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This study was carried out at the National Institute for Health and Welfare Kytösuontie Fo- 
rensic Toxicology unit in Helsinki. The aim was to develop and validate a method for detect-
ing neutral and acidic pharmaceuticals from blood samples using an Ultra Performance Liq-
uid Chromatography (UPLC) system with PDA and CAD detectors. 
 
Neutral and acidic drugs were previously analyzed with Gas Chromatograph –Mass Spec-
trometer (GC-MS) system, but there had been problems with quantitation of analytes and 
suitability of some modern pharmaceuticals for a gas chromatographic method. The analysis 
of basic drugs had already been performed using an UPLC system, and validating neutral 
and acidic drugs for a similar system would enable them to be used as each other’s replace-
ments in case of a system malfunction. 
 
The sample processing featured a liquid-liquid extraction, in which analytes were extracted 
from whole blood into organic solvents. Circumstances for extraction were also optimized 
during validation, and traditional liquid-liquid extraction was compared with Supported Liquid 
Extraction (SLE). 
 
Parameters to be validated included repeatability, trueness, linearity, limits of detection and 
quantitation and measurement uncertainty. Validation was performed by adding the analytes 
to cow blood in different concentrations. Also, real post mortem blood samples and quality 
control samples were measured and the results were compared with results acquired with 
other accredited methods. 
 
The validation was successful and met the previously set requirements. The results were 
repeatable and reliable and the new method was put into service for daily screening of neu-
tral and acidic drug. SLE tubes were brought into use for sample processing, and their suit-
ability for other methods was taken into consideration. 
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Lyhenteet 

CAD Charged Aerosol Detector. Sähköisesti varautuneen aerosolin detektori. 

Nestekromatografiassa käytettävä detektori. 

GC-MS Gas Chromatography Mass Spectrometer. Kaasukromatografi-massa-

spektrometri. 

ISTD Internal standard. Sisäinen standardi 

MeOH Metanoli. 

PDA Photo Diode Array. Nestekromatografiassa käytettävä UV/Vis-detektori. 

RSD Relative Standard Deviation. Suhteellinen keskihajonta. 

SLE Supported Liquid Extraction. Uuttoputkissa tapahtuva kiinteä-nesteuutto. 

TFA Trifluoroacetic acid. Trifluorietikkahappo 

THL Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 

UPLC Ultra Performance Liquid Chromatography. Erittäin korkean suorituskyvyn 

nestekromatografia. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää ja validoida menetelmä happamien ja neutraalien 

lääkeaineiden tunnistamiseksi ja kvantitoimiseksi nestekromatografisesti. Työ tehtiin 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Oikeustoksikologiayksikön Kytösuon labora-

toriolle, jossa määritetään alkoholi, lääke- ja huumausainepitoisuuksia vainajien virtsa-, 

lasiais- ja verinäytteistä. Määritykset ovat osa oikeuslääketieteellistä kuolemansyynsel-

vitystä. Lääkeaineseulonnassa tunnistetaan ja määritetään happamien, emäksisten ja 

neutraalien lääkeaineiden sekä bentsodiatsepiinien pitoisuudet pääasiassa verinäyt-

teistä. 

Työssä käytettiin erittäin korkean suorituskyvyn Waters Acquity UPLC -nestekromato-

grafia, johon oli kytketty UV-absorbanssia mittaava PDA-detektori ja haihtumattomia yh-

disteitä mittaava CAD-detektori. Kolonnina käytettiin C18-käänteisfaasikolonnia. Mitat-

tuja lääkeaineita oli yhteensä 64, joista 54 oli kvantitativisia ja 10 kvalitatiivisia. Tässä 

työssä tarkastellaan lähemmin kymmentä lääkeainetta, jotka edustavat koko ryhmää si-

sältäen happamia, neutraaleja, vesiliukoisia ja rasvaliukoisia lääkeaineita koko kromato-

grammin alueelta. Lista kaikista validoitavista lääkeaineista on liitteessä 1. 

Happamat ja neutraalit lääkeaineet määritettiin Oikeustoksikologiayksikössä aikaisem-

min kaasukromatografi-massaspektrometrillä (GC-MS), mutta menetelmässä oli ilmen-

nyt ongelmia erityisesti kvantitatiivisen tarkkuuden kohdalla. Lisäksi markkinoille on tullut 

joukko uusia lääkeaineita, jotka soveltuvat huonosti GC-MS –analyysiin. Emäksisten lää-

keaineiden seulonnassa oli jo aiemmin käytetty UPLC-tekniikkaa, ja happamien ja neut-

raalien aineiden analyysi haluttiin siirtää vastaavalle laitteistolle. Ideaalista olisi, jos me-

netelmässä voitaisiin käyttää samoja ajo-olosuhteita (kolonni ja eluentti) kuin emäksisillä 

aineilla, tällöin laitteet voisivat toimia toistensa varalaitteina ongelmatilanteissa. 

Nestekromatografiajoon pyrittiin kehittämään optimaaliset olosuhteet eluentin virtausno-

peuden, gradientin, ajoajan ja PDA-detektorin asetuksien suhteen. Eluenttina ajossa 

käytettiin 0,1 % trifluorietikkahappoa sisältävän ultrapuhtaan veden ja HPLC-laatuisen 

metanolin seosta. Näytteenkäsittelyssä vanhassa menetelmässä käytettiin neste-neste-

uuttoa, jossa analyytit uutettiin kokoverinäytteestä orgaaniseen liuottimeen. Myös uuton 

olosuhteet optimoitiin työn aikana, ja perinteistä neste-nesteuuttoa vertailtiin SLE (Sup-

ported Liquid Extraction) - kolonneissa tapahtuvaan uuttoon. 
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2 Yleistä 

2.1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä 

ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL aloitti toimintansa vuoden 2009 

alussa. Silloin kaksi merkittävää valtionlaitosta, Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja ter-

veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus eli Stakes yhdistettiin uudeksi, kansainvälisesti 

poikkeuksellisen laaja-alaiseksi ja monipuoliseksi asiantuntija- ja tutkimuslaitokseksi. 

THL:n tuottamia artikkeleita julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa vuosittain yli 800. 

Näistä puolet on kansainvälisiä yhteisartikkeleita [1; 2.] 

THL:n Oikeustoksikologiayksikkö on FINAS-akkreditoitu laboratorio, joka tekee alkoho-

li-, huume- ja lääkeainemäärityksiä veri- ja virtsanäytteistä sekä tarvittaessa muista mat-

riiseista, kuten mekoniumista, syljestä ja hiuksista. Määritykset tuotetaan maksullisina 

palveluina päihde- ja terveydenhuoltosektorille, työterveyshuollolle sekä poliisi- ja oi-

keusviranomaisille. Myös oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvitykseen liittyvät 

laboratoriotutkimukset suoritetaan Oikeustoksikologiayksikössä [1; 2.] 

Oikeustoksikologiayksikkö 

• tuottaa oikeustoksikologisia ja päihdetestaukseen piiriin kuuluvia laboratoriotut-

kimuksia ja asiantuntijalausuntoja 

• arvioi ja kehittää päihdetestauksen käytäntöjä ja menetelmiä 

• tarjoaa asiantuntijapalvelua ja koulutustoimintaa päihteisiin ja päihteiden testauk-

seen liittyen 

• tutkii päihteiden ja uusien muuntohuumeiden käyttöä ja esiintyvyyttä moderneja 

päihdeanalyyttisiä menetelmiä hyödyntäen [1; 2.] 
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2.2 Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen Suomessa 

Poliisi vastaa oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä. Lain mukaan po-

liisin on suoritettava tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun  

• kuoleman ei tiedetä aiheutuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairau-
tensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa 

• kuoleman on aiheuttanut tapaturma, itsemurha, rikos, myrkytys, ammattitauti tai 
hoitotoimenpide tai on syytä epäillä, että kuolema on aiheutunut jostain edellä 
mainitusta syystä 

• kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. [3.] 

Poliisi määrää tarvittaessa tehtäväksi oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen täyden-

tämään oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvitystä. THL ja sen oikeuslääkärit vas-

taavat oikeuslääketieteellisestä ruumiinavaustoiminnasta. Oikeuslääketieteelliseen kuo-

lemansyyn selvittämiseen sisältyy ruumiinavauksen lisäksi usein lisätutkimuksia joita 

voivat olla esimerkiksi oikeuskemialliset, histologiset ja mikrobiologiset laboratoriotutki-

mukset. [3.] 

Oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään viidellä paikkakunnalla Suomessa: Hel-

singissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Oikeuslääketieteelliset ruumiin-

avaukset tehdään sairaanhoitopiirien sekä yliopistojen oikeuslääketieteen tiloissa. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos hyväksyy sairaalan tai muun paikan, jossa ruumiinavaus 

tehdään. Suomessa oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia voivat suorittaa vain Suo-

messa laillistetut lääkärit seuraavin edellytyksin: 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimivat oikeuslääkärit 

• yliopistojen oikeuslääketieteen erikoislääkärit (sopimus THL:n kanssa) 

• muut oikeuslääketieteen erikoislääkärit (sopimus THL:n kanssa) 

• lääkärit, joilla on Valviran lupa suorittaa oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia 
(sopimus THL:n kanssa) [3.] 
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3 Teoria 

3.1 Validoitavat lääkeaineet 

Parasetamoli (kuva 1) on kipulääke, joka löydettiin jo 1870-luvulla. Se lievittää kipua ja 

kuumetta, mutta ei vähennä tulehdusta ja tulehdusoireita kuten tulehduskipulääkkeet, 

esim. ibuprofeeni. Suomessa parasetamoli on yksi 20 käytetyimmästä lääkkeestä ja 

2000-luvulla sen kulutus on yli kuusinkertaistunut [4.] Parasetamoli on heikko happo, 

jonka pKa-arvo on 9,38 ja moolimassa 151,163 g/mol. 

 

Kuva 1. Parasetamoli [5] 

7-aminonitratsepaami (kuva 2) on nitratsepaamin aineenvaihduntatuote, jossa nitrat-

sepaamin nitroryhmä NO2 on vaihtunut aminoryhmään NH2. Nitratsepaami on bentso-

diatsepiinijohdos, jota käytetään pääasiassa unettomuuden hoitoon. Bentsodiatsepii-

nit ovat rauhoittavia lääkeaineita, jotka tulivat markkinoille 1960-luvulla. Vähäisen toksi-

suuden takia ne syrjäyttivät nopeasti aikaisempia unilääkkeitä, kuten barbituraatteja [6.] 

 

Kuva 2. Nitratsepaami (vas.) ja 7-aminonitratsepaami (oik.) [7] 
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Kofeiini (kuva 3) on piristävä alkaloidi. Se on maailman eniten nautittu farmakologisesti 

vaikuttava aine. Sitä on yli 60 kasvin lehdissä, siemenissä tai hedelmissä. Näistä tunne-

tuimpia ovat kahvi, tee, kaakaopavut ja guarana. Kofeiiniherkillä ihmisillä sekä suurina 

määrinä kofeiini saattaa aiheuttaa sydämentykytystä ja vapinaa [8.] Kofeiinin mooli-

massa on 194,19 g/mol ja sulamispiste 238 ºC. 

 

Kuva 3. Kofeiini [9] 

Lamotrigiini (kuva 4) on fenyylitriatsiinijohdoksiin kuuluva lääke, jota käytetään erilais-

ten epilepsiamuotojen hoitoon aikuisilla ja lapsilla. Lääkettä käytetään myös kaksisuun-

taiseen mielialahäiriöön liittyvien masennusjaksojen estoon yli 18-vuotiailla [10.] Lamotri-

giinin pka-arvo on 5,7 ja moolimassa 256,09 g/mol. 

 

Kuva 4. Lamotrigiini [11] 
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Salisyylihappo (kuva 5) on orgaaninen yhdiste, jota käytetään erityisesti asetyylisalisyy-

lihapon valmistamiseen. Asetyylisalisyylihappo eli aspiriini on maailman yleisin tulehdus-

kipulääke. Sitä otetaan yli 100 miljoonaa annosta päivässä. Asetyylisalisyylihappo hidas-

taa kudoshormoneihin kuuluvien prostaglandiini-nimisten rasvahappojen synteesien 

kiihtymistä, jota tapahtuu tulehdus- ja kiputiloissa [12.] Elimistössä asetyylisalisyylihappo 

hajoaa takaisin salisyylihapoksi. Salisyylihapon pKa on 2,97 ja moolimassa 138,122 

g/mol. 

 

Kuva 5. Salisyylihappo [13] 

Rivaroksabaani (kuva 6) kuuluu antitromboottisten eli veren hyytymistä estävien lääke-

valmisteiden ryhmään. Sitä käytetään veritulppien hoitoon ja ehkäisyyn aivoissa ja las-

kimoissa [14.] Rivaroksabaani on huonosti veteen liukeneva neutraali lääkeaine, jonka 

moolimassa on 435,879 g/mol. 

 

Kuva 6. Rivaroksabaani [15] 
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Karbamatsepiini (kuva 7) on tehokas ja laajasti käytetty epilepsialääke, jota käytetään 

erityisesti paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten lääkityksessä. Karbamatse-

piinia käytetään lisäksi bipolaarihäiriön maanisen vaiheen hoidossa, alkoholin vieroitus-

oireiden hoidossa sekä eräiden kiputilojen lievittämiseen ja ennaltaehkäisyyn [16.] Kar-

bamatsepiini on rasvaliukoinen neutraali lääkeaine, jonka moolimassa on 236,274 g/mol. 

 

Kuva 7. Karbamatsepiini [17] 

Parekoksibi (kuva 8) on uudehko tulehduskipulääke. Se kuuluu nk. COX-2-estäjiin eli 

koksibeihin, jotka vaikuttavat tulehdusreaktion etenemiseen. Lääke lievittää kipua ja vä-

hentää kudosten turvotusta leikkauksen jälkeen [18.] Parekoksibi on heikko happo, jonka 

pKa on 4,9 ja moolimassa 370,423 g/mol. 

 

Kuva 8. Parekoksibi [19] 
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Varfariini (kuva 9) on suun kautta otettava verenohennus- eli antikoagulaatiolääke. Se ei 

liuota jo muodostunutta tukosta, mutta estää tehokkaasti uuden hyytymän muodostu-

mista. Hoitoannoksella veri on juoksevampaa ja hyytyy 2–3 kertaa tavallista hitaammin. 

Varfariini vaikuttaa maksassa, missä se estää K-vitamiinista riippuvien veren hyytymis-

tekijöiden muodostumista ja heikentää niiden tehoa. [20.] Varfariini on heikosti hapan 

lääkeaine, jonka pKa on 5,08 ja moolimassa 308,333 g/mol. 

 

Kuva 9. Varfariini [21] 

Ibuprofeeni (kuva 10) on laajasti käytetty tulehduskipulääke, joka lievittää mm. päänsär-

kyä, hammassärkyä, kuukautiskipuja, lihassärkyä ja nivelkipuja. Lisäksi se laskee kuu-

metta ja soveltuu flunssan oireiden hoitoon. Ibuprofeenia käytetään myös lievittämään 

vammojen ja leikkausten jälkeistä kipua ja turvotusta. [22.] Ibuprofeeni on rasvaliukoinen 

hapan lääkeaine, jonka pKa on 4,91 ja moolimassa 206,285 g/mol. 

 

Kuva 10. Ibuprofeeni [23] 
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Butobarbitaali (kuva 11) on barbituraatteihin lukeutuva lääke. Barbituraatit ovat ryhmä 

lääkeaineita, joita on käytetty sekä rauhoittavina että unilääkkeinä 1900-luvun alusta läh-

tien. Riippuvuusriskin ja yliannostusten aiheuttamien kuolemien takia ne on 1970-luvulta 

alkaen poistettu käytöstä lähes kokonaan ja korvattu turvallisimmilla bentsodiatsepii-

neillä [24.] Tässä opinnäytetössä butobarbitaalia käytettiin sisäisenä standardina uutto-

prosessin aikana. 

 

Kuva 11. Butobarbitaali [25] 

3.2 Neste-nesteuutto 

Neste-nesteuuttoa käytetään muun muassa näytteenkäsittelyn eri vaiheissa. Se sovel-

tuu hyvin esimerkiksi orgaanisten aineiden erottamiseen näytematriisista. Sitä käytetään 

näytteen käsittelyssä, kun halutaan erottaa monimutkaisesta seoksesta tietty aine tai tie-

tyn tyyppiset aineet. Uuttoa käytetään myös esimerkiksi luonnonmateriaalien puhdistuk-

sessa ja eristyksessä kuten lääkkeiden, rohdosten ja rasvojen valmistuksessa. [26.] 

Uuttamismenetelmä perustuu yhdisteiden erilaiseen liukoisuuteen sopivasti valittuihin 

liuottimiin. Useimmiten eristettävä yhdiste on tällöin liuoksessa, jota ravistellaan yhdessä 

toisen, alkuperäiseen liukenemattoman (tai hyvin niukkaliukoisen) ja eri ominaispainoi-

sen liuottimen kanssa erotussuppilossa tai koeputkessa. Yhdiste jakaantuu tällöin kum-

mankin nestekerroksen kesken liukoisuuden määräämässä suhteessa. Uuttaminen tois-

tetaan tarvittaessa puhtaalla liuottimella riittävän monta kertaa. Vettä kevyempinä liuot-

timina tulevat tavallisemmin kysymykseen hiilivedyt ja eetteri, vettä raskaampina taas 

klooratut hiilivedyt (hiilitetrakloridi, kloroformi ja dikloorimetaani). [27.]  
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SLE (Supported Liquid Extraction tai Solid Liquid Extraction) on kiinteäfaasiuuttoa muis-

tuttava vaihtoehto neste-nesteuutolle. SLE:ssä käytetään kemiallisesti inerttiä ja suuren 

pinta-alan omaavaa piimaata absorboimaan uuton vesifaasi. Uutto tapahtuu muovisessa 

putkessa (kolonnissa) tai kaivossa. Vesipohjainen näyte, esim. laimennettu veri, lisätään 

kolonniin, imeytetään piimaasorbenttiin vakuumin tai positiivisen paineen avulla ja anne-

taan imeytyä 5–10 minuutin ajan (kuva 12). Toisin kuin kiinteäfaasiuutossa, näytettä ei 

päästetä kolonnin läpi vaan koko näyte absorboituu piimaan sisälle. Näytteen pH:ta voi-

daan säätää puskurilla ennen näytteen lisäystä neste-nesteuuton tapaan, jotta analyytit 

saataisiin neutraaliin muotoon. Kun näyte on imeytynyt, veteen sekoittumatonta uuttoliu-

otinta lisätään kolonniin ja sen annetaan tulla ulos painovoiman avulla. Uuton lopussa 

voidaan viimeiset tipat uuttoliuotinta kerätä pienen vakuumin tai positiivisen paineen 

avulla. [28.] 

 

Kuva 12. SLE-uuton periaate. [29] 

SLE:n avulla päästään parempaan erottumiseen ja suurempiin saantoihin kuin perintei-

sellä neste-nesteuutolla, koska piimaan suuri pinta-ala mahdollistaa uuttoliuottimen pa-

remman kontaktin piimaahan levinneeseen vesifaasiin. Koska ravistelua ei käytetä, 

myöskään faasien erottuminen tai emulsion muodostuminen ei muodosta ongelmia. [28.] 
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3.3 Nestekromatografia 

Kromatografiassa näyte jaetaan analyysin aikana komponenteikseen tunnistamista var-

ten. Yhdisteiden erottuminen perustuu jakautumiseen stationäärifaasin ja liikkuvan faa-

sin välillä. Nestekromatografiassa (liquid chromatography, LC) liikkuva faasi on neste ja 

stationäärifaasi joko kiinteä tai neste. Yhdisteiden jakautuminen faaseihin perustuu yh-

disteiden poolisuuteen. [30.] 

 

Kuva 13. HPLC-laitteisto. Nestemäinen ajoliuos kuljettaa näytteen kolonnin läpi suurella pai-
neella. [31] 

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (high performance liquid chromatography, 

HPLC, kuva 13) ja erittäin korkean erotuskyvyn (ultra performance liquid chromato-

graphy, UPLC) ovat laajalti käytettyjä sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden 

analyysitekniikoita, jotka mahdollistavat monen aineen samanaikaisen analysoinnin. Yh-

disteiden erottuminen on sitä tehokkaampaa, mitä pienempiä stationäärifaasin partikkelit 

ovat, koska silloin aktiivinen pinta-ala on suuri. Jotta liuotin eli eluentti pystyisi kulkemaan 

tasaisena virtana tiiviisti pakatun kolonnin läpi, tarvitaan tehokkaat pumput pumppaa-

maan eluenttia korkeaa painetta vastaan sykkeettömästi. Näyte jakaantuu komponen-

teikseen kulkiessaan eluentin mukana kolonnin läpi, ja vuorollaan kukin komponentti tu-

lee detektoriin, joka mittaa yhdisteiden antamaa signaalia ajan funktiona. [32.] 
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3.3.1 PDA-detektori  

Nestekromatografian detektoreja on monentyyppisiä, esim. taitekerroindetektori tai UV-

Vis-detektori. Detektorit pystyvät erottamaan tutkittavat ainesosat eluenttitaustasta. UV-

Vis-detektori on paras vaihtoehto silloin, kun tutkittavilla yhdisteillä on absorptio UV-sä-

teilyn tai näkyvän valon alueella. [33.] 

Ultraviolettisäteilyn (UV) spektrin alue on aallonpituudeltaan n. 190–400 nm ja näkyvän 

valon (Vis) n. 400–1000 nm.  Orgaaniset molekyylit ovat usein värittömiä, eivätkä absor-

boi näkyvää valoa. Niillä voi kuitenkin olla absorptioita UV-alueella, kuten aromaattisilla 

molekyyleillä. Yhdisteen kyky absorboida UV- ja näkyvän valon säteilyä on peräisin kro-

moforeista. Kromoforit ovat molekyylin rakenneosia, kuten aromaattisia renkaita, konju-

goituneita kaksoissidoksia ja karbonyyliryhmiä, jotka siirtävät absorptiota pidemmälle 

aallonpituudelle. [34.] 

 

Kuva 14. PDA-detektorin toiminta. Säteilylähteestä tuleva valo ohjataan sisäänmenoraon kautta 
näytekennon läpi hilalle, joka hajottaa säteilyn eri aallonpituuksiksi ja ohjaa ne diodiri-
ville, missä jokainen diodi mittaa yhtä aallonpituutta. [35] 

 
UV-Vis-detektoreja on kolmenlaisia, niissä on suodatin, monokromaattori tai diodirivi. 

Diodirividetektoreja kutsutaan myös PDA-detektoreiksi (Photo Diode Array detector). 

Kuva 14 näyttää PDA-detektorin toiminnan. Ne ovat vaihtuva-aallonpituuksisia ja katta-

vat koko UV-alueen ja osan näkyvää valoa valolähteen emission mukaan. Diodiriveillä 

varustetuilla detektoreilla saadaan UV/Vis-spektri millä hyvänsä retentioajalla. Piikin 

puhtauden voi varmistaa ajamalla spektri piikin huipun kohdalta ja sen molemmin puolin. 

[33.] 
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3.3.2 CAD-detektori 

CAD (Charged Aerosol Detector) esiteltiin kaupalliseen käyttöön v. 2004, ja se perustuu 

aerosolihiukkasten varaamiseen koronapurkauksella ja varauksen mittaamiseen elekt-

rometrillä. Sillä analysoidaan usein yhdisteitä, joita ei voida tunnistaa perinteisillä UV/Vis-

detektoreilla kromoforin puuttuessa. Kuva 15 näyttää CAD-detektorin rakenteen. Mene-

telmässä kolonnista tuleva eluentti ohjataan ensin sumuttimeen, jossa se sumutetaan 

typpikaasun avulla aerosolipisaroiksi. Isot pisarat poistetaan laitteesta, ja pienet pisarat 

ohjataan kuivausputkeen. Lämmitetyssä kuivausputkessa eluentti haihdutetaan pois, jol-

loin muodostuu kuivattuja analyyttihiukkasia. Toinen typpikaasuvirtaus ohjataan korkea-

jännitteisen, platinasta tehdyn koronaneulan ohi, muodostaen positiivisia typpi-ioneja. 

Kuivattujen analyyttihiukkasten virtaus kohtaa vastakkaisen ionivirtauksen reaktiokam-

miossa, ja positiivinen varaus siirtyy analyytteihin diffusionaalisesti. Ylimääräiset typpi-

ionit poistetaan pienen negatiivisen varauksen omaavassa sähkökentässä. Varatut ana-

lyytit siirtyvät sähköä johtavan suodattimen läpi, ja elektrometri mittaa partikkelien va-

rauksen. Suuremmat partikkelit pystyvät pitämään suuremman varauksen. Näin saatu 

signaali on verrannollinen partikkelin kokoon ja samalla analyytin massaan pisarassa. 

[36; 37.]  

 

Kuva 15. CAD-detektorin rakenne. [37] 

CAD-detektori on yleisdetektori, jonka ainoa rajoittava tekijä on analyyttien haihtuvuus. 

Koska eluentti haihdutetaan prosessin aikana, helposti haihtuvia analyyttejä ei voida mi-

tata CAD-detektorilla. Samasta syystä nestekromatografian liikkuvan faasin täytyy olla 

helposti haihtuva.  
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4 Laitteet ja reagenssit 

4.1 Työssä käytetyt laitteet 

Työssä käytettiin seuraavia laitteita: 

• Waters Acquity Ultra Performance LC -nestekromatografi 

o Kolonni: Waters Acquity UPLC HSS C18, 1.8 µm, 2.1 x 150 mm 

o Esikolonni: Waters Vanquard UPLC HSS C18, 1.8 µm, 2.1 x 0.5 mm 

• ESA Corona CAD Ultra -detektori 

• XcelVap-haihdutuslaite, Horizon Technology 

• Biotage Pressure+ 48 -uuttokammio 

• Rotina 48- sentrifuugi, Hettich Zentrifugen. 

4.2 Työssä käytetyt reagenssit 

Työssä käytettiin seuraavia reagensseja: 

• Metanoli, ≥ 99,9 %, LC-MS-laatu, Honeywell Riedel-de Haen 

• Muurahaishappo, 98–100 %, Merck tuotenro. 100264 

• Trifluorietikkahappo, 1 ml ampulleja, Thermo Scientific, tuotenro. 28904 

• Etyyliasetaatti, ≥ 99,5 %, VWR Chemicals, tuotenro. 23882.321 

• n-butyyliasetaatti, ≥ 99,5 %, EMSURE- analyysilaatu, Merck tuotenro. 109652 

• Ammoniumkloridi, ≥ 99,8 %, EMSURE-analyysilaatu, Merck tuotenro. 101145. 
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5 Validointi 

5.1 Validointisuunnitelma 

Validointi perustuu THL:n Oikeustoksikologian sisäisiin validointiohjeisiin kvantitatiivisille 

menetelmille. Ennen validointia luotiin validointisuunnitelma (taulukko 1), jossa on ku-

vattu määritettävät parametrit ja niille asetetut tavoitearvot. 

Taulukko 1. Validoitavat parametrit 

Parametri	 Tavoitearvo	
Injektion toistettavuus, pinta-ala RSD	<	15	%	
Injektion toistettavuus, retentioaika RSD	<	0,5	%	tai	0,05	min	
Toistettavuus lineaarisella alueella RSD	<	15	%	
Oikeellisuus lineaarisella alueella BIAS	<	15	%	
Toteamisraja s/n	>	3,	tunnistettava	UV	
Määritysrajat RSD	ja	BIAS	<	20	%	
Laajennettu mittausepävarmuus ≤	30	%	

Menetelmällä analysoidaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti verinäytteestä happamia 

ja neutraaleja lääkeaineita. Yhdisteiden tunnistus perustuu vertailuaineilla määritettyihin 

retentioaikoihin, UV-spektreihin ja kahden detektorin väliseen vastesuhteeseen. Yhdis-

teiden kvantitoinnissa käytetään sisäisen standardin menetelmää. Vertailuaineiden ja 

sisäisen standardin avulla määritetään kullekin yhdisteelle yhden pisteen kalibrointisuora 

molemmilla detektoreilla. Kvantitointiin käytetään kahden detektorin tuloksen keskiarvoa.  

5.2 Injektion toistettavuus 

UPLC-laitteen injektion toistettavuutta tutkitaan mittaamalla lääkeaineiden retentioaikoja 

ja pinta-aloja molemmilta detektoreilta peräkkäisinä päivinä ja saman päivän sisällä. Lää-

keaineita injektoidaan metanoli-vesiseoksessa viitenä peräkkäisenä päivänä sekä yh-

tenä päivänä viisi kertaa, ja jokaisen lääkeaineen retentioajat ja pinta-alat molemmilta 

detektoreilta kirjataan ylös. Retentioajoista ja pinta-aloista lasketaan keskiarvo x, keski-

hajonta s ja suhteellinen keskihajonta RSD % kaavalla 1.  

   RSD%	 = '
(
∗ 	100%  (1) 
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5.3 Toistettavuus ja oikeellisuus 

Tulosten toistettavuuden määrittämiseen käytettiin kalibrointinäytteiden ja oikeiden vai-

najanäytteiden rinnakkaisista tuloksista laskettua suhteellista keskihajontaa. 

Tulosten oikeellisuuden määrittämiseen käytetään kalibrointinäytteitä ja niiden perus-

teella luotuja yksipistekalibrointeja. Näytteet analysoidaan tätä suoraa käyttäen ja laske-

taan poikkeama (BIAS %) teoreettisesta arvosta kaavalla 2, jossa X on mittaamalla saatu 

pitoisuuksien keskiarvo ja µ on todellisen näytteen pitoisuus. 

  BIAS%	 = 	 (X − µ)/µ	 ∗ 	100  (2) 

5.4 Lineaarisuus, LOQ ja LOD 

Lääkeaineiden lineaariset mittausalueet, kvantitointirajat LOQ ja toteamisrajat LOD mää-

riteltiin uuttamalla jokaista lääkeainetta vähintään viidellä eri pitoisuudella ja viidellä rin-

nakkaisnäytteellä jokaiselle pitoisuudelle ja muodostamalla mitatuista pitoisuuksista ka-

librointisuora. Pitoisuudet valittiin lääkeaineiden terapeuttisten pitoisuuksien mukaan ve-

ressä (taulukko 2), pienin alle terapeuttisen alarajan ja suurin 5–10 kertaa terapeuttisen 

alueen yläraja. Kalibrointipisteiden rinnakkaisnäytteiden suhteellinen keskihajonta RSD 

ja oikeellisuus BIAS tuli olla < 15 % ja kvantitointirajoilla < 20 %. Toteamisrajan signaali-

kohinasuhde tuli olla vähintään kolme ja UV-spektrin tunnistettava. 

Taulukko 2. Yhdisteiden terapeuttiset pitoisuudet veressä 

Yhdiste	 Terapeuttinen	alue	mg/l	
Parasetamoli	 	10–25	
7-aminonitratsepaami	 0,03–0,07	
Kofeiini	 	8–15	
Lamotrigiini	 0,5–4,5	
Salisyylihappo	 10–200	
Rivaroksabaani	 0,1–0,2	
Karbamatsepiini	 	5–10	
Parekoksibi	 		<	10	
Varfariini	 	1–3	
Ibuprofeeni	 15–30	
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5.5 Saanto ja mittausepävarmuus 

Saanto määritetään vertaamalla puhdasaineena ajetun näytteen ja uuton läpikäyneen 

näytteen piikkien pinta-aloja toisiinsa. 

Mittausepävarmuutena käytetään laajennettua mittausepävarmuutta, joka lasketaan ka-

librointinäytteiden ja oikeiden näytteiden toistettavuudesta ja oikeellisuudesta. Paraseta-

molille ja salisyylihapolle mittausepävarmuus määritetään MuKit (Measurement Uncer-

tainty Kit) -ohjelmalla, johon voidaan syöttää myös laadunvalvontanäytteiden tulokset. 

MuKit on laboratorioille suunnattu tietokoneohjelma mittausepävarmuuden arviointiin, 

jossa laskenta perustuu Nordtest TR 537 -raporttiin [38.] 

5.6 Ulkoinen näyttö tulosten oikeellisuudesta  

Ulkoinen näyttö tulosten oikeellisuudesta saadaan vertaamalla todellisten näytteiden tu-

loksia muilla akkreditoiduilla menetelmillä saatuihin tuloksiin sekä ulkopuolisen tahon toi-

mittamiin laadunvalvontanäytteisiin.  

6 Työn suoritus 

6.1 Ajo-olosuhteet 

Ajo-olosuhteet (taulukko 3) ja ajoliuokset pidettiin samana kuin emäksisiä lääkeaineita 

mittaavassa menetelmässä, paitsi ajoaika, jota voitiin lyhentää 23,5 minuutista 20 mi-

nuuttiin, koska tunnistettavia lääkeaineita oli yli puolet vähemmän. Gradienttia (taulukko 

4) jyrkennettiin ja alun metanolipitoisuutta nostettiin viidestä kymmeneen prosenttiin lop-

puliuoksen suuremman metanolipitoisuuden vuoksi (kts. 6.2). Gradientin jälkeistä meta-

nolipesua pidennettiin 5 minuutista 7 minuuttiin, koska suurempien terapeuttisten pitoi-

suuksien takia yhdisteiden piikit olivat isompia ja niiden tuottama carry over (jälki seu-

raavassa näytteessä) oli isompi. 
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Taulukko 3. Ajo-olosuhteet 

Kolonnin	lämpötila	 60	℃	
Ajoaika	 18	min	
Injektiotilavuus	 5	µl	
Ajoliuos	A	 0,1	%	trifluorietikkahappo	(TFA)	vedessä	
Ajoliuos	B	 Metanoli	
Huuhteluliuos	 10	%	Metanoli	vedessä	
Virtausnopeus	 0,4	ml/min	
UV-detektorin	mittausalue	 210-400	nm	(kvantitointi	ja	kromatogrammi	230	nm)	
CAD:	haihdutuslämpötila	 29	℃	
CAD:	kaasun	paine	 35,0	±	0,5	psi	

Taulukko 4. Gradientti 

Aika	 %	A	 %	B	
Virtausnopeus	

ml/min	
0	min	 90	 10	 0,4	
3	min	 90	 10	 0,4	
13	min	 5	 95	 0,4	
14	min	 5	 95	 0,4	
14,5-20	min		 1	 99	 0,4	

Tasapainotusaika ennen seuraavaa injektiota oli 5 minuuttia. 

6.2 Yhdisteiden tunnistus, sisäisen standardin valinta ja loppuliuos 

Lääkeaineet tunnistettiin yksitellen puhdasaineliuoksina metanoli-vesiseoksessa ajet-

tuina. Retentioajat molemmilta detektoreilta kirjattiin ylös ja UV-spektrit PDA-detektorilta 

tallennettiin spektrikirjastoon. Sisäiseksi standardiksi tutkittiin erilaisia käytöstä poistet-

tuja happamia tai neutraaleja lääkeaineita. 

Uuton jälkeisenä liuottimena käytetyn loppuliuoksen (100 µl) koostumusta tutkittiin. EMS-

UPLC-menetelmällä käytettyä seosta, jossa oli 20-% MeOH:a ja 0,1 % TFA:ta ultra-

puhtaassa vedessä kokeiltiin ensin, mutta rasvaliuokoisimpien yhdisteiden huomattiin 

liukenevan liuokseen huonosti, joten metanolipitoisuutta nostettiin 40 %:iin. 
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6.3 Uuton olosuhteet 

Yhdisteiden uuttumista kokoverestä tutkittiin vertailemalla erilaisia puskureita, uuttoliuot-

timia sekä perinteistä neste-nesteuuttoa koeputkessa ja nesteuuttoa SLE (Supported Li-

quid Extraction) -putkilla. 

6.3.1 Neste-nesteuutto 

Happaman pH:n todettiin oletetusti tuottavan parempia saantoja useiden happamien yh-

disteiden kohdalla, joten hapan puskuriliuos otettiin käyttöön. Kokoveren pH:ta ei kuiten-

kaan saa laskettua kovin alas, koska pH:n ollessa < 5 verisolut alkavat hajota ja solujen 

sisältö liukenee orgaaniseen liuottimeen. Näin päädyttiin käyttämään neste-nesteuu-

tossa puskuriliuoksena 200 µl 1 %-muurahaishappoa, jolla näytteen pH:ksi saatiin n. 5,5. 

Uuttoliuottimena kokeiltiin ensin etyyliasetaattia, mutta polaarisuutensa vuoksi sen erot-

tuminen vesifaasista oli huonoa. Näin päädyttiin 25:75-etyyliasetaatti-butyyliasetaatti-

seokseen, joka oli jo käytössä emäksisten lääkeaineiden uutossa. 

Nollaverenä käytettyä lampaanverta punnittiin 5 ml:n koeputkeen 0,5 g ± 0,025 g. Put-

keen lisättiin puskuriliuosta, spiikattavat analyytit metanoliluoksissa sekä sisäinen stan-

dardi (butobarbitaali 6 mg/l metanolissa). Putkia vorteksoitiin 1 minuutin ajan. Uuttoliu-

otinta lisättiin koeputkeen 500 µl, jonka jälkeen putkia vorteksoitiin 2 minuuttia ja sentri-

fugoitiin 4000 g:ssä 5 min. Tämän jälkeen päällimmäinen orgaaninen faasi pipetoitiin 

varovasti pasteur-pipetillä uuteen kartiopohjaiseen koeputkeen, ja uuttoliuotin haihdutet-

tiin pois lämpöhauteessa 40 ºC:ssa typpipuhalluksella. Haihdutuksen päätyttyä koeput-

kiin lisättiin 100 µl loppuliuosta ja putkia vorteksoitiin ja sentrifugoitiin 5 min ajan. Lopuksi 

loppuliuos pipetoitiin 250 µl:n sisäputkella varustettuun 2 ml:n näytteensyöttäjän pulloon. 

6.3.2 SLE 

SLE-putkien uutossa kokeiltiin ensin hapanta puskuriliuosta. 0,5 g:n verinäyte laimen-

nettiin 500 µl:lla 0,3-%:sta muurahaishappoa, saaden näytteen pH:ksi n. 5,5. Uuttoliuot-

timena voitiin käyttää etyyliasetaattia, koska faasien erottumisesta ei tarvinnut huolehtia. 

Näin myös uuttoliuottimen haihtuminen oli nopeampaa. Liuottimen määrä verrattuna pe-

rinteiseen neste-nesteuuttoon oli suuri, 2 x 1,5 ml = 3 ml per näyte. Menetelmässä ha-

vaittiin kuitenkin ongelmia happamien lääkeaineiden salisyylihapon ja ibuprofeenin uuton 

toistettavuudessa. Putkien valmistajan suosituksesta siirryttiin käyttämään neutraalina 
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puskurina 500 µl ammoniumkloridia ja happamana uuttoliuottimena etyyliasetaattia, 

jossa on mukana 1-% trifluorietikkahappoa TFA. Muutos paransi toistettavuutta huomat-

tavasti. 

Lampaanverta punnittiin 0,5 g ± 0,025 g koeputkeen ja lisättiin puskuri, analyytit ja sisäi-

nen standardi. Putkia vorteksoitiin 1 minuutin ajan. SLE-putket kiinnitettiin vakuumipum-

pulla varustettuun uuttokammioon, ja kartiopohjaiset keräyskoeputket asetettiin SLE-put-

kien alapuolelle. Näytteet dekantoitiin SLE-putkiin ja absorboitiin matriisiin pienen vakuu-

min avulla 5–10 sekunnin ajan. Näytteiden annettiin imeytyä matriisiin 5 min ajan. Uut-

toliuotinta pipetoitiin putkiin 2 x 1,5 ml, ensimmäinen osa puhdasta etyyliasetaattia ja 

toinen 1-% TFA:ta sisältävää, ja annettiin valua putkien läpi painovoiman vaikutuksesta. 

Lopuksi viimeiset pisarat liuottimesta imettiin pienen vakuumin avulla 30–45 sekunnin 

ajan. Tämän jälkeen uuttoliuotin haihdutettiin pois ja näytteet liuotettiin loppuliuokseen. 

Vorteksoinnin ja sentrifugoinnin jälkeen näytteet pipetoitiin näytteensyöttäjäpulloihin. 

7 Tulokset 

7.1 Yhdisteiden tunnistus 

Kaikki yhdisteet absorboivat valoa UV-alueella, joten ne näkyivät PDA-detektorilla. Ai-

neiden UV-spektrit tallennettiin spektrikirjastoon. Salisyylihappo ei haihtuvuutensa takia 

näkynyt CAD-detektorilla, joten se tunnistetaan vain PDA-puolelta. Sisäiseksi standar-

diksi haluttiin jokin Suomessa käytöstä poistettu lääkeaine, esim. barbituraatti. Barbitu-

raatteja tutkiessa päädyttiin butobarbitaaliin sen eluoituessa keskellä kromatogrammia. 

Yhdisteiden tunnistamiseksi niille määritettiin molemmilta detektoreilta suhteelliset reten-

tioajat sisäiseen standardiin verrattuna (taulukko 5) ja sisäiselle standardille määritettiin 

± 0,2 minuutin retentioaikaikkuna. 
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Taulukko 5. Yhdisteiden retentioajat 

Yhdiste	
UV	Retentio-
aika	min.	

CAD	Retentio-
aika	min.	

Suhteellinen	
retentioaika	

Parasetamoli	 2.254	 	2.294	 0.260	
7-aminonitratsepaami	 3.054	 	3.080	 0.353	
Kofeiini	 5.433	 	5.473	 0.626	
Lamotrigiini	 7.462	 	7.484	 0.856	
Salisyylihappo	 8.046	 		-	 0.925	
Butobarbitaali	 8.692	 	8.720	 1	
Rivaroksabaani	 8.934	 	8.957	 1.028	
Karbamatsepiini	 9.471	 	9.501	 1.090	
Parekoksibi	 10.149	 	10.175	 1.168	
Varfariini	 10.764	 	10.791	 1.238	
Ibuprofeeni	 11.928	 	11.955	 1.372	

7.2 Injektion toistettavuus 

Retentioaikojen toistettavuus kokonaisuutena oli erittäin hyvää, etenkin saman päivän 

sisällä (taulukko 6), ja lähes kaikkien lääkeaineiden retentioaikojen suhteellinen keskiha-

jonta oli alle 0,1 % ja selvästi alle tavoiterajan 0,5 % Päivien välillä (taulukko 7) oli hieman 

suurempaa vaihtelua, mikä johtui osittain joidenkin lääkeaineiden hajoamisesta loppuliu-

oksessa. 

Taulukko 6. Retentioaikojen toistettavuus RSD %:na saman päivän sisällä. 

Yhdiste	 PDA		 CAD	
Parasetamoli	 0.14	 0.12	
7-aminonitratsepaami	 0.07	 0.06	
Kofeiini	 0.02	 0.02	
Lamotrigiini	 0.01	 0.01	
Salisyylihappo	 0.02	 	-	
Rivaroksabaani	 0.01	 0.01	
Karbamatsepiini	 0.01	 0.00	
Parekoksibi	 0.01	 0.00	
Varfariini	 0.01	 0.02	
Ibuprofeeni	 0.01	 0.01	
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Taulukko 7. Retentioaikojen toistettavuus ilmaistuna RSD %:na molemmilla detektoreilla 5 eri 
päivän välillä. 

Yhdiste	 PDA		 CAD	
Parasetamoli	 0.09	 0.10	
7-aminonitratsepaami	 0.19	 0.17	
Kofeiini	 0.03	 0.04	
Lamotrigiini	 0.09	 0.08	
Salisyylihappo	 0.03	 	-		
Rivaroksabaani	 0.03	 0.03	
Karbamatsepiini	 0.02	 0.03	
Parekoksibi	 0.03	 0.03	
Varfariini	 0.01	 0.01	
Ibuprofeeni	 0.02	 0.02	

Pinta-alojen toistettavuus oli hyvää saman päivän sisällä (taulukko 8), mutta hieman suu-

rempaa eri päivien välillä (taulukko 9). Kaikkien pinta-alojen suhteellinen keskihajonta 

RSD jäi kuitenkin alle tavoiterajan 15 %. 

Taulukko 8. Pinta-alojen toistettavuus RSD %:na saman päivän sisällä. 

Yhdiste	 PDA		 CAD	
Parasetamoli	 	5.0	 	7.0	
7-aminonitratsepaami	 	0.9	 	1.8	
Kofeiini	 	1.9	 	3.0	
Lamotrigiini	 	0.5	 	0.9	
Salisyylihappo	 	9.4	 	-	
Rivaroksabaani	 	2.3	 2.1	
Karbamatsepiini	 	1.7	 2.2	
Parekoksibi	 	1.5	 1.4	
Varfariini	 	3.4	 3.2	
Ibuprofeeni	 	2.7	 3.9	
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Taulukko 9. Pinta-alojen toistettavuus RSD %:na 5 eri päivän välillä. 

Yhdiste	 PDA		 CAD	
Parasetamoli	 	8.4	 5.3		
7-aminonitratsepaami	 	7.5	 	10.0	
Kofeiini	 	6.8	 	7.8	
Lamotrigiini	 	9.8	 	9.8	
Salisyylihappo	 	9.4	 	-	
Rivaroksabaani	 	5.6	 5.9	
Karbamatsepiini	 	10.6	 	10.3	
Parekoksibi	 	8.4	 	7.6	
Varfariini	 	7.4	 	7.0	
Ibuprofeeni	 	12.6	 	11.3	

7.3 Uutto-olosuhteiden vertailu 

Uuttomenetelmien vertailuun käytettiin kromatogrammien piikkien pinta-aloja UV-detek-

torilla mitattuna sekä puhdasaineliuoksien pinta-aloista laskettuja saantoprosentteja. 

Taulukoista 10 ja 11 nähdään, että yhdisteiden pinta-alat ja saantoprosentit olivat huo-

mattavasti isompia SLE-putkia käytettäessä. Tämä näkyi erityisesti vesiliukoisten (pa-

rasetamoli, 7-aminonitratsepaami, kofeiini, lamotrigiini) yhdisteiden kohdalla polaarisem-

paa etyyliasetaattia käytettäessä uuttoliuottimena. Myös rasvaliukoisilla yhdisteillä saan-

not paranivat, vaikka ero ei ollut niin selkeä. Näin kvantitointirajoja saatiin alemmas pie-

nen terapeuttisen pitoisuuden omaavilla yhdisteillä.  

Taulukko 10. Yhdisteiden pinta-alat (5 rinnakkaisnäytteen keskiarvo) UV-detektorilla eri uutto-
menetelmillä. 

Yhdiste	 neste-neste	 SLE	
Parasetamoli	50	mg/l	 1603299	 6366742	
7-aminonitratsepaami	0,5	mg/l	 35091	 85298	
Kofeiini	20	mg/l	 286010	 1245266	
Lamotrigiini	5	mg/l	 222181	 769098	
Salisyylihappo	50	mg/l	 892746	 1729313	
Rivaroksabaani	0,5	mg/l	 24538	 34592	
Karbamatsepiini	10	mg/l	 1372750	 1756097	
Parekoksibi	25	mg/l	 1732965	 2646281	
Varfariini	10	mg/l	 444320	 581326	
Ibuprofeeni	10	mg/l	 262728	 291025	
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Taulukko 11. Yhdisteiden saantoprosentit molempien detektorien keskiarvoina piikkien pinta-
aloilla mitattuna eri uuttomenetelmiä käyttäen, puhdasaineliuoksien piikkeihin ver-
rattuna. 

Yhdiste	 neste-neste	 SLE	
Parasetamoli	50	mg/l	 22.0	 81.8	
7-aminonitratsepaami	0,5	mg/l	 36.1	 80.1	
Kofeiini	20	mg/l	 17.7	 75.6	
Lamotrigiini	5	mg/l	 26.5	 83.9	
Salisyylihappo	50	mg/l	 14.6	 28.4	
Rivaroksabaani	0,5	mg/l	 47.1	 67.2	
Karbamatsepiini	10	mg/l	 61.0	 82.6	
Parekoksibi	25	mg/l	 58.3	 81.7	
Varfariini	5	mg/l	 58.0	 70.4	
Ibuprofeeni	10	mg/l	 66.9	 74.1	

Taulukko 12. Yhdisteiden pinta-alojen toistettavuudet RSD-%:na ilmaistuna (5 rinnakkaisnäyt-
teen suhteellinen keskihajonta) UV-detektorilla eri uuttomenetelmillä. 

Yhdiste	 neste-neste	 SLE	
Parasetamoli	50	mg/l	 	10.1	 	6.7	
7-aminonitratsepaami	0,5	mg/l	 	4.6	 	8.4	
Kofeiini	20	mg/l	 	9.6	 	7.1	
Lamotrigiini	5	mg/l	 	5.0	 	13.2	
Salisyylihappo	50	mg/l	 	11.9	 	10.0	
Rivaroksabaani	0,5	mg/l	 	3.8	 	8.7	
Karbamatsepiini	10	mg/l	 	11.3	 	6.7	
Parekoksibi	25	mg/l	 	3.8	 	11.9	
Varfariini	10	mg/l	 	4.9	 	14.9	
Ibuprofeeni	10	mg/l	 	10.3	 	5.1	

Toistettavuudessa ei huomattu suuria eroja tai trendejä eri uuttomenetelmien välillä (tau-

lukko 12), joillakin lääkeaineilla toistettavuus oli parempi neste-nesteuutolla ja toisilla 

SLE-uutolla.  

Huomattavasti parempien saantoprosenttien ja nopeuden takia päätettiin menetelmään 

ottaa käyttöön SLE-putkilla tapahtuva uutto, huolimatta suuresta liuotinkulutuksesta ja 

putkien hinnoista aiheutuvista kustannuksista. 
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7.4 Lineaarisuus, LOQ ja LOD 

Uuttomenetelmän valinnan jälkeen määritettiin lääkeaineiden lineaariset mittausalueet. 

Yhdisteet kalibroitiin uuttamalla kalibrointinäytteet SLE-uutolla käyttäen sisäisenä stan-

dardina butobarbitaalia. Kalibrointipisteeksi valittiin pitoisuus, joka on lähellä kunkin yh-

disteen terapeuttisen alueen ylärajaa (taulukko 13). Tuloksista muodostettiin nollan 

kautta kulkevat yhden pisteen kalibrointisuorat, ja pitoisuudet laskettiin kahden detekto-

rin keskiarvona.  

Taulukko 13. Yhdisteiden kalibrointipisteet. 

Yhdiste	 Terapeuttinen	alue	mg/l	 Kalibrointipiste	mg/l	
Parasetamoli	 	10–25	 50	
7-aminonitratsepaami	 0,03–0,07	 0,5	
Kofeiini	 	8–15	 20	
Lamotrigiini	 0,5–4,5	 5	
Salisyylihappo	 10–200	 50	
Rivaroksabaani	 0,1–0,2	 0,1	
Karbamatsepiini	 	5–10	 10	
Parekoksibi	 		<	10	 10	
Varfariini	 	1–3	 5	
Ibuprofeeni	 15–30	 50	

Lineaarinen alue määritettiin vähintään viidellä pitoisuudella ja viidellä rinnakkaisnäyt-

teellä jokaiselle pitoisuudelle (liite 2). Rinnakkaistulosten suhteellinen keskihajonta RSD 

tuli olla < 15 %. Oikeellisuus BIAS määritettiin vertaamalla mitattuja pitoisuuksia todelli-

siin pitoisuuksiin, ja poikkeaman tuli olla < 15 % jokaisella pitoisuudella. Taulukko 14 

näyttää lääkeaineille määritetyt lineaariset alueet.  
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Taulukko 14. Yhdisteiden lineaariset alueet 

Yhdiste	 Lineaarinen	alue	mg/l	
Lineaarinen	alue	vanhalla	

menetelmällä	mg/l	
Parasetamoli	 10–100	 5–100	

7-aminonitratsepaami	 0,1–2	 -	
Kofeiini	 3–100	 3–100	
Lamotrigiini	 0,5–20	 0,5–100	
Salisyylihappo	 5–200		 3–100	
Rivaroksabaani	 0,05–1	 -	
Karbamatsepiini	 	1–30	 0,3–50	
Parekoksibi	 	1–30	 10–50	
Varfariini	 0,3–20	 0,5–100	
Ibuprofeeni	 	10–100	 10–100	

Lineaariset alueet olivat monella yhdisteellä pienempiä kuin vanhalla menetelmällä, joh-

tuen vanhalla menetelmällä käytetystä useammasta (3) kalibrointipisteestä, sekä karba-

matsepiinillä ja parekoksibilla detektorien ylärajojen tullessa vastaan. Alueita pidettiin 

kuitenkin riittävinä, ja salisyylihapolla lineaarista aluetta saatiin jopa kasvatettua. Lineaa-

rinen alue jatkui pidempään UV-detektorilla kuin CAD-detektorilla, joten lähellä alueiden 

ylä- ja alarajoja tulosten vastaamiseen käytetään vain UV-detektorin tulosta.  Yhdistei-

den kvantitointirajojen LOQ (taulukko 15) tavoitearvoina olivat RSD < 20 %, BIAS < 20 

% sekä tunnistettava UV-spektri. Toteamisrajojen LOD tavoitearvoina olivat signaali-ko-

hinasuhde > 3 ja tunnistettava UV-spektri. 

Taulukko 15. Yhdisteiden kvantitointirajat LOQ ja toteamisrajat LOD  

Yhdiste	 LOQ	mg/l	 LOD	mg/l	
Parasetamoli	 10	 0,5	
7-aminonitratsepaami	 0,1	 0,05	
Kofeiini	 3	 0,5	
Lamotrigiini	 0,5	 0,1	
Salisyylihappo	 5	 0,5	
Rivaroksabaani	 0,05	 0,02	
Karbamatsepiini	 1	 0,5	
Parekoksibi	 1	 0,5	
Varfariini	 0,3	 0,1	
Ibuprofeeni	 10	 1	
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7.5 Ulkoinen näyttö tulosten oikeellisuudesta  

Parasetamolin ja salisyylihapon oikeellisuutta pystyttiin tutkimaan LGC Standardsin toi-

mittamilla referenssinäytteillä, joita laboratoriossa mitataan kuukausittain osana laadun-

valvontaa. Näytteistä mitattiin kaksi rinnakkaistulosta, ja tulosten keskiarvoa verrattiin 

LGC:n tarjoamaan vertailuarvoon. Jos vertailuarvo ylitti yhdisteen lineaarisen alueen, 

näytettä punnittiin pienempi määrä ja se laimennettiin nollavereen, jotta kokonaispai-

noksi saatiin 0,5 g. Tuloksista laskettiin poikkeama BIAS % ja toistettavuus RSD %, joita 

käytettiin mittausepävarmuuden laskemiseen MUkit-ohjelmistolla (kohta 7.7). 

Taulukko 16. Referenssistandardeilla mitattujen lääkeaineiden oikeellisuus 

Yhdiste	 Näyt-
teitä	

Rinnakkaisten	
RSD	%	ka	

BIAS	%	vertai-
luarvoon,	ka	

BIAS	%	vanhaan	
menetelmään,	ka	

Parasetamoli	 4	 1,83	 18,95	 14,48	
Salisyylihappo	 5	 10,72	 19,58	 10,58	

7.6 Vertailu laboratorion käytössä oleviin menetelmiin  

Menetelmää validoitaessa analysoitiin 12 autenttista vainajanäytettä, joista oli löydetty 

yksi tai useampia menetelmällä määritettävistä lääkeaineista. Tällöin huomioon piti ottaa 

myös vanhan menetelmän mittausepävarmuus.  Jokaisesta näytteestä mitattiin viisi rin-

nakkaistulosta ja tuloksista laskettiin suhteellinen keskihajonta RSD % ja poikkeama 

BIAS % vanhaan tulokseen verrattuna. Parekoksibia ei ollut löytynyt vainajanäytteistä 

kahden viime vuoden ajalta eikä 7-aminonitratsepaamia ollut aiemmin kvantitoitu Oi-

keustoksikologiayksikössä, joten ko. aineista ei saatu vertailutuloksia. 
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Taulukko 17. Vainajanäytteillä mitattujen lääkeaineiden oikeellisuus 

Yhdiste	
Näytteitä	
kpl	

Rinnakkais-
ten	RSD	%	
ka	

BIAS	%	verrattuna	van-
haan	menetelmään,	ka	
	

Vanhan	menetel-
män	mittausepä-
varmuus	%	

Parasetamoli	 2	 9,1	 9,3	 35	
Kofeiini	 2	 5,6	 35,0	 35	
Lamotrigiini	 2	 6,3	 11,9	 40	
Rivaroksabaani	 1	 6,4	 1,1	 30	
Salisyylihappo	 2	 11,5	 45,7	 40	
Karbamatsepiini	 2	 9,4	 30,9	 45	
Varfariini	 2	 9,5	 8,3	 40	
Ibuprofeeni	 3	 12,3	 24,1	 40	

 
Tulokset poikkesivat paikoin paljon vanhan menetelmän tuloksista, mutta huomioon 

täytyy ottaa myös vanhan menetelmän mittausepävarmuus, joka oli yhdisteestä riip-

puen 30–45 %. Näin vertailutuloksia ei voitu pitää tarpeeksi luotettavina, jotta niitä voi-

taisiin käyttää uuden mittausepävarmuuden laskemiseen, vaan oikeellisuus määritettiin 

kalibrointinäytteistä. Vainajanäytteiden rinnakkaistulosten toistettavuus oli kuitenkin 

hyvä kaikilla lääkeaineilla, mitä pidettiin tärkeämpänä. 

7.7 Mittausepävarmuus 

Mittausepävarmuus U on laskettu oikeellisuudesta ja toistettavuudesta käyttäen kaavaa 

U = √U1
2 + U2

2, jossa U1 = oikeellisuus kalibrointinäytteissä (BIAS %) ja U2 = toistettavuus 

(RSD %)kalibrointinäytteissä (U2a) ja oikeissa näytteissä (U2b, laskettu yhdisteille, joita 

on löytynyt oikeista tapauksista). Mittausepävarmuutena käytetään laajennettua mit-

tausepävarmuutta (2*U). Parasetamolin ja salisyylihapon mittausepävarmuuden laske-

miseen käytettiin MuKit-ohjelmaa, johon syötettiin rinnakkaisnäytteiden toistettavuudet 

ja laadunvalvontanäytteiden tulokset (BIAS %) (liite 3). 

MuKit-ohjelmalla laskettujen yhdisteiden mittausepävarmuus meni yli tavoitearvon 30 %, 

johtuen tuloksien suurehkosta poikkeamasta vertailuarvosta. Laadunvalvontanäytteet 

olivat kuitenkin olleet pakastettuina jo useita kuukausia, ja lääkeaineet ovat saattaneet 

hajota näytteissä, joten näytteitä ei voida pitää täysin luotettavina. Käytettävää mit-

tausepävarmuutta ko. yhdisteillä pohditaan vielä ennen menetelmän käyttöönottoa. 
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Taulukko 18. Yhdisteiden laajennetut mittausepävarmuudet 

Yhdiste	 Laajennettu	mittausepävarmuus	%	
Parasetamoli	 42	
7-aminonitratsepaami		 22	
Kofeiini	 23	
Lamotrigiini	 20	
Salisyylihappo	 45	
Rivaroksabaani	 30	
Karbamatsepiini	 17	
Parekoksibi	 15	
Varfariini	 29	
Ibuprofeeni	 29	

8 Yhteenveto 

Validointi onnistui hyvin ja parasetamolin ja salisyylihapon mittausepävarmuutta lukuun 

ottamatta täytti menetelmälle asetetut vaatimukset. Tulokset todettiin riittävän toistetta-

viksi ja luotettaviksi, ja lääkeaineille saatiin määritettyä kalibrointipisteet, lineaariset mit-

tausalueet, määritys- ja toteamisrajat sekä mittausepävarmuudet. Opinnäytetyön valmis-

tuessa kaikkien 64 lääkeaineen validointi oli vielä kesken. Tulokset tähän asti näyttävät 

kuitenkin lupaavilta, ja validoinnin valmistuessa uutta menetelmää ja laitetta käytetään 

jatkossa happamien ja neutraalien lääkeaineiden päivittäisessä seulonnassa. SLE-put-

ket otetaan käyttöön näytteenkäsittelyssä, ja niiden soveltuvuutta pohditaan jatkossa 

myös muille analyysimenetelmille. Yhdisteistä muodostetaan 5-6 kalibrointiseosta, jotka 

uutetaan kuukausittain ja tarvittaessa esim. kolonnia vaihdettaessa. Samalla seurataan 

kalibroinnin pysyvyyttä kirjaamalla ylös yhdisteiden mitattuja pitoisuuksia uusista kalib-

rointinäytteistä, ja tarvittaessa retentioaikoja säädetään kohdilleen. Nollanäytteenä käy-

tetään lampaanverestä uutettua näytettä ja se ajetaan näytesarjassa ensimmäisenä 

näytteenä. Loppujen lääkeaineiden validoinnin valmistuessa niistä muodostetaan n. 10 

lääkeainetta sisältävät testi- ja kontrollinäytteet. Testinäyte ajetaan aamuisin laitteen 

käynnistyksen yhteydessä, ja siitä kirjataan ylös yhdisteiden retentioajat sekä piikkien 

pinta-alat. Kontrollinäytteet uutetaan päivittäisen uuton yhteydessä ja ne ajetaan ennen 

ja jälkeen näytesarjan, ja yhdisteiden pitoisuudet kirjataan ylös ja merkitään kontrollikort-

tiin, johon määritetään hälytys- ja toimintarajat.  
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Lista kaikista menetelmään validoitavista yhdisteistä 

Kvantitatiiviset 
 
10-hydroksikarbamatsepiini	 Nabumetoni	
	4-metyyliaminofenatsoni	 Naprokseeni	
7-aminonitratsepaami	 Nimesulidi	

Apiksabaani	 Okskarbatsepiini	
Diklofenaakki	 Parasetamoli	
Edoksabaani	 Parekoksibi	
Etentsamidi	 Pentobarbitaali	
Etodolaakki	 Pentoksifylliini	
Etorikoksibi	 Piroksikaami	
Etosuksimidi	 Primidoni	
Fenobarbitaali	 Propofoli	
Fenytoiini	 Rivaroksabaani	
Ibuprofeeni	 Rufinamidi	
Indometasiini	 Salisylaatti	

Karbamatsepiini	 Selekoksibi	
Karisoprodoli	 Sulindaakki	
Ketoprofeeni	 Sultiaami	
Ketorolaakki	 Talidomidi	
Klometsiatsoli	 Tenoksikaami	

Kofeiini	 Teofylliini	
Lakosamidi	 Tiagabiini	
Lamotrigiini	 Tiaprofeenihappo	

Levetirasetaami	 Tiopentaali	
Mefenaamihappo	 Tolfenaamihappo	
Meloksikaami	 Topiramaatti	
Meprobamaatti	 Tsonisamidi	

Modafiniili	 Varfariini	
 
 
Kvalitatiiviset 
  
Klooridiatsepoksidi	 Demoksepaami	
Klobatsaami	 Tematsepaami	
Norklobatsaami	 Oksatsepaami	
Diatsepaami	 7-aminoklonatsepaami	
Desmetyylidiatsepaami	 	
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Yhdisteiden lineaarisuusmittausten tulokset 
 

Parasetamoli	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	
	 10	 11,13	 2,9	 11,3	
	 25	 22,37	 8	 -10,5	
	 50	 47,65	 5,6	 -4,7	
	 75	 71,41	 7,2	 -4,8	
	 100	 91,17	 2,9	 -8,8	
	 125	 98,61	 7,6	 -21,1	
	     

7-aminonitratsepaami	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	
	 0,05	 0,059	 22,4	 18	
	 0,1	 0,11	 8,2	 5,3	
	 0,5	 0,46	 10,2	 -7,6	
	 1	 0,87	 3,8	 -13,4	
	 2	 1,84	 2,7	 -7,8	
	     

Kofeiini	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	
	 3	 3,36	 5,1	 11,9	
	 10	 8,69	 11,1	 -13,1	
	 20	 18,64	 6,3	 -6,8	
	 50	 52,84	 2,8	 5,7	
	 100	 93,75	 12,9	 -6,3	
	     

Lamotrigiini	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	
	 0,5	 0,45	 7,9	 -10,9	
	 2,5	 2,63	 11,6	 5,1	
	 5	 4,68	 1	 -6,4	
	 10	 9,09	 3,2	 -9,1	
	 20	 18,76	 4,9	 -6,2	
	 25	 20,8	 2,5	 -16,8	
	     

Salisyylihappo	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	
	 5	 5,95	 9,5	 19	
	 20	 21,34	 11,4	 6,7	
	 50	 49,32	 12,2	 -1,4	
	 100	 104,13	 11,6	 4,1	
	 200	 173,22	 12	 -13,4	
	 250	 183,27	 10,5	 -26,7	
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Rivaroksabaani	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	

	 0,05	 0,05	 19,2	 0,4	
	 0,1	 0,11	 5,8	 9,2	
	 0,5	 0,43	 7	 -14,3	
	 1	 0,96	 4,2	 -4,4	
	 2	 1,65	 1,8	 -17,6	
	     

Karbamatse-
piini	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	

	 1	 0,87	 2,9	 -13,3	
	 5	 4,69	 5,9	 -6,2	
	 10	 10,23	 4,6	 2,3	
	 20	 18,17	 3,5	 -9,2	
	 30	 26,78	 4,5	 -10,7	
	 40	 31,09	 5,2	 -22,3	
	 	 	 	 	
	 Pitoisuus	mg/l Ka	mg/l RSD	% BIAS	% 

Parekoksibi	 1	 0,99	 5,1	 -1,4	
	 5	 5	 5,5	 0,1	
	 10	 10,05	 4,4	 0,5	
	 20	 20,41	 6,5	 2	
	 30	 27,24	 13,6	 -9,2	
	 50	 36,61	 4,1	 -26,8	
	 	 	 	 	
	 Pitoisuus	mg/l Ka	mg/l RSD	% BIAS	% 

Varfariini	 0,3	 0,34	 5,1	 12,9	
	 1	 1,13	 4,6	 13,5	
	 5	 4,75	 12,4	 -5,1	
	 10	 8,83	 5,1	 -11,7	
	 20	 17,56	 10,8	 -12,2	
	 25	 19,3	 9,7	 -22,94	
	 	 	 	 	
	 Pitoisuus	mg/l	 Ka	mg/l	 RSD	%	 BIAS	%	
	 10 10,26 9,3 2,6 

Ibuprofeeni	 25	 23,41	 6,8	 -6,4	
	 50	 44,76	 13,2	 -10,5	
	 75	 71,84	 12,3	 -4,21	
	 100	 88,53	 3,6	 -11,5	
	 125	 98,17	 16,5	 -21,5	
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Parasetamolin MuKit-raportti 
 

 
  

29.9.2018 17.33Nordtest Report

Sivu 1 / 1file:///Users/henriravald/Desktop/parasetamoli.html

MEASUREMENT UNCERTAINTY ESTIMATION
Step Action NEUT UPLC 29.9.2018

1 Specify Measurand
Analyte measured: Parasetamoli
Concentration range: 10 - 125 mg/l

2

Quantify within-laboratory reproducibility, 
 

Control sample that covers all the steps in
the analytical process

Control samples:
Number of control samples: 19
Average concentration: mg/l
Standard deviation,  : 4,85 %

 = 4,85 %

3 Quantify method and laboratory bias, 
 

Method and laboratory bias from
certified reference material:
Different certified reference materials count,
 : 4

i 1 2 3 4

Certified
concetration, 

16,9
mg/l

486
mg/l

39,4
mg/l

58,2
mg/l

Standard
uncertainty of
certified
concentration, 

0,00
% 0,00 % 0,00

%
0,00
%

Measured
concentration, 

21,8
mg/l

537,5
mg/l

46,2
mg/l

69,2
mg/l

Standard
deviation of
measured
concentration, 

2,90
% 1,20 % 1,30

%
1,90
%

Number of
Measurements, 2 2 2 2

28,99
%

10,60
%

17,26
%

18,90
%

Period of
measurements - - - -

Matrix

Additional
information

 = 0,00 %
 = 20,05 %
 = 20,05 %

4 Convert components to standard
uncertainty

 = 4,85 %
 = 20,05 %

5 Calculate combined standard uncertainty, 
  = 20,63 %

6 Calculate expanded uncertainty, 
  = 42 %
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Salisyylihapon MuKit-raportti 
 

 

29.9.2018 17.37Nordtest Report

Sivu 1 / 1file:///Users/henriravald/Desktop/sali.webarchive

MEASUREMENT UNCERTAINTY ESTIMATION
Step Action NEUT UPLC 29.9.2018

1 Specify Measurand
Analyte measured: Salisyylihappo
Concentration range: 5 - 200

2

Quantify within-laboratory
reproducibility, 
 

Control sample that covers all the
steps in the analytical process

Control samples:
Number of control samples: 18
Average concentration:
Standard deviation,  : 9,63 %

 = 9,63 %

3
Quantify method and laboratory
bias, 
 

Method and laboratory bias from certified
reference material:
Different certified reference materials count,  : 5

i 1 2 3 4 5

Certified
concetration, 512,6 97 431 602 196,1

Standard
uncertainty of
certified
concentration, 

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

0,00
%

Measured
concentration, 464,7 75,8 310,1 486,4 163,1

Standard
deviation of
measured
concentration, 

4,00
%

13,40
%

29,30
%

2,90
%

1,90
%

Number of
Measurements, 2 2 2 2 2

-9,34
%

-21,86
%

-28,05
%

-19,20
%

-16,83
%

Period of
measurements - - - - -

Matrix

Additional
information

 = 0,00 %
 = 20,02 %
 = 20,02 %

4 Convert components to standard
uncertainty

 = 9,63 %
 = 20,02 %

5
Calculate combined standard
uncertainty, 
 

 = 22,21 %

6 Calculate expanded uncertainty, 
  = 45 %


