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Lyhenteet 

ACN Acetonitrile. Asetonitriili. 

DOE Desing of Experiment. Koesuunnittelu. 

HPLC High performance liquid chromatography. Korkean erotuskyvyn 

nestekromatografia. 

ICH The International Council for Harmonisation of Technical Requirements 

for Pharmaceuticals for Human Use. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 

teknisten vaatimusten harmonisoinnin kansainvälinen neuvosto vapaasti 

suomennettuna. 

LOQ Limit of Quantitation. Määritysraja. 

OEB Orion Occupational Exposure Band. Orionin työhygieenisen arvon alue. 

OEL Orion Occupational Exposure Limit. Orionin työhygieeninen raja-arvo. 

OVAT One-Variable-at-Time. Yksi muuttuja kerralla. 

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

RRT Relative Retention Time. Suhteellinen retentioaika. 

RSD Relative Standard Deviation. Suhteellinen keskihajonta. 

SOP Standard Operation Procedure. Vakioitu toimintaohje. 

UHPLC Ultra-High Perforrmance Liquid Chromatography. Korkean erotuskyvyn 

nestekromatografia. 

UV Ultraviolet. Ultraviolettivalo 

VIS visible light. Näkyvä valo 



1 

 

 

1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli validoida UHPLC:n epäpuhtausmenetelmä lääkeai-

neen lopputuotteelle. Työ tehtiin Fermion Oy:n Espoon analyyttisen kehittämisen ja 

laadunvalvonnan laboratoriolle, jossa analysoidaan lääkeaineita, niiden välituotteita ja 

lähtöaineita. Menetelmän validointi tehtiin, koska lääkkeelle ollaan hakemassa myynti-

lupaa ja menetelmän validointi on yksi tarvittava osa tätä prosessia. Menetelmän halu-

taan tunnistavan lopputuotteesta epäpuhtaudet toistettavasti, tarkasti ja tunnetulla 

herkkyydellä.  

Näytteenä tässä työssä käytettiin Orion Oyj:n omaa kehittämää lääkeainetta eli lääk-

keen vaikuttavaa ainetta. Työssä ei esitellä tarkemmin lääkeainetta, sen kemiallista 

kaavaa, rakennetta tai sen käyttötarkoitusta, koska sillä ei ole vielä myyntilupaa. Työs-

sä keskityttiin menetelmän epäpuhtausanalyyseihin, eikä näin ollen lopputuotteen epä-

puhtautta esitellä tarkemmin.   

Validoitava menetelmä oli tehty erittäin korkean suorituskyvyn nestekromatografille. 

Tässä työssä laitteena käytettiin Agilent 1290 Infinity I UHPLC -nestekromatografi, jos-

sa oli käytössä PDA-detektori. Laitteessa käytettiin Waters C18-käänteisfaasikolonnia. 

Tässä työssä käydään läpi kaikki tällä kertaa validoinnista tehdyt analyysit. Pitoisuus-

menetelmän validointi oli tehty ennen tätä työtä, eikä sitä uusittu. Pitoisuusstandardin 

säilyvyys ja pitoisuuden toistettavuus tutkittiin kuitenkin tämän validoinnin aikana.  

Validoinnissa tutkitut suureet olivat spesifisyys, lineaarisuus, toistettavuus, käyttöalue, 

kvantitointiraja, säilyvyys ja robustisuus. Robustisuudessa analysoitiin menetelmän 

haavoittuvuus, joka toteutettiin koesuunnittelua käyttäen. Koesuunnitelussa käytettiin 

apuna MODDE®-ohjelmistoa. 

2 Yleistä 

2.1 Fermion 

Fermion Oy on Orion Oyj:n omistama aktiivisia lääkeaineitta kehittävä ja valmistava 

yritys. Se perustettiin vuonna 1970 Rikkihappo Oy:n (nykyinen Kemira Oyj) ja Orionin 
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yhteistyönä. Sen tarkoitus oli valmistaa penisilliiniä ja antibiootteja. [1.] Vuonna 1981 

Orion hankki Fermionin kokonaan itselleen ja liitti sen osakseen, jona se edelleen on.  

Fermion valmistaa ja myy aktiivisia lääkeaineita Orionille sekä globaalisti. Sen portfoli-

oon kuuluu yli 30 geneeristä lääkeaineta ja yli 10 alkuperäislääkettä. Fermionilla on 

toimintaa Espoossa, Hangossa ja Oulussa. Sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. [2.] 

2.2 GMP 

GMP (Good Manufacturing Practice) on järjestelmä, jolla varmistetaan, että tuotteet 

tuotetaan yhdenmukaisesti ja valvotaan laatustandardien mukaisesti. Sen tarkoitukse-

na on minimoida lääkkeiden riskit, jotka liittyvät tuotantoon ja joita ei voida poistaa tes-

taamalla lopputuotetta. [3.] 

GMP kattaa kaikki tuotannon näkökohdat lähtöaineista, tiloista, laitteista, henkilöstön 

koulutukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Järjestelmä vaatii yksityiskohtaiset kir-

jalliset menettelyt jokaiselle prosessille, joka voi vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Lait-

teissa on oltava dokumentoitu todiste siitä, että oikeita menettelyjä noudatetaan joh-

donmukaisesti jokaisessa valmistusprosessin vaiheessa joka kerta, kun tuote valmiste-

taan. [3.] 

GMP-määräykset käsittelevät kirjanpitoa, henkilöstön pätevyyttä, puhtaanapitoa, puh-

tautta, laitteiden varmennusta, prosessin validointia ja valitusten käsittelyä. Suurin osa 

hyvää tuotantotapaa koskevista vaatimuksista on hyvin yleisiä ja avoimia, joten jokai-

nen valmistaja voi päättää erikseen, kuinka tarvittavat toimet toteutetaan parhaiten. 

Tämä tarjoaa paljon joustavuutta, mutta edellyttää myös, että valmistaja tulkitsee vaa-

timukset tavalla, joka on järkevää kullekin yritykselle. Määräykset suojaavat kuluttajaa 

ostamasta tuotetta, joka on tehoton tai vaarallinen. Yritysten laiminlyönti GMP-

säännöksistä voi johtaa erittäin vakaviin seurauksiin, kuten takaisinvetoon, takavari-

kointiin, sakkoihin tai vankilaan. [4.] 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea antaa GMP-todistuksia lääkkeiden 

ulkomaille vientiä varten suomalaisille lääketehtaille sekä kohdemaan viranomaisille. 

[5.] 
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2.3 OEB-luokitus 

Lääkeaineiden kanssa työskentelyssä on vaarana altistua hyvinkin vaarallisille lääkeai-

neille. Tämän takia Orionilla on määritetty yhdisteille työhygieeniset raja-arvot, joilla 

turvataan työntekijää lääkeaineiden mahdollisilta vaaroilta työtehtävissä. Työhygieeni-

sille raja-arvoille ei ole standardisoitua mallia, eivätkä Suomen ja EU:n viranomaiset 

yleensä anna lääkeaineille virallisia työhygieenisiä raja-arvoja. Normaalisti niille on käy-

tetty näiden viranomaisten antamaa raja-arvoa hengitettävälle orgaaniselle pölylle. Ky-

seinen raja-arvo ei kuitenkaan ota huomioon lääkeaineen farmakologisia eikä toksiko-

logisia haittavaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat huomattavia erityisesti pitkäaikaisissa 

altistumisissa. Orionin laskemat omat työhygieeniset raja-arvot ottavat huomioon far-

makologiset ja toksikologiset haittavaikutukset. Sen lisäksi on myös otettu huomioon 

raskaana olevat ja raskautta suunnittelevat henkilöt. [6.] 

Orion luokittelee lääkeaineet viiteen OEB-luokkaan (Orion Occupational Exposure 

Band). Kun lääkeaine on saanut Orionin työhygieenisen arvon (Orion Occupational 

Exposure Limit, O-OEL), sille annetaan sen vaarasta kertova luokka 1–5. Tässä luoki-

tuksessa luokka 1 on vaarattomin ja 5 luokka vaarallisin. OEB-luokka määrittää työtilo-

jen ja laitteiston vaatimukset sekä työntekijän suojautumisen työtehtävässä. OEB-

luokka 4 vaatii jo erillisen ilmastoidun tilan aineen avonaista käsittelyä varten sekä oh-

jeistaa työntekijää käyttämään erillistä suojatakkia tai kokohaalaria, joka hävitetään 

jätteenä työsuorituksen jälkeen. Työntekijän tulee myös käyttää hengityssuojainta käsi-

tellessään avoimesti OEB-luokan 4 ja 5 lääkeaineita. Luokan 1–3 avoimessa työssä 

riittää peruslaboratoriotyöskentelyyn kuuluva henkilökohtainen ja tekninen suojautumi-

nen. Tässä työssä käytettävät yhdisteet on luokiteltu OEB-luokkaan 2 ja 5, eli hengit-

täminen ja pitkäaikainen altistuminen on todettu vaaralliseksi. [6.] 

2.4 Koesuunnittelu 

Koesuunnittelu (Design of Experiments, DOE) on laskennallinen tekniikka, joka perus-

tuu statistiikkaan. Sillä pystytään tutkimaan useiden muuttujien syy-seuraussuhdetta 

sekä sitä, miten nämä muuttujat vaikuttavat vasteisiin. Koesuunnitteluun kuuluu seu-

raavat vaiheet: tutkimuksen suunnittelu, tutkimuksen suorittaminen, mallinnus ja tulos-

ten analysointi. Koesuunnittelun suurin etu on, että sillä voidaan tuottaa paljon infor-

maatiota halutusta prosessista mahdollisimman vähillä, mutta tarkoin valituilla kokeilla. 
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Nykypäivänä, kun tutkimusten kustannukset ovat nousussa, on tärkeää, että näistä 

tutkimuksista saadaan tarkkoja ja oikeellisia tuloksia nopeasti ja tehokkaasti. Saaduista 

tuloksista voidaan luoda tietokoneohjelmistolla matemaattinen malli, jonka avulla pysty-

tään ennustamaan hyvinkin tarkasti lopputuloksia käyttäen eri muuttujakombinaatioita. 

[7.] 

Yleisessä käytännössä analyyttisiä menetelmiä kehitetään tyypillisesti käyttämällä yk-

simuuttujatestaustausta (One-Variablel-at-Time, OVAT), jossa yksi parametri optimoi-

daan erikseen muiden pysyessä vakiona. Noudattamalla tätä menetelmänkehitystapaa 

ei saada tietoa siitä, kuinka menetelmäparametrit ovat vuorovaikutuksessa keskenään 

ja vaikuttavat siten saatuihin tuloksiin. [8. s.10] Tämä voi johtaa analyyttisiin menetel-

miin, joilla on erittäin kapea toiminta-alue. Siksi tällä strategialla on potentiaalia lisätä 

menetelmän epäonnistumisen riskiä sen jälkeen, kun analyyttinen menetelmä on siir-

retty kehitysympäristöstä sisäiseen tai ulkoiseen laadunvalvontalaboratorioon.  

DOE:n avulla voidaan kehittää vakaita menetelmiä laadunvalvontaympäristöön sekä 

testata niiden haavoittuvuutta. Esimerkiksi pystytään määrittämään, tunnistamaan ja 

arvioimaan kriittiset menetelmäparametrit ja niiden vaikutus sekä mahdolliset menetel-

mäparametrien väliset vuorovaikutukset suunnittelutilassa. Näin menetelmää voidaan 

kehittää ja sitten validoida Kansainvälisen Yhdenmukaistamiskonferenssin (ICH, The 

International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 

for Human Use) antamien ohjeiden mukaisesti. Voidaan myös osoittaa analyyttisen 

menetelmän kykyä pysyä muuttumattomana menetelmäparametrien pienistä variaati-

oista huolimatta, jotta se voidaan siirtää onnistuneesti laadunvalvontalaboratorioihin 

vähemmillä riskeillä. [7.] 

3 Teoria 

3.1 Kromatografia 

Kromatografia on fysikaalinen metodi yhdisteiden erotteluun kahden eri faasin avulla. 

Toinen faaseista on paikoillaan (stationäärifaasi) ja toinen faaseista on liikkuva (liikkuva 

faasi), joka kuljettaa näytteen stationäärifaasin läpi.  
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Kolonnit jaetaan kategorioihin niiden toimintaperiaatteen mukaan, eli miten näyteliuos 

käyttäytyy stationäärifaasiin nähden. Tässä työssä käytettiin absorptiokromatografia-

kolonnia, jossa kolonniin on pakattu kiinteitä partikkeleita stationäärifaasiksi ja käytettiin 

nestemäistä liikkuvaa faasia. Yhdisteet kiinnittyvät kiinteiden partikkelien pinnalle kul-

kiessaan kolonnin läpi. Mitä tiukemmin näyte kiinnittyy kiinteiden partikkelien pinnalle, 

sitä hitaammin se kulkee kolonnin läpi. [9. s.668–671] 

Yhdisteiden erottuminen tapahtuu kolonnissa muutamassa minuutissa näytteen injekti-

on jälkeen, kun liikkuva faasi kulkee jatkuvasti ja tasaisesti kolonnin läpi. Kuvassa 1 on 

havainnollistettu erottuminen kolonnissa näytteellä, joka sisältää kolmea eri väriä. Värit 

kulkevat kolonnin läpi eri nopeudella, koska niillä on eri vuorovaikutussuhde stationää-

rifaasin ja liikkuvan faasin kanssa. Esimerkkikuvassa keltainen väri liikkuu nopeimmin, 

koska sen vuorovaikutus on enemmän liikkuvassa faasissa kuin stationäärifaasissa. 

Kuvassa sinisen värin vuorovaikutus kohdistuu enemmän stationäärifaasiin, mistä joh-

tuen se kulkeutuu kolonnin läpi hitaasti. Punaisen värin vuorovaikutus faasien välillä on 

kuvan esimerkissä sinisen ja keltaisen värin väliltä. Yhdisteiden vuorovaikutukset 

faasien välillä määrittävät niiden nopeuden, joka mahdollistaa niiden erotuksen kroma-

tografisesti. Kolonnit ovat pituudeltaan yleensä 3–30 cm pitkiä ja sisähalkaisijaltaan 1–

5 mm [10. s.459.].  

 

Kuva 1. HPLC-kolonnin toimintaperiaate. [11.] 

3.2 HPLC 

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (high-performance liquid chromatography, 

HPLC) käyttää korkeaa painetta pakottaen liikkuvan faasin ja näytteen kolonnin läpi. 

Systeemiin kuuluu yleensä näytteensyöttäjä, pumput, erotuskolonni ja detektori. Tämä 
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systeemi on yleensä yhteydessä tietokoneeseen, jota käytetään systeemin ohjaamisen 

ja tulosten käsittelyyn. Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaisesti korkean erotuskyvyn 

HPLC-systeemi. [9, s. 668.] 

 

Kuva 2. Kromatografiasysteemi. [12.] 

3.3 UHPLC 

Erittäin korkean erotuskyvyn (ultra-high-performance liquid chromatography, UHPLC) 

toimintaperiaate on samalainen kuin HPLC:llä. Suurin yksittäinen ero näiden systee-

mien välillä on stationäärifaasin partikkelien pienempi halkaisija. Tämä vaatii toiminnan 

korkeammalla paineella kuin HPLC-systeemi, mikä mahdollistaa nopeamman analyy-

sin ja paremman erottelukyvyn. Normaali HPLC-systeemin käyttöpaineet ovat 7–400 

baarista, ja jossain tapauksissa aina 600 baariin asti. UHPLC:n pienemmät kapilaarit ja 

kolonnitekniikka mahdollistavat yli 1000 baarin käyttöpaineen. Taulukossa 1 on eroteltu 

HPLC- ja UHPLC-systeemien eroja ja niissä käytettävien näytteiden ominaisuuksia. [9. 

s.670] 
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Taulukko 1. HPLC- ja UHPLC-systeemin erot. [9. s.670] 

Ominaisuus HPLC UHPLC 

Kapillaarit 0,175–0,125 mm:n läpimitta 0.125–0,0625 mm:n läpimitta 

Esikolonnin vaihtelu ≥40 µL2 ≤10 µL2 

Kolonni suodatin 5 µm:n partikkelit: 2,0 µm:n sintteri 
3 µm:n partikkelit: 0,5 µm:n sintteri 

<2 µm:n partikkelit:  
0,2 µm:n sintteri 

Näytteen suodatus 5 tai 3 µm:n partikkelit: 
0,5 µm:n sintteri tai sentrifugoiminen 

<2 µm:n partikkelit: 
 0,2 µm:n sintteri 

Kuvassa 3 on esitetty erot HPLC- ja UHPLC-tulosten välillä. Siitä huomaa resoluution 

olevan parempi UHPLC-menetelmällä ja analyysiin käytetyn ajan olevan alle puolet 

HPLC:n menetelmään nähden. UHPLC-systeemin partikkelien ja kapillaarien koko ka-

ventaa näytteen piikkejä, joten sitä varten on myös oltava nopea detektori asennettuna 

systeemiin.  

 

Kuva 3. UPLC-kolonnin tehokkuus verrattuna HPLC-pylvääseen. [13.] 

3.4 Detektori 

Yleisin käytetty detektori HPLC-systeemeissä on ultravioletti (UV) -detektori. Sen avulla 

pystytään tunnistamaan ja identifioimaan yhdisteitä näytteestä. Detektorin toiminta pe-

rustuu näytteiden kykyyn absorboida valoa eri aallonpituuksilla. Ultraviolettisäteily ulot-
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tuu 190–400 nm:n alueelle, kun taas näkyvä valo (VIS) alueelle 400–700 nm. Mittaus-

alue ylettyy detektoreilla kumminkin aina 1000 nm:iin asti. Vaikka orgaaniset molekyylit 

ovat värittömiä, niissä on rakenteita, kuten karbonaaliryhmiä, konjugoituneita kaksois-

sidoksia ja aromaattisia renkaita. Näitä rakeita kutsutaan kromoforeiksi, jotka antavat 

yhdisteelle kyvyn absorboida näkyvän valon ja UV-valon säteilyä. [14, s. 54, 165 - 166.] 

UV-Vis-detektoriin kuuluu säteilynlähde, linssi, suodatin, näytekenno ja monokromaat-

tori tai diodirivi. Monokromaattorilla pystytään mittaamaan vain yhtä aallonpituutta, kun 

taas diodirivillä varustetulla detektorilla pystytään mittaamaan UV/Vis-spektri millä ta-

hansa aallonpituudella. Detektoreita, jotka on varustettu diodirivillä, kutsutaan PDA-

detektoriksi (Photo Diode Array detector). Kuvassa 4 on esitetty yksinkertaisesti PDA-

detektorin toiminta.  

 

Kuva 4. PDA-detektorin toiminta. Säteilylähteestä valo ohjataan linssin, suodattimen ja näyte 
kennon kautta sisäänmenoraon hilalle. Hila hajottaa valonsäteilyn eri aallonpituuksiksi, 
jotka ohjautuvat diodiriville, missä yksittäiset diodit mittaavat yhtä aallonpituutta. [15.] 

4 Laitteet ja reagenssit 

4.1 Työssä käytetyt laitteet 

Työssä käytetyt HPLC-laiteet: 
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• Agilent 1290 Infinity I UHPLC 

• kolonni: Waters Acquity UPLC HSS T3 

4.2 Työssä käytetyt reagenssit 

Työssä käytettiin seuraavia reagensseja: 

• asetonitriili, Merck, tuotenumero: 1.00030 

• natriumdivetyfosfaatti monohydraatti, Merck, tuotenumero 1.06346 

• fosforihappo, Merck, tuotenumero 1.00573.1000 

• vetyperoksidi 30 %, Merck, tuotenumero 1.07209. 

5 Validointi 

Analyyttisen menetelmän validoinnin tarkoituksena on osoittaa sen soveltuvuus halut-

tuun tarkoitukseen sekä menetelmän kykyä antaa luotettavia tuloksia. Validointi on 

suunniteltu ja dokumentoitu menettely, jolla pystytään todistetusti osoittamaan, että sen 

määritetty kohde pystyy tuottamaan toistettavasti määritysten asettamat tulokset. Vali-

doinnin tuloksista ja siitä saadusta datasta voidaan laskea matemaattisesti tulosten 

luotettavuutta mittaavia parametrejä, esimerkiksi toistettavuutta, uusittavuutta, oikeelli-

suutta, selektiivisyyttä, mittausepävarmuutta sekä toteamis- ja määritysrajoja. [16.] 

Validointi suoritettiin kansainvälisen ICH:n Q2-ohjeen pohjalta. ICH on elin, joka har-

monisoi lääkealan toimia. Se on tehnyt laatuun koskevia ohjeistuksia 14 kappaletta. 

Tässä validoinnissa pohjana käytettiin ohjeistusta Q2 Analytical Validation. Se ohjeis-

taa validoinnissa käytettäviä analyysejä sekä ominaisuuksia, joita tulisi ottaa huomioon 

analyyttisten menetelmien validoinnissa. Sen päätarkoituksena on yhtenäistää validoin-

timenettelyt. [17.] 

Fermionin on validoitava kaikkien rekisteröintimateriaalin mukaisten lähtöaineiden, väli-

tuotteiden ja lopputuotteiden virallisiin analyyseihin käytettävät menetelmät. Virallisen 

menetelmän määritelmä on, että se on GMP:n mukainen analyysimenetelmä, joka on 

kuvattu rekisteröintimateriaalissa. [16.] 
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5.1 Spesifisyys 

Menetelmän spesifisyys kuvaa sen kykyä mitata näytteestä tiettyä analyyttiä. Analyysil-

lä halutaan varmistua, että näytematriisi ei häiritse halutun analyytin vastetta ja että se 

pystytään erottamaan muista analyyteistä.  

Validoinnissa testattiin menetelmän erottelukykyä hapettumisen hajoamistuotteella, 

jonka suhteellinen retentioaika (RRT) on 0,95. 

Spesifisyys osoitettiin analysoimalla lopputuotteen X näyteliuos, joka ensin hajotettiin 

vetyperoksidilla lämpimässä vesihauteessa. Näyteliuokseen lisättiin epäpuhtaus Y:tä 

0,5 % suhteessa näytteen pitoisuuteen. Liuoksella haluttiin todentaa menetelmän erot-

telukykyä hapettumisen hajoamistuotteella RRT 0,95, joka on mahdollinen epäpuhtaus, 

sekä lopputuotteelle X ja epäpuhtaudelle Y. Suhteelliset retentioajat ja resoluutiot las-

kettiin tuloksiksi. Hyväksymiskriteerinä oli, että lopputuotteen X ja epäpuhtauden Y re-

soluutiot edelliseen piikkiin kromatogrammissa ovat 1,5 tai enemmän. 

5.2 Säilyvyys 

Validoinnissa käytettävien liuosten säilyvyyttä tutkittiin validoinnin aikana. Näyteliuos, 

pitoisuusstandardiliuos, epäpuhtausstandardiliuos, kvantitointirajaliuos ja spesifisyys-

liuos säilöttiin huoneenlämmössä yhdeksän päivää ja analysoitiin 2, 6 ja 9 päivän säi-

lönnän jälkeen. Säilötyistä liuoksista analysoitiin eri parametrejä liuoksen käyttötarkoi-

tuksen mukaan. 

Lopputuotteen X liuoksesta analysoitiin seuraavia parametrejä: 

• lopputuotteen X pitoisuus (%) 

• lopputuotteen X prosentuaalinen piikin pinta-ala (%) 

• epäpuhtauden Y pitoisuus (%) 

• epäpuhtauden Y piikin pinta-ala 

• suurimman tuntemattoman epäpuhtauden pitoisuus (%) 

• epäpuhtaudet yhteensä (%). 
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Pitoisuusstandardin analysoitavat parametrit olivat 

• lopputuotteen X piikin pinta-ala 

• lopputuotteen X piikin prosentuaalinen pinta-ala 

• epäpuhtauden Y piikin pinta-ala. 

Epäpuhtausstandardista analysoitiin: 

• lopputuotteen X piikin pinta-ala 

• lopputuotteen X piikin prosentuaalinen pinta-ala. 

Kvantitointirajaliuoksesta analysoitiin seuraavat parametrit: 

• lopputuotteen X piikin pinta-ala 

• lopputuotteen X piikin prosentuaalinen pinta-ala. 

 

Spesifisyys näyteliuoksesta analysoitiin 

• lopputuotteen X piikin pinta-ala 

• lopputuotteen X piikin prosentuaalinen pinta-ala 

• epäpuhtauden Y piikin pinta-ala. 

5.3 Lineaarisuus 

Lineaarisuus kuvastaa käyttöaluetta, jolla näytteen tulos on suoraan verrannollinen 

näytteen konsentraatioon. Lineaarisuutta varten tehtiin liuossarja, joka analysoitiin me-

netelmän mukaisesti.  

5.3.1 Lopputuotteen X epäpuhtausalue 

Lopputuote X:lle lineaarisuus epäpuhtausalueella osoitettiin kvantitointirajasta (0,05 % 

näytteen pitoisuuteen nähden) epäpuhtauden kalibrointistandardin vahvuuteen (1,0 % 

näytteen pitoisuuteen nähden). Tehtiin taulukon 2 mukainen liuossarja, joka analysoitiin 

menetelmän mukaisesti. 
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Taulukko 2. Lopputuote X:n epäpuhtausalueen lineaarisuuden liuossarja. 

 Konsentraatio 

Taso Näytteeseen nähden µg/mL 

LOQ 0,05 % 0,128  

50 % 0,10 % 0,256 

75 % 0,15 % 0,385 

Spec limit 0,20 % 0,513 

120 % 0,24 % 0,615 

500 % 1,00 % 2,564 

Tuloksista piirrettiin suora lopputuotteen X pinta-ala näytteen konsentraatiota vasten. 

Tuloksista laskettiin suoran yhtälö, y-akselin leikkauspiste ja suoran korrelaatiokerroin. 

Hyväksymiskriteerinä oli, että standardisuoran korrelaatiokerroin on 0,992 tai suurempi.  

5.3.2 Epäpuhtaus Y 

Epäpuhtaus Y:lle lineaarisuus osoitettiin kvantitointirajasta (0,05 % näytteen pitoisuu-

teen nähden) 110 %:iin spesifikaatiorajaan (0,60 % näytteen pitoisuuteen nähden). 

Tehtiin liuossarja, joka on esitetty taulukossa 3, ja analysoitiin menetelmän mukaisesti. 

Taulukko 3. Epäpuhtaus Y:n lineaarisuuden liuossarja 

 Konsentraatio 

Taso Näytteeseen nähden µg/mL 

LOQ 0,05 % 0,115 

30 % 0,14 % 0,346 

45 % 0,23 % 0,577 

75 % 0,37 % 0,923 

90 % 0,46 % 1,154 

110 % 0,55 % 1,385 
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Tuloksista piirrettiin suora lopputuotteen X pinta-ala näytteen konsentraatiota vasten. 

Tuloksista laskettiin suoran yhtälö, y-akselin leikkauspiste ja suoran korrelaatiokerroin. 

Hyväksymiskriteerinä oli, että standardisuoran korrelaatiokerroin on 0,992 tai suurempi. 

5.4 Käyttöalue 

Jotta pystytään osoittamaan, että määritys on toistettava ja tarkka myös lineaarisuus-

alueen ääripäissä, määritetään epäpuhtausmenetelmän käyttöalue. Menetelmän käyt-

töalueen ja tarkkuuden osoittamista varten valmistettiin lopputuote X:stä näytteitä, joi-

hin lisättiin tunnettu määrä epäpuhtaus Y:tä. Kolme eri pitoisuutta epäpuhtaus Y:tä li-

sättiin näytteisiin. Pitoisuudet olivat kvantitointirajasta 48 prosenttiin näytteeseen näh-

den kuten taulukossa 4 on esitetty.  

Taulukko 4. Käyttöalueen analyysin liuossarja 

Epäpuhtaus Y:n taso 
näytteeseen nähden 

Lopputuote X:n punnitusten 
lukumäärä (250 µg/mL) 

Epäpuhtaus Y:n konsentraatio 
näytteessä µg/mL 

Lähtötaso 1 0,000 

LOQ (0,05 %) 3 0,125 

0,20 % 6 0,500 

0,24 % 3 0,600 

Analyysin tuloksista laskettiin epäpuhtaustulokset, epäpuhtaustulosten keskiarvot ja 

suhteellinen keskihajonta.  

Hyväksymiskriteerit: 

RSD % 

• ≤ 15,0 % kun tulostaso on ≤ 0,10 % 

• ≤ 10,0 % kun tulostaso on > 0,10 %. 
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5.5 Toistettavuus 

Pitoisuus- ja epäpuhtausmenetelmien toistettavuus osoitettiin analysoimalla samasta 

homogeenisestä lopputuotteen X näytteestä kuusi punnitusnäytettä. Punnituksista las-

kettiin näytteen pitoisuuden keskiarvo, epäpuhtauksien pitoisuuksien keskiarvo, keski-

hajonnat edellä mainituista sekä suhteelliset keskihajonnat.  

Hyväksymiskriteerit: 

Pitoisuustulokset 

• pitoisuustulosten RSD ≤ 2,0 % 

• pitoisuus 97,0–103,0 %. 

Epäpuhtaustulokset 

• RSD % 

• ≤ 15,0 % kun tulostaso on ≤ 0,10 % 

• ≤ 10,0 % kun tulostaso on > 0,10 %. 

 

Toistettavuusanalyysin yhteydessä analysoitiin lopputuotteen X pääpiikin retentioajat. 

Hyväksymiskriteerinä suhteellisen keskihajonnan tuli olla 1,0 % tai vähemmän. 

5.6 Epäpuhtaus Y:n kvantitointiraja  

Kvantitointirajalla tarkoitetaan näytteen pienintä konsentraatiota, joka pystytään määrit-

tämään hyväksyttävällä tarkkuudella sekä toistettavuudella.  

Menetelmän kvantitointiraja osoitettiin vain epäpuhtaus Y:lle, koska se on osoitettu 

lopputuote X:lle jo aiemmin. Osoitus tapahtuu laskemalla signaalikohinasuhteet, piik-

kien pinta-alojen keskiarvot ja RSD:t kvantitointirajaliuoksen kuudelle injektiolle. Kvanti-

tointiraja on 0,05 % lääkeaineen pitoisuuteen nähden. 
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Hyväksymiskriteerit: 

• piikkien pinta-alojen RSD % ≤ 5 % 

• S/N ≥ 10. 

5.7 Robustisuus 

UHPLC-menetelmän robustisuutta tutkittiin validointimenetelmän aikana kokeellisen 

suunnittelun apuvälineellä (DOE). Kokeena menetelmän toimivuuden tutkimiseen käy-

tettiin kaksitasoista lineaarista seulontaa, joka sisälsi kolme keskipistekoetta. Suunnit-

telun avulla yhden tekijän vaikutusta pystyttiin arvioimaan kaikista muista tekijöistä riip-

pumattomasti.  

Väkevä lopputuote X:n liuos hajotettiin lisäämällä vetyperoksidiliuosta ja lämmittämällä 

liuos vesihauteessa 30 minuutin ajan. Sitten liuokseen lisättiin lopputuote Y- liuosta ja 

täytettiin merkkiin näyteliuottimella. Lopullinen liuos sisälsi lopputuotetta X näytteen 

pitoisuuden verran ja noin 0,5 % epäpuhtaus Y:tä näytteen pitoisuuteen nähden sekä 

jonkin verran hapetushajoamistuotetta. Tätä liuosta ajettiin kaikissa suunnitelman olo-

suhteissa.  

Parametrit tai tekijät, joita muutettiin kokeessa: 

• kolonnin lämpötila 

• virtausnopeus 

• liikkuvaan faasin suhde gradientin alussa 

• kolonni. 

Kokeessa mitatut vasteet valittiin kuvaamaan UHPLC-menetelmän spesifisyyttä ja ero-

tuskykyä. DOE-seulontakokeessa mitatut vasteet on lueteltu alla niiden vaatimusten 

kanssa, jotka on asetettu Fermion SOP-ohjeiden mukaisesti. Taulukossa 5 on esitetty 

tehdyt analyysisarjat ja niiden parametrit. 

Vaste ja hyväksymiskriteerit: 

• lopputuote X piikin resoluutio ≥ 1,5 

• epäpuhtaus Y piikin resoluutio ≥ 1,5 
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• lopputuote X piikin häntimistekijä 0,8–1,5. 

Taulukko 5. Robustisuus analyysin liuossarja 

 Kolonnin 
lämpötila 

Virtaus nopeus 
(mL/min) 

Ajoliuos B, 
Alku % 

Injektio 1 33 0,8 3 

Injektio 2 37 0,8 3 

Injektio 3 33 1,0 3 

Injektio 4 37 1,0 3 

Injektio 5 33 0,8 7 

Injektio 6 37 0,8 7 

Injektio 7 33 1,0 7 

Injektio 8 37 1,0 7 

Injektio 9 35 0,9 5 

Injektio 10 35 0,9 5 

Injektio 11 35 0,9 5 

Injektio 12 35 0,9 5 

6 Työn suoritus 

Työ suoritettiin Fermionin työohjeen M121983 v.3.0 mukaisesti. Siihen ei tehty tämän 

validoinnin aikana muutoksia. Ohjeesta ei poikettu työn suorituksessa ja työ tehtiin 

normaalina työtehtävänä.  

Laskuissa käytettiin Fermionin Excel-pohjaa, jolla saatiin laskettua keskiarvot, hajonnat 

ja suhteelliset hajonnat, sekä muut halutut tulokset. Robustisuuden koesuunnistelussa 

käytettiin apuna MODDE®-ohjelmistoa.  
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6.1 Menetelmän kuvaus 

Validoinnissa käytettävän menetelmän UHPLC-ajo-olosuhteet on esitetty taulukossa 6. 

Kaikissa validoinnin aikana suoritetuissa ajoissa olosuhteet pidettiin samoina, poik-

keuksena koesuunnittelun analyysit. Menetelmän käytetty gradientti on taulukossa 7. 

Taulukko 6. Menetelmän ajo-olosuhteet 

Kolonnin lämpötila 35 °C 

Ajoaika 11 min 

Tasapainotusaika 3 min 

Virtausnopeus 0,9 mL/min 

Injektiotilavuus 3 µL 

Ajoliuos A 150 mM fosfaattipuskuri (NaH2PO4) pH 3,0 

Ajoliuos B 90 % asetonitriili (ACN) vedessä 

Neulanpesu 100 % asetonitriili (ACN) 

Mittausaallonpituus 210 nm 

Spektrin keräys 200–400 nm 

 

Taulukko 7. Menetelmän gradientti 

Aika % A % B 

0 min 85 15 

0,2 min 50 50 

10 min 20 80 

10,5 min 20 80 

11 min 85 15 

Näytteen, standardien ja liuottimen pitoisuudet ovat eriteltynä taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Validoitavassa menetelmässä käytettyjen liuosten pitoisuus ja sekä menetelmän 
liuotin 

Liuotin Asetonitriili : 0,0425 % fosforihappo 5 : 95 (V/V) 

Pitoisuusstandardliuos 250 µg/mL lopputuote X:n standardia liuoksessa 

Epäpuhtausstandardiliuos 2,5 µg/mL lopputuote X:n standardia liuoksessa 

Kvantitointirajaliuos 0,125 µg/mL lopputuote X:n standardia liuoksessa 

Näyteliuos 250 µg/mL näytettä liuoksessa 

6.2 Systeemin soveltuvuus 

Systeemin soveltuvuus tarkastettiin jokaisen analyysisuorituksen yhteydessä. Analyy-

sin tulokset ovat hyväksyttyjä vain, kun jokainen systeemin soveltuvuuteen kuuluva 

parametri täyttää niille annetun hyväksymiskriteerin. Pitoisuusstandardin systeemin 

soveltuvuutta ei tarvinnut tehdä, jos analysoitiin vain epäpuhtauksia. Taulukossa 9 on 

esitetty menetelmän systeemin soveltuvuuden parametrit ja niiden hyväksymiskriteerit.  

Taulukko 9. Menetelmän systeemin soveltuvuus parametrit ja hyväksymiskriteerit. 

Parametri Hyväksymiskriteeri 

Pitoisuusstandardin piikin pinta-alojen RSD % (n=5) ≤ 2,0 % 

Pitoisuusstandardin piikin retentioajan RSD % (n=5) ≤ 1,0 % 

Epäpuhtausstandardin piikin pinta-alojen RSD % (n=4) ≤ 10,0 % 

Kvantitointirajaliuos S/N alussa ja lopussa ≥ 10 

7 Tulokset 

7.1 Spesifisyys 

Piikkien resoluutiot ovat hyviä, ja asetettu hyväksymiskriteeri täyttyy kaikissa kvantitoin-

tirajan ylittävissä piikeissä. Analyysin tulokset taulukossa 10. Resoluutiot on laskettu 

piikkiä edeltävään piikkiin nähden. Kuvassa 5 on spesifisyysanalyysin kromatogrammi. 
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Taulukko 10. Spesifisyysnäytteen piikkien retentioajat, suhteelliset retentioajat (RTT) ja resu-
luutiot.  

Yhdiste Retentioaika RRT Resoluutio 

RRT~0.322 1,047 0,322 - 

RRT~0.653 2,120 0,653 24,2 

RRT~0.812 2,636 0,812 12,5 

RRT~0.953 3,096 0,953 11,1 

Lopputuote X 3,248 1,000 3,3 

Epäpuhtaus Y 3,547 1,092 6,7 

 

 

Kuva 5. Spesifisyysnäytteen kromatogrammi. Lopputuote X:n piikki näkyy retentioajalla 3,248 
ja epäpuhtaus Y:n piikki 3,547. Hapettumishajoamistuotteen piikki kromatogrammissa 
on retentioajalla 3,096. 

7.2 Säilyvyys 

Liuosten säilyvyyksien tulokset ovat taulukossa 11, 12 ja 13. Tuloksista päätellen epä-

puhtaus Y:tä ei muodostu yli kvantitointirajan liuoksissa, joissa lopputuotteen X kon-

sentraatio on näyteliuoksen tasolla. Koska epäpuhtaus Y:n pitoisuus ei ylitä kvantitointi-

rajaa 9 päivän sisällä, sekä näyteliuoksessa että pitoisuusstandardiliuoksessa, voidaan 

liuoksia säilyttää 9 päivän ajan huoneenlämpötilassa. 
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Taulukko 11. Näytteen säilyvyystulokset 

Parametri 

Muutos (%) lähtötasoon nähden 

Lähtötaso 2 päivää 6 päivää 9 päivää 

Lopputuote X 
pitoisuus % 

100,7 
100,8 
 (0,1 %) 

100,9 
(0,2 %) 

100,9 
(0,2 %) 

Lopputuote X 
pinta-ala % 

99,89 
99,84 
(0,0 %) 

99,83 
(0,1 %) 

99,81 
(0,1 %) 

Epäpuhtaus Y % < 0,05 < 0,05 0,05 < 0,05 

Epäpuhtaus Y, pinta-ala 0 < LOQ < LOQ < LOQ 

Suurin tuntematon 
epäpuhtaus (%) 

0,06 0,06 0,06 0,07 

Kaikki epäpuhtaudet (%) 0,06 0,06 0,11 0,11 

Epäpuhtausstandardiliuos ja kvantitointirajaliuos säilyvät tämän tutkimuksen mukaan 9 

päivää huoneenlämmössä. Kvantitointirajaliuoksen pinta-alan muutos on suuri prosen-

teissa, mutta arvot ovat kuitenkin hyvinkin samankaltaiset eivätkä vaikuta lopputulok-

seen.  

Taulukko 12. Pitoisuusstandardiliuoksen, epäpuhtausstandardiliuoksen ja kvantitointirajaliuok-
sen säilyvyys tulokset 

Liuos 
Muutos (%) lähtötasoon nähden 

Parametri Lähtötaso 2 päivää 6 päivää 9 päivää 

Pitoisuusstandardiliuos 

Lopputuote X 
pinta-ala 

2173792 
2140032 
(1,6 %) 

2147833 
(1,2 %) 

2165761 
(0,4 %) 

Lopputuote X, 
pinta-ala % 

100 
99,88 
(0,1 %) 

99,87 
(0,1 %) 

99,84 
(0,2 %) 

Epäpuhtaus Y 
pinta-ala 

0 < LOQ < LOQ < LOQ 

Epäpuhtausstandardiliuos 

Lopputuote X 
pinta-ala 

22284 
21494 
(3,5 %) 

21299 
(4,4 %) 

21743 
(2,4 %) 

Loppuote X, 
pinta-ala % 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Kvantitoitirajaliuos 

Lopptuote X 
pinta-ala 

1219 
987   

(19,0 %) 
1010 

(17,1 %) 
935   

(23,3 %) 

Loppuote X, 
pinta-ala % 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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Spesifisyysliuos säilyy 9 päivää huoneenlämmössä tulosten perusteella, jotka on esitet-

ty taulukossa 13.  

Taulukko 13. Spesifisyysnäytteen säilyvyys tulokset 

Liuos 
Muutos (%) lähtötasoon nähden 

Parametri Lähtötaso 6 päivää 9 päivää 

Spesifisyysliuos 

Lopputuote X pinta-ala 2125091 
2134606 
(0,4 %) 

2129173 
(0,2 %) 

Lopputuote X, pinta-ala % 98,86 
98,53 
(0,3%) 

98,71 
(0,2 %) 

Epäpuhtaus Y pinta-ala 14504 
15227 
(5,0%) 

14901 
(2,7%) 

7.3 Lineaarisuus 

7.3.1 Lopputuote X:n epäpuhtausalueen lineaarisuus 

Lopputuote X:n epäpuhtausalueen lineaarisuus osoitettiin kvantitointirajasta (0,05 % 

näytteen pitoisuuteen nähden) epäpuhtausstandardin vahvuuteen (1,0 % näytteen pi-

toisuuteen nähden). Tulokset on esitetty taulukossa 14.  

Taulukko 14. Lopputuote X:n mitatut pitoisuudet ja pinta-alat 

 Pitoisuus 
(µg/mL) 

Pinta-ala 

Injektio 1 0,1282 1063 

Injektio 2 0,2564 2040 

Injektio 3 0,3846 3126 

Injektio 4 0,5128 4123 

Injektio 5 0,6154 4881 

Injektio 6 2,5641 20586 

Taulukon 14 tuloksista piirretty suora on esitetty kuvassa 6, johon on laskettu suoran 

yhtälö ja korrelaatiokerroin. Suora kuvastaa saatuja tuloksia hyvin, mistä kertoo lähellä 
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1:tä oleva korrelaatiokerroin, joka selkeästi täyttää hyväksymiskriteerin. Standardisuo-

ran residuaalitulokset ovat liitteessä 1.  

 

Kuva 6. Lopputuotteen X standardisuora. 

7.3.2 Epäpuhtaus Y 

Epäpuhtaus Y:n lineaarisuus osoitettiin kvantitointirajasta (0,05 % näytteen pitoisuu-

teen nähden) aina 110 %:iin spesifikaatiorajasta (0,55 % näytteen pitoisuuteen näh-

den). Tulokset on esitetty taulukossa 15.  

Taulukko 15. Epäpuhtaus Y:n mitatut pitoisuudet ja pinta-alat 

 Pitoisuus 
(µg/mL) 

Pinta-ala 

Injektio 1 0,115 1334 

Injektio 2 0,346 4002 

Injektio 3 0,577 6629 

Injektio 4 0,923 10496 

Injektio 5 1,154 13235 

Injektio 6 1,385 15721 
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Taulukon 15 tuloksista piirretty suora on esitetty kuvassa 7, johon on laskettu suoran 

yhtälö ja korrelaatiokerroin. Suora on hyvä, ja se selkeästi täyttää hyväksymiskriteerin. 

Standardisuoran residuaalitulokset ovat liitteessä 2. 

 

Kuva 7. Epäpuhtaus Y:n standardisuora. 

7.4 Käyttöalue 

Käyttöalueen tulokset on esitetty taulukossa 16, johon on laskettu myös epäpuhtaustu-

losten keskiarvo, hajonnat ja suhteelliset hajonnat. 
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Taulukko 16. Käyttöalueanalyysin tulokset ja niille lasketut keskiarvot, hajonnat ja suhteelliset 
hajonnat 

Rinnakkainen 

Epäpuhtaustulokset (%) 

LOQ (0,05 %) 0,20 % 0,21 % 

1 0,07 0,22 0,24 

2 0,06 0,20 0,24 

3 0,07 0,20 0,26 

4 NA 0,20 NA 

5 NA 0,21 NA 

6 NA 0,21 NA 

Keskiarvo 0,07 % 0,21 % 0,25 % 

SD 0,0012 0,0060 0,0110 

RSD (%) 1,8 2,9 4,4 

Epäpuhtaustulokset täyttävät niille asetetut vaatimukset. Menetelmä toimii tällä pitoi-

suusalueella.  

7.5 Toistettavuus 

Toistettavuusanalyysiä varten punnittiin lopputuotetta X 6 rinnakkaisnäytettä, jotka ana-

lysoitiin menetelmän mukaisesti. Taulukossa 17 on esitetty rinnakkaisnäytteiden pitoi-

suustulokset ja tulosten keskiarvo, keskihajonta ja suhteellinen keskihajonta. 
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Taulukko 17. Lopputuote X:n rinnakkaispunnitusten pitoisuustulokset standardin konsentraati-
oon nähden 

 Lopputuote X  
pitoisuus (%) 

Epäpuhtaus Y      
pitoisuus (%) 

Tuntemattomat 
epäpuhtaudet 
pitoisuus (%) 

Liuos 1 100,70 <0,05 0,061 

Liuos 2 100,88 <0,05 0,062 

Liuos 3 100,68 <0,05 0,061 

Liuos 4 100,67 <0,05 0,060 

Liuos 5 100,74 <0,05 0,063 

Liuos 6 100,78 <0,05 0,060 

Keskiarvo 100,74 - 0,061 

SD 0,078 - 0,0013 

RSD (%) 0,077 - 2,1 

Toistettavuus näytteen pitoisuudessa ja sen epäpuhtauksissa on hyvä, ja kaikki hyväk-

symiskriteerit täyttyivät. Näytteessä epäpuhtauden pitoisuutta ei voinut kvantitoida, 

koska sen pitoisuus näytteessä on alle kvantitointirajan. Näytteessä olevan tuntemat-

toman epäpuhtauden toistettavuus on myös hyvä ja täyttää hyväksymiskriteerit.  

Kuvassa 8 on esitetty tämän analyysin kromatogrammi. Toistettavuutta mitattiin vielä 

rinnakkaisien punnitusten pääpiikin retentioajasta. Taulukossa 18 on esitetty mittaustu-

lokset ja laskettu niiden keskiarvo, keskihajonta ja suhteellinen keskihajonta retentio-

ajoille. 
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Kuva 8. Toistettavuusanalyysin kromatogrammi ensimmäisestä rinnakkaispunnituksesta. Ku-
vassa lopputuotteen X piikki. 

Retentioajan toistettavuustulokset ovat myös hyvät. Tulokset kertovat, että menetelmä 

tuottaa hyvin tasaisia tuloksia. Tämä analyysi ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa, 

mutta se oli helppo saada muista tuloksista, niin se otettiin vahvistamaan muita saatuja 

toistettavuustuloksia ja osoittamaan menetelmän soveltuvuus retentioaikaan perustu-

vaa identifiointia varten.  

Taulukko 18. Lopputuote X:n rinnakkaispunnitusten pääpiikin retentioajat, ja niille laskettu kes-
kiarvo, hajonta ja suhteellinen hajonta 

Yhdiste Retentioaika (min) 

Liuos 1 3,247 

Liuos 2 3,246 

Liuos 3 3,247 

Liuos 4 3,248 

Liuos 5 3,247 

Liuos 6 3,249 

Keskiarvo 3,247 

SD 0,001 

RSD (%) 0,032 
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7.6 Epäpuhtauden kvantitointiraja 

Analyysissä tehtiin menetelmäohjeen mukainen kvantiotointirajaliuos epäpuhtausstan-

dardista. Tämä kvantitiointirajaliuos inisoitiin kuusi kertaa saaden näin rinnakkaistulok-

sia. Taulukossa 19 on esitetty saadut tulokset ja laskettu keskiarvot, keskihajonnat ja 

suhteelliset keskihajonnat.  

Taulukko 19. Epäpuhtauden kvatitiointiraja injektioiden pinta-ala ja S/N-tulokset 

 Area S/N 

Injektio 1 1240 42 

Injektio 2 1300 43 

Injektio 3 1336 44 

Injektio 4 1389 44 

Injektio 5 1256 42 

Injektio 6 1250 42 

Keskiarvo 1295 43 

SD 58,503 0,826 

RSD 4,5 1,9 

Tulokset täyttävät asetetut hyväksymiskriteerit.  

7.7 Robustisuus 

Asetetut hyväksymiskriteerit täyttyivät kaikissa injektiossa, kuten taulukko 20 osoittaa. 

Resoluutiot on laskettu lopputuote X:lle ja Y:lle niitä edeltävään piikkiin nähden. Loppu-

tuote X:lle edeltävä piikki on hapetushajoamistuotteen piikki (RRT 0,95) ja epäpuhtaus 

Y:n edeltävä piikki on lopputuotteen X piikki.  

 



28 

 

 

Taulukko 20. Robustisuusanalyysin injektioiden tulokset 

 Loppuotuote X 
resoluutio 

Epäpuhtaus Y 
resoluutio 

Lopputuote X 
häntimistekijä 

Injektio 1 3,2961 6,2220 1,3534 

Injektio 2 3,3517 6,2503 1,3513 

Injektio 3 3,2892 6,7887 1,3425 

Injektio 4 3,2786 6,8240 1,3486 

Injektio 5 3,3694 6,4398 1,3674 

Injektio 6 3,4477 6,4616 1,3647 

Injektio 7 3,3336 6,9076 1,3484 

Injektio 8 3,3853 6,9651 1,3500 

Injektio 9 3,3095 6,6689 1,3523 

Injektio 10 3,3114 6,6621 1,3491 

Injektio 11 3,3174 6,6417 1,3482 

Injektio 12 2,2959 6,8507 1,3418 

Kuvassa 9 on lähennetty kuva injektiosta 11, missä näkyy lopputuote X:n, epäpuhtaus 

Y:n ja hapetushajoamistuotteen piikit. 

 

Kuva 9. Lähennetty kromatogrammi robustisuus analyysin injektiosta 11. Lopputuote X:n piikki 
retentioajalla 3,255; epäpuhtaus Y 3,554 ja hapetushajoamistuote 3,103. 
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Koetulosten perusteella luotu malli osoittaa, että liikkuvan faasin B:n määrä gradientin 

alussa on merkittävin vaikutus lopputuote X:n piikkien resoluutiolle, joka on esitetty 

kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Lopputuote X:n resoluutiomalli. Liikkuvan faasin B:n prosenttiosuus gradientin alussa 
on positiivinen vaikutus lopputuote X:n resoluutioon. Kolonnin lämpötilan ja virtausno-
peuden vaikutus on lähes merkityksetön 

MODDE®:n mallin mukaan virtausnopeudella, liikkuvan faasin prosenttimäärällä sekä 

uudella kolonnilla on positiivinen vaikutus lopputuote X:n epäpuhtauksien erotusky-

kyyn, mikä tarkoittaa, että jokaisen tekijän lisääntyminen johtaa parempaan erotteluky-

kyyn. Nämä tulokset ovat kuvassa 11.  
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Kuva 11. Epäpuhtaus Y:n epäpuhtausresoluutiomalli. Virtausnopeudella on suurin positiivinen 
vaikutus epäpuhtauden resoluutioon. Kolonnin ja liikkuvan faasin B:n prosenttiosuu-
della gradientin alussa on lievä positiivinen vaikutus. 

Mallin mukaan liikkuvan faasin virtausnopeudella on huomattava negatiivinen vaikutus 

lopputuote X:n häntimistekijään, mikä osoittaa, että virtausnopeuden kasvu vähentää 

häntimistekijää. Liikkuvan faasin B prosenttimäärällä gradientin alussa on merkittävä 

positiivinen vaikutus vasteeseen, kuten kuvassa 12 on osoitettu. Kolonninlämpötilan 

sekä kolonnin vaikutus on vähäinen häntimistekijään. 
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Kuva 12. Malli lopputuote X:n häntimistekijästä. Mallin mukaan virtausnopeudella on merkittävä 
negatiivinen vaikutus ja liikkuvan faasin B:n prosenttiosuudella gradientin alussa lievä 
positiivinen vaikutus lopputuote X:n häntimistekijään. 

Tutkitut vasteet täyttävät testissä niille asetetut vaatimukset, ja siksi menetelmää voi-

daan pitää vakaana. 

8 Yhteenveto 

Validointi onnistui halutulla tavalla. Validoitavalla menetelmällä pystytään tunnistamaan 

epäpuhtaudet lopputuote X:stä. Menetelmä on lineaarinen lopputuote X:n ja epäpuh-

taus Y:n epäpuhtausalueella. Sen on myös osoitettu olevan toistettava. 

Validoitavat parametrit täyttyivät jokaisessa analyysissä, joihin niitä oli asetettu, mikä 

kertoo menetelmän toimivuudesta. Analyysissä käytettävien liuosten todettiin säilyvän 

huoneenlämmössä 9 päivän ajan.  
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Koesuunnittelussa tutkittiin kolonnin lämpötilan, virtausnopeuden, liikkuvan faasin pro-

senttimäärä gradientin alussa ja kolonnierien vaikutusta lopputuote X:n ja epäpuhtaus 

Y:n resoluutioon sekä lopputuote X:n häntimistekijään. Analyysissä todettiin menetel-

män olevan vakaa parametrien tutkitulla alueella.  

Menetelmää pystyisi kehittämään, vaikka se tämän validoinnin perusteella toimii luotet-

tavasti. Suurin yksittäinen kehityskohde on ajoliuospuskuri, joka tällä hetkellä on kon-

sentraatioltaan moninkertaisesti vahvempi kuin laite- ja kolonnivalmistajat suosittelevat. 

Tästä voi koitua pidemmällä aikavälillä ongelmia. Ongelmista suurin on laitteen tai ko-

lonnin tukkeutuminen, jos puskurissa oleva suola pääsee kiteytymään HPLC:n kapilaa-

reihin tai kolonnin sisälle. Tästä johtuen kolonnin ja laitteen pesuun tulisi kiinnittää 

huomiota käytön jälkeen tai kun keskeyttää analyysin.  

Kokonaisuudessaan työ onnistui ja se saatiin tehtyä aikataulussa ilman merkittäviä 

vaikeuksia. Validoitu menetelmä todettiin toimivaksi ja sitä käytetään jatkossa lopputuo-

te X:n analyyseissä. 
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Standardisuoran residuaalitulokset lopputuotteelle X 

Lopputuotteen X lineaarisuusanalyysin residuaalitulokset.. 
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Standardisuoran residuaalitulokset epäpuhtaudelle Y 

Epäpuhtauden Y lineaarisuusanalyysin residuaalitulokset.  

 

 

 

 


