta näytteestä.
Rivaroksabaanin enantiomeerien erotusta on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin
varfariinin, sillä kyseessä on vasta muutamia vuosia sitten markkinoille tullut
antitromboottinen lääkeaine. Rivaroksabaanin enantiomeerien erottamiseen parhaiten
soveltuvaksi erotusmateriaaliksi todettiin selluloosajohdannainen Chiralcel OD-RH ja
eluentiksi n-heksaanin ja isopropanolin seos tilavuussuhteessa 50:50. Suurin resoluution
arvo (2,0) rivaroksabaanin enantiomeereille saavutettiin asettamalla erotuskolonni
lämpötilaan 35 °C ja käyttämällä eluentin virtausnopeutena arvoa 1 mL/min. Näitä
varfariinin ja rivaroksabaanin enantiomeerien fraktiointiin parhaiten sopivia menetelmiä
voitaisi käyttää esimerkiksi lääkevalmisteiden laadunvarmistuksessa reaktiosynteesin
jälkeen.
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