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Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää menetelmä, jolla voidaan seurata 

inhalaatiovalmisteen sisältämiä epäpuhtauksia. Menetelmä kehitetään erittäin kor-

kean suorituskyvyn kromatografialaitteistolle (Ultra High Performance Liquid 

Chromatography, UHPLC) jo olemassa olevan HPLC-epäpuhtausmenetelmän 

pohjalta. Uusi menetelmä kehitetään analyysiajan lyhentämiseksi ja erotuksen re-

soluution parantamiseksi. 

 

Työn kirjallisuusosa esittelee lyhyesti inhalaatiovalmisteet sekä nestekromatogra-

fian perusteet. Korkean erotuskyvyn nestekromatografia ja analysoinnin apuna 

käytettävät parametrit selvitetään laskukaavoineen. Kirjallisuusosa keskittyy epä-

puhtausmenetelmän kehittämisen kulkuun ja menetelmän validoinnissa suoritetta-

viin kokeisiin. 

 

Soveltavassa osassa Orion Oyj:n kehitteillä olevalle kahden vaikuttavan aineen 

inhalaatiovalmisteelle kehitetään UHPLC-epäpuhtausmenetelmä kirjallisuusosios-

sa esitellyn menetelmäkehitysrungon pohjalta. Menetelmäkehityksen kulku ja 

analyysin olosuhteiden valinta esitellään pääpiirteittäin, jonka jälkeen kehitetty 

menetelmä validoidaan sille tehdyn validointisuunnitelman mukaisesti. 

 

Kehitetystä UHPLC-epäpuhtausmenetelmästä saatiin 16 minuuttia lyhyempi kuin 

vastaava HPLC-epäpuhtausmenetelmä. Myös analyysin resoluutio parantui mer-

kittävästi. Toistuvien injektioiden jälkeen kromatogrammissa esiintyi kuitenkin 

häntimistä, joka johti merkittävään resoluution heikkenemiseen. Häntimisen syyk-

si epäiltiin toisen vaikuttavan aineen kiinnittymistä kolonnimateriaaliin, mutta sen 

estämiseksi ehdotetut toimenpiteet eivät sopineet kehitettyyn menetelmään. 
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This paper examines the development of a method for observing the impurities of 

the inhalation product. The equipment used in this method development is Ultra 

High Performance Liquid Chromagraphy (UHPLC). The method is developed us-

ing a method transfer from the existing HPLC impurity method. The aim of this 

method transfer is to cut the duration of the analysis and to improve the resolu-

tion. 

 

The literature review introduces the principles of inhalation products as well as 

liquid chromatography focusing in the high performance liquid chromatography. 

The parameters and equations used in the analysis of chromatographic data are 

presented. The main focus of the literature review lays in the course of the impuri-

ty method development and in the experiments needed in the validation process.  

 

The purpose of the empirical part is to develop a method for indentification of the 

impurities of inhalation product. The inhalation product is manufactured at Orion 

Corporation and includes two active pharmaceutical ingredients. The course of the 

method development and the process of choosing the conditions used is reported. 

Completed method is validated by the validation plan. 

 

The new developed method shortened analysis time by 16 minutes. Also the reso-

lution of the method was improved. However, after repetitive injections the reso-

lution of the method weakened significantly due to the increasing peak tailing. It 

was suspected that the tailing was consequence of the other active pharmaceutical 

ingredient attaching to the column material. Actions taken to prevent attaching 

were proposed but the suggested measures were otherwise unsuitable. 
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Symboliluettelo 

α erotustekijä, - 

A Eddy diffuusio, - 

B aksiaalinen diffuusio, - 

B% orgaanisen liuottimen prosenttiosuus, % 

Celuentti aineensiirtokerroin eluentissa, - 

Cstationääri aineensiirtokerroin stationäärifaasissa, - 

d liuenneen molekyylin halkaisija, m 

 dp partikkelihalkaisija, m 

Dm Diffuusiokerroin, m
2
/s 

F virtausnopeus, ml/min 

 H häntimistekijä, - 

HETP teoreettinen pohjan korkeus, µm 

k’n piikin n retentiokerroin, - 

Ka  happovakio, - 

Kb  emäsvakio, - 

kB Boltzmannin vakio, J/K 

L kolonnin pituus, m 

log D distribuutiokerroin, - 

N  teoreettinen pohjaluku, - 

RSD suhteellinen standardipoikkeama, % 

Rs resoluutio, - 

R
2
 korrelaatiokerroin, - 

S/N signaali-kohina-suhde, - 



4 
 

T lämpötila, K 

t0 kolonnin kuollut aika, min 

tR,n retentioaika piikille n, min 

u liuosfaasin keskimääräinen lineaarinen nopeus, mm/min 

w1/2,n piikin n leveys sen puolessa välissä, - 

Vm kolonnin kuollut tilavuus, ml 

wt,n piikin n pohjaleveys, - 

y0 y-akselin leikkauspiste, - 

 y0/y* suhteutettu y-akselin leikkauspiste, - 

γ vakio kolonnin pakkaamiselle, - 

η liuosfaasin viskositeetti, kg/(s m) 

  

  

 

ACN asetonitriili 

BEH Bridget ethane hybrid 

HPLC Hight Performance Liquid Chromatography 

ICH The International Conference on Harmonisation of Tech-

nical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use 
MeOH metanoli 

UHPLC Ultra Hight Performance Liquid Chromatography 
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1 Johdanto 

Uuden lääkevalmisteen tuonti markkinoille edellyttää validoitua epäpuhtausmene-

telmää sen sisältämien epäpuhtauksien tunnistamiseksi ja pitoisuuden seuraami-

seksi. Eurooppalaisella lääke- ja diagnostiikkayrityksellä Orionilla on kehitteillä 

inhalaatiovalmiste, joka tulee täydentämään Orionin Easyhaler®-

keuhkolääkkeiden tuoteperhettä. Inhalaatiovalmisteelle on validoitu HPLC-

epäpuhtausmenetelmä, mutta sille toivotaan vaihtoehtoiseksi analysointimenetel-

mäksi nopeampaa ja tarkempaa UHPLC-epäpuhtausmenetelmää. Vastaavaa me-

netelmäsiirtoa UHPLC:lle ei kyseisille lääkeaineille ole saatavilla kirjallisuudesta. 

Orionin kehitteillä oleva inhalaatiovalmiste sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, joita 

tässä työssä kutsutaan aineiksi A ja B. Kahden vaikuttavan aineen lääkevalmisteet 

ovat potilasystävällisiä niiden hoitaessa samanaikaisesti esimerkiksi tulehdusta ja 

kipua, mutta menetelmäkehityksessä usea vaikuttava aine tuo merkittäviä haastei-

ta. Uudehko HPLC:tä tehokkaampi nestekromatografi UHPLC tarjoaa mahdolli-

suudet entistä nopeampaan analyysiin paremmalla resoluutiolla. Tämä säästää la-

boratorion aikaa ja rahaa, kun menetelmällä tehtäviä analyysejä voi olla päivässä 

kymmeniä ellei satoja. UHPLC:n erotustehokkuus perustuu alle 2 µm huokoisilla 

partikkeleilla pakattuun petiin, jonka läpi analysoitava näyte ajetaan jopa 1000 

baarin paineessa. Partikkelien modifioinnilla on mahdollista saavuttaa erityistä 

selektiivisyyttä tiettyjä komponentteja kohtaan. 

Nestekromatografinen analyysi antaa tulokseksi kromatogrammin, jossa näytteen 

kukin komponentti esiintyy piikkinä. Tämä diplomityö esittelee nestekromatogra-

fian perus erotusmekanismien lisäksi kromatogrammin analysoinnissa käytettävät 

parametrit, joilla saadaan tietoa menetelmän tehokkuudesta ja yhdisteiden ominai-

suuksista. Kirjallisuusosiossa keskitytään erityisesti korkean erotuskyvyn kään-

teisfaasi nestekromatografiaan ja sen epäpuhtausmenetelmän kehittämiseen ja va-

lidointiin. 

Soveltavassa osiossa Orionin inhalaatiovalmisteelle kehitetään UHPLC-

epäpuhtausmenetelmä, jonka tarkoitus on parantaa jo olemassa olevan HPLC me-

netelmän resoluutiota sekä lyhentää analyysiin kuluvaa aikaa. Laboratoriokokeet 
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suoritetaan Orionin Espoon laboratoriotiloissa Agilentin UHPLC-laitteistolla. 

Menetelmä kehitetään kyseiselle inhalaatiovalmisteelle olemassa olevan HPLC-

menetelmän pohjalta ja validoidaan ICH ohjeistusta sekä laboratorion omia hy-

väksymisrajoja ja ohjearvoja käyttäen. 

UHPLC menetelmäkehityksessä edetään järjestelmällisesti selvittäen HPLC me-

netelmässä käytettyjen olosuhteiden sopivuus ja muokkaamalla tarvittaessa gra-

dienttia, lämpötilaa ja taajuutta kyseiselle epäpuhtausmenetelmälle sopivaksi. Va-

lidointikokeita suoritetaan jo menetelmäkehityksen aikana ja menetelmää muute-

taan tarvittaessa validointitulosten pohjalta. Lopulliset validointikokeet suorite-

taan, kun epäpuhtausmenetelmä on valmis. Validoinnissa käytetään ICH ohjeis-

tukseen perustuvia käytäntöjä ja suosituksia, sekä laboratorion omia hyväksymis-

rajoja ja ohjearvoja. 

Orionin salassapitosopimuksen vuoksi vaikuttavien aineiden tai epäpuhtauksien 

nimiä tai rakennekaavoja ei mainita työssä.  
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2 Inhalaatiotuotteet ahtauttavien keuhkosairauksien hoidossa 

Inhaloitavia lääkevalmisteita käytetään hoidettaessa ahtauttavia keuhkosairauksia, 

kuten astma ja keuhkoahtaumatauti. Yleensä inhalaatiovalmisteen tarkoitus on 

hoitaa sairauden aiheuttamaa keuhkon limakalvojen tulehdustilaa sekä vähentää 

keuhkoputkien sileän lihaksen supistumista. [1] 

Inhaloitavat lääkeaineet voidaan kuljettaa keuhkoihin pisaroihin sitoutuneena tai 

kiinteinä jauhepartikkeleina [2]. Tässä diplomityössä keskitytään inhalaatiojauhei-

siin. 

2.1 Inhalaatiojauheet 

Inhalaatiojauheen lääkeaineen tavoiteltu partikkelikoko on 0.5-5 µm, jotta se on 

riittävän pieni kulkeutumaan keuhkojen alimpiin osiin, mutta ei kuitenkaan kul-

keudu heti uloshengityksen mukana ulos. Lääkeaine kuljetetaan keuhkoon agglo-

meroituna tai kantaja-aineeseen sitoutettuna, josta se irtoaa sisäänhengityksen ai-

heuttavan ilmavirtauksen aikaansaamana. Useimmiten kantaja-aineena käytetään 

laktoosia. [2] 

Inhaloitavien lääkevalmisteiden vaikuttavista aineista vain noin 20 % päätyy 

keuhkojen kautta systeemiverenkiertoon, jossa se vaikuttaa halutunlaisesti tai ai-

heuttaa systeemisiä haittavaikutuksia. Loput, noin 80 %, päätyy inhaloitaessa ruo-

ansulatuskanavaan, josta se metaboloituu maksan kautta. [1, 3] 

Lääkeaineen biologinen hyötyosuus kuvaa systeemiseen verenkiertoon päätyvän 

osuuden määrää annosteltavasta kokonaismäärästä. Koska inhalaatiovalmisteen 

vaikuttavat aineet eivät ruoansulatuskanavan kautta pääse juuri imeytymään sys-

teemisesti, on sen biologinen hyötyosuus erittäin pieni. [1] Erityisesti uusimpien 

inhalaatiovalmisteiden vähäinen oraalinen hyötyosuus takaa kuitenkin lääkeaineen 

annostelun kohdeympäristöön eli keuhkoihin, jolloin sen terapeuttinen indeksi on 

parempi eli annostuksen vaihtelevuus pienempi. [3] 
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2.2 Inhalaatiotuotteen vaikuttavat aineet 

Keuhkon limakalvojen tulehdustilaa voidaan hoitaa inhaloitavilla glukokorti-

koideilla, jotka inhaloitaessa kulkeutuvat keuhkon soluihin ja sitoutuvat steroidi-

reseptoriin. Näihin reseptoreihin sitoutuneena se estää välittäjäaineiden tuotantoa 

pienentäen tulehdussolujen määrää sekä pienentäen keuhkojen turvotusta ja li-

maneritystä. [1] 

Tulehdustilan hoitaminen vähentää sileän lihaksen supistumistaipumusta välilli-

sesti. Supistumistaipumukseen vaikuttaa suoranaisesti β2-sympatomimeetit eli 

lääkeaineet, jotka sileän lihaksen β2-reseptoriin kiinnittyessään laukaisevat lihak-

sen supistuksen. [1] 

β2-sympatomimeettejä on pitkä- ja lyhytvaikutteisia. Lyhytvaikutteisia valmisteita 

käytetään sileän lihaksen äkillisen supistumisen aiheuttaman astmakohtauksen 

hoitoon ja pitkävaikutteisia säännöllisesti vaikean astman tai keuhkoahtauman 

hoitoon. [1] 

2.3 Inhalaatiotuotteen säilyvyys 

Inhalaatiotuotteen säilyvyys valmistuksen, käytön ja säilönnän aikana tulee tutkia 

ja sitä varten on kehitettävä seurantamenetelmä. Vaikuttava lääkeaine, valmisteen 

apuaineen hajoamisesta syntyvät epäpuhtaudet tai niiden seokset voivat muuttaa 

merkittävästi tuotteen kulkeutumista tai vaikutusta elimistössä. [4] Epäpuhtaudek-

si määritetään kaikki ne inhalaatiotuotteen komponentit, jotka ei ole määritelty 

lääkeaineeksi tai tuotteen apuaineeksi. [5] 

Säilyvyys testataan pitkäaikaisilla, keskipitkillä ja kiihdytetyillä kestävyyskokeil-

la, joissa lääkevalmiste rasitetaan erilaisille ulkoisille olosuhteille, kuten korkealle 

lämpötilalle, valolle ja kosteuspitoisuudelle. Säilyvyystesteissä käytettävät olosuh-

teet riippuvat tutkittavista komponenteista ja lääkkeen olomuodosta, pakkausomi-

naisuuksista ja säilytysolosuhteesta. [6] Esimerkiksi inhalaatiotuotteen laadun, 

turvallisuuden ja tehokkuuden muutoksia voidaan seurata 25 °C ja 30 °C lämpöti-

loissa suhteellisen kosteuden ollessa 60 % sekä 40 °C lämpötilassa 75 % suhteelli-

sella kosteudella. [4] 
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Lääkeaineelle tai –valmisteelle voidaan myös tehdä hajotuskokeita, joissa se altis-

tetaan esimerkiksi hapolle, emäkselle, hapettaville olosuhteille, valolle, korkealle 

kosteudelle tai lämmölle. Hajotuskokeissa saatuja näytteitä käytetään testinäyttei-

nä menetelmää kehittäessä, jolloin voidaan seurata, että kaikki syntyvät hajoamis-

tuotteet näkyvät menetelmän avulla. On muistettava kuitenkin, että hajotuskokei-

den olosuhteet eivät vastaa täysin todellisia tilanteita. [7]  
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3 Nestekromatografia 

Nestekromatografia on menetelmä, jossa nesteeseen liuenneet komponentit erote-

taan toisistaan niiden dynaamisiin liikkuvuuseroihin perustuen, kun komponentte-

ja sisältävää nestettä syötetään jatkuvatoimisesti kiintoaineella täytetyn pedin läpi. 

[8] Retentioaika on aika, joka komponentilta kuluu, kun se kulkeutuu näytteen 

syötöstä kolonnin ulostulon jälkeen olevaan detektoriin. Se riippuu komponentin 

taipumuksesta pidättäytyä stationääri- eli kiintoainefaasiin. Tähän vaikuttavat 

muun muassa komponentin adsorptio-ominaisuudet, varaus ja poolisuus. [9] 

3.1 Nestekromatografian erotusmekanismit 

Nestekromatografinen erotus perustuu tasapainotilaan liikkuvan faasin eli eluentin 

sekä stationäärifaasin välillä. Kullakin hetkellä komponenttien kulkeutuessa ko-

lonnin läpi pyrkii muodostumaan tasapainotila, jossa komponentti jakautuu eluen-

tin ja stationäärifaasin välille. Mikäli komponentilla on taipumus pidättäytyä 

enemmän eluenttiin se kulkeutuu kolonnin läpi nopeammin kuin stationäärifaasiin 

pidättäytyvä komponentti. [9] 

Nestekromatografisen erotusmenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa par-

tikkelin koko, varaus, adsorptioaffiniteetti ja poolisuus. [10] Suuret erot partikke-

lien molekyylimassoissa mahdollistavat kokoeksluusion käytön, kun taas varauk-

selliset ionit voidaan erottaa ioninvaihtokromatografialla. Adsorptioaffiniteettiero-

ja voidaan hyödyntää adsorptiokromatografiassa ja poolisuuseroja käänteisfaasi-

kromatografiassa. Menetelmät eroavat toisistaan lähinnä käytettävän eluentin ja 

stationäärifaasin välillä. [10, 9] 

3.1.1 Kokoeksluusiokromatografia 

Kokoeksluusiossa kolonni pakataan huokoisella materiaalilla, jonka läpi tutkittava 

näyte syötetään. Stationäärifaasina käytetään usein tarkan huokoskoon silikaa tai 

polymeerimateriaalia, jonka huokoskokoa säädetään ristisilloituksella. [11] Poly-

meerimateriaali on hydrofiilistä ja turpoaa siksi geelimäiseksi veden absorboitues-

sa rakenteeseen. Tällaista kromatografiaa kutsutaan myös geelieksluusioksi. [9] 
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Eksluusiossa erottuminen perustuu molekyylien kokoon ja muotoon. Pienet mole-

kyylit läpäisevät stationäärifaasin huokoset ja kulkeutuvat sitä syvemmälle mate-

riaaliin mitä pienempia partikkelit ovat. Suuret molekyylit eivät mahdu stationää-

rifaasin huokosten läpi ja kulkeutuvat siten eluentin mukana kolonnin läpi. Kai-

kista syvimmälle materiaaliin tunkeutuneet pienet partikkelit eluoituvat kolonnista 

viimeisenä. [11] 

3.1.2 Ioninvaihtokromatografia 

Ioninvaihtokromatografiassa stationäärifaasi sisältää funktionaalisia ryhmiä, jotka 

koostuvat varautuneesta ryhmästä ja siihen kiinnittyneestä ionista. Eluoitaessa 

tutkittavaa liuosta stationäärifaasin ioni irtoaa ja vaihtuu eluentin samanmerkki-

sesti varautuneeseen partikkeliin. [10] Kiinnittyneet ionit irrotetaan vaihtamalla 

eluenttiliuos esimerkiksi matalamman pH:n omaavaan liuokseen. Uudelleen käyt-

töä varten kolonni tulee regeneroida, jolloin ioninvaihtajat palautetaan stationääri-

faasin pinnalle. 

Eluoitumisjärjestykseen vaikuttavat useat ominaisuudet kuten liuosten konsentraa-

tio, ionivahvuus ja pH sekä niiden keskinäiset vuorovaikutukset. Lisäksi erotetta-

vien yhdisteiden varausluku sekä ionien keskinäiset sidosvoimat määrittelevät 

syntyvien sidoksien kestävyyden vallitsevissa olosuhteissa. [12] 

3.1.3 Adsorptiokromatografia 

Adsorptiokromatografia perustuu partikkelien adsorptioon stationäärifaasin pin-

nalle (Kuva 1). Stationäärifaasina käytetään hiili-, alumiinioksidi- tai silikapohjai-

sia materiaaleja, joiden adsorptio-ominaisuuksia voidaan parantaa erilaisin esikä-

sittelymenetelmin. [10] 
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Kuva 1 Adsorptiokromatografian periaate. Liuosfaasissa olevat adsorbaat-

timolekyylit kiinnittyvät kiinteän adsorbenttimateriaalin pinnalle. 

[13] 

Adsorptiokromatografiassa liuenneita komponentteja sisältävä näyte syötetään 

kolonniin ja kuljetetaan kantajaliuoksen avulla kolonnin läpi. Komponenttien liik-

kumisnopeus riippuu niiden adsorptiotaipumuksesta, partikkelikoosta, adsorp-

tiopinta-alasta, liuoksen poolisuudesta sekä paineesta ja lämpötilasta. [8] 

3.1.4 Partitiokromatografia 

Partitiokromatografiassa on kyse partikkelin liukenemistaipumuksesta stationääri-

faasin ja eluentien välillä (Kuva 2). Stationäärifaasi koostuu kiinteästä kantajama-

teriaalista sekä sen pinnalla olevasta liuosfaasista. Partikkelin liukeneminen tapah-

tuu liuosfaasiin, joka voi olla poolinen tai pooliton riippuen käytettävän eluentin 

ja partikkelin poolisuudesta. Eluentti voi olla nestettä tai kaasua [9]. Eluentin ol-

lessa nestettä on kyseessä neste-neste-partitiokromatografia, jossa komponenttien 

erottuminen perustuu niiden eroaviin liukenemisominaisuuksiin. Normaali-

faasipartitiokromatografiassa kiinteä kantajamateriaali on poolinen ja sen pintaan 

adsorboitunut liuosfaasi on poolisempi kuin eluentti. Käänteisfaasipartitiokroma-

tografiassa kantajamateriaali on pooliton ja siihen adsorboitunut liuosfaasi on vä-

hemmän poolinen kuin eluentti. [8] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967398007274
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Kuva 2 Partitiokromatografian periaate. Liikkuvassa faasissa oleva kiinteä 

molekyyli siirtyy stationäärifaasiin faasiin. [13] Kuvassa orgaani-

nen stationäärifaasi on vähemmän poolinen kuin eluenttina toimiva 

vesifaasi eli kyseessä on käänteisfaasipartitiokromatografia.  

Partitioinnin edellytyksenä on, että pooliton ja poolinen faasi ovat toisiinsa liu-

kenemattomia tai toisiinsa nähden kylläisiä. Esimerkiksi vesi-oktanoli-seoksessa 

vesifaasi on kylläinen jo niin vähäisestä määrästä oktanolimolekyylejä, että faasit 

pysyvät erillään toisistaan. [13] Tutkittava näyteliuos syötetään joko liuotettuna 

pieneen määrään liikkuvaa faasia tai sekoitetaan liuosfaasiin liuotettuna kiinteän 

kantajamateriaalin kanssa kolonnin täyttövaiheessa. [8] 

3.2 Korkean erotuskyvyn nestekromatografia 

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) on menetelmä, jossa erotus pe-

rustuu partitioon, adsorptioon tai ioninvaihtoon, riippuen käytettävästä stationääri-

faasista. HPLC:n korkea erotuskyky saavutetaan tekniikalla, jossa kolonni paka-

taan tiiviisti 3-10 µm kiintoainepartikkeleilla suuren aineensiirtopinta-alan saami-

seksi. [9] 

Normaalifaasi HPLC-erotuksessa stationäärifaasi on poolinen ja eluentti pooliton. 

Tällöin poolisilla yhdisteillä on taipumus pidättäytyä stationäärifaasiin poolitto-

mien komponenttien kulkeutuessa eluentin mukana ulos kolonnista. Käänteis-

faasikromatografiassa taasen stationäärifaasi on pooliton ja eluentti poolinen, jol-

loin poolittomat yhdisteet pidättäytyvät kolonniin. [9] 

Tiheään pakatun pedin vuoksi on eluentti pumpattava kolonniin suurella paineella. 

Tehokkaan pumpun ja pakatun kolonnin lisäksi HPLC laitteisto koostuu detekto-

rista, datan kerääjästä ja injektorista, sekä mahdollisista esikäsittelymoduuleista, 

kuten ilmanpoistajasta tai esikäsittelykolonnista. (Kuva 3) [8] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967398007274
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Kuva 3 HPLC-laitteisto, joka koostuu yleisimmin pumpusta, injektorista, 

kolonnista, detektorista ja tietokoneesta datan kerääjänä. [14] 

Detektori antaa näytteen sisältämälle komponentille vasteen, joka vastaa sen kon-

sentraatiota. HPLC:n korkea erotuskyky vaatii herkän detektorin, joka pystyy de-

tektoimaan luotettavasti pienistä liuosmääristä. Terävien piikkien saamiseksi tulee 

detektorille menevän virran olla pienempi kuin eluenttivirta, jotta analysoitava 

näyte ei laimene pakkautuessaan detektorin näytteenottosoluun. [15]  

Yleisimmin käytetyt detektorit nestekromatografeissa ovat taitekerroindetektori ja 

ultravioletti (UV) –detektori. Taitekerroindetektori on kuitenkin epäherkempi ja 

erittäin riippuvainen lämpötilasta, jonka vuoksi se ei sovellu gradienttiajoon, jossa 

erotus perustuu kolonniuunin lämpötilavaihteluihin. Nestekromatografeihin voi-

daan myös liittää massaspektrometri, joka määrittää sähkökentän avulla näytteen 

komponenttien massojen suhteet niiden varaukseen. [9] 

3.2.1 UV-detektori 

UV-detektori on herkkä ja suhteellisen edullinen detektori, joka soveltuu erin-

omaisesti gradienttiajoon. UV-detektori antaa vasteen kaikille niille aineille, jotka 

absorboivat valoa UV-alueella. Jotta näytteen komponentit erottuvat liuosmatrii-

sista, ei liuotin saa absorboida valoa käytettävillä aallonpituuksilla.  
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Kiinteän aallonpituuden UV-detektori käyttää valoa, joka emittoi yhdellä tai muu-

tamalla aallonpituudella. Muuttuvan aallonpituuden UV-detektori antaa mahdolli-

suuden vaihtaa käytettävää aallonpituutta analysoitavan näytteen mukaan. Katta-

vimman detektoinnin saa kuitenkin diodirividetektorilla, joka mittaa reaaliaikai-

sesti koko valitulla aallonpituusalueella ja antaa näin liuottimen mukana kulkevil-

le komponenteille täyden spektrin. [16] 

Agilentin diodirividetektorin erinomainen herkkyys on saavutettu peileillä ja pin-

noittamattomilla silikakapillaareilla, jotka maksimoivat valon siirtymisen mittaus-

soluun. Detektorimoduulin lämpötilasäädin poistaa lämpötilaeroista johtuvia vai-

kutuksia. Mittaussolun hydraulinen tilavuus on pieni, jolloin luotettava mittaus 

onnistuu pienistäkin liuosvirroista. Diodirivi sisältää 1024 diodia ja kattaa aallon-

pituudet 190 – 640 nm. [17] 

3.2.2 Isokraattinen ja gradienttikromatografia 

Isokraattisessa kromatografiassa näyte injektoidaan kolonniin ja eluoidaan ulos 

liuosfaasin koostumuksen pysyessä vakiona. Isokraattista menetelmää käyttäessä 

ei kolonnin alkutilanteen tasapainottumiseen kulu aikaa kuten gradienttikromato-

grafiassa ja menetelmäkehitys ja menetelmän käyttö ovat huomattavasti yksinker-

taisempia. [12] Useita komponentteja sisältävän näytteen analysoiminen isokraat-

tisella menetelmällä on kuitenkin usein hankalaa ja erotuksen aikaansaamiseksi 

analyysiajat pitkiä. [10] 

Yksinkertaisin gradienttikromatografinen ajo on lineaarinen malli, jossa liuosfaa-

sin veden ja orgaanisen liuottimen pitoisuutta muutetaan lineaarisesti analyysiajan 

funktiona. Käänteisfaasikromatografiassa ajo aloitetaan suurella vesiliuottimen 

osuudella ja lopetetaan suuren orgaanisen liuottimen pitoisuuteen. [10] 

Usein gradienttikromatografia yhdistelee isokraattista ja lineaarista kromatografi-

aa niin, että näytteen jokainen komponentti eluoituisi erillään toisistaan ana-

lyysiajan pysyessä mahdollisimman lyhyenä. [10] Useita komponentteja sisältä-

vän näytteen osa yhdisteistä saattaa eluoitua kolonnista jo pienellä orgaanisen faa-

sin osuudella, kun taas toiset kiinnittyvät stationäärifaasiin niin tiiviisti, että vasta 

erittäin vahva liuotin saa ne lähtemään mukanaan. Tällöin orgaanisen faasin nos-
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taminen ajon aikana esimerkiksi 20 %:sta 80 %:iin eluoi kaikki komponentit ko-

lonnista. Vierekkäisten piikkien resoluutiota voidaan parantaa asettamalla iso-

kraattinen kohta tälle alueelle. [12] 

Gradienttikromatografiassa häntiminen on huomattavasti pienempi ongelma kuin 

isokraattisessa kromatografiassa, sillä orgaanisen liuottimen konsentraation kasvu 

tekee liuosfaasista paremman liuottimen ja näin ollen nopeuttaa jäljessä tulevien 

partikkelien ulostuloa. Tämä näkyy kromatogrammissa piikin hännän vetäytymi-

senä pääpiikin alle. [18] 

3.3 UHPLC 

UHPLC on uudehko tekniikka, jossa erotusaikaa on mahdollista lyhentää ja liuot-

timen kulutusta pienentää vastaavaan HPLC ajoon verrattuna. Paremman erok-

kuustehokkuuden aikaansaamiseksi tulee kolonnit pakata pienillä, alle 2 µm, par-

tikkeleilla. Partikkelien huokoisuus kasvattaa niiden ulkopinta-alaa ja ne saadaan 

tiiviimmin pakattua kolonniin. Tämä kuitenkin kasvattaa painetta, jonka vuoksi 

partikkelien tulee omata myös hyvä mekaaninen kestävyys. [19] 

Vastapaineen kasvu on yleensä myös niin suuri, ettei normaali HPLC laitteisto 

kestä sitä. Parhaimman hyödyn pienillä partikkeleilla pakatusta kolonnista saa, 

kun valitaan laitteisto niin, että korkeaa virtausnopeutta ja täten korkeaa painetta 

on mahdollista käyttää. Tämän vuoksi käyttöön otetaan UHPLC-laitteisto, joka 

kestää erittäin korkeita paineita. Koska liikkuvan faasin nopeus on kääntäen ver-

rannollinen partikkelin halkaisijaan, voidaan UHPLC:lla pienentää erotukseen ku-

luvaa aikaa. [20] 

UHPLC laitteisto vastaa pääpiirteittään HPLC laitetta, lukuun ottamatta muutamia 

parannuksia ja materiaalimuutoksia. Laitteisto mahdollistaa 1.7-1.8 µm partikke-

leilla pakattujen kolonnien käytön ja kestää painetta 1000-1200 baariin. [21, 17] 

Nováková et al. osoittivat tutkimuksessaan kuinka partikkelikoon pienentäminen 

5 µm:stä 1.7 µm:n lyhensi ajoaikaa lähes seitsemäsosaan, kun triamsinolonivoide 

analysoitiin HPLC ja UHPLC menetelmillä (Kuva 4). Erotus suoritettiin isokraat-

tisesti C18-silikakolonnilla liuosfaasina asetonitriilin ja veden seos (40:60, v/v). 

[22] 
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Kuva 4 Triamsinolonivoiteen analyysi HPLC ja UHPLC analyysilaitteis-

toilla. Voiteen sisältävien yhdisteiden (triamsinoloni, metyylipara-

beeni, triamsinoloni asetonidi, hydrokortisoni asetaatti ja propyyli-

parabeeni) erottuminen tapahtuu UHPLC:llä 1.15 minuutissa kun 

HPLC:llä erottuminen vie noin 8 min. [22] 

3.4 Parametrit 

Nestekromatografinen analyysi antaa tulokseksi kromatogrammin, jossa näytteen 

kukin komponentti esiintyy piikkinä, jonka ala vastaa yhdisteen konsentraatiota 

tai massaa. Kromatogrammin analysoinnilla voidaan määrittää parametreja, joista 

saadaan tietoa menetelmän tehokkuudesta ja yhdisteiden ominaisuuksista. Yhdis-

teiden ominaisuuksista kertovat parametrit kuten pKa ja log D auttavat ennusta-

maan niiden käyttäytymistä nestekromatografiassa. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914005003942
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3.4.1 Retentiokerroin 

Retentiokerroin (tai kapasiteettikerroin) k’ kuvaa näytteen komponentin stationää-

rifaasissa viettämää aikaa suhteessa liuosfaasissa vietettyyn aikaan. Se voidaan 

määrittää kullekin komponentille sen retentioajasta tR ja kolonnin kuolleesta ajasta 

t0 seuraavan yhtälön mukaisesti. [10] 

                (1) 

jossa k’ retentiokerroin, - 

tR retentioaika, min 

 t0 kolonnin kuollut aika, min 

Kolonnin kuollut aika määritetään usein hetkestä, jolloin pohjaviivassa näkyy liu-

ospiikki. Mikäli kolonnin kuollut tilavuus Vm on määritelty, voidaan kuollut aika 

laskea myös sen avulla. [12] 

   
  

 
    (2) 

jossa Vm kolonnin kuollut tilavuus, ml 

 F virtausnopeus, ml/min 

Viereisten piikkien retentiokertoimista voidaan laskea niiden välinen erotustekijä 

α seuraavan kaavan mukaisesti. [12] Erotustekijä kuvaa osittain sitä, kuinka hyvin 

vierekkäiset piikit erottuvat toisistaan. 

  
   

   
    (3) 

jossa α erotustekijä, - 

k’1 ja k’2 piikkien 1 ja 2 retentiokertoimet, - 

3.4.2 Resoluutio 

Resoluutio Rs määrittelee kahden vierekkäisen piikin välisen erottumisen. Reso-

luutio voidaan laskea piikkien pohjaleveyksistä wt, mikäli piikkien muodot ja ero-
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tus ovat riittävän hyviä, jotta niiden retentioajat ja koko piikin leveys on määritet-

tävissä. [12] 

   
            

         
   (4) 

jossa Rs resoluutio, - 

tR,1 ja tR,2 retentioajat piikeille 1 ja 2, min 

 wt,1 ja wt,2 piikin pohjaleveydet piikeille 1 ja 2, - 

Piikeille, jotka menevät osittain päällekäin voidaan resoluutio määrittää piikkien 

leveyksistä niiden puolesta välissä w1/2. [12] 

   
               

  
 
  
   

 
  

   (5) 

jossa w1/2,1 ja w1/2,2 piikin 1 ja 2 leveys niiden puolessa välissä 

Mikäli Rs<1 ei kyseisten piikkien välillä voida tehdä luotettavaa erotusta ja tunnis-

tusta. Menetelmäkehityksessä Rs≥1.5 pidetään usein suositeltavana minimi-

resoluutiona kullekin piikkiparille. [23] Kromatogrammin huonoiten erottuvat pii-

kit eli kriittinen piikkipari otetaan usein tarkastelun alle ja sen resoluutiota pyri-

tään parantamaan erotuksen olosuhteita muuttamalla [12]. 

Tarkempi tieto resoluutiosta saadaan arvioimalla piikkien häntimistekijöitä H. 

Häntimistekijän kasvu voi myös kertoa kolonnin kunnon heikkenemisestä. Se 

voidaan laskea piikin leveydestä 5 %:n korkeudelta w0,05 (Kuva 5). 

  
     

      
    (6) 

jossa w0,05 piikin leveys 5 %:n korkeudella 

 wetu piikin etuosan leveys 5 %:n korkeudella 
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Kuva 5 Häntimistekijä voidaan laskea piikistä vertailemalla piikin koko 

leveyttä sen etuosan leveyteen 5 %:n korkeudesta. 

3.4.3 pKa 

Happo- ja emäsvakiot kertovat kuinka suuri osa yhdisteestä ionisoituu happamas-

sa tai emäksisessä vesiliuoksessa. Happovakio Ka määritetään sen vesiliuoksessa 

tapahtuvan protolysoitumisreaktion mukaisen tuotteiden ja lähtöaineiden konsent-

raatioiden suhteena. [24] 

            (7) 

   
[  ] [  ]

[  ]
   (8) 

Ionisoitumisaste esitetään usein happovakion negatiivisena logaritmina, pKa-

arvona. 

               (9) 

Vastaavasti emäsvakio Kb muodostetaan emäksen protolysoitumisreaktion avulla 

tuotteiden ja lähtöaineiden konsentraatioiden suhteena. 

            (10) 

   
[   ]

[ ] [  ]
    (11) 
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Usein kuitenkin myös emäksen ionisoitumisaste esitetään happovakion avulla 

pKa-arvona. 

                 (
[  ] [ ]

[   ]
)  (12) 

Happoa sisältävän liuoksen pH:n noustessa siirtyy yhtälön 6 tasapaino ionisten 

reaktiotuotteiden puolelle, jolloin liuos sisältää vähemmän neutraaleja happomo-

lekyylejä HA. Vastaavasti emästä sisältävän liuoksen pH:ta laskiessa kääntyy yh-

tälön 9 tasapaino varautuneen emäksen puolelle, jolloin liuokseen syntyy paljon 

ionisia BH
+
-molekyylejä. [24] Kun tiettyä yhdistettä sisältävän liuoksen pH on 

yhtä suuri kuin kyseisen yhdisteen pKa-arvo, on yhdiste on puoliksi ionisoitunut, 

eli liuoksessa on yhtä suuri konsentraatio ionisoituneita ja neutraaleja molekyyle-

jä. [12] Kokonaisvaraukseltaan neutraali yhdiste voi myös sisältää erimerkkisiä 

varauksia, jotka aiheuttavat yhdisteen poolisuuden ja vaikuttaa täten retentio-

aikoihin. 

Yhdisteen vesiliukoisuuteen vaikuttaa sekä sen neutraalien molekyylien liukoi-

suus että huomattavasti helpommin liukenevien ionisten molekyylien liukoisuus. 

Neutraalien ja ionisten molekyylien suhteen kertova pKa-arvo kuvastaa siis myös 

yhdisteen liukoisuutta. [24] Käänteisfaasikromatografiassa tulee ottaa huomioon 

pH:n vaikutus sekä yhdisteen hydrofobisuuteen että liuokoisuuteen. [20] 

Käänteisfaasikromatografiassa yhdisteen retentioaika kasvaa sen hydrofobisuuden 

kasvaessa, sillä silloin yhdisteellä on taipumus pidättäytyä stationäärifaasin vesi-

pohjaisen ajoliuoksen sijaan. Käänteisfaasikromatografiassa pyritään yhdisteiden 

neutraalisuuteen, sillä varaukseton yhdiste on hydrofobisempi. [12] Emäksisiä yh-

disteitä halutaan ajaa emäksisissä olosuhteissa, jolloin ne ovat neutraaleja silloin, 

kun taas happamat yhdisteet ovat neutraaleja happamissa olosuhteissa. Kolonnien 

pH-kestävyys saattaa kuitenkin rajoittaa happamien tai emäksisten olosuhteiden 

käyttöä. Ajoliuoksen pH pyritään myös valitsemaan niin, että se ei olisi pKa-

pisteen lähettyvillä vaan stabiililla alueella, jotta pienet pH muutokset eivät vai-

kuttaisi piikkien retentioaikoihin. Happo on neutraali ja emäs ionisoitunut, kun 

liuoksen pH on kaksi yksikköä pienempi kuin pKa. Vastaavasti kaksi yksikköä 

pKa-pisteen yläpuolella happo on ionisoitunut ja emäs neutraalissa muodossa. [25] 
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3.4.4 Log D 

Distribuutiokerroin log D kertoo yhdisteen ionisoituneiden ja neutraalien muoto-

jen konsentraatioiden suhteen faasien välillä. Koska varautuneen komponentin 

poolisuus riippuu sen varausasteesta, on log D-arvo hyvä poolisuuden mittari. Log 

D esitetään yleensä pH:n funktiona. [25] Kuva 7 näkyy tunnetun tulehduskipu-

lääkkeen vaikuttavan aineen asetyylisalisyylihapon distribuutiokerroin. Asetyyli-

salisyylihapon pKa-arvo on noin 3,5 (Kuva 6), joten pH:ssa 1,5 se on lähes neut-

raali ja pH:ssa 5,5 hydroksyyliryhmästään lähes täysin negatiivisesti varautunut. 

Log D muuttuu tällä välillä arvosta 1,3 arvoon -1,5 eli asetyylisalisyylihappo on 

varautuneena noin 600 kertaa poolisempi kuin neutraalina. Käänteisfaasi-

HPLC:ssä asetyylisalisyylihappo viipyy poolittomassa stationäärifaasissa sitä 

kauemmin mitä poolittomampi se on. 
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Kuva 6 Ylhäällä asetyylisalisyylihapon rakennekaava ja alhaalla neutraalin 

ja varautuneen muodon konsentraatio-osuudet prosentteina pH:n 

funktiona. Hydroksyyliryhmästään varautunut muoto on esitetty si-

nisellä ja neutraali muoto punaisella. [26] 

Kuva 7 Asetyylisalisyylihapon distribuutiokerroin log D pH:n funktiona. 

[26] 

3.4.5 Pohjaluku 

Teoreettinen pohjaluku N kertoo kolonnin tehokkuuden. Se voidaan määrittää 

kromatogrammista yksittäisen piikin retentioajasta ja pohjaleveydestä. 
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      (13) 

jossa N teoreettinen pohjaluku, -  

Usein kuitenkin piikin pohjaleveys on hankala määrittää suuren pohjakohinan 

vuoksi, jolloin pohjaluku voidaan laskea piikin leveydestä sen puolesta välistä. 

       
  

  
 

     (14) 

Tehokkaan kolonnin pohjaluku on korkea, mikä voidaan saavuttaa kapeilla pii-

keillä [23]. Vierekkäisten piikkien ero kasvaa piikkien kaventuessa, jolloin ero-

tuksen resoluutio parantuu. [12] 

Kolonnin pohjaluku määräytyy pitkälti kolonnin ominaisuuksista. Siihen pystyy 

parhaiten vaikuttamaan säätämällä virtausnopeutta, kolonnin pituutta ja partikke-

likokoa. [12] Kolonnin pohjaluku on suoraan verrannollinen kolonnin pituuden L 

ja partikkelihalkaisijan dp suhteeseen. [20] 

  
 

  
    (15) 

jossa L kolonnin pituus, mm 

 dp partikkelihalkaisija, mm 

3.4.6 Van Deemterin yhtälö 

HPLC:n tehokkuutta on mahdollista kuvata myös Van Deemterin yhtälön avulla, 

joka esittää diffuusion ja aineensiirtokertoimen vaikutuksen teoreettisen pohjan 

korkeuteen HETP (Height Equivalent to a Theoretical Plate). [10] 

       
 

 
                       (16) 

jossa HETP teoreettinen pohjan korkeus, µm 

A Eddy diffuusio, - 

 B aksiaalinen diffuusio, - 

 Cstationääri aineensiirtokerroin stationäärifaasissa, - 
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Celuentti aineensiirtokerroin eluentissa, - 

u liuosfaasin lineaarinen virtausnopeus, mm/min 

Liuosfaasin lineaarinen virtausnopeus u kuvaa kolonnin pituuden ja kuolleen ajan 

suhdetta. 

  
 

  
    (17) 

Teoreettinen pohjan korkeus vastaa kolonnin pituuden suhdetta teoreettiseen poh-

jalukuun. [10]  

     
 

 
    (18) 

Eddy diffuusio eli pyörrediffuusio A syntyy, kun liuos virtaa epätasaisesti pakatun 

kolonnin läpi aiheuttaen radiaalisen ja aksiaalisen konsentraatiogradientin. Epäta-

saisesti pakatut partikkelit sekoittavat liuoksen virtausreittejä aiheuttaen poik-

keamia virtausnopeuksissa, jotka johtavat liuoskonsentraation epätasaiseen ja-

kaumaan. [27] Eddy diffuusio on nähtävissä erityisesti halkaisijaltaan pienissä ko-

lonneissa, joissa neste pääsee kulkemaan kolonnin reunoja pitkin huomattavasti 

helpommin kuin tiheään pakatussa keskiosassa (Kuva 8). [10] 

Kuva 8 Eddy diffuusiota syntyy, kun lähellä kolonnin seiniä kulkevat par-

tikkelit pääsevät etenemään helpommin ja saavuttavat näin suu-

remman virtausnopeuden. [10] 

Aksiaalinen eli pitkittäissuuntainen diffuusio B kuvaa molekyylien satunnaista 

liikehdintää, joka esiintyy etenkin liuosfaasin matalilla virtausnopeuksilla la-

minaarin virtauksen virtausprofiilin vuoksi. Korkean diffuusionopeuden omaavat 
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eluenttiin liuenneet partikkelit pyrkivät diffuntoitumaan aksiaalisesti, jolloin ko-

lonnin läpi kulkeva näytevyöhyke leviää. Tämä on nähtävissä piikkien leventymi-

senä. [16] Korkeilla virtausnopeuksilla voidaan aksiaalinen diffuusio jättää huo-

miotta. [9] 

Aksiaaliseen diffuusioon vaikuttaa liuoksen diffuusiokerroin Dm sekä kolonnin 

pakkaamisen säännöllisyys γ. [28] 

           (19) 

jossa γ vakio kolonnin pakkaamiselle, - 

 Dm diffuusiokerroin, m
2
/s 

Diffuusiokerroin on diffuntoitumisen ajava voima eli se kuvaa komponenttien lii-

kehdintää nestefaasissa. Se on riippuvainen liuoksen lämpötilasta T ja viskositee-

tista η ja voidaan määrittää kullekin liuenneelle komponentille seuraavan yhtälöön 

mukaisesti. [28] 

   
   

    
     (20) 

jossa kB Boltzmannin vakio, J/K 

 T lämpötila, K 

 η liuosfaasin viskositeetti, kg/(m s) 

 d liuenneen molekyylin halkaisija, m 

Kolonnin teoreettisen pohjan korkeus määräytyy pitkälti aineensiirtokertoimien 

voimakkuudesta. Aineensiirtokerroin partitiokromatografiassa syntyy näytteen 

suhteellisesta liukenemisominaisuuksista nestemäiseen stationäärifaasiin tai 

eluenttiin ja adsorptiokromatografiassa näytteen partikkelien adsorboitumisesta 

stationäärifaasin pinnalle. Esimerkiksi lämpötilan nostolla voidaan kasvattaa ai-

neensiirtoa faasien välillä. [9] 

Mitä pienempi teoreettinen pohjan korkeus on, sitä suurempi on pohjaluku, eli sitä 

tehokkaampi kolonni on. Pohjan korkeutta voi merkittävästi pienentää pakkaamal-

la kolonni pienemmillä partikkeleilla. Tällöin myös käyrän muoto pysyy lähes ta-

saisena suuremmillakin virtausnopeuksilla (Kuva 9). [22] 
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Kuva 9 Van Deemterin käyrät (HETP) eri virtausnopeuksilla (linear veloci-

ty) partikkelikoon dp ollessa 1.7 µm, 3 µm, 5 µm ja 10 µm. [22] 
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4 Epäpuhtausmenetelmän kehittäminen lääkeaineelle LC:llä 

Lääkevalmisteanalytiikka on kallista ja aikaa vievää, mutta jatkuvassa käytössä 

tehokas menetelmä säästää laboratorion aikaa merkittävästi. [29] Epäpuhtausme-

netelmä kehitetään usein lääkeaineen stabiilisuuden seuraamiseksi. Menetelmässä 

tulisi näkyä kaikki epästabiilisuudesta aiheutuvat hajoamistuotteet ja epäpuhtau-

det, joiden havainnoimiseksi tehdään kestävyyskokeita. [7]  

Epäpuhtausmenetelmän tarkoitus ei varsinaisesti ole määrittää aktiivisten lääkeai-

neiden pitoisuutta vaan erottaa kaikki epäpuhtaudet toisistaan ja määrittää niiden 

pitoisuudet. Tämän vuoksi epäpuhtausmenetelmässä käytetään erityisen vahvoja 

näyteliuoksia tai injektoidaan suuria määriä näytettä kolonniin, jotta pienimmätkin 

epäpuhtauspiikit saadaan näkyviin. 

4.1 Menetelmäkehityksen kulku 

Epäpuhtausmenetelmän kehittaminen sisältää näytteen esikäsittelyn, näytepiikkien 

tunnistamisen, erotusolosuhteiden valinnan, kvantitioinnin ja lopuksi menetelmän 

validoinnin. [12] Uutta menetelmää kehittäessä on hyvä tehdä huolellinen kirjalli-

suuskatsaus aiemmin luotuihin menetelmiin. Epäpuhtausmenetelmää kehittäessä 

saatavilla saattaa olla lääkkeelle tehty pitoisuusmenetelmä, jonka olosuhteita voi-

daan käyttää alkuarvauksena. Mikäli aiempaa tutkimusta ei ole tai se on puutteel-

lista tulee olosuhteille tehdä alkuarvaukset, joiden pohjalta menetelmää lähdetään 

kehittämään tai tutkimaan systemaattisesti kaikki erotukseen vaikuttavat tekijät. 

[29] 

Kuvassa 10 on Snyder et. al (1997, s.2) laatiman HPLC menetelmäkehitysrungon 

pohjalta tehty kaavio, josta ilmenee yleinen menetelmäkehityksen kulku. Kuvan 

viides kohta on yleensä menetelmäkehityksen aikaavievin osio pitäen sisällään 

mm. lämpötilan, gradientin ja virtausnopeuden säädön. Olosuhteiden muutosten 

vaikutuksia kromatogrammiin on mahdotonta täysin ennustaa, jonka vuoksi uuden 

analyysin parametrit säädetään aina edellisten analyysien tulosten perusteella. [12] 
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Kuva 10 HPLC menetelmäkehityksen runko. Kohta 5 on yleensä menetel-

mäkehityksen aikaavievin osio. 

4.1.1 Näytepiikkien tunnistaminen 

Kuvan 10 ensimmäinen kohta pitää sisällään kaiken tiedon keräämisen lääkeval-

misteesta, mukaanlukien kromatogrammin näytepiikkien tunnistamisen. Lääkeai-

neiden lisäksi kaikki valmisteen epäpuhtaudet ja hajoamistuotteet tulee eritellä. 

Riippuen epäpuhtauden tai hajoamistuotteen ominaisuuksista ne voidaan lajitella 

orgaanisiin ja epäorgaanisiin aineisiin tai jäännösliuottimiin. Epäpuhtauden pitoi-

suudesta (liite I) riippuen ne tulee lajitella tunnettuihin ja tunnistamattomiin spesi-

fioituihin yhdisteisiin tai ei-spesifioituihin yhdisteisiin. Epäpuhtauksien ja ha-

joamistuotteiden tunnistamiseen voidaan käyttää UV-spektrejä. [5] 
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4.1.2 Näytteen esikäsittely 

Nestekromatografista analyysia varten tulee lääkevalmisteen tutkittavat yhdisteet 

liuottaa sopivaan liuottimeen. Liuotuksen takoituksena on saada kirkas ja homo-

geeninen näyteliuos, joka sisältää absoluuttisesti oikean määrän tutkittavia yhdis-

teitä. Liuotusta voidaan tehostaa esimerksi lämmön avulla tai käyttää erilaisia uut-

totekniikoita kuten Soxhlet- tai ultraäääniuutto. [30] 

Näyte- ja ajoliuokset suodatetaan tarvittaessa mikrohuokos- tai ultrahuokosmem-

raanisuodattimella. HPLC laitteiston ajoliuokset suodatetaan tyypillisesti 0,45 µm 

membraanisuodattimella, mutta UHPLC laitteistoon suositellaan käytettäväksi 

0,2 µm membraanisuodatusta tukkeutumien estämiseksi. [30, 31] Suurten ajoliu-

osmäärien suodattaminen sujuu helpoiten vakuumisuodatuslaitteistolla, joka hyö-

dyntää alipainetta nesteen virtauksen tehostamiseen kalvon läpi. Tarvittaessa esi-

merkiksi näytematriisin aiheuttamat häiriöpiikit voidaan poistaa esikolonnia käyt-

tämällä. Adsorbenttimateriaalilla täytetty esikolonni pidättää epätoivotut yhdisteet 

näytteen siirtyessä analyysikolonniin, mutta pidentää analyysiaikaa. [30] 

4.1.2 Kolonnin valinta 

Käytettävä kolonnityyppi ja sen pakkausmateriaali vaikuttavat merkittävästi me-

netelmän luonteeseen ja selektiivisyyteen. Usein kolonni on lasinen ja sen liittimet 

ruostumatonta terästä. Kolonnin dimensiot vaikuttavat analyysin kestoon ja syn-

tyviin vastapaineisiin. Sisähalkaisijan pienentyessä paine kasvaa ja kolonnin pi-

tuuden kasvaessa retentioajat kasvavat. 

Kolonnia valittaessa tulee pakkausmateriaalin lisäksi selvittää partikkelikoko, 

muoto ja huokoskoko. Kolonnin erotustehokkuuteen ja spesifisyyteen vaikuttaa 

merkittävästi pintamodifiointi kuten ristisilloitus, silylointi ja funktionaalisten 

ryhmien kiinnitys. Ääriolosuhteissa työskennellessä on hyvä selvittää erityisesti 

pintamodifioitujen kolonnien pH-kestävyys. [21] 

Käänteisfaasi erotuksessa käytetään usein silikapohjaisia kolonneja, joissa sta-

tionäärifaasi on sidottu kovalenttisesti silanoliryhmän kautta kantajamateriaaliin. 

[12] Silanolit kestävät korkeita paineita, mutta aiheuttavat usein häntimistä piik-
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keihin sekä saattavat hajota tai hydrolysoitua emäksisissä olosuhteissa. [19, 32] 

Pedin luhistuminen korkeissa pH-olosuhteissa johtuu pääosin silikaryhmien liu-

kenemisesta. [32] 

Polymeeripohjaiset kolonnimateriaalit kestävät useimmiten laajalla pH-alueella, 

mutta niiden tehokkuus ja kapasiteetti ovat silikakolonneja heikompia. [19] Poly-

meerien hiiliketjujen pituuden kasvaessa kolonnin hydrofobisuus kasvaa, mikä 

parantaa yhdisteiden retentoitumista. [29] Esimerkiksi Watersin UHPLC:lle suun-

natuissa BEH-kolonneissa (Bridget ethane hybrid) ja HPLC:lle tarkotetuissa suu-

remman partikkelikoon XBridge-kolonneissa yhdistyvät polyymeri- ja silikapoh-

jaisten materiaalien edut, kun stabiilisuutta on parannettu sitomalla silikaryhmiin 

kiinnittyneet metyyliryhmät toisiinsa (Kuva 11). [19] BEH-kolonnit kestävät koko 

pH asteikolla 1-12, mikä mahdollistaa monipuolisen menetelmäkehityksen. [29] 

Kuva 11 Rakennekuva BEH-kolonnista, jossa silikaryhmiin kiinnittyneet 

metyyliryhmät on sidottu toisiinsa. [29] 

BEH-kolonneihin voidaan sitoa hiiliketjuja tai erityistä selektiivisyyttä antavia 

ryhmiä, kuten fenyyliryhmä (Kuva 12c). Hyvän piikin muodon ja tehokkuuden 

antava C18-kolonni (Kuva 12a) on usein menetelmäkehityksen ensimmäinen vaih-

toehto. Lyhyemmän hiiliketjun C8-kolonni (Kuva 12b) tarjoaa hieman alhaisem-

man hydrofobisuuden kuin vastaava C18-kolonni. [29]  
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Kuva 12 a) BEH C18 b) BEH C8 c) BEH Phenyl  

4.1.3 Ajoliuosten valinta 

Käänteisfaasi-HPLC:ssä käytetään ajoliuoksina vesipohjaista liuotinta (A) sekä 

orgaanista liuotinta (B). Yhdisteiden retentoituminen riippuu valittavista liuoksista 

sekä niiden liuotinvahvuudesta. Liuotinvahvuus kasvaa kun vähemmän pooli-

semman B-liuoksen osuus kasvaa. [12] 

Orgaanisen liuottimen valintaan vaikuttavat erityisesti liuoksen poolisuusindeksi, 

viskositeetti, UV cutoff-luku ja liuokoisuus veteen (liite II). Poolisuusindeksi ker-

too liuoksen suhteellisen poolisuuden ja UV cutoff-luku aallonpituuden, jolla liu-

oksen absorbanssi 1 cm:n matkalla on 1 AU. [33] Asetonitriili ja metanoli ovat 

yleisimmin käytetyt orgaaniset liuottimet. Asetonitriilin (µ=0.37           

cP = 3.7∙10
-4

 Pa s) viskositeetti on metanolia (µ=0.60 cP = 6∙10
-4

 Pa s) pienempi, 

joten asetonitriili aiheuttaa vähemmän vastapainetta. Metanolin (λ=210 nm) UV 

cutoff on myös korkeampi kuin asetonitriilillä (λ=190 nm), mikä rajoittaa matali-

en aallonpituuksien UV detektoinnin käyttöä. [12, 33] Asetonitriilin käyttö or-

gaanisena liuoksena myös parantaa silikapohjaisten kolonnien kestävyyttä kor-

keissa pH:ssa vähentäen silikaryhmien liukenemista. [32] 
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Liuottimen pH vaikuttaa merkittävästi happamien ja emäksisten yhdisteiden reten-

toitumiseen, jonka vuoksi tulee ainakin vesipohjaiseen liuottimeen lisätä puskuri-

suolaa pH:n tasaamiseksi. Puskurisuolaa lisätään myös liuoksen ionivahvuuden 

kasvattamiseksi. Ionivahvuus voi parantaa merkittävästi erityisesti kationisten 

komponenttien retentoitumista estämällä kationin ja kolonnimateriaalin välillä ta-

pahtuvaa ioninvaihtoa. [12] 

Mikäli kolonni ei ole käytössä, tulee puskuriliuos huuhdella pois puhtaalla vedellä 

kolonnin tukkeentumisen estämiseksi. Suola voi myös saostua kolonniin, mikäli 

orgaanisena faasina käytetään yli 90 %:sta asetonitriiliä. [34] Liuokseen voi tarvit-

taessa lisätä myös esimerkiksi trietyyliamiinia, mikä joissakin tapauksissa voi vä-

hentää piikkien häntimistä. [18] 

4.1.4 Lämpötila 

Myös lämpötilalla voidaan vaikuttaa analyysin erotustehokkuuteen. Käänteis-

faasikromatografiassa ajoliuosten viskositeetit pienenevät lämpötilaa nostettaessa, 

jolloin vastapaine pienenee ja analyysin virtausnopeutta voidaan halutessa nostaa 

tai ottaa käyttöön pidempi kolonni. Lämpötilan nostaminen pienentää liuoksen 

pintajännitystä ja dielektrisyysvakiota, mikä lyhentää komponenttien retentiota ja 

nopeuttaa näin analyysiä. Lämpötilan vaikutuksella yhdisteiden retentioihin saat-

taa olla eroavaisuuksia, mikä voi aiheuttaa joidenkin piikkien retention heikkene-

mistä. [28] 

4.1.5 Gradientin säätö 

Aluksi on suositeltavaa selvittää mahdolliset liuottimesta tulevat piikit tai ongel-

mat pohjaviivassa ajamalla lineaarinen gradientti näytteellä, joka ei sisällä tutkit-

tavaa lääkeainetta. Usein gradienttiajoissa pohjaviiva nousee vähitellen orgaanisen 

liuottimen korkeamman UV absorbanssin vuoksi. Mikäli pohjaviivan nousu on 

niin jyrkkää, että se hankaloittaa piikkien tunnistusta, voidaan vesiliuottimeen li-

sätä UV absorbanssin omaavaa hydrofobista, näytteen komponenttien kanssa rea-

goimatonta yhdistettä kunnes vesiliuottimen UV absorbanssi nousee orgaanisen 

liuottimen tasolle tai käyttää sopivaa referenssiaallonpituutta. [12] 
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Mahdolliset kolonnista, laitteistosta tai lääkeaineesta aiheutuvat rajoitukset liuot-

timien minimi ja maksimi konsentraatioissa tulee selvittää. Tämän jälkeen ajetaan 

näytteellä riittävän pitkä lineaarinen gradientti koko sallitulla konsentraatioalueel-

la, jotta nähdään piikkien eluoituminen. Lineaarisen ajon perusteella voidaan päät-

tää alku- ja loppuolosuhteet niin, että alun turhaa aikaa vältetään aloittamalla ajo 

liuotinsuhteella, jossa ensimmäisen piikin k>1 yhtölön 1 mukaisesti. Loppukon-

sentraatio tulee olla niin korkea, että kaikki piikit eluoituvat ulos kolonnista. [12] 

Lineaarisesta gradientista nähdään ongelmakohdat eli liian lähekkäin eluoituvat 

piikit. Kriittisten piikkiparien resoluutiota on mahdollista parantaa loiventamalla 

gradienttia näistä kohdista. [12] Gradientin säädön apuna on mahdollista käyttää 

myös esimerkiksi DryLab® ohjelmistoa, jolla gradientin muoto ja erotusolosuh-

teet voidaan mallintaa laskennallisesti. [35] 

Menetelmää kehittäessä on suositeltavaa nostaa orgaanisen faasin pitoisuus kor-

kealle ja pitää siellä kunnes voidaan varmistua, että kaikki piikit tulevat ulos ei-

vätkä huomaamatta kerry koloniin. [12]  

4.1.6 Kvantitiointi ja mittaustaajuuden säätö 

Menetelmän tulee kvantitoida halutut piikit luotettavasti näytematriisista ja muista 

piikeistä. Hyvä menetelmä pystyy kvantitoimaan myös pieninä pitoisuuksina ole-

vat yhdisteet ja antamaan niille lineaarisen vasteen. [12] Kvantitioinnin testaus 

kuuluu osaksi validointia (kappale 5.1.3), mutta myös menetelmäkehityksessä tu-

lee kvantitioinnin parametrit optimoida. 

HPLC ja UHPLC laitteistoissa kvantitiointiin käytetään yleisimmin UV detekto-

ria. Se mittaa kolonnin ulostulevan nestevirran absorbanssia tietyllä aallonpituu-

della. UV:n antama signaali on verrannollinen nesteen sisältämien komponenttien 

konsentraatioon. Menetelmäkehityksessä tulee käytettävä aallonpituus valita näyt-

teen komponenttien UV spektrien mukaan niin, että komponentit antavat riittävän 

vasteen kyseisellä aallonpituudella. Käytetyt liuottimet eivät kuitenkaan saisi ab-

sorboida merkittävästi valitulla aallonpituudella peittäen alleen näytteen. [12, 36] 

Aallonpituuden lisäksi detektorin mittaustaajuus tulee optimoida. UHPLC:llä pii-

kit ovat yleensä HPLC:tä kapeampia, jolloin taajuutta tulee mahdollisesti lisätä 
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piikkien kulmikkuuden ja leviämisen estämiseksi. Vähintään 20 Hz:n taajuus on 

suositeltavaa, mutta suuri taajuus kasvattaa kerättävän datan kokoa. Herkkyyttä 

voidaan hiljalleen kasvattaa kunnes se ei enää paranna resoluutiota eli kun piikit 

eivät merkittävästi kavennu. [37, 36] 

4.2 HPLC menetelmän siirto UHPLC:lle 

Mikäli olemassa oleva HPLC menetelmä halutaan siirtää UHPLC:lle voidaan me-

netelmän kehityksessä lähteä liikkeelle HPLC-menetelmän olosuhteista. Vastaava 

näytteen esikäsittely ja saman kolonnimateriaalin ja liuottimien käyttö molemmis-

sa menetelmissä takaa kromatogrammin profiilin säilymisen ja täten helpottaa 

piikkien tunnistamista. Parhaimman erotuksen saamiseksi tulee kuitenkin mene-

telmäkehityksessä edetä järjestelmällisesti poissulkematta olosuhteiden muutok-

sia. 

Wang et. al [38] kehittivät käänteisfaasi-UHPLC menetelmän antrakinonijohdan-

naisten kvantitiointiin olemassa olevan HPLC-menetelmän pohjalta. Tavoitteena 

oli kriittisen piikkiparin resoluution ja piikin puhtauden parantaminen. Detektorin 

aallonpituus, stationäärifaasin materiaali (C18) sekä käytettävät liuottimet (0,1 % 

fosforihappo ja metanoli) pidettiin vakiona. HPLC ja UHPLC menetelmissä käy-

tetyt olosuhteet on vertailtavissa taulukossa 1. 

Taulukko 1 Vertailu HPLC ja UHPLC menetelmissä käytetyistä olosuhteista. 

  Pituus/halkaisija Org. liuotin B Virtausnopeus V(Inj.) T 

HPLC 250/4,6 mm MetOH, B%=85 1 ml/min 0,01 ml 25 °C 

UHPLC 50/2,1 mm MetOH, B%=69 0,75 ml/min 0,001 ml 35 °C 

Menetelmän siirto UHPLC:lle paransi resoluutiota ja piikin puhtautta sekä lyhensi 

ajoa 24 minuutista kolmeen minuuttiin (Kuva 13). Orgaanisena faasina kokeiltiin 

metanolin sijaan asetonitriilia pienemmän vastapaineen saamiseksi, mutta ACN 

heikensi kriittisen piikkiparin erottumista. Virtausnopeus optimoitiin mahdolli-

simman nopean analyysin saamiseksi niin, että kriittisen piikkiparin erotus oli kui-

tenkin riittävää ja vastapaine ei ylittänyt kolonnin suositusrajoja. 
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Kuva 13 Antrakinonijohdannaisten kvantitiointi HPLC ja UHPLC menetel-

millä. A) Olemassa olevalla HPLC menetelmällä tehty analyysi, 

jossa kriittisen piikkiparin (piikit 1 ja 2) resoluutio ei ollut riittävä. 

B) Vastaava analyysi UHPLC menetelmällä, jossa kriittisen piikki-

parin resoluutio parantunut. [38] 

Dongre et. al [39] suorittivat vastaavanlaisen menetelmäsiirron HPLC:ltä 

UHPLC:lle analysoidakseen malarian hoitoon tarkoitetun lääkeaineen prima-

kiinifosfaatin sekä sen epäpuhtaudet toisistaan. HPLC menetelmässä käytetty par-

tikkelikooltaan 5 µm:n Kromasil C18-kolonni vaihdettiin UHPLC menetelmässä 

vastaavanlaisen kemiallisen ominaisuudet omaavaan 1,7 µm BEH C18 kolonniin. 

Vesiliuottimena käytettiin molemmissa 0,01 %:sta trifluorietikkahappoa ja or-

gaanisena liuottimena asetonitriiliä. Ajoparametrit on esitelty taulukossa 2.  

Taulukko 2 Vertailu HPLC ja UHPLC menetelmissä käytetyistä olosuhteista. 

  Pituus/halkaisija Org. liuotin B Virtausnopeus V(Inj.) T 

HPLC 250/4,6 mm ACN, B%=25 1 ml/min 0,01 ml 35 °C 

UHPLC 50/2,1 mm ACN, B%=25 0,5 ml/min 0,0008 ml 35 °C 

Taulukossa 2 esitetty isokraattisen HPLC menetelmän orgaanisen liuottimen 

osuus erotti epäpuhtaudet toisistaan, mutta viimeisen piikin ulostulo kesti 

46 minuuttia. Tämän vuoksi HPLC menetelmästä luotiin myös gradienttimene-

telmä, jolla viimeisen piikin ulostulo saatiin noin 25 minuutin kohdalle (Ku-

va 14 a). Isokraattinen UHPLC kuitenkin erotti kaikki piikit riittävällä resoluutiol-

la jo kahdessa minuutissa (Kuva 14 b). 
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Kuva 14 Primakiinifosfaatin ja sen kahden epäpuhtauden määritys HPLC ja 

UHPLC menetelmillä. A) Gradientti HPLC menetelmällä tehty 

analyysi, jossa viimeisen piikin retentio kohdassa tR=25,17 min. B) 

Isokraattinen UHPLC analyysi, jossa viimeisen piikin retentio koh-

dassa tR=1,8 min. [39] 
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5 Epäpuhtausmenetelmän validointi 

Epäpuhtausmenetelmän kehittämisen jälkeen tulee menetelmä validoida. Vali-

doinnin tarkoitus on tarkastaa, että menetelmä täyttää sille asetetut vaatimukset ja 

määrittää rajat, joissa olosuhteet voivat vaihdella heikentämättä analyysiä. [12] 

Vaatimukset voivat olla asiakkaan tai laboratorion asettamia, mutta usein suuri 

osa tulee viranomaisvaatimuksista.  

EU:n lainsäädännön mukaan lääkkeen valmistuksessa tulee noudattaa yleinmaa-

ilmallisia hyvien tuotantotapojen periaatteita (Good Manufacturing Practice, 

GMP). [40] GMP velvoittaa lääkkeen valmistajan luomaan laadunvalvontajärjes-

telmän, joka sisältää kyseessä olevan lääkevalmisteen kriittisten tekijöiden val-

vontaan vaaditut validointitoimenpiteet. [41] Euroopan komissio on laatinut direk-

tiivin 2003/94/EC, joka määrittelee GMP:n mukaiset toimintatavat ihmisille tar-

koitetun lääkkeen valmistuksessa. [40]  

Euroopan Unionin alueella tuotettujen lääkkeiden valvonnasta vastaa Euroopan 

lääkevirasto EMA (The European Medicines Agency). [42] Yhdysvalloissa 

GMP:n mukaista lääkkeenvalmistusta ja validointia valvoo FDA (United States 

Food and Drug Administration). [43] Ihmisille suunnattujen lääaineiden rekiste-

röinnistä vastaavan kansainvälisen yhtenäistämiskonferenssin ICH:n tavoitteena 

on yhtenäistää Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltojen lääketeollisuuden sääntelyvi-

ranomaiset. [44] ICH on julkaissut ohjeistukset lääkevalmisteiden validointia kos-

kien. [45] 

Validointi tulee tehdä aina kun uusi menetelmä on kehitetty tai jo olemassa olevaa 

menetelmää on muokattu niin, että sen suorituskyky on voinut muuttua. Validointi 

voidaan myös suorittaa supistettuna validointina tai verifikaationa, mikäli analyy-

sin laadussa on havaittu muutosta tai olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka vaiku-

tusta ei alkuperäisessä validoinnissa ole tutkittu. [46] 
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5.1 Kokeet 

Validointi osoittaa menetelmän sopivuuden vain aiottuun käyttötarkoitukseen, 

minkä vuoksi tarvittavat validointikokeet ja rajat tulee valita käyttökohteen mu-

kaan. Validointikokeita tehdään myös jo menetelmää kehittäessä, jotta tiedetään 

jo varhaisessa vaiheessa menetelmän ongelmat. Ennen virallisen validoinnin suo-

rittamista, tulee laatia validointisuunnitelma, jossa päätetään testattavat kokeet ja 

tulosten hyväksymisrajat. [12] 

Validointikokeissa tulee kaikki näytteet ja standardit liuottaa kuten menetelmää 

käyttäessä. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa liuoittamista käytettävään eluenttiin. 

Liuosvahvuuden tulisi olla sama kuin menetelmäohjeessa, jotta voidaan varmistua 

naytteenvalmistuksen toimivuudesta. [47] 

5.1.1 Spesifisyys 

Spesifisyyskokeilla testataan analyysin kyky määrittää yksiselitteisesti kaikkien 

näytematriisin sisältämien komponenttien olemassaolo. Kokeissa määritetään näy-

tematriisin eli liuottimen aiheuttama systemaattinen virhe, tutkittavien kompo-

nenttien piikkien puhtaudet sekä tunnettujen epäpuhtauksien erottuvuus ja identi-

fiointi. [45] 

Liuottimen aiheuttama systemaattinen virhe saadaan selville analysoimalla pelkkä 

liuotin kehitetyllä menetelmällä. Vertailemalla liuottimen ja näytteen kromato-

grammeja saadaan selville liuottimesta johtuvat piikit. Vastaavasti tunnetut epä-

puhtaudet identifioidaan ajamalla ainostaan kutakin epäpuhtautta sisältävä näyte 

menetelmällä tai lisäämällä epäpuhtausstandardia näyteliuokseen. [12]  

Piikin puhtaus tulee tutkia etenkin piikeiltä, joilla esimerkiksi häntimisen vuoksi 

on syytä epäillä, että piikin alle jää jokin epäpuhtaus. Puhtaus voidaan tutkia ver-

tailemma piikin eri kohdista otettuja UV-spektrejä piikin huipun UV-spektriin. 

Mikäli UV-spektri muuttuu esimerkiksi suuren piikin hännässä, on syytä epäillä, 

että piikin häntä sisältää pienen epäpuhtauden. [48] UV-spektrien avulla voidaan 

identifioida myös tunnetut piikit sekä luokitella minkä aineiden epäpuhtauksia 

tuntemattomat piikit ovat.  
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5.1.2 Systeemin soveltuvuus 

Systeemin soveltuvuus kertoo tutkittavan yhdisteen detektoinnin ja kvantitioinnin 

laadun. Se koostuu useasta testistä, jotka määrittävät laitteiston toistettavuuden ja 

menetelmän kromatografisen toimivuuden. Suositeltavaa on ainakin määrittää 

keskiarvo ja suhteellinen standardipoikkeama (RSD) usean rinnakkaisen injektion 

piikin pinta-alasta sekä laskea resoluutio ja kapasiteettivakio. Etenkin pitoisuus-

menetelmässä, joka usein sisältää vain yksittäisia piikkejä, on hyvä määrittää teo-

reettisten pohjien lukumäärä (N) ja piikkien häntimistekijät. Epäpuhtausmenetel-

mässä resoluution tai suhteellisten retentioaikojen määrittäminen kuvaa paremmin 

menetelmän suorituskykyä. [12] 

Mikäli RSD määritetään pääkomponenteista on suositeltu enimmäisvaihtelu 1-

2 %. [12, 47] Epäpuhtauksille ja muille kvantitointirajan lähellä oleville piikeille 

hyväksyttävä RDS on usein 5-15 %. [12] Epäpuhtausmenetelmässä pääpiikkien 

pitoisuus ylittää usein vasterajat, jolloin systeemin soveltuvuus määritetään jostain 

epäpuhtauspiikistä. 

Resoluutio (yhtälö 5) ja retentiokerroin (yhtälö 1) ovat CDER:n validointiohjeis-

tuksen [47] mukaan suositeltavaa olla > 2. Teoreettisten pohjien lukumäärä on 

laskettavissa kullekin piikille ja sen on suositeltavaa olla ≥ 2000. Tarkkuus heik-

kenee piikkien häntiessä, joten häntimistekijän (yhtälö 6) tulisi epäsymmetriselle 

piikille olla ≤ 2. [47] 

5.1.3 Kvantitiointi- ja havaitsemisrajat 

Kvantitiointiraja (Limit of Quantitation, LOQ) kertoo analysoitavan komponentin 

konsentraation vähimmäisvaatimuksen, jotta sen pitoisuus voidaan luotettavasti 

määrittää. [12] Kvantitiointirajalla vaaditaan usein, että piikin korkeus täyttää sig-

naalikohina-suhteen vähimmäisvaatimuksen S/N ≥10, jossa S on signaalin korke-

us ja N kohinan korkeus. Signaalikohina-suhde lasketaan kaavalla S/N=2H/h, jos-

sa H on piikin korkeus ja h kohinan korkeus. [49] 

Havaitsemisraja (Limit of Detection, LOD) kertoo mikä on pienin pitoisuus, jolla 

analysoitava aine antaa luotettavan vasteen. LOD ilmoitetaan usein signaaliko-
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hinasuhteena (S/N), joka kertoo piikin antaman vasteen ja pohjaviivan kohinan 

suhteen. [12] ICH:n mukaan signaalikohina-suhde tulee määrittää visuaalisesti tai 

detektorin vasteen ja kalibraatiosuoran kulmakertoimen avulla ja sen tulisi olla 

S/N ≥3. [45] 

Yhdysvaltain farmakopeian mukaan on suositeltavaa, että pitoisuudeltaan yli 

0,05 % epäpuhtaudet tulisi olla luotettavasti havaittavissa. [49] Mikäli epäpuhtaus 

on tuntematon, voidaan sen vastetta verrata lääkeaineen vasteeseen. Hajoamistuot-

teissa epäpuhtauden vastetta verrataan usein lääkeaineeseen, jossa hajoamista on 

tapahtunut, niiden UV-spektrien samankaltaisuuden vuoksi. 

5.1.4 Tarkkuus 

Analyysin tarkkuus kertoo kuinka tarkasti kehitetty menetelmä kertoo tutkitun 

yhdisteen pitoisuuden. Tarkkuutta heikentää epäedustava otos näytteestä, piikkien 

lomittuminen tai huono muoto, vertailustandardien epätarkka kalibrointi ja heikko 

analyysidatan käsittely kuten huono tai muuttuva integrointi. [12] 

Menetelmän tarkkuus voidaan määrittää eri tavoilla. Yksi tapa tarkkuuden määrit-

tämiseen on lisätä tunnettu määrä vaikuttavaa ainetta placebo valmisteeseen eli 

lääkevalmisteeseen, joka vastaa muuten täysin alkuperäistä lääkettä, mutta tutkit-

tava vaikuttava aine puuttuu. Standardia lisätään 80, 100, 120 % oletetusta tutkit-

tavan vaikuttavan aineen pitoisuudesta. [47]  

Epäpuhtausmenetelmää validoitaessa tarkkuus määritetään epäpuhtauspiikeille, 

lisäämällä epäpuhtausstandardeja näytteeseen ja vertaamalla niitä alkuperäiseen 

näytteeseen. Sekä alkuperäinen että tutkituilla epäpuhtauksilla korostettu näyte 

tulee valmistaa ja analysoida vähintään kolme kertaa, jotta valmistuksesta aiheu-

tuva epätarkkuus rajataan pois. [12] 

Epäpuhtauksien pitoisuudet määritetään ja lasketaan saantoprosentit, saantopro-

senttien keskiarvot, SD ja 95 % luottamusväli. Pitoisuuden määrittämiseen käyte-

tään epäpuhtausstandardista tehtyä kalibrointisuoraa. 
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5.1.5 Toistettavuus 

Menetelmän toistettavuus kertoo, kuinka paljon vaihtelua menetelmän tuloksissa 

on kun analyysejä toistetaan eri muuttujien vaihtuessa. Täsmällisyys voidaan ja-

kaa menetelmän toistettavuuteen, tasalaatuisuuteen ja uusittavuuteen. Tuloksena 

annetaan usein toistojen keskiarvo, SD ja RSD. [45] 

Menetelmän toistettavuus määritetään injektiotoistettavuudella eli herkkyydellä 

sekä analyysin toistettavuudella. FDA:n mukaan herkkyys määritetään ottamalla 

homogeenisestä näytteestä vähintään 6 injektointia ja määrittämällä toistojen 

RSD. RSD:n tulee olla enintään 1 %, mutta pienen pitoisuuden epäpuhtauksille 

voidaan sallia korkeampaa vaihtelua. [47] ICH ohjeistuksessa toistot kehotetaan 

suorittamaan vähintään kolmella eri vaihtelualueen kattavalla konsentraatiolla, 

joista kustakin tehdään 3 toistoa tai vähintään 6 toistolla, mikäli käytetään samaa 

pitoisuutta kuin näytteessä. [45] 

Tasalaatuisuuskokeissa tutkitaan laadullisten muutosten vaikutukset analyysiin. 

Laadullisia muutoksia on esimerkiksi analyysin tekijän, laitteiston tai kolonnin 

vaihtuminen. Tuloksia voidaan verrata usean saman valmistajan kolonnierien vä-

lillä, eri valmistajan vastaavaan kolonniin tai uuden ja käytetyn kolonnin välillä. 

[48] 

Uusittavuudessa testataan kuinka toistettavissa menetelmä on, mikäli se suorite-

taan eri laboratorioissa. Analyysit voidaan suorittaa yrityksen omissa tiloissa tai 

vertailulaboratorioissa. Uusittavuutta ei aina tutkita, mikäli tasalaatuisuuskokeet 

ovat antaneet luotettavat tulokset täsmällisyydestä. [47] 

5.1.6 Lineaarisuus 

Lineaarisuudella testataan kuinka UV vasteet muuttuvat pitoisuuksien suhteen. 

Mittaustulosten tulisi osua lineaariselle suoralle, kun analyysi suoritetaan vaihte-

lualueen sisällä. [12] Epäpuhtausmenetelmässä tulee UV vasteet testata epäpuh-
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tausstandardeja käyttämällä, sillä epäpuhtauden tai hajoamistuotteen ja vaikutta-

van aineen lineaarisuudet saattavat poiketa merkittävästi toisistaan. [47] 

Lineaarisuus esitetään kuvaajana, jossa eri vahvuisten standardiliuosten signaali-

vasteet konsentraation funktiona muodostavat suoran. Kuvan lisäksi tulisi ilmoit-

taa korrelaatiokerroin, leikkauspiste, kulmakerroin ja suhteellinen standardipoik-

keama. Lineaarisuuden vahvistamiseksi tulisi analysoida vähintään viisi eri vah-

vuista näytettä. [45]  

5.1.7 Vaihtelualue 

Vaihtelualue määritetään spesifisyys, tarkkuus ja lineaarisuustestien avulla. Vaih-

telualue kertoo tutkittavien komponenttien konsentraatiorajat, joiden sisällä tulok-

set ovat luotettavia ja osuvat lineaariselle alueelle. Vaihtelualue riippuu menetel-

mästä, mutta alueen on oltava niin laaja, että se pitää sisällään epäpuhtauksien ra-

portoinnin alarajan ja sallitun ylärajan. [45] 
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6 Työsuunnitelma 

UHPLC menetelmän tarkoitus oli parantaa jo olemassa olevan HPLC-menetelmän 

resoluutiota sekä lyhentää analyysiin kuluvaa aikaa. Analyysia voidaan nopeuttaa 

muuttamalla kolonnin dimensioita ja säätämällä gradienttia, mutta nopeuttaminen 

huonontaa usein resoluutiota. Tässä UHPLC-menetelmäkehityksessä analyysin 

nopeuttaminen ja resoluution parantaminen pyrittiin optimoimaan niin, että reso-

luution parantaminen tai vähintään säilyttäminen HPLC-menetelmän tasolla pide-

tään analyysiaikaa tärkeämpänä muuttujana. 

6.1 Menetelmäkehityssuunnitelma 

Koska tässä menetelmäkehityksessä on pohjalla kyseiselle lääkevalmisteelle kehi-

tetty HPLC-menetelmä, voidaan kappaleen 4.1 kuvan 10 ensimmäisissä kohdissa 

1-4 myötäillä HPLC-menetelmää. Erotusolosuhteiden optimoinnissa (kuva 10, 

kohta 5) selviävien ongelmien vuoksi tarvittavat muutokset näytteen esikäsittelys-

sä, detektorissa, kolonnissa tai erotusolosuhteissa tulee tarkastaa. 

Menetelmäkehitys aloitetaan selvittämällä kuinka täysin HPLC-menetelmää vas-

taavat olosuhteet ja gradientti käyttäytyvät UHPLC-laitteessa. Gradientti sääde-

tään Thermo Fisher Scientificin gradienttimenetelmän muunto-ohjelmalla [50] 

vastaamaan uuden pienemmän kolonnin dimensioita ja virtausnopeutta. HPLC-

menetelmän olosuhteet sekä alkuarvauksena käytettävät olosuhteet UHPLC-

menetelmässä on esitelty taulukossa 3 ja menetelmien gradientit kuvassa 15. 

Taulukko 3 Alkuarvauksena käytettävät UHPLC –menetelmän olosuhteet ver-

rattuna olemassa olevaan HPLC-menetelmään. 

  HPLC UHPLC 

T [°C] 40 40 

v [ml/min] 1,0 0,5 

Vinj [µl] 100 10 

Aallonpituus [nm] 220 220 

A-liuos KH2PO4 KH2PO4 

B-liuos ACN ACN 
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Kuva 15 HPLC ja UHPLC –menetelmien gradientit. Kuvassa HPLC (sini-

nen) ja UHPLC (punainen) B-liuoksen prosenttiosuudet esitetty 

ajan funktiona. 

Gradientin muokkaamiseen käytetään Drylab-ohjelmistoa, joka on matemaatti-

seen mallinnukseen perustuva optimointiohjelma. Drylab ei huomioi analyysissä 

tapahtuvia kemiallisia ilmiöitä, jonka vuoksi sitä käytetään vain suuntaa antavana 

ohjeistuksena gradientin säädössä. Drylab-mallinnusta varten suoritetaan näyte-

liuoksella eri lämpötiloissa lineaarisia gradientteja, joista saatavat piikkien alat 

syötetään ohjelmaan. 

UHPLC menetelmäkehityksessä edetään järjestelmällisesti selvittäen HPLC me-

netelmässä käytettyjen olosuhteiden sopivuus ja muokkaamalla tarvittaessa gra-

dienttia, lämpötilaa ja taajuutta kyseiselle epäpuhtausmenetelmälle sopivaksi. Va-

lidointikokeita suoritetaan jo menetelmäkehityksen aikana ja menetelmää muute-

taan tarvittaessa validointitulosten pohjalta. 

6.2 Validointisuunnitelma 

Lopulliset validointikokeet suoritetaan, kun epäpuhtausmenetelmä on valmis. Ky-

seiselle menetelmälle tehdyssä validointisuunnitelmassa (Taulukko 4) käytetään 

ICH-ohjeistukseen perustuvia käytäntöjä ja suosituksia, sekä laboratorion omia 

hyväksymisrajoja ja ohjearvoja. 
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Taulukko 4 Validointisuunnitelma kehitetylle epäpuhtausmenetelmälle. Vali-

dointisuunnitelmassa esitellään kehitetylle menetelmälle tehtävät 

validointikokeet, kokeisiin tarvittavat toistomäärät, analyyseistä 

määritettävät parametrit sekä parametrien hyväksymisrajat tai oh-

jearvot. Määritettävät parametrit ovat alojen standardipoikkeama 

SD, suhteellinen standardipoikkeama RDS ja keskiarvo Ka, kolon-

nin pohjaluku N (kaava 15), resoluutio Rs (kaava 5) ja signaaliko-

hinasuhde S/N. Lisäksi lineaarisuuskokeessa määritetään datapistei-

siin sovitetun suoran korrelaatiokerroin R
2
, y-akselin leikkauspis-

teen vaste y0 ja sen suhteutettu vaste y0/y*. 

Validointikoe Toistoja Parametrit Hyväksymisraja/ohjearvo 

Spesifisyys 1 Taustamatriisi                     

 

Aine A ja B 

Epäpuhtaus 2, 6 

ja 14 

Taustamatriisin häiritsevien 

piikkien erottuminen 

Aine A ja B puhtaita 

Menetelmä on spesifinen 

epäpuhtauksille 

Systeemin sovel-

tuvuus 

6 alan RSD 

N 

Rs (aine B ja epä-

puhtaus 7) 

RSD≤5% 

N>2000 

Rs>1,5 

DL 

QL 

1 

1 

S/N 

S/N 

S/N≥3 

S/N≥10 

Tarkkuus 3 Epäpuhtaus 6:n 

saanto 

Saanto 100±20 

Menetelmän tois-

tettavuus 

6 Ka 

SD 

RSD 

 

 

RDS≤5% 

Tasalaatuisuus 3 Ka 

SD 

RSD 

 

 

RDS≤20% 

Lineaarisuus ≥5 RSD 

R
2
 

y0 ja y0/y* 

 

R
2
≥0,98 

y0/y*<2% 
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7 Laitteisto ja liuokset 

Kaikki laboratoriokokeet suoritettiin Orionin Tutkimus- ja kehitysyksikön labora-

toriotiloissa. Liuosten valmistamisessa ja kokeiden suorittamisessa noudatettiin 

Orionin laatimia ohjeistuksia käyttäen puhtaita kemikaaleja, liuottimia ja työväli-

neitä. 

7.1 Laitteisto 

UHPLC laitteisto koostuu pumppumoduulista, automatisoidusta näytteenottimes-

ta, termostoidusta kolonnikammiosta ja detektorista (Kuva 16). Pumppumoduuli 

sisältää pumppujen lisäksi ilmanpoistajan ja automatisoidun puhdistusventtiilin. 

[17] 

Kuva 16 Agilentin UHPLC-laitteisto, joka koostuu useista yhteensopivista 

moduuleista. 

Detektorina käytettiin Agilentin diodirivi-detektoria (DAD), jonka deuterium-

lamppu operoi aallonpituusalueella 190-640 nm. [17] Mittausaallonpituudeksi va-

littiin 220 nm, jolloin liuottimet eivät absorboi valoa, mutta näytteen komponentit 
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antavat vasteen. Referenssiaallonpituudeksi valittiin 400 nm, jotta saadaan hillit-

tyä liuottimien suhteen muutoksen aiheuttama pohjaviivan vaeltelu. 

Analyysien ohjaus ja datan käsittely toteutettiin Agilentin OpenLAB kromatogra-

fian tietojärjestelmällä, joka koostuu Enterprise Content Manager (ECM) ja Inst-

rument Control Manager (ICM) puolista. ECM mahdollistaa kaiken datan hallit-

semisen ja koostamisen niin yrityksen eri toimipisteiden kuin yksikön eri kroma-

tografisten laitteiden välillä. Analyysilaitteistojen ohjaus hoituu ICM-puolella, 

joka mahdollistaa myös menetelmien luonnin ja datan käsittelyn. [51, 52] 

ICM-puolella kutakin UHPLC-laitteiston moduulia voidaan seurata ja ohjata reaa-

liaikaisesti (Kuva 17). Ohjelmistolla voidaan myös tehdä valmiita menetelmiä, 

jonka mukaan ohjelma vaihtaa halutut parametrit ja gradientin. Sekvenssien avulla 

voidaan tehdä automatisoitu analyysisarja, jossa menetelmä toistuu tai testataan 

useaa eri menetelmää tai näytettä.  

Kuva 17 OpenLAB laitteiston ICM-puoli, josta seurataan kunkin moduulin 

toimintaa. Kuvassa vasemmalta oikealle näytteensyöttömoduuli, 

pumppumoduuli, uuni ja detektori. 

Kromatogrammien piikit integroitiin OpenLab:n ICM-puolella. OpenLab mahdol-

listi usean kromatogrammin johdonmukaisen integroinnin säätämällä yleisiä in-

tegrointiparametreja kuten piikin leveyttä, minimipiikin alaa ja kynnysarvoa. In-

tegrointia oli mahdollista parantaa manuaalisesti integrointityökaluilla. 

7.2 Kolonni 

UHPLC-menetelmään valittiin Watersin ACQUITY BEH C18-kolonni. BEH C18-

kolonneja testattiin mitoissa 100x3 mm, 150x3 mm ja 150x2,1 mm, joiden kaikki-

en partikkelikoko on 1,7 µm (Kuva 18). Menetelmäkehityksessä testattiin myös 
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Watersin ACQUITY BEH fenyylikolonnia (2,1x100 mm, 1,7 µm) sekä Watersin 

ACQUITY BEH C8-kolonnia (2,1x100 mm, 1,7 µm). 

Kuva 18 Watersin UHPLC ACQUITY BEH C18-kolonni. 

7.3 Liuottimet 

Orgaanisena faasina käytettiin LiChrosolvin 99,9 %:n puhtausluokituksen ase-

tonitriililiuosta. Kappaleessa 8.5.1 käytetty metanoliliuos on J.T.Bakerin gradient-

ti-HPLC ajoliuokseksi tarkoitettua MeOH-liuosta, joka on valmiiksi suodatettu 

0,2 µm suodattimella. 

Puskuriliuos valmistettiin liuottamalla 1,36 g Suprapurin 99,995 %:n puhtaus-

luokituksen KH2PO4-jauhetta 1000 ml:aan vettä magneettisekoittajan avulla. Liu-

oksen pH säädettiin arvoon 6,2 25 %:n ammoniakin avulla. Liuos suodatettiin 

0,2 µm suodatinpaperin läpi kolonnin tukkeutumisen ehkäisemiseksi. 

Kappaleessa 8.5.2 käytetty hapan puskuriliuos (pH=2,1) valmistettiin liuottamalla 

1,8 g NaH2PO4 jauhetta ja 1 ml 85 %:sta fosforihappoa 1000 ml:aan puhdasta vet-

tä. Liuos suodatettiin 0,2 µm:n suodatinpaperilla. 

7.4 Näyte- ja standardiliuokset 

Näyteliuos valmistettiin liuottamalla 360 mg inhalaatiojauhetta 20 ml vesi-

asetonitriiliseokseen (1:1). Koska aineilla A ja B olivat hyvin erilaiset liu-

kenemisominaisuudet, tuli inhalaattorista otettu jauhe liuottaa ensin 10 ml:aan vet-

tä pitämällä 20 ml:n mittapulloa 3 min ultraäänihauteessa, joka oli lämmitetty 

40°C:een. Tämän jälkeen mittapullo täytettiin merkkiin asetonitriilillä ja sekoitet-

tiin, kunnes liuos oli kirkas.  
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Standardiliuokset valmistettiin liuottamalla aineen A tai B farmakopeia-laatuista 

standardia vesi-asetonitriiliseokseen. Standardiliuos valmistettiin kuten näyteliu-

os. Kvantitointiliuoksia valmistettiin kahta eri vahvuutta inhalaatiovalmisteen saa-

tavilla olevien annostelujen mukaisesti. Liuokset valmistettiin lisäämällä aineen A 

ja B standardiliuoksia ja laimentamalla seos vesi-ACN-seoksella niin, että aineen 

A pitoisuus on 0,025 µg/ml ja aineen B 0,252 µg/ml tai 0,126 µg/ml riippuen ha-

lutusta vahvuudesta. 

Näyte- ja standardiliuokset säilytettiin valolta suojattuna lääkeaineiden hajoami-

sen estämiseksi. Liuokset asetettiin UHPLC laitteiston näytteenottomoduuliin 

2 ml vialeissa, joiden lasi on tummennettu. 

8 Menetelmäkehitys ja tulokset 

Menetelmässä käytettävä kolonni ja liuokset valittiin niin, että ne vastaisivat mah-

dollisimman hyvin olemassa olevaa HPLC-menetelmää. Vastaavasti kehitettävän 

menetelmän gradientti pidettiin HPLC-menetelmän gradientin kaltaisena, mutta 

gradientti säädettiin muuttuneiden dimensioiden mukaiseksi resoluution paranta-

miseksi. Lopuksi menetelmä validoitiin validointisuunnitelman mukaisesti. Liit-

teestä III löytyvät tässä diplomityössä esiteltyjen analyysien tiedot. 

8.1 Kolonnin ja liuosten valinta 

UHPLC-menetelmään valittiin HPLC-menetelmässä käytettyä Watersin X-Bridge 

C18-kolonnia (150x4,6 mm ja 3,5 µm) vastaavan rakenteen omaava Watersin BEH 

C18-kolonni, jotta piikkien retentoitumisjärjestys pysyisi samana. 

Aiemmassa HPLC-menetelmässä orgaanisena liuottimena käytetty asetonitriili ja 

vesiliuottimena käytetty 0,01 M kaliumfosfaattipuskuri valittiin myös UHPLC-

menetelmässä käytettäviksi liuottimiksi. ACN:n alhaisempi viskositeetti ja pie-

nempi UV-cutoff-arvo metanoliin verrattuna mahdollistivat korkeamman virtaus-

nopeuden käytön sekä epäpuhtauksien UV-tunnistuksen, minkä vuoksi metanolin 

ei katsottu soveltuvan orgaaniseksi faasiksi. ACN:n 100 %:n liuokoisuus veteen 

myös estää faasien muodostuksen vesipohjaisen liuottimen kanssa, mikä parantaa 

analyysin tasapainoisuutta. [53] 
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Vesifaasiksi valittiin HPLC-menetelmässä käytetty 0,01 M kaliumfosfaattiliuos 

(pH=6,2), koska HPLC-menetelmää kehittäessä selvitettiin ionivahvuuden tai 

pH:n muutoksen negatiivinen vaikutus analyysin laatuun. Ionivahvuuden kasvun 

epäiltiin aiheuttavan sakkaantumista ja laimeampi ionivahvuus oli HPLC-

analyysissä aiheuttanut heikennystä pohjaviivan lineaarisuuteen. Liuoksen pH va-

littiin aineen A ja B protonoitumisasteiden mukaan, niin että aine A on lähes täy-

sin positiivisesti varautunut (Kuva 19) ja aine B lähes täysin neutraali (Kuva 20) 

HPLC-menetelmäkehityksessä testattiin myös matalamman pH:n puskuriliuosta, 

mutta se aiheutti aine A:n piikin jakautumisen. 

Kuva 19 Aineen A neutraalin ja varautuneiden muotojen konsentraatio-

osuudet prosentteina pH:n funktiona. Kuvassa aineen A neutraali 

muoto on merkattu tunnuksella PS3 ja positiivisesti varautunut 

muoto tunnuksella PS1. Kun pH<6,2 on aine A lähes täysin positii-

visesti varautunut. Tunnuksilla PS2, PS4 ja PS5 on merkattu aineen 

A muodot, joissa on negatiivisia varauksia. 
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Kuva 20 Aineen B neutraalin ja varautuneen muodon konsentraatio-osuudet 

prosentteina pH:n funktiona. Kuvassa neutraali muoto on merkattu 

tunnuksella PS1 ja negatiivisesti varautunut muoto tunnuksella 

PS2. Kun pH<11 on aine B lähes täysin neutraali. 

Näyteliuosten esikäsittely säilytettiin samana kuin HPLC-menetelmässä, sillä ai-

neiden A ja B liukenemisominaisuudet eivät mahdollistaneet muunlaisten liuotti-

mien käyttöä. HPLC-menetelmäkehityksessä oli testattu inhalaatiojauheen liuot-

tamista metanoliin ja asetonitriili-metanoli-seokseen (1:1), mutta tällöin aine A ei 

liuennut. Aine B ei liuennut mikäli orgaanisen faasin osuus ei ollut vähintään 

50 %. Liian suuri ACN-pitoisuus näytteessä aiheutti aine A:n piikin leviämisen, 

kun ACN:n alkukonsentraatio ajoliuoksessa on noin 30 %. Näytteen liuottimeksi 

valittiin HPLC-menetelmässä käytetty vesi-ACN-seos (1:1). 
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8.2 Gradientin säätö 

HPLC menetelmässä käytetty gradientti säädettiin UHPLC-kolonniin sopivaksi 

Thermo Fisher Scientificin gradienttimenetelmän muunto-ohjelmalla. Kolonnina 

käytettiin 100x3 cm:n C18-kolonnia ja analyysin olosuhteet pidettiin HPLC-

menetelmää vastaavina. Gradientti ei antanut käytetyllä kolonnilla riittävää reso-

luutiota, mikä näkyy erityisesti aineen B (tR=8,455 min) piikin häntiessä voimak-

kaasti (Kuva 21). 

 

Kuva 21 Analyysi 1. HPLC menetelmää vastaava gradientti 100x3 cm C18-

kolonnilla. 
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Analyysin heikkoa resoluutiota yritettiin parantaa vaihtamalla kolonniksi pidempi 

150x3 cm:n C18-kolonni. Gradientti säädettiin gradienttimenetelmän muunto-

ohjelmalla vastaamaan muuttuneita kolonnin dimensioita. Pidempi kolonni ei pa-

rantanut resoluutiota riittävästi (Kuva 22). 

Kuva 22 Analyysi 2. Gradientti säädetty 150x3 cm C18-kolonniin sopivaksi. 
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Gradientin säädön avuksi otettiin DryLab-ohjelmisto, jota varten tehtiin 15 ja 45 

minuutin lineaarisen gradientin analyysit lämpötilassa 30°C sekä 15 ja 45 min li-

neaarisen gradientin analyysit lämpötilassa 60°C. Lineaarisessa gradientissa or-

gaanisen faasin osuus kasvoi tasaisesti 30 %:sta 80 %:iin. Piikkien retentioajat ja 

pinta-alat syötettiin DryLab:iin, jolla säädettiin optimaalinen portaitteinen gra-

dientti ja lämpötilan. Säädetyllä gradientilla suoritettu analyysi ei antanut riittävää 

resoluutiota. (Kuva 23) 

Kuva 23 Analyysi 3. DryLab ohjelmistolla säädetty gradientti C18-kolonnilla 

antoi huonon resoluution. 
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Analyysin 3 alussa vastapaine nosti kolonnin paineen 960 baariin, mikä on hyvin 

lähellä laitteiston ylärajaa (1000 baaria). Painetta laskettiin nostamalla lämpötila 

60°C:een ja gradienttia säädettiin muuttuneiden parametrien mukaiseksi. Korkean 

lämpötilan epäiltiin kuitenkin aiheuttavan aine B:n (tR=15,397 min) jälkeisen epä-

puhtaus 7 (tR=15,847 min) piikin liukumista aine B:n piikin alle (Kuva 24). 

Kuva 24 Analyysi 4. Lämpötilan nostaminen T=60°C paineen pienentämi-

seksi aiheutti aine B:n jälkeisen piikin liukumisen aineen B piikin 

alle. 



57 
 

Lämpötilan vaikutusta piikkien sijaintiin selvitettiin suorittamalla sama gradientti 

kolmessa eri lämpötilassa T=40, 50 ja 60 °C (Kuva 25). Lämpötilavertailu osoitti, 

että lämpötilan nostaminen aiheutti merkittävää heikentymistä aineen B ja epä-

puhtauden 7 resoluutiossa. 30 °C lämpötila jätettiin tutkimatta, sillä sen epäiltiin 

aiheuttavan kolonnin tukkeutumisen. Kolonnin tukkeutuminen saattaa johtua ai-

neen A tai B heikosta liukoisuudesta, joka kävi ilmi, kun näyteliuosta yritettiin 

tehdä lämmittämättä liuotinta 40 °C lämpötilaan. Näin ollen menetelmän lämpöti-

laksi valittiin 40 °C.  

Kuva 25 Lämpötilavertailu. Kromatogrammissa sinisellä lämpötilassa 40°C, 

punasella lämpötilassa 50°C ja vihreällä lämpötilassa 60°C tehdyt 

analyysit. 

Menetelmässä oli kaksi isokraattista aluetta, joista ensimmäinen oli ACN:n pitoi-

suuden ollessa 45 % ja toinen pitoisuuden ollessa 75 %. Ensimmäisen tasaisen 

alueen tarkoituksena oli parantaa ongelma-alueen eli aineen B jälkeisten piikkien 

erottumista, mutta siitä pyrittiin pääsemään eroon gradientin yksinkertaistamisek-

si. Toisen isokraattisen alueen tarkoituksena oli varmistaa kaikkien piikkien reten-

toituminen. Tämän isokraattisen alueen ACN-pitoisuus päätettiin nostaa kolonnin 

maksimiin eli 80 %:iin, jotta kolonniin voimakkaasti pidättäytyvät komponentit 
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eluoituvat nopeammin ulos. Ensimmäisen tasaisen alueen poisjättö kavensi 

t=12 min jälkeen retentoituvia piikkejä, jolloin epäpuhtaus 5:n (tR=14,688 min) 

piikki saatiin näkyviin (Kuva 26). Aine B:n jälkeisten piikkien retentio oli kuiten-

kin edelleen heikko. 

 

Kuva 26 Analyysi 5. Yksinkertaistettu gradientti, jossa ACN pitoisuus nou-

see 80 %:iin. 
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Resoluutiota yritettiin parantaa vaihtamalla kolonni kapeampaan 150x2,1 cm C18-

kolonniin. Menetelmän gradientti muokattiin muuttuneiden dimensioiden mukai-

seksi ja virtausnopeus pienennettiin kapeamman sisähalkaisijan aiheuttaman suu-

remman paineen tasaamiseksi. Kapea kolonni osoitti hyvää resoluutiota sekä hie-

man nopeampaa analyysiaikaa, joten se valittiin menetelmässä käytettäväksi ko-

lonniksi (Kuva 27). Resoluution parantuminen johtuu mahdollisesti pienemmästä 

lämpötilaerosta kolonnin reunojen ja keskiosan välillä. 

Kuva 27 Analyysi 6. Resoluutiota parannettiin vaihtamalla kapeampi 

150x2.1 cm C18-kolonni. 

Analyysiaika pidettiin 30 minuutissa, jotta viimeinen epäpuhtauspiikki 17 reten-

toituu ulos. Epäpuhtaudet 16 ja 17 ovat liuotinperäisiä, mutta niiden tulee antaa 

retentoitua kolonnista, jotteivat ne häiritse seuraavia analyysejä. Analyysi voidaan 

keskeyttää 29 minuutin kohdalla. 
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Kun kolonnia rasitettiin toistuvilla injektioilla, sen resoluutio alkoi kärsiä piikkien 

häntimisen johdosta. Aine B:n pienikin häntiminen aiheuttaa epäpuhtaus 7 piikin 

jäämisen aine B:n piikin alle. Toistuvien injektointien aiheuttama häntiminen 

esiintyi sekä 3x150 cm kolonnissa että 2,1x150 cm kolonnissa. Kuvassa 28 on 

kromatogrammi analyysistä, jossa tehtiin useita peräkkäisiä analyysin 5 mukaisia 

injektioita. Toistuvat injektiot heikensivät kolonnin kunnon käyttökelvottomaksi. 

Syytä kolonnin resoluution heikkenemiseen tutkitaan kappaleessa 8.5. 

Kuva 28 Rasituskoe, jossa 3x150 cm C18 kolonnille tehtiin useita peräkkäi-

siä injektioita. Kuvassa punaisella alkuperäinen analyysi ja sinisellä 

kromatogrammi rasituskokeen jälkeen.  
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8.3 Mittaustaajuuden säätö 

Detektorin mittaustaajuus kasvatettiin heti analyysin 1 jälkeen 10 Hz:stä 

20 Hz:iin, koska sen huomattiin parantavan resoluutiota. Herkkyyttä yritettiin 

kasvattaa edelleen, mutta huomattiin, että yli 20 Hz:n mittaustaajuus ei enää mer-

kittävästi kaventanut piikkejä (Kuva 29). Suurempi mittaustaajuus kasvatti kerät-

tävän datan kokoa, joten menetelmän mittaustaajuudeksi valittiin 20 Hz. 

 

Kuva 29 Menetelmän mittaustaajuuden kasvattaminen 20 Hz:stä 40 Hz:iin ei 

parantanut menetelmän resoluutiota merkittävästi. Kuvassa sinisel-

lä 20 Hz suoritettu analyysi ja punaisella 40 Hz analyysi. 

Kuvan 10 kohdat 1-5 oli käyty läpi ja menetelmä oli valmis validointiin. Lopulli-

sen menetelmän parametrit ja kromatogrammin piikkien retentioajat ja alat esitel-

lään taulukossa 5. 
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Taulukko 5 Kehitetyn UHPLC-epäpuhtausmenetelmän tiedot. Taulukossa me-

netelmän kromatogrammin piikkien retentioajat tR ja alat, sekä gra-

dientti, parametrit ja valittu kolonni ja ajoliuokset. 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR ala t [min] B [%] T [°C] 40 

Epapuhtaus 1 5,868 265455 0 30 Taajuus [Hz] 20 

Aine A 7,187 4.42E+08 18 53 v [ml/min] 0,4 

Epapuhtaus 3 12,912 2511649 22,8 80 Vinj [µl] 20 

Epapuhtaus 4 14,162 2659141 29 80 
 

  

Epapuhtaus 5 14,319 2011173 30 30 
 

  

Epapuhtaus 6 16,103 2552708     
 

  

Aine B 16,523 3.2E+09     
 

  

Epapuhtaus 7 16,953 2610502     
 

  

Epapuhtaus 8 17,835 966222     
 

  

Epapuhtaus 9 18,062 2558489 Laitteisto 

Epapuhtaus 10 18,385 188169   
  

  

Epapuhtaus 11 18,952 1446650 kolonni BEH C18 1,7µm 

Epapuhtaus 12 19,721 1176690 dimensiot 150x2,1 mm 

Epapuhtaus 13 21,356 913776 vesiliuotin 0,01 M KH2PO4 

Epäpuhtaus 14 22,376 279325 org. liuotin ACN 

Epapuhtaus 15 23,615 1413516   
  

  

Epapuhtaus 16 25,621 884717         

8.4 Validointi 

Valmis menetelmä validoitiin validointisuunnitelman mukaisesti. Menetelmän 

spesifisyys, systeemin soveltuvuus, kvantitiointi- ja havaitsemisrajat, tarkkuus, 

toistettavuus, tasalaatuisuus ja lineaarisuus tutkittiin. Kaikki validointikokeet 

osoittivat menetelmän olevan sille määritettyjen hyväksymis- ja suositusrajojen 

sisällä. 
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8.4.1 Spesifisyys 

Taustamatriisi eli näytteissä käytetty vesi-asetonitriili-liuotin (1:1) analysoitiin 

lopullisella menetelmällä (Kuva 30). Kromatogrammi osoitti että liuottimesta ai-

heutui kolme piikkiä, jotka nimettiin epäpuhtaus 13, epäpuhtaus 16 ja epäpuhta-

us 17. Muutoin taustamatriisista ei aiheutunut merkittävää häiriötä näytteen ana-

lysointiin. Liuotinanalyysistä näkyi myös kuinka pohjaviiva pysyi referenssiaal-

lonpituutta käyttämällä suhteellisen lineaarisena.  

Kuva 30 Taustamatriisi eli vesi-ACN-liuottimen (1:1) kromatogrammi lo-

pullisella menetelmällä. Kromatogrammista näkyvät liuotinperäiset 

piikit 13, 16 ja 17. 
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Aineen A ja B puhtaus tutkittiin vertailemalla aineiden UV-spektrejä piikin eri 

kohdista. Spektrit pysyivät samanlaisena koko piikin alueella, mikä todisti että 

epäpuhtauspiikkejä ei kyseisellä menetelmällä sijoitu aineiden A ja B piikkien al-

le. Agilentin OpenLab ohjelmalla tehtiin myös piikin puhtausanalyysi aineelle A 

(Kuva 31) ja aineelle B (Kuva 32). Analyysi antoi kummankin piikin puhtaudeksi 

arvon 1, joka on vaadittu piikin puhtaus. 

Kuva 31 Menetelmän spesifisyyden testaamiseksi aineelle A tehtiin piikin 

puhtausanalyysi OpenLab ohjelmalla. Oikeassa alakulmassa piikin 

kokonais puhtauden (total peak purity) arvoksi saatu 1. 
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Kuva 32 Menetelmän spesifisyyden testaamiseksi aineelle B tehtiin piikin 

puhtausanalyysi OpenLab ohjelmalla. Oikeassa alakulmassa piikin 

kokonais puhtauden (total peak purity) arvoksi saatu 1. 

Menetelmän spesifisyys epäpuhtauksille tutkittiin analysoimalla lopullisella me-

netelmällä näyte, joka sisälsi eristettyä epäpuhtaus 6:ta (Kuva 33) sekä näyte, joka 

sisälsi epäpuhtauksia 2 ja 14 (Kuva 34). Kaikki kolme tunnettua epäpuhtautta re-

tentoituivat kuten näytteen kromatogrammissa, eivätkä jääneet muiden piikkien 

alle. Näytteen muita epäpuhtauksia ei ollut kaupallisesti saatavilla. 
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Kuva 33 Menetelmän spesifisyys epäpuhtauksille määritettiin epäpuhtaudel-

la 6. Kuvassa näkyvät epäpuhtaus 6 sekä liuotinperäiset epäpuhtau-

det 13, 16 ja 17 ja punaisella näytteen kromatogrammi. 
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Kuva 34 Menetelmän spesifisyys epäpuhtauksille määritettiin epäpuhtauksil-

lä 2 ja 14. Kuvassa näkyvät epäpuhtaus 6 sekä liuotinperäiset epä-

puhtaudet 13, 16 ja 17 ja punaisella näytteen kromatogrammi. 

Tuntemattomat epäpuhtaudet tunnistettiin vaikuttavien aineiden A ja B epäpuhta-

uksiksi niiden UV-spektrien avulla. Liitteessä IV on aineiden A ja B sekä merkit-

tävien epäpuhtauksien UV-spektrejä. Epäpuhtaudet 4-10 sekä 12 voitiin UV-

spektrien perusteella luetella aineen B epäpuhtauksiksi. Eristetyt epäpuhtaudet 2 

ja 14 tiedetään lukeutuvan aineen A epäpuhtauksiksi ja epäpuhtaus 3 tiedetään 

olevan aineen A hajoamistuote. Muut piikit, jotka eivät vähäisen pitoisuutensa 

vuoksi anna riittävää UV-vastetta, luokitellaan aineen A epäpuhtauksiksi. 

8.4.2 Systeemin soveltuvuus 

Systeemin soveltuvuus määritettiin kuudesta rinnakkaisesta injektiosta epäpuhtaus 

6 piikistä. Piikkien aloista määritettiin RSD ja piikkien leveydestä niiden puoli-

korkeudella pohjaluku. Epäpuhtauden 6 alan RSD ja pohjaluku olivat erinomaisia 

RSD:n ollessa alle 5 % ja pohjaluvun reilusti yli 2000 (Taulukko 6). 
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Taulukko 6 Epäpuhtaus 6 piikin ala, retentioaika tR, leveys puolikorkeudessa 

W50% ja pohjaluku N (kaava 14). Piikin aloista laskettiin niiden 

keskiarvo, standardipoikkeama SD ja suhteellinen standardipoik-

keama RSD. 

 
Epäpuhtaus 6   

 Injektio Ala tR W50% N 

1 2458865 16,208 0,082 216442 

2 2407438 16,236 0,082 217190 

3 2435834 16,217 0,082 216682 

4 2398943 16,235 0,083 211962 

5 2431338 16,234 0,082 217137 

6 2420545 16,213 0,082 216575 

Keskiarvo 2425494 
  

  

SD 21495 
  

  

RSD % 0,886       

Menetelmän kriittisen piikkiparin, aineen B ja sen olkapäässä tulevan epäpuhtau-

den 7, resoluutio määritettiin piikkien leveydestä niiden puolikorkeudella kaavalla 

5. Resoluutio täytti suosituksen Rs>1,5 (Taulukko 7). 

Taulukko 7 Aine B:n ja epäpuhtaus 7 piikkien retentioajat tR ja leveydet puoli-

korkeudessa W50% sekä resoluutio Rs (kaava 5). 

 Aine B Epäpuhtaus 7   

Injektio tR W50% tR W50% Rs 

1 16,635 0,146 17,088 0,107 2,11 
2 16,643 0,145 17,102 0,106 2,16 
3 16,646 0,145 17,102 0,107 2,14 
4 16,367 0,146 17,088 0,107 3,36 
5 16,647 0,146 17,102 0,107 2,12 
6 16,622 0,146 17,075 0,108 2,10 

8.4.3 Kvantitointi- ja havaitsemisrajat 

Kvantitiointiraja määritettiin kvantitiointiliuoksesta pienemmän piikin eli aineen 

A piikistä kaavalla S/N=2H/h, jossa H on piikin korkeus ja h kohinan korkeus. 

Aluksi menetelmässä käytettiin injektiotilavuutta 10 µl, mutta sen antama piikin 

korkeus oli aivan kvantitiointirajan S/N ≥10 alarajalla. Injektiotilavuus nostettiin 

20 µl:aan, jolloin piikin korkeus täytti kvantitiointirajan signaalikohinasuhteen 

ollessa 23,8 (Kuva 35).  
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Kuva 35 Aineen A signaalikohinasuhde määritettiin visuaalisesti kromato-

grammista kaavan S/N=2H/h mukaan. Piikin korkeus (H) ja kohi-

nan korkeudes (h) on merkitty kuvaan punaisella viivalla. 

Injektiotilavuuden kasvattaminen paransi myös hieman epäpuhtaus 7 piikin erot-

tumista aineen B perästä (Kuva 36). Näiden seurauksena lopulliseen menetelmään 

valittiin injektiotilavuudeksi 20 µl. 

H 

h 
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Kuva 36 Injektiotilavuuden kasvattamisen vaikutus epäpuhtaus 7 piikin erot-

tumiseen. Kuvassa punaisella injektiotilavuudella 20 µl suoritettu 

analyysi sekä sinisellä analyysi injektiotilavuudella 10 µl. 

8.4.4 Tarkkuus 

Tarkkuus määritettiin epäpuhtaus 6:n standardilla lisäämällä epäpuhtausstandardia 

näytteeseen ja vertailemalla sitä näytteeseen, johon on lisätty standardia vastaava 

määrä liuotinta. Sekä epäpuhtaudella korostettu näyte että liuotinta sisältävä näyte 

analysoitiin kolme kertaa ja niiden keskiarvot laskettiin. Epäpuhtaus 6 standardis-

ta valmistettiin viisi erivahvuista liuosta, joiden antamien piikkien alojen avulla 

piirrettiin epäpuhtaus 6:lle kalibrointisuora (Kappale 8.4.7 kuva 40). 

Korostetun näytteen pitoisuus määritettiin piikin pinta-alasta kalibrointisuoran 

avulla. Lisätty epäpuhtaus 6:n pitoisuus saatiin, kun korostetun näytteen pitoisuu-

desta vähennettiin korostamattoman näytteen pitoisuus. Menetelmä osoitti erin-

omaista tarkkuutta mitatun pitoisuuden ollessa 99,7 % teoreettisesta pitoisuudesta 

(Taulukko 8). 
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Taulukko 8 Liuotinta sisältävien sekä epäpuhtaudella korostettujen näytteiden 

epäpuhtaus 6 piikkien alat ja retentioajat tR sekä kalibrointisuoran 

avulla laskettu pitoisuus.  

 
Näyte+liuotin Näyte+epäpuhtaus 6 

 Injektio Ala tR Ala tR 

1 1540410 16,069 16183397 16,073 

2 1532886 16,058 16235359 16,066 

3 1521513 16,074 16169330 16,080 

Keskiarvo 1531603   16196028.67   

SD 9514 
 

34780   

RSD % 0,62   0,21   

Mitattu pitoisuus 1,99     

Teoreettinen pitoisuus 2,00 
 

  

Tarkkuus % 99,68     

8.4.5 Toistettavuus 

Epäpuhtausmenetelmän toistettavuuden testaamiseksi valittiin kaksi tunnettua 

epäpuhtautta, epäpuhtaus 3 ja 6, joiden piikkien alat määritettiin kuudesta peräk-

käisestä injektiosta (Taulukko 8). Kaikissa injektioissa käytettiin samaa näytettä, 

joten toistettavuuskoe ei ota huomioon näytteen valmistuksesta aiheutuvaa virhet-

tä. 

Taulukko 9 Menetelmän toistettavuus määritettynä peräkkäisistä injektioista 

epäpuhtaus 3 ja 6 piikkien aloista. 

 
Epäpuhtaus 3 Epäpuhtaus 6 

 Injektio Ala tR Ala tR 

1 2636784 12,989 2458865 16,208 

2 2610946 13,017 2407438 16,236 

3 2621283 13,001 2435834 16,217 

4 2612634 13,017 2398943 16,235 

5 2626394 13,014 2431338 16,234 

6 2605537 12,983 2420545 16,213 

Keskiarvo 2618930 
 

2425494 
 SD 11513,2 

 
21494,9 

 RSD % 0,44   0,89   

Kokeet osoittivat erinomaista toistettavuutta RSD:n ollessa reilusti alle suositusra-

jan (RSD<5%). 
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8.4.6 Tasalaatuisuus 

Menetelmän tasalaatuisuus testattiin vaihtamalla UHPLC laitteiston kolonni toi-

seen vastaavaan kolonniin. Analyysi suoritettiin kolmella kolonnilla ja määritet-

tiin epäpuhtauksien 3 ja 6 piikkien alojen RSD (Taulukko 10). Kokeiden perus-

teella menetelmä on tasalaatuinen RSD:n ollessa alle suositusrajan (RSD<20 %). 

Kolonni 1 oli ollut käytössä pidempään kuin kaksi muuta, mikä todennäköisesti 

selittää sen poikkeavan arvon ja tämän vuoksi korkean RSD:n. 

Taulukko 10 Tasalaatuisuus määritettynä kolmella eri kolonnilla, joista epäpuh-

taus 3 ja 6:n alojen RSD:t määritetty. 

 
Epäpuhtaus 3 Epäpuhtaus 6 

 Kolonni Ala tR Ala tR 

1 2068425 12,977 1936194 16,217 

2 2623004 13,002 2434046 16,200 

3 2511649 12,912 2411296 16,103 

Keskiarvo 2401026   2260512   

SD 293372 
 

281097   

RSD % 12,2   12,4   

8.4.7 Lineaarisuus 

Aineen A, aineen B ja epäpuhtaus 6:n lineaarisuus tutkittiin vähintään viidellä pi-

toisuudella. Näytteen pitoisuuden kasvattaminen kasvatti kromatogrammin piikki-

en korkeutta (Kuva 37). 
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Kuva 37 Aine A:n, aine B:n ja epäpuhtaus 6:n kromatogrammit eri vahvui-

silla liuoksilla. 

Aineen A lineaarisuus tutkittiin kuudella eri vahvuisella liuoksella välillä C=0,07-

8,74 µg/mL. Näytteiden analyysien antamat pinta-alat esitettiin konsentraation 

funktiona (Kuva 38), jolloin muodostui suora. Datapisteisiin sovitetun suoran kor-

relaatiokertoimeksi saatiin R
2
=0,99998 ja y-akselin leikkauspisteeksi y0=51000. 

Y-akselin leikkauspisteen vaste suhteessa vahvimman liuoksen vasteeseen antoi 

arvon y0/y*=0,09 %. 
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Kuva 38 Aineen A lineaarisuus. Kuuden erivahvuisen liuoksen analyysien 

antamat pinta-alat esitettynä konsentraation funktiona. 

Aineen B lineaarisuus tutkittiin seitsemällä eri vahvuisella liuoksella välillä 

C=0,21-65,10 µg/ml. Näytteiden analyysien antamat pinta-alat esitettiin konsent-

raation funktiona (Kuva 38), jolloin muodostui suora. Datapisteisiin sovitetun 

suoran korrelaatiokertoimeksi saatiin R
2
=0,99991 ja y-akselin leikkauspisteeksi 

y0=850000. Y-akselin leikkauspisteen vaste suhteessa vahvimman liuoksen vas-

teeseen antoi arvon y0/y*=0,17 %. 
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Kuva 39 Aineen B lineaarisuus. Seitsemän erivahvuisen liuoksen analyysien 

antamat pinta-alat esitettynä konsentraation funktiona. 

Epäpuhtauden 6 lineaarisuus tutkittiin viidella eri vahvuisella liuoksella välillä 

C=0,4-9,97 µg/ml. Näytteiden analyysien antamat pinta-alat esitettiin konsentraa-

tion funktiona (Kuva 38), jolloin muodostui suora. Datapisteisiin sovitetun suoran 

korrelaatiokertoimeksi saatiin R
2
=0,99999 ja y-akselin leikkauspisteeksi 

y0=180000. Y-akselin leikkauspisteen vaste suhteessa vahvimman liuoksen vas-

teeseen antoi arvon y0/y*=0,24 %. 

Kuva 40 Epäpuhtaus 6:n lineaarisuus 
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8.5 Ongelmat 

Epäpuhtausmenetelmän suurimmat ongelmat ovat aineen B ja sen jälkeisen epä-

puhtauden 7 heikko resoluutio sekä kolonnin vaurioituminen rasituksessa. Mo-

lemmat ongelmat esiintyivät myös kehitetyssä HPLC-menetelmässä, mutta eivät 

kuitenkaan estäneet menetelmän validointia. Kehitetyllä UHPLC-

epäpuhtausmenetelmällä epäpuhtaus 7 on luotettavasti kvantitoitavissa aineen B 

hännästä, mutta kolonnin kunnon heikentyessä sen resoluutio huonontuu merkit-

tävästi aineen B häntimisen voimistuessa. 

Aineen B ja epäpuhtauden 7 erottumista kokeiltiin parantaa vaihtamalla kolonnik-

si Watersin BEH Fenyylikolonni, joka on suunniteltu erityisesti erottamaan aro-

maattisia renkaita sisältäviä yhdisteitä. Fenyylikolonnin kromatografia poikkeaa 

täysin BEH C18 kolonnista, joten sitä varten tulisi kehittää täysin uusi menetelmä 

validointeineen.  

Kolonnin ollessa kytkettynä yli kaksi viikkoa tai useiden injektioiden jälkeen 

esiintyi kromatogrammissa huomattavaa piikkien häntimistä. Häntimisen epäiltiin 

johtuvan aineen A kiinnittymisestä kolonnimateriaalin pitkiin hiiliketjuihin, pus-

kuriliuoksen suolan sakkaantumisesta tai kolonnin silanoliryhmien hydrolysaa-

tiosta. Suolan sakkaantumisen estämiseksi testattiin puskuriliuoksen ionivahvuu-

den pienentämistä ja hydrolysaatioon puskurin pH:n muuttamista happamammak-

si. Aineen A kiinnittymistä kolonniin voitaisiin mahdollisesti estää vaihtamalla 

kolonnimateriaali lyhempiin C8-ketjuihin, joten C8-kolonnin erotusominaisuudet 

testattiin. 
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8.5.1 Fenyylikolonni 

Aine B:n ja epäpuhtauden 7 erottumista kokeiltiin parantaa vaihtamalla kolonniksi 

Watersin BEH Fenyylikolonni. Orgaanisena faasina käytetyn asetonitriilin kol-

moissidokset saattavat kuitenkin vuorovaikuttaa fenyylikolonnin aromaattisten 

renkaiden kanssa niin voimakkaasti, etteivät fenyylikolonnin erotusominaisuuksia 

parantavat aromaattiset renkaat pääse osallistumaan analyysiin. Tämän vuoksi or-

gaaniseksi faasiksi vaihdettiin metanoli, jolla tehtiin 15 ja 45 minuutin lineaariset 

gradientit lämpötilassa 40°C. Lineaaristen gradienttien pohjalta säädettiin gra-

dientti (Kuva 41). 

Kuva 41 Gradientti fenyylikolonnilla, kun orgaanisena faasina on metanoli. 

Fenyylikolonni ei osoittanut lupaavaa rententiota ja metanolin UV-cutoff-arvo oli 

niin suuri, että se peitti alleen lähes kaikkien komponenttien antamat UV-vasteet. 

Tämä estää piikkien tunnistamisen, mikä olisi menetelmäkehityksen kannalta vält-

tämätöntä fenyylikolonnin poikkeavan kromatografian vuoksi. Fenyylikolonnia 

testattiin myös asetonitriilin kanssa, mutta se ei osoittanut riittävää erotuskykyä 

(Kuva 42). 
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Kuva 42 Gradientti fenyylikolonnilla, kun orgaanisena faasina on asetonitrii-

li. 

8.5.2 Puskuriliuoksen säätö 

Kolonnin kestävyyden parantamiseksi ehdotettiin puskuriliuoksen ionivahvuuden 

pienentämistä sekä happaman puskurin käyttöä. Puskurin ionivahvuudella on 

merkittävä rooli aine A:n retentoitumisessa. Kuten kuvassa 43 näkyy, ei aine A 

retentoidu lainkaan, mikäli puskurina käytetään pelkkää vettä. Tämä johtuu mah-

dollisesti positiivisesti varautuneen aineen A ja negatiivisesti varautuneiden si-

lanoliryhmien välillä tapahtuvasta ioninvaihdosta, joka kiinnittää voimakkaasti 

aineen A kolonnimateriaaliin. Puskuriliuoksen positiiviset ionit (K
+
) kiinnittyvät 

negatiivisesti varautuneisiin silanoleihin, jolloin aineen A kiinnittyminen si-

lanoliin estyy. 
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Kuva 43 Aineen A retentoituminen estyy, kun puskuriliuoksena on pelkkä 

vesi. 

Puskuriliuoksen ionivahvuuden pienentämisen vaikutusta erityisesti aineen A 

piikkiin testattiin laimentamalla puskuriliuos puoleen. Merkittävää eroa menetel-

män resoluutioon ei ollut havaittavissa (Kuva 44). Kolonnin kunto kuitenkin 

heikkeni rasituksen seurauksena yhtä lailla kuin kaksinkertaisen ionivahvuuden 

puskuriliuosta käyttäessä, joten puskuriliuoksen ionivahvuuden puolittamisella ei 

katsottu olevan hyötyä kolonnin kestävyysongelmaan. 
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Kuva 44 Ionivahvuuden puolittaminen ei tuonut merkittävää eroa menetel-

män resoluutioon. (6) 

Piikkien häntimisen epäiltiin myös johtuvan kolonnimateriaalin silanoliryhmien 

ionisoitumisesta. Ionisoituessaan vapaat silanol-ryhmät saattavat vuorovaikuttaa 

C18-ketjujen juureen tunkeutuneiden komponenttien kanssa pidättämällä näitä pi-

dempään kolonnissa, mikä kromatogrammissa näkyy piikkien häntimisenä. Ioni-

soitumisen estämiseksi yritettiin suorittaa analyysi puskuriliuoksella, jonka ioni-

vahvuus pidettiin samana kuin menetelmässä, mutta happamuus laskettiin arvoon 

pH=2,1 (Kuva 45). 
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Kuva 45 Analyysi, jossa puskuriliuoksen happamuus laskettiin arvoon 

pH=2.1. 

Hapan puskuriliuos aiheutti aine A:n piikin jakautumisen sekä pohjaviivan heitte-

lyä. Vaikka pohjaviivaa ja kromatogrammin profiilia saataisiin säädettyä gradien-

tin muokkaamisella tai pH:n säädöllä, estää aineen A piikin jakautuminen happa-

man puskuriliuoksen käytön. Huomattiin myös, että aineen A piikin jakautuminen 

säilyi kolonnin pesun ja puskuriliuoksen vaihtamisen jälkeenkin, joten kolonni 

vaurioitui happamasta puskuriliuoksesta. 

Epätasaisuutta pH:een aiheutuu myös orgaanisen faasin emäksisyydestä, kun sen 

osuus ajoliuoksesta kasvaa gradientin loppua kohti. Orgaanisena faasina käytetyn 

asetonitriilin pH-säätö puskurisuolalla ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä ase-

tonitriili aiheuttaa suolan sakkaantumista. 

8.5.3 C8 kolonni 

Aine A:n rakenne koostuu pitkästä hydrofobisesta hiiliketjusta, minkä vuoksi sen 

epäillään vuorovaikuttavan voimakkaasti kolonnimateriaalin C18-hiiliketjun kans-
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sa. Mikäli aine A jää kiinni osaan C18-ketjuista, eivät nämä ketjut ole mukana ko-

lonnin kromatografiassa. Kolonnimateriaalin hiiliketjut, jotka eivät ole mukana 

kolonnin kromatografiassa saattavat myös edesauttaa komponenttien työntymisen 

kolonnimateriaalin sisälle, jossa ne pääsevät vuorovaikuttamaan silikapartikkelien 

kanssa. 

Jotta saataisiin selville, johtuuko häntiminen mahdolliseseti aine A:n pidättäyty-

misestä C18-ketjuihin, suoritettiin vastaavanlainen analyysi C8-kolonnia käyttäen 

(Kuva 46). C8-kolonnilla komponentit eluoituvat nopeammin, koska lyhyempien 

hiiliketjujen pidättävä voima on pienempi. Esimerkiksi aine A eluoituu noin mi-

nuutin aikaisemmin kohdalla t=6,2 min, kun aiemmin sen retentioaika oli 

t=7,2 min. Nopeampi eluoituminen aiheuttaa kuitenkin huonompaa resoluutiota, 

joka on nähtävissä esimerkiksi aineen B jälkeisissä piikeissä, sekä epäpuhtauden 5 

kadotessa epäpuhtaus 4:n piikin alle. 

Kuva 46 Menetelmän mukainen gradientti C8-kolonnia käyttäen. 

Analyysiajan nopeutumisesta johtuvia haittoja yritettiin kompensoida loiventa-

malla gradienttia, mutta epäpuhtautta 5 ei saatu riittävästi eroon epäpuhtaus 4:stä 

huolimatta analyysin pidentämisestä 40 minuuttiin. Huonosta erotuskyvystä huo-



83 
 

limatta C8-kolonnille tehtiin toistuvia injektioita, jotta selvitettiin, aiheutuuko pii-

keille rasituksesta vastaavanlaista häntimistä kuin C18-kolonnille. Piikit alkoivat 

häntiä, kun kolonnille oli tehty kahdeksan kertaa kuusi perättäistä injektiota (Kuva 

47). Injektiosarjojen välissä kolonni huuhdeltiin ajamalla yksi injektio liuotinta 

menetelmän gradientilla. 

Kuva 47 C8-kolonnin häntiminen rasituksen jälkeen. Kuvassa punaisella 

kromatogrammi ennen rasitusta ja sinisellä 8x6 injektoinnin jäl-

keen. 

C8-kolonni osoitti hieman parempaa kestävyyttä kuin C18-kolonni, mikä osoittaa, 

että kolonnin kunnon heikkeneminen johtuu mahdollisesti aineen A kiinnittymi-

sestä kolonnimateriaalin pitkiin hiiliketjuihin. Kuvasta 47 on nähtävissä myös 

kuinka aineen A retentoituminen on rasitusten myötä siirtynyt hieman myöhem-

mäksi. Tämä saattaa johtua aineen A voimakkaammasta vuorovaikutuksesta sili-

kapartikkelien kuin hiiliketjujen kanssa. C8-kolonnin resoluutio ei kuitenkaan ole 

riittävä kyseiseen menetelmään. 
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Aineen A kiinnittyminen kolonniin testattiin vielä analysoimalla peräkkäisiä in-

jektioita pelkkää aine A:n standardiliuosta C18-kolonnilla. Kolonnin resoluutio 

heikkeni häntimisen johdosta, kun kolonniin oli injektoitu kolme kertaa kuusi pe-

räkkäistä injektiota (Kuva 48). Koe osoitti kolonnin resoluution heikkenemisen 

johtuvan aineen A kiinnittymisestä kolonnimateriaalin hiiliketjuihin. 

Kuva 48 C18-kolonnin häntiminen, kun injektoitu aineen A standardiliuosta. 

Kuvassa punaisella kromatogrammi ennen rasitusta ja sinisellä 3x6 

injektoinnin jälkeen. 
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9 Johtopäätökset 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää menetelmä, jolla voidaan seurata 

Orion Oyj:n kehitteillä olevan kahden vaikuttavan aineen inhalaatiovalmisteen 

sisältämiä epäpuhtauksia. Menetelmä kehitettiin UHPLC-laitteistolle jo olemassa 

olevan HPLC-epäpuhtausmenetelmän pohjalta. Uuden menetelmän tarkoitus oli 

lyhentää analyysiaikaa ja parantaa inhalaatiovalmisteen sisältämien komponent-

tien resoluutiota. 

Työn kirjallisuusosassa esitteliin pääpiirteittäin epäpuhtausmenetelmän kehityk-

sen kulkua sekä validointia. Kolonnia, ajoliuoksia ja analyysin olosuhteita valitta-

essa sekä menetelmää validoitaessa käytettävät parametrit selitettiin yhtälöineen. 

Kirjallisuusosan pohjalta tehtiin menetelmäkehitys- ja validointisuunnitelmat työn 

soveltavan osan kokeita varten. 

Soveltavassa osassa inhalaatiovalmisteelle kehitettiin UHPLC-

epäpuhtausmenetelmä, joka pyrittiin pitämään kolonniltaan, ajoliuoksiltaan ja 

gradientiltaan kyseiselle inhalaatiovalmisteelle kehitetyn HPLC-menetelmän kal-

taisena. Muuttuneiden dimensioiden vuoksi jouduttiin gradienttia kuitenkin sää-

tämään analyysin resoluution parantamiseksi. Kunkin komponentin retentoitumi-

nen on gradientin, lämpötilan ja virtaunopeuden yhteissumma ja siksi yhden 

muuttujan vaikutusta retentioaikaan on vaikea havainnollistaa. Analyysin resoluu-

tion ja keston optimoimiseksi tehtiin lukuisia kokeita, joista tässä työssä esiteltiin 

tärkeimmät. 

Kehitetystä UHPLC-epäpuhtausmenetelmästä saatiin 16 minuuttia lyhyempi kuin 

vastaava HPLC-epäpuhtausmenetelmä. Myös analyysin resoluutio parani hieman. 

Huomattiin kuitenkin, että kehitetyssä UHPLC-menetelmässä esiintyi samat on-

gelmat kolonnin kestävyydessä ja kriittisen piikkiparin resoluutiossa kuin HPLC-

menetelmässä. Kriittisen piikkiparin resoluutio saatiin menetelmäkehityksessä 

riittävän hyväksi, mutta usean peräkkäisen injektoinnin jälkeen kriittisen piikkipa-

rin sekä muiden piikkien resoluutio heikkeni kromatogrammin piikkien häntimi-

sen johdosta. 
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Kriittisen piikkiparin eli toisen vaikuttavan aineen B ja sen jälkeen retentoituvan 

epäpuhtauden 7 resoluution parantamiseksi tehtiin lukuisia kokeita gradienttia ja 

lämpötilaa säätämällä. Piikkien erottumista yritettiin parantaa myös vaihtamalla 

ajoliuos sekä käytetty BEH C18-kolonni BEH fenyylikolonniin, mutta merkittävää 

parannusta ei saavutettu. Aineen B ja siinä kiinni tulevan epäpuhtauden rakenteet 

ovat oletettavasti niin samankaltaisia, ettei parempi erotus käyttämillämme kolon-

nimateriaaleilla ole mahdollista. Aine B tulisi eristää ja rakenne selvittää, jotta 

mahdollinen toimiva erotusmenetelmä voitaisiin keksiä. 

Kokeiden perusteella päädyttiin kolonnin resoluution heikkenemisen syyn johtu-

van aineen A kiinnittymisestä kolonnimateriaalin pitkiin hiiliketjuihin. Lyhyempi-

en hiiliketjujen C8-kolonnia ei kuitenkaan erotusominaisuuksiensa puolesta nähdä 

vaihtoehtoisena kolonnityyppinä. Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää uusien 

markkinoille tulevien kolonnimateriaalien erotusominaisuudet kyseiselle lääke-

valmisteelle. Kolonnin kestävyyttä voitaisiin myös yrittää parantaa välissä tehtä-

villä pesuilla, joissa puskuriliuoksen tilalle vaihdettaisiin puhdas vesi ja mahdolli-

sesti myös kolonnin lämpötilaa nostettaisiin. Välissä tehtävien vesipesujen hyöty 

kolonnin kestävyyteen tulisi tutkia verrattuna siihen kuluvaan aikaan, jotta mene-

telmä säilyisi taloudellisesti järkevänä. 

Vaikuttavien aineiden suurten eroavaisuuksien vuoksi kehitetty UHPLC-

epäpuhtausmenetelmä on toistaiseksi paras vaihtoehto kyseisen lääkevalmisteen 

epäpuhtauksien analysoimiseen. Kehitetty UHPLC-epäpuhtausmenetelmä on no-

peampi kuin vastaava HPLC-epäpuhtausmenetelmä ja antaa paremman resoluuti-

on lääkevalmisteen komponenteille. Validointikokeet osoittivat, että kehitetty 

epäpuhtausmenetelmä sopii sille aiottuun käyttötarkoitukseen 
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Liite I   1 (1) 

 

Liite I Epäpuhtauksien kynnysarvot [54] 

 

Maksimi päivittäisannos
1 Raportoitu 

kynnysarvo
2,3 

Identifiointi 

kynnysarvo
3 

Kvalitointi kyn-

nysarvo
3 

≤ 2g/päivä 0,05%  0,10% tai 1,0 mg 

päiväannoksesta 

(kumpi pienem-

pi)  

0,15% tai 1,0 mg 

päiväannoksesta 

(kumpi pienem-

pi)  

> 2g/päivä 0,03%  0,05%  0,05%  

1 

Päiväannokseksi määrätyn lääkeaineen massa  

2 

Korkeampi kynnysarvo tulee olla tieteellisesti perusteltu  

3

Matalemmat kynnysarvot voivat olla soveltuvia mikäli epäpuhtaus on normaalia myrkyllisempi 



 
 

Liite II 1 (1) 

Liite II Liuottimien liukoisuustaulukko. 

 



 
 

Liite III 1 (3) 

Liite III Analyysien tiedot 

Analyysi 1 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR A t [min] B [%] T [°C] 40 

Epapuhtaus 1 2,415 75195 0 35 Taajuus [Hz] 10 

Aine A 3,513 169049655 9,71 50 v [ml/min] 0,5 

Epapuhtaus 3 6,088 3579160 11,98 75 Vinj [µl] 10 

Epapuhtaus 4 6,797 1178210 14,25 75 
 

  

Epapuhtaus 5 6,862 201897 15,57 35 
 

  

Epapuhtaus 6 8,100 1032969     
 

  

Aine B 8,455 1432113070         

 

Analyysi 2 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR A t [min] B [%] T [°C] 40 

Epapuhtaus 1 4,328 169299 0 35 Taajuus [Hz] 20 

Epapuhtaus 2 4,581 56864 14,57 50 v [ml/min] 0,8 

Aine A 4,946 1,08E+08 17,97 75 Vinj [µl] 10 

Epapuhtaus 3 10,237 2083324 21,37 75 
 

  

Epapuhtaus 4 11,611 680620 21,89 35 
 

  

Epapuhtaus 6 13,755 648288     
 

  

Aine B 14,265 9,15E+08         

 

Analyysi 3 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR A t [min] B [%] T [°C] 33 

Epapuhtaus 1 3,621 119457 0 30 Taajuus [Hz] 20 

Aine A 4,198 1,1E+08 4 50 v [ml/min] 0,8 

Epapuhtaus 3 5,933 2518011 9 50 Vinj [µl] 10 

Epapuhtaus 4 7,406 752865 12 60 
 

  

Epapuhtaus 6 8,977 668008 14 75 
 

  

Aine B 9,331 9,5E+08 15 30     

 



 
 

Liite III 2 (3) 

Analyysi 4 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR A t [min] B [%] T [°C] 60 

Epapuhtaus 1 4,477 72759 0 30 Taajuus [Hz] 20 

Aine A 6,906 1,08E+08 14 45 v [ml/min] 0,8 

Epapuhtaus 3 11,258 196094 21 53 Vinj [µl] 10 

Epapuhtaus 4 12,469 2088935 30 80 
 

  

Epapuhtaus 5 12,708 850941 32 30 
 

  

Epapuhtaus 6 15,092 639067     
 

  

Aine B 15,397 9,16E+08         

 

Analyysi 5 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR A t [min] B [%] T [°C] 35 

Aine A 7,712 1,12E+08 0 30 Taajuus [Hz] 20 

Epapuhtaus 3 13,725 2294703 18 53 v [ml/min] 0,75 

Epapuhtaus 4 14,748 745281 22,8 80 Vinj [µl] 10 

Epapuhtaus 6 16,980 681281 25 80 
 

  

Aine B 17,483 9,78E+08 26 30 
 

  

Epapuhtaus 7 17,823 609519     
 

  

Epapuhtaus 8 18,592 743080     
 

  

Epapuhtaus 9 18,741 736527         

 



 
 

Liite III 3 (3) 

Analyysi 6 

Kromatogrammi Gradientti Parametrit 

  tR A t [min] B [%] T [°C] 40 

Epapuhtaus 1 5,868 265455 0 30 Taajuus [Hz] 20 

Aine A 7,187 4,42E+08 18 53 v [ml/min] 0,4 

Epapuhtaus 3 12,912 2511649 22,8 80 Vinj [µl] 20 

Epapuhtaus 4 14,162 2659141 29 80 
 

  

Epapuhtaus 5 14,319 2011173 30 30 
 

  

Epapuhtaus 6 16,103 2552708     
 

  

Aine B 16,523 3,2E+09     
 

  

Epapuhtaus 7 16,953 2610502     
 

  

Epapuhtaus 8 17,835 966222     
 

  

Epapuhtaus 9 18,062 2558489     
 

  

Epapuhtaus 10 18,385 188169     
 

  

Epapuhtaus 11 18,952 1446650     
 

  

Epapuhtaus 12 19,721 1176690     
 

  

Epapuhtaus 13 21,356 913776     
 

  

Epäpuhtaus 14 22,376 279325     
 

  

Epapuhtaus 15 23,615 1413516     
 

  

Epapuhtaus 16 25,621 884717         

      



 
 

Liite IV 1 (8)  

 Liite IV Vaikuttavien aineiden ja epäpuhtauksien UV-spektrit 

 

Kuva  I  Aineen A UV-spektri 



 
 

Liite IV 2 (8) 

 

Kuva  II Epäpuhtaus 3 UV-spektri (hajoamistuote) 

 

Kuva  III Epäpuhtaus 4 UV-spektri 
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Kuva  IV Epäpuhtaus 5 UV-spektri 

 

Kuva  V Epäpuhtaus 6 UV-spektri 
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Kuva  VI Aineen B UV-spektri 

 

Kuva  VII Epäpuhtaus 7 UV-spektri 
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Kuva  VIII Epäpuhtaus 8 UV-spektri 

 

Kuva  IX Epäpuhtaus 9 UV-spektri 



 
 

Liite IV 6 (8) 

 

Kuva  X Epäpuhtaus 10 UV-spektri 

 

Kuva  XI Epäpuhtaus 11 UV-spektri 



 
 

Liite IV 7 (8) 

 

Kuva  XII Epäpuhtaus 12 UV-spektri 

 

Kuva  XIII Epäpuhtaus 15 UV-spektri 
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Kuva  XIV Epäpuhtaus 16 UV-spektri 

 

Kuva  XV Epäpuhtaus 17 UV-spektri  


