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Opinnäytetyö tehtiin Työterveyslaitoksella Tampereen aluetoimipisteen kemian
laboratoriossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli sisällyttää halogenoidut anes-
tesiakaasut akkreditoituun liuotinainemenetelmään. Anestesiakaasuja analysoi-
daan jo menetelmän mukaisesti, mutta akkreditoinnin vaativa validointi puuttuu.

Anestesiakaasut on kerätty 3M- difuusiokeräimiin  ja Anasorb 747 SKC 226-
81A- adsorptioputkiin. Ennen validointia menetelmää pyrittiin kehittämään anes-
tesiakaasuille sopivammaksi. Menetelmän ongelmina ovat olleet analyysilait-
teen riittämätön herkkyys halotaanille sekä käytössä olleen desorptioliuottimen
aiheuttamat epäpuhtauspiikit kromatogrammissa, jotka ovat osittain haitanneet
analyysiä. Analyysilaitteella tulisi pystyä analysoimaan pitoisuudet, jotka ovat
1/10 HTP-arvosta. Haluttiin myös selvittää, parantaako desorptioliuottimen sekä
kalibrointistandardien adsorbentin määrä vasteita. Validoitaviksi parametreiksi
valittiin toteamis- ja määritysraja, lineaarisuus, mittausalue, herkkyys, tarkkuus,
toistettavuus, uusittavuus sekä mittausepävarmuus.

Desorptioliuotinvertailuihin otettiin käytössä olevan tolueenin lisäksi rikkihiili,
dimetyyliformamidi sekä rikkihiilen ja dimetyyliformamidin kaksiprosenttinen
seos. Laitevertailuissa oli mukana eri kolonnein ja detektorein varustettuja kaa-
sukromatografeja. Validointi suoritettiin systemaattisin kokein kehitetylle mene-
telmälle.

Desorptioliuottimen määrän lisäys huononsi vasteita, mutta kalibrointistandardi-
en adsorbentin vähentämisellä ei ollut vaikutusta. Desorptioliuotimeksi valittiin jo
käytössä ollut tolueeni.  Anestesiakaasuille valittiin analyysilaitteiksi  liekki-
ionisaatiodetektorilla sekä HP-5 kolonnilla varustettu kaasukromatografi. Pie-
nemmät halotaanipitoisuudet analysoidaan kaasukromatografilla, jossa on
massaspektrometri ja HP-5 kolonni.  Menetelmä vaatii paremman kontrollin tai
sisäisen standardin,  joten kehitettävää menetelmässä on edelleen. Validointi
osoitti, että menetelmä tuottaa kuitenkin riittävän tarkkoja ja täsmällisiä tuloksia,
sekä kaikkien anestesiakaasujen  1/10 HTP- pitoisuuksien analysointi onnistuu,
joten menetelmälle voidaan hakea akkreditointia.

Avainsanat: Halogenoidut anestesiakaasut, kaasukromatografia, työhygieeniset
mittaukset, menetelmän kehitys, validointi.
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This thesis was conducted in the chemistry laboratory of the Finnish Institute of
Occupational Health in Tampere regional office. The objective of this thesis was
to include halogenated anesthetic gases in an accredited method for solvents.
The anesthetic gases are already analysed with this method, but the anesthetic
gas method has not been validated.

Anesthetic gases are collected from air with 3M Organic Vapor Monitors and
Anasorb 747 SKC 226-01 sorbent tubes. Before validation, the aim was to de-
velop the method to be more suitable for anesthetic gases.  The main objectives
for development were to find a more sensitive analyser for halothane and a bet-
ter desorption solvent for the anesthetic gases. The analyser should be able to
analyse 1/10 HTP- concentrations. Tests with the volyme of desorption solvents
and the mass of adsorbents were also made for calibration standards. Parame-
ters for validation were detection limit and limit of quantification linearity, range,
sensitivity, accuracy, repeatability, reproducibility, and measurement uncer-
tainty.

To find a better desorption solution, carbon disulfide, dimethyl formamide, and
2% DMF/ CS2 were compared with the current desorption solution toluene. Gas
chromatographs with various columns and detectors were compared in device
comparison. The validation was carried out with systematic experiments for the
developed method.

Based on the method development results, increasing the amount of desorption
solution impaired the responses, but decreasing the adsorbent of calibration
standards did not have any impact. As for devices, a gas chromatograph with a
HP-5 column and a flame ionization detector-, and a gas chromatograph with a
HP-5 column and a mass spectrometer-, were chosen. The anesthetic gases
were validated with 3M- Organic Vapor Monitors and 226-81A- sorbent tubes.
Based on the validation, desflurane, sevoflurane, isoflurane, and halothane are
to be analysed with the gas chromatograph with a HP-5 column and a flame
ionization detector, and the small amounts of halothane with the gas chromato-
graph with a HP-5 column and a mass spectrometer. The method needs a bet-
ter control substance or an internal standard, so there is still need for some de-
velopment. However, the method generated results which were accurate and
precise enough, and with this method the 1/10 HTP concentrations can be ana-
lysed. Thus, the accreditation can be applied for.

Key words: Halogenated anesthetic gases, gas chromatography, occupational
exposure measurements, method development, validation.
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1 JOHDANTO

Työterveyslaitoksella on kuusi aluetoimipistettä Suomessa: Helsingissä, Tam-

pereella, Turussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa sekä Oulussa. Työterveyslai-

toksen tehtävänä on selvittää asiakkaiden tilaamien palvelutoimeksiantojen se-

kä tutkimushankkeiden kautta työntekijöiden altistumista työympäristön haittate-

kijöille.

Opinnäytetyö tehtiin Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen kemian

laboratoriossa. Laboratoriossa analysoidaan muun muassa haihtuvia orgaanisia

yhdisteitä työpaikan ilmasta kaasukromatografisesti. Niitä voi vapautua ilmaan

työn eri prosesseista sekä käytetyistä kemikaaleista. Näytteet otetaan joko dif-

fuusiokeräimeen tai adsorptioputkeen. Työntekijän altistumista arvioidaan ver-

taamalla työilman pitoisuuksia haitalliseksi tunnettuihin pitoisuuksiin eli HTP-

arvoihin. Jos työntekijä altistuu 1/10 HTP-arvosta oleville pitoisuuksille toimenpi-

teisiin altistumisen vähentämiseksi on usein ryhdyttävä.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli sisällyttää halogenoidut anestesiakaasut: des-

fluraani, sevofluraani, isofluraani sekä halotaani, akkredioituun liuotinainemene-

telmään. Tällöin myös niiden analyysi saataisiin akkreditoitua. Anestesiakaasuja

analysoidaan jo menetelmän mukaisesti, mutta akkreditoinnin vaativa validointi

puuttuu. Anestesiakaasumenetelmässä on havaittu puutteita, jonka vuoksi me-

netelmää haluttiin kehittää. Puutteita ovat olleet käytetty desorptioliuotin, jonka

aiheuttamat epäpuhtauspiikit ovat häirinneet osittain analyysiä, sekä käytetyn

analyysilaitteen riittämätön herkkyys halotaanille. Tavoitteena oli löytää ana-

lyysilaite, jolla pystytään analysoimaan pitoisuudet, jotka ovat vähintään 1/10

HTP- arvosta. Haluttiin myös selvittää, riittääkö kalibrointistandardien tekoon

adsorptioputken etuosa koko putken sijaan sekä tehostaako desorptioliuottimen

määrän lisäys anestesiakaasujen uuttumista adsorbentista. Tarkoituksena oli

validoida  kehitetty menetelmä 3M- (3520, 3500) diffuusiokeräimille sekä Ana-

sorb 747 SKC  226-81A- adsorptioputkelle. Validoitaviksi parametreiksi valittiin

toteamis- ja määritysraja, lineaarisuus, mittausalue, herkkyys, tarkkuus, toistet-

tavuus, uusittavuus sekä mittausepävarmuus.
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2 TYÖPAIKAN ILMAN EPÄPUHTAUDET

Kemiallisiin altisteisiin luetaan yleensä kaikki työn ohessa käytettävät ja synty-

vät kemikaalit tai niiden seokset (Saalo, Vainiotalo, Kiilunen & Tuomi 2010, 9).

Työpaikan ilmaan niitä voi syntyä muun muassa käytettäessä liimoja, maaleja ja

puhdistusaineita, sekä työn aikana syntyvistä pakokaasuista ja hitsaushuuruista

(Starck ym. 2008, 26). Vuosina 2004- 2007 yli kolmasosa kaikista ilmamittauk-

sista tehtiin toimialoilla, joilla valmistetaan sahatavaraa ja puutuotteita, massaa

ja paperia, kemikaaleja ja kemiallisia tuotteita sekä tekokuituja ja metallituotteita

(Saalo ym. 2010, 8). Ilmassa epäpuhtaudet esiintyvät tavallisesti kaasuina, höy-

ryinä tai kiinteinä hiukkasina. Kemikaalit ovat harvoin puhtaina aineina ilmassa.

Tavallisesti ne esiintyvät ilmassa monimuotoisina aineseoksina. (Kalliokoski ym.

1992, 71.) Altistuminen kemiallisille aineille voi aiheuttaa muun muassa erilaisia

syöpäsairauksia kuten keuhkosyöpää, sekä verenkiertoelin- ja hengityselinsai-

rauksia (Starck ym. 2008, 31).

2.1 Anestesiakaasut

Suomessa hengitysteiden kautta annettavina anestesia-aineina käytetään muun

muassa halotaania, isofluraania, sevofluraania sekä desfluraania.  Desfluraani

sekä sevofluraani ovat uudempia anesteetteja, joita käytetään päiväkirurgisissa

toimenpiteissä. Halotaani sekä isofluraani ovat käytössä eläinklinikoilla, mutta

halotaanin käyttö on vähenemässä. (Vainio ym. 2005, 201.) Anestesiakaasuille

altistuvat pääasiassa sairaaloiden ja eläinklinikoiden leikkaussaleissa sekä he-

räämöissä työskentelevät ihmiset. Suurin altistumisriski on anestesialääkäreillä

sekä –hoitajilla. (Vainio ym. 2005,  201.)

Anestesiakaasuja voi päästä hengitysilmaan esimerkiksi vuotavasta maskista

tai anestesialaitteesta (National Institute for Occupational Safety and Health

2007, 1). Suurille pitoisuuksille altistuminen voi aiheuttaa päänsärkyä, ärtyisyyt-

tä, väsymystä, pahoinvointia sekä maksa- ja munuaissairauksia (National Insti-

tute for Occupational Safety and Health 2007,2). Kaasuille altistuminen voi ai-
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heuttaa työntekijän itsensä lisäksi varaa sikiölle, lisääntymiselle sekä perimälle.

Keskenmenoriskin on myös todettu  kasvavan. (Vainio ym. 2005, 201.) Taulu-

kossa 1 on esitettynä anestesiakaasujen ominaisuuksia (OSHA 1981; 1994;

1995; 2001).

TAULUKKO 1. Anestesiakaasujen ominaisuuksia

Desfluraani
CAS 57041-

67-5

Sevofluraani
CAS 28523-

86-6

Isofluraani
CAS 22675-46-7

Halotaani
CAS 151-67-7

Molekyylipaino 168 200 184,5 197,4

Kiehumispiste 22,8 58,6 48,5 50,2

HTP8h 70mg/m3 83mg/m3 77mg/m3 8,2mg/m3

Synonyymit Supraani™;

1,2,2,2-

tetrafluori-

etyylidi-

fluorimetyyli

eetteri

Ultaa-

ni;Propaani,

1,1,1,3,3,3-

heksafluori-2-

(fluorimetoksi);

fluorimetyy-

li2,2,2-trifluoro-

1-

(trifluorometyy-

li)etyyli eetteri

Foraani; 1-kloro-

2,2,2-trigluoroetyyli

difluorometyyli

eetteri; Aerraani;

Foreeni

2-bromi-2-kloro-

1,1,1-

trifluoroetaa-

ni, fluotaaani, tro-

taani

Molekyylikaava C3H2OF6 C4H3F70 C3H2OClF5 CHClBrCF3

Rakennekaava

(OSHA 1981; 1994; 1995;  2001)

2.2 Työhygieeniset mittaukset

Valtioneuvoston laatiman asetuksen 715/2001 mukaan työnantajalla on velvolli-

suus selvittää työn riskit ja työntekijöiden altistuminen terveyttä haittaaville ai-
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neille. Altistuminen tulee asetuksen mukaan määrittää mittaamalla, jos altistu-

mista ei voida muuten luotettavasti arvioida. (Starck ym. 2008, 18.)

Työntekijän altistumista haitallisille aineille arvioidaan työhygieenisillä mittauksil-

la. Työhygieenisiä mittauksia tehdään altistumisen arvioimisen lisäksi  myös

jonkin työhygieenisen tilanteen seuraamiseen , altisteen poistamisen sekä nii-

den torjunnan arvioimiseksi.  (Ahonen, Pääkkönen & Rantanen 2007, 10.) Mit-

tauksen voi suorittaa asiakas itse, työhygieenikko tai muu asiantuntija.

2.3 Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet

Työntekijöiden altistumista arvioidaan vertaamalla työhygieenisten mittausten

tuloksia sosiaali- ja terveysministeriön arvioimiin haitalliseksi tunnettuihin pitoi-

suuksiin eli HTP- arvoihin.  HTP – arvo on pienin pitoisuus, joka voi aiheuttaa

terveydellistä haittaa työntekijälle. (Starck ym. 2008, 55-56;  HTP-arvot 2009

2009,13.)

HTP- arvot on annettu 15 minuutin sekä kahdeksan tunnin altistumisajoille noin

500 ainenimikkeelle (Ahonen ym. 2007, 16). Sosiaali- ja työterveysministeriön

julkaisussa 2009:11 HTP- arvot ilmoitetaan ppm (parts per million, tilavuuden

miljoonasosa) sekä milligramma yhtä kuutiometriä kohden.

Monien yritysten tavoitetaso on puolet HTP -arvosta, mutta raskaana oleville

rajana pidetään usein 1/10 HTP -arvosta olevaa pitoisuutta. 1/10 HTP- pitoisuu-

den raja on laitettu tavoitteeksi myös teollisuuden työilman laadulle ilmastoinnin

suunnittelussa. (Kalliokoski ym. 1992, 38; Starck ym. 2008, 55-56.)
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3 MITTAUSMENETELMÄ

Mittausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Mittaus voidaan suorittaa mene-

telmillä, jotka ilmoittavat suoraan haitallisen pitoisuuden ilmasta tai menetelmil-

lä, jotka perustuvat haitallisen aineen keräämiseen sekä sitä seuraavaan ana-

lyysiin. ( Starck ym. 2008, 310.) Mittausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitta-

uksen tarkoitus, työpaikan olosuhteet sekä mitattavan aineen havaintoraja. Hy-

vä mittausmenetelmä on mahdollisimman spesifinen ja tarkka. Ilman epäpuh-

tauksia voidaan mitata alueellisina tai henkilökohtaisina mittauksina joko passii-

visesti diffuusiokeräimillä tai aktiivisesti pumpun avulla (Kalliokoski ym. 1992,

163.)

3.1 Adsorbentit

Useimmat ilmanäytteiden keräysmenetelmät perustuvat adsorptioon, jossa

epäpuhtaudet kiinnittyvät kiinteän aineen, adsorbentin, pinnalle. Adsorptiokyky

on monilla orgaanisilla sekä epäorgaanisilla yhdisteillä. Aineiden luonteesta ja

pintojen rakenteesta riippuen adsorptiokyky voi olla hyvinkin erilainen.

Hyvän adsorbentin ominaisuuksiin kuuluu huokoinen rakenne sekä suuri pinta-

ala. Adsorptiovoimakkuuden tulee olla sellainen, että epäpuhtaudet saadaan

myös desorboitumaan adsorbentista. (Hämäläinen, Hästbacka, Lehtinen &

Penttinen 1980 , 5-7.)

3.1.1 Aktiivihiili

Yleisin käytetty adsorbentti on aktiivihiili. Sitä valmistetaan hiiltämällä erilaisia

orgaanisia materiaaleja. Samalla aktiivihiileen lisätään aineita, jotka vähentävät

tervan muodostumista sekä edistävät aktiivihiilen huokoisuutta.  Aktiivihiili sovel-

tuu useimpien orgaanisten yhdisteiden keräykseen.  Huoneenlämpötilassa kaa-

sumaisille aineille, hyvin reaktiivisille sekä kokonaan, tai osittain hiukkasina
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esiintyville aineille sitä ei suositella käytettäväksi. (Kalliokoski ym. 1992, 220.)

Aktiivihiiltä on käytetty muun muassa SKC 226-01- adsorbenttiputkessa sekä

3M-  diffuusiokeräimissä.

3.1.2 Synteettinen hiili

Synteettinen hiili on tuhkapitoisuudeltaan alhainen adsorbentti. Se kehitettiin

sellaisten yhdisteiden keräykseen, joille aktiivihiili ei sovellu. Näitä aineita ovat

muun muassa eräät ketonit.  Yleisesti synteettistä hiiltä voidaan käyttää adsor-

benttina sekä polaarisille että poolittomille haihtuville orgaanisille yhdisteille.

(SKC Inc.) Synteettistä hiiltä käytetään adsorbenttina muun muassa Anasorb

747 SKC 226-81A-  adsorbenttikeräimessä.

3.2 Aktiivinen näytteenotto

Aktiivisessa näytteenotossa ilman sisältämät kaasut tai höyryt imetään pumpun

avulla lasisen adsorbenttiputken läpi, jossa epäpuhtaudet pidättäytyvät putkeen

pakattuun adsorbenttiin  (Ahonen ym. 2007, 72).

Jotta työntekijän altistuminen haitallisille aineille voitaisiin mahdollisimman luo-

tettavasti määrittää, tulee keräin kiinnittää lähelle työntekijän hengitysvyöhykettä

(Starck ym. 2008,  311). Kuviossa 1 on kuvattuna ilmanäytteen aktiivinen näyt-

teenotto (SKC Inc.).
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KUVIO 1. Aktiivinen näytteenotto (SKC Inc. )

Ilmaa pumpataan putken läpi yleensä 1-24 litraa pumpun keräysnopeuden ol-

lessa 0,05- 0,2 litraa minuutissa. Pumpattavan ilman määrä sekä keräysnopeus

riippuvat muun muassa epäpuhtauksien pitoisuuksista sekä siitä, mitä mitataan

ja miksi. (Silonsaari & Rantio 2009, 3.) Aktiivisen näytteenoton etuina voidaan

pitää sen nopeutta sekä keräysnopeuden ja pumpattavan ilmamäärän säätö-

mahdollisuutta (Starck ym. 2008, 311).

3.2.1 Adsorptioputket

Adsorptioputki on pakattu tiiviisti adsorbentilla. Adsorbentti on jaettu kahteen

kerrokseen: etuosaan ja takaosaan.  Etuosa toimii varsinaisena näytteenke-

räysosana ja takaosa varmistusosana. Jos takaosan pitoisuus ylittää 25%, kat-

sotaan putken NIOSH:n käytännön mukaan vuotaneen. (Kalliokoski ym. 1992,

220.) Kerrokset on erotettu toisistaan lasivilla- tai uretaanitupoilla. Kuviossa 2

on esitettynä adsorptioputki (Työterveyslaitos  2011, 1).
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KUVIO 2.  Adsorptioputki (Työterveyslaitos 2011, 1)

Hiiliputkeen adsorboituneen epäpuhtauden pitoisuus saadaan laskettua kaavan

1 mukaisesti.

(1)

Aestd
PestdAnPn *

Pn     = yhdisteen pitoisuus näytteessä

An     = yhdisteen pinta-ala näytteessä

Aestd= kalibrointiyhdisteen pinta-ala

Pestd= kalibrointiyhdisteen pitoisuus, mg

Epäpuhtauden pitoisuus työpaikan ilmassa saadaan laskettua hiiliputken läpi

imetyn ilmamäärän avulla kaavan 2 mukaisesti:

(2)

V
PnmmmgC 1000*)/( 3

C(mg/m3)= yhdisteen pitoisuus ilmassa, mg/m3

Pnm        = yhdisteen pitoisuus näytteessä, mg

V             = ilmanäytteen tilavuus, dm3
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3.3 Passiivinen näytteenotto

Passiivisessa näytteenotossa ei tarvita erikseen näytteenottopumppuja, vaan

ilman kaasut ja höyryt kulkeutuvat keräimeen diffuusion avulla (Ahonen ym.

2007, 71). Keräin kiinnitetään mahdollisimman lähelle työntekijän hengitys-

vyöhykettä  tai kiinteään mittauspisteeseen noin 1,5m korkeuteen. Kuviossa 3

on esitettynä passiivinen keräys (Total Safety).

KUVIO 3. Passiivikeräys (Total Safety)

Keräysaika vaihtelee yleensä 1-8 tunnin välillä (Silonsaari & Rantio 2009, 4).

Näytteenotto soveltuu parhaiten useamman tunnin kestävään näytteenottoon

diffuusioprosessin hitauden vuoksi. Passiivista näytteenottoa käytetään tavalli-

sesti liuotinaineiden, anestesiakaasujen sekä sisäilman haihtuvien orgaanisten

yhdisteiden määrittämiseen. (Ahonen ym. 2007, 71.)

Passiivinen näytteenotto on ennen kaikkea helppo. Keräintä on miellyttävä pitää

mukana, sillä se on kevyt eikä siinä ole työntekoa haittaavia letkuja. Aktiivisesta

näytteenotosta poiketen siitä ei aiheudu myöskään meluhaittaa. (Starck ym.

2008, 318.)
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3.3.1 Diffuusiokeräimet

Passiivinen näytteenotto voidaan toteuttaa diffuusiokeräimillä. Sellaisia ovat

esimerkiksi yksikerroksinen diffuusiokeräin 3M 3500 ja kaksikerroksinen 3M

3520- keräin.  Kaksikerroksisissa keräimissä varsinaisen näytteenkeräysosan

taakse on liitetty varmistusosa. Kuviossa 4 on esitettynä erään valmistajan yksi-

kerroksinen diffuusiokeräin (SKC Gulf Coast Inc).

KUVIO 4. Yksikerroksinen diffuusiokeräin (SKC Gulf Coast Inc.)

Diffuusiokeräimeen kertynyt ilmamäärä saadaan laskettua kaavalla 3:

                         (3)

tr
APnmmmgC
*

1000**)/( 3

C(mg/m3) = yhdisteen pitoisuus ilmassa, mg/m3

Pnm         = yhdisteen pitoisuus näytteessä, mg

A              = 3M:n määrittämä kerroin

r               = saantokerroin
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4 LIUOTINAINEMENETELMÄ

4.1 Näytteenkäsittely

Adsorptioputken sisältö tyhjennetään tiiviillä korkilla varustettuun pulloon. Ad-

sorptioputken etuosa sekä varmistusosa analysoidaan erikseen, jonka vuoksi

ne tyhjennetään omiin pulloihinsa. Diffuusiokeräintä käsiteltäessä desorptio voi-

daan tehdä keräimessä tai irrottamalla hiilipatja ja laittamalla edellä mainittuun

pulloon. Jos keräin on kaksikerroksinen, varmistusosa käsitellään erikseen.

4.2 Desorptio

Adsorbenttiin kiinnittyneet yhdisteet saadaan analysoitavaan muotoon uuttamal-

la ne desorptioliuottimeen.  Liuotinta laitetaan adsorbentin päälle  1- 3,5 millilit-

raa. Menetelmä perustuu tutkittavien yhdisteiden tasapainoon liuoksen ja ad-

sorbentin välillä, jolloin adsorbenttikerroksessa sekä desorptioliuottimessa ole-

vien yhdisteiden pitoisuus on sama (Dommer & Melcher 1978, 240-241).

Käytetyn liuottimen on oltava desorptiotehokkuudeltaan mahdollisimman hyvä,

jotta näytteessä ollut todellinen epäpuhtauksien määrä saadaan analysoitua.

Liuotin ei saa häiritä analysoitavien aineiden määritystä. Tavallisimpia desorp-

tioliuottimia Tampereen aluetoimipisteessä ovat rikkihiili, dimetyyliformamidi

(DMF)  tai niiden seos. Liuotin sekä liuottimen määrä riippuvat keräimestä, ke-

räimen koosta sekä analysoitavista epäpuhtauksista.

Desorptiota tehostetaan ravistelulla, joka tapahtuu tasoravistelijassa ja lopuksi

käsin. Yhdisteiden tasapaino saavutetaan tavallisesti kolmessa tai neljässä tun-

nissa. Desorptioajan päätyttyä adsorbentin annetaan laskeutua putken pohjalle,

jonka jälkeen liuosfaasi siirretään näytteensyöttäjän pulloon ja analysoidaan

kaasukromatografisesti.
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4.3 Analyysilaitteet

Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteessä liuotinaineiden määrityk-

seen käytetään eri detektorein sekä kolonnein varustettuja kaasukromatografe-

ja. Detektoreina käytetään liekki-ionisaatiodetektoria, elektroninsieppausdetek-

toria sekä massaspektrometria. Kolonneina käytetään sekä poolitonta kapillaa-

rikolonnia että poolista polysiloksaanikolonnia.

4.3.1 Liekki-ionisaatiodetektori

Liekki-ionisaatiodetektorin (flame ionization detector, FID) detektointi perustuu

liekin sähkönjohtokyvyn muuttumiseen. Kantajakaasun mukana kulkeutuvat

orgaaniset yhdisteet kulkeutuvat vety-ilmaliekin läpi, jolloin syntyy hajoamistuot-

teita, jotka muuttavat sähkönjohtokykyä lineaarisesti ainemäärän suhteen.

(Riekkola & Hyötyläinen 2002, 115.)

Liekki-ionisaatiodetektorin lineaarisuusalue on laaja. Detektori on herkkä lähes

kaikille orgaanisille yhdisteille, jotka palavat ja ionisoituvat vety-ilmaliekissä.

Poikkeuksen muodostavat klooratut liuottimet, jotka aiheuttavat herkkyyden

heikkenemistä. (Riekkola & Hyötyläinen 2002, 115.)

4.3.2 Elektroninsieppausdetektori

Elektroninsieppausdetektorin (electron capture detector, ECD) detektointi pe-

rustuu kantajakaasun mukana tulevan elektroneja sieppaavan yhdisteen reakti-

oon termisten elektronien kanssa, jolloin muodostuu elektroneja hitaammin liik-

kuvia ioneja. Nämä ionit heikentävät sähkövirtaa suoraan verrannollisesti siep-

paavien elektronien määriin sekä affiniteettiarvoihin. (Riekkola & Hyötyläinen

2002, 116-117.)
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Elektroninsieppausdetektorin lineaarisuusalue on suppeampi kuin liekki-

ionisaatiodetektorin. ECD on herkkä elektroneja sieppaaville aineille, etenkin

aineille, jotka sisältävät halogeeneja. (Riekkola & Hyötyläinen 2002, 116-117.)

4.3.3 Massaselektiivinen detektori

Massaspektrometriassa näyte ionisoidaan fragmenteiksi. Syntyneet fragmentit

kiihdytetään massa-analysaattoriin, jossa ionit erotellaan toisistaan niiden mas-

sa-varaussuhteen perusteella.  Syntynyt massaspektri kuvaa yhdisteen raken-

netta. Vertaamalla saatua massaspektrometria kirjastokannan spektriin saa-

daan yhdiste tunnistettua. (Jaarinen & Niiranen 2005, 122-123.)

Massaspektrometrissa kromatogrammin mittaukseen  käytetään TIC - sekä

SIM- menetelmää. TIC (total ion chromatogram)-menetelmä mittaa halutulta

alueelta kaikki syntyneet ionit.  Menetelmää käytetään erityisesti  aineiden tun-

nistamiseen, joka tapahtuu vertaamalla tutkittavan aineen spektriä kirjastotieto-

kannasta löytyvään spektriin. (Jaarinen & Niiranen 2005,  207-109.)

SIM (selected- ion chromatogram)- menetelmä mittaa kaikkien syntyvien ionien

sijaan vain tarkkaan valittuja ionifragmentteja. Mitattaviksi ioneiksi valitaan sel-

laiset ionifragmentit, joita esiintyy tutkittavassa aineessa, eikä lähellä eluoituvis-

sa yhdisteissä tai taustassa.  SIM-menetelmä on  TIC-menetelmää herkempi ja

selektiivisempi, jonka vuoksi sitä käytetään yleensä yhdisteiden kvantitatiiviseen

analytiikkaan. (Jaarinen & Niiranen 2005,  207-109.)

4.4 Kolonnit

Tampereen aluetoimipisteen kemian laboratoriossa käytetään yhdisteiden erot-

tamiseen kaksikanavaista kaasukromatografiaa, jossa kaksi poolisuudeltaan

erilaista kolonnia on kytketty Y-haaran avulla rinnakkain. Kolonneina käytetään

poolitonta HP-5 kolonnia sekä poolista Innowax- kolonnia. Kaksikanavaisen
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kaasukromatografian käyttö mahdollistaa päällekkäin retentoituvien yhdisteiden

analysoinnin toisella kolonnilla.

4.4.1 Polysiloksaani ja polyetyleeniglykolit

Polysiloksaanit ovat yleisimpiä poolittomien yhdisteiden erottamiseen käytettyjä

kolonnien stationäärifaaseja kaasukromatografiassa. Ne koostuvat pii- ja hap-

piatomien muodostamista pitkistä ketjuista. (Jaarinen & Niiranen 2005,191.)

Tutkittavien yhdisteiden sekä stationäärifaasin vuorovaikutus perustuu disper-

siovoimiin, jolloin yhdisteet eluoituvat kolonnista kiehumispisteiden mukaisessa

järjestyksessä.

Yksinkertaisin polysiloksaanifaasi on dimetyylipolysiloksaani, joka on pooliton.

Faasin selektiivisyyttä voidaan muuttaa, korvaamalla 5-50% metyyliryhmistä

muilla funktionaalisilla ryhmillä, kuten fenyylillä. (Riekkola & Hyötyläinen 2002,

78.) Työterveyslaitoksella Tampereella on käytössä pooliton kapillaarikolonni

HP-5, jossa on 95% dimetyylipolysiloksaania ja 5% difenyyliryhmiä.

Kaasukromatografiassa toinen yleisesti käytetty stationäärifaasi on poolinen

polyetyleeniglykoli, jolla voidaan erottaa lähellä toisiaan kiehuvia poolisia yhdis-

teitä. Yhdisteiden erottuminen perustuu kiehumispisteiden lisäksi yhdisteen ra-

kenteeseen. (Jaarinen & Niiranen 2005,191-192.) Poolista polyetyleeniglykoleja

sisältävää Innowax- kolonnia käytetään toisena kolonnina Tampereen laborato-

riossa.

4.5 Kalibrointi

Näytteiden pitoisuudet lasketaan käyttäen ulkoista kalibrointia. Ulkoinen kalib-

rointi on yleisin kemiallisen analytiikan kalibrointimenetelmä. Menetelmässä mi-

tataan tarkasti tunnettuja kalibrointistandardeja, jotka ovat pitoisuudeltaan eri

vahvuisia. Kalibrointistandardien pitoisuuksien ja analyysilaitteen antamien vas-

teiden avulla piirretään kalibrointisuora, jonka tulee olla lineaarinen. Näytteen



19

vasteen arvoa verrataan kalibrointisuoran pisteisiin ja näytteen pitoisuus saa-

daan selville. (Jaarinen & Niiranen 2005 , 20-21.)

Kalibrointistandardeja varten valmistetaan kantastandardi, joka sisältää tutkitta-

vat yhdisteet desorptioliuottimessa. Kalibrointistandardit valmistetaan tyhjentä-

mällä käyttämättömän adsorptioputken etuosa desorptiopulloon. Kalibrointi-

standardiin lisätään sama määrä desorptioliuotinta kuin näytteessä, sekä halut-

tu määrä kantastandardia. Kalibrointistandardit käsitellään kuten näytteet. Kalib-

rointistandardeihin lisätään adsorbentti vastaavan tasapainon saavuttamiseksi

kuin näytteissä. Tällöin erillisiä saantokertoimia ei tarvita pitoisuuksia lasketta-

essa.

4.6 Anestesiakaasujen määritykseen käytetty menetelmä

Anestesiakaasuja on analysoitu Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipis-

teen laboratoriomestari Tuija Silonsaaren laatiman työohjeen (2010) mukaisesti.

Näytteet on kerätty yksi- tai kaksikerroksiseen diffuusiokeräimeen (3M 3520 tai

3M 3500) tai  SKC 226-81A-  adsorptioputkeen.

Anestesiakaasut on desorboitu yhdellä millilitralla tolueenia, johon on lisätty

tunnettu määrä 1-kloorioktaania. 1-kloorioktaania ei ole kuitenkaan käytetty si-

säisenä standardina, vaan eräänlaisena kontrollina. 1-kloorioktaanin pinta-alaa

seuraamalla  on voitu tarkistaa analyysin onnistuminen. Desorboituminen on

tapahtunut tasoravistelijassa kylmäkallen päällä mahdollisen haihtumisen estä-

miseksi. Desorptioaikana on käytetty yhtä tuntia.

Näytteiden pitoisuudet on laskettu käyttämällä ulkoisen standardin menetelmää.

Kantastandardi on valmistettu punnitsemalla kukin anesteetti erikseen toluee-

niin. Anestesiakaasut on punnittava, sillä ne haihtuvat herkästi ruiskusta. Kan-

tastandardista on injektoitu halutut määrät kalibrointistandardeihin. Kalibrointi-

standardeihin on käytetty koko adsorptioputken hiilimäärää pelkän etuosan si-

jaan. 3M- diffuusiokeräinnäytteiden kalibrointistandardit ovat tehty käyttämällä
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SKC 226-01- adsorptioputken adsorbenttia, koska se on edullisempaa ja sen on

todettu soveltuvan siihen.

Näytteet sekä kalibrointistandardit on analysoitu GC-FID:llä, jossa kolonneina

ovat polysiloksaanikolonni HP-5 sekä polyetyleeniglykoleja sisältävä Innowax.

Tulokset on laskettu HP-5 kolonnilta, sillä tolueenin aiheuttamat epäpuhtauspii-

kit Innowax- kolonnilla ovat jättäneet anestesiakaasupiikit alleen.



21

5 VALIDOINNIN PARAMETRIT

Menetelmän validoinnilla arvioidaan analyysimenetelmän soveltuvuutta käyttö-

tarkoitukseensa ja sillä on suuri merkitys tulosten luotettavuuden kannalta Eh-

der 2005, 25). Validointi suoritetaan järjestelmällisillä laboratoriotutkimuksilla,

joilla osoitetaan menetelmän täyttävän kaikki sille asetetut laatuvaatimukset.

Validointi tulee suorittaa aina, kun on tarpeellista todistaa menetelmän käyttö-

kelpoisuus. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa uuden menetelmän käyt-

töönotto, käytössä olevan menetelmän kehitys, menetelmän käyttäjän tai ana-

lyysilaitteen muuttuminen sekä havaittaessa muutoksia menetelmän laadussa.

Validoinnin laajuus riippuu muuttuneiden olosuhteiden laajuudesta. (Ehder

2005, 26.)

Tutkittavia ominaisuuksia ovat muun muassa selektiivisyys, spesifisyys, mitta-

usalue, lineaarisuus, herkkyys, toteamisraja, määritysraja,  tarkkuus, toistetta-

vuus sekä uusittavuus (Jaarinen & Niiranen 2005, 12-13).

5.1 Selektiivisyys ja spesifisyys

Menetelmän selektiivisyydellä tarkoitetaan menetelmän kykyä määrittää ana-

lyytti tarkasti ja spesifisesti muista näytteen komponenteista. Selektiivinen me-

netelmä mittaa kaikkia näytteen komponentteja, toisin kuin spesifinen menetel-

mä. Menetelmä on spesifinen, jos se mittaa vain tutkittavaa analyyttiä. (Bliesner

2006,  10.)

Selektiivisyys määritetään selvittämällä mittausta haittaavat komponentit käyt-

täen puhtaita aineita ja seoksia. Se, kuinka selektiivisyyttä ja spesifisyyttä testa-

taan, on laite- sekä yhdistekohtaista.  (Ehder 2005, 27.)
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5.2 Lineaarisuus

Lineaarinen alue on mittausalue, jolla detektorin antama vaste on suoraan ver-

rannollinen analyytin pitoisuuteen näytteessä (Riekkola & Hyötyläinen 2002,

328). Lineaarisuusalue määritetään tavallisesti valmistamalla vähintään viisi eri

pitoisuutta omaavaa näytettä, joiden konsentraatiot kattavat koko vaadittavan

mittausalueen. Saaduista tuloksista laaditaan kalibrointisuora näytteiden pitoi-

suuksien sekä niiden antamien vasteiden suhteesta pienimmän neliösumman

menetelmällä. (Ehder 2005, 28.)

Kalibrointisuoran lineaarisuutta voidaan tarkastella korrelaatiokertoimen r avulla.

Korrelaatiokertoimelle voi saada arvoja -1 :stä +1: een asti. Mitä kauempana

kerroin on luvusta +1 sitä epälineaarisempi suora on. (Jaarinen & Niiranen

2005, 25.) Kalibrointisuoran epälineaarisuutta voivat aiheuttaa näytteen esikä-

sittelyssä tapahtuneet virheet. Muita syitä suoran epälineaarisuuteen voivat olla

myös ongelmat kolonnissa sekä detektoinnissa. (Riekkola & Hyötyläinen 2002,

35.)

5.3 Mittausalue ja herkkyys

Menetelmän mittausalueella tarkoitetaan tavallisesti lineaarista mittausaluetta,

laimennussarjaa tai analyyttistä toiminta-aluetta (Ehder 2005, 28). Se on myös

pitoisuusalue, jolla on hyväksyttävä tarkkuus ja täsmällisyys (FINAS mittateknii-

kan keskus 1994, 29).

Herkkyys merkitsee pienintä analyytin pitoisuutta, joka aiheuttaa menetelmässä

vasteen. Herkkyyden voi määrittää muun muassa kalibrointisuoran kulmaker-

toimena. (FINAS mittatekniikan keskus 1994,  29.)
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5.4 Toteamis- ja määritysraja

Toteamisraja eli detektointiraja on pienin pitoisuus, jolla voidaan luotettavasti

todeta näytteessä olevan analyyttiä, ja jonka antaman vasteen ei enää voida

katsoa johtuvan taustan satunnaisvaihtelusta (Ehder 2005, 31). Määritysraja eli

kvantitointiraja on analyytin pienin pitoisuus, joka voidaan luotettavasti kvanti-

toida (Jaarinen & Niiranen 2005, 13).

Kromatografisissa menetelmissä toteamis- ja määritysraja  määritetään  usein

signaali-kohinasuhteesta. Suhde määritetään mittaamalla analyytin antaman

piikin korkeus S, ja suhteuttamalla se pohjan kohinan korkeuteen N.

Toteamisraja lasketaan kaavan 4 mukaisesti kertomalla signaali-kohinasuhde

kertoimella kolme.

                                                                                                                           (4)

N
S

µgpitoisuusnstdpienimmänTR 3*):

TR = toteamisraja

S   = signaalin korkeus

N   = pohjan kohinan korkeus

Määritysraja lasketaan kaavan 5 mukaisesti kertomalla signaali-kohinasuhde

kertoimella 10.

(5)

N
S

µgpitoisuusnstdpienimmänMR 10*:

MR= määritysraja

S= signaalin korkeus

N= pohjan kohinan korkeus

(Bliesner 2006, 5- 6.)
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5.5 Tarkkuus

Menetelmän tarkkuuden määrittämisellä saadaan selville, kuinka lähellä saadut

tulokset ovat oikeata arvoa (FINAS mittatekniikan keskus 1994, 30) .Tarkkuutta

voidaan arvioida saantokokeilla. Näytteeseen lisätään tunnettu määrä analysoi-

tavaa yhdistettä, jonka pitoisuus määritetään. Saatua pitoisuutta verrataan teo-

reettiseen pitoisuuteen kaavan 6 mukaisesti. Tulos ilmoitetaan prosentteina.

(Riekkola & Hyötyläinen 2002, 326.)

                        (6)

%100*
µ

µx

 x = määritetty pitoisuus

 µ = teoreettinen pitoisuus

Epätarkkuutta voivat aiheuttaa virheet näytteenotossa ja säilytyksessä, näytteen

käsittelyssä, kalibroinnissa tai analyysissä (Riekkola & Hyötyläinen 2002, 326).

OSHA:n menetelmän 29 mukaan, menetelmää voidaan pitää riittävän tarkkana,

jos saanto vaihtelee enintään 25% teoreettisesta pitoisuudesta.

5.6 Toistettavuus

Menetelmän toistettavuudella tarkoitetaan peräkkäisten tulosten paikkansapitä-

vyyttä, kun mittaukset suoritetaan samalla laitteella, samoissa olosuhteissa,

saman henkilön toimesta lyhyen ajan sisällä (Riekkola & Hyötyläinen 2002,

327).

Toistettavuus määritetään mittaamalla samoja näytteitä useita kertoja eri pitoi-

suustasoilla. Saaduista tuloksista lasketaan sarjojen sisäinen sekä välinen ha-

jonta kaavojen 7 sekä 8 mukaisesti. (Ehder 2005, 37.)

    (7)
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1
1

2

n

xx
s

n

i
ii

s = keskihajonta

xi = saatu tulos

ix = tulosten keskiarvo

n  = mittausten lukumäärä

     (8)

%100*%
x
sCV

CV%  = suhteellinen keskihajonta

s         = keskihajonta

x        = tulosten keskiarvo

Tampereen työterveyslaitoksella rinnakkaisten injektioiden välinen hajonta tulee

olla alle 10%.

5.7 Uusittavuus

Uusittavuudella tarkoitetaan tulosten paikkansapitävyyttä, kun mittaukset teh-

dään eri menetelmällä, eri laitteilla, eri henkilöiden tekemänä pitkällä aikavälillä (

Riekkola & Hyötyläinen 2002, 327). Uusittavuutta tutkitaan usein laboratorioiden

välisillä vertailukokeilla. Laboratorion sisällä uusittavuutta voidaan määrittää ja

arvioida toistettavuuden tavoin, mutta pitkällä aikavälillä. (Ehder 2005, 37.)
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5.8 Mittausepävarmuus

Saadun tuloksen paikkansapitävyyttä ei voida koskaan 100%:n varmuudella

todeta, sillä kaikkia tulokseen vaikuttavia tekijöitä  ei tiedetä. Tämän sekä näyt-

teenoton ja analyysin aikana tapahtuvien virheiden vuoksi, määritetään mittaus-

epävarmuus. Mittausepävarmuus kertoo ne rajat, joiden välissä todellisen arvon

oletetaan olevan. (FINAS mittatekniikan keskus 1994, 24.) Se kertoo myös sen,

onko mittaustuloksen tarkkuus riittävä (Ehder 2005, 19).

Mittausepävarmuus määritetään ottamalla huomioon kaikki mahdolliset epä-

varmuuden aiheuttajat. Niitä voivat olla muun muassa näytteenotto, näytteen

valmistelu, uuttaminen, laimentaminen,  systemaattiset virheet, satunnaistekijät

sekä laitteen kalibrointi. (FINAS mittatekniikan keskus 1994, 26.)

Standardin SFS-EN 482 mukaan mittausepävarmuus määritetään laskemalla

jokaiselle epävarmuustekijälle suhteellinen keskihajonta. Mittausepävarmuus on

neliöjuuri keskihajontojen neliöiden summasta. Se ilmoitetaan kaksinkertaisena

kokonaiskeskihajontana. Standardi SFS-EN 482 edellyttää mittausepävarmuu-

den (näytteenotto + analyysi) olevan alle 50 % sekä lyhytaikaisissa mittauksissa

että pitkäaikaisissa mittauksissa, kun pitoisuus on 0,1 - 0,5 kertaa raja-arvo.
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6 MENETELMÄN KEHITYSTÄ

Ennen validointia tarkoituksena oli kehittää käytössä ollutta menetelmää anes-

tesiakaasuille sopivammaksi. Menetelmän puutteina olivat GC-FID:n riittämätön

herkkyys halotaanille sekä käytetyn desorptioliuottimen aiheuttamat epäpuh-

tauspiikit, jotka ovat häirinneet osittain analysointia. Anestesiakaasujen tulokset

on pystytty laskemaan vain toiselta kolonnilta, HP-5:lta. Tavoitteena oli löytää

herkempi laite halotaanille, mutta tavoitteena oli myös, että kaikki neljä anes-

tesiakaasua pystyttäisiin analysoimaan samalla laitteella. Tarkoituksena oli

myös vertailla erilaisia desorptioliuottimia parhaimman löytämiseksi.  Lisäksi

haluttiin tutkia kalibrointistandardien adsorbenttihiilen sekä desorptioliuottimen

määrän vaikutusta vasteisiin.

6.1 Laitteet ja reagenssit

Alla on esitettynä menetelmän kehityksessä käytetyt laitteet ja reagenssit.

 GC-FID (HP-5, Innowax)

 GC-ECD (HP-5, Innowax)

 GC-MSD (HP-5)

 GC-MSD (Innowax)

 CS2 , rikkihiili

 2% DMF, 2% DMF rikkihiilessä

 DMF, dimetyyliformamidi

 Tolueeni

 Desfluraani

 Sevofluraani

 Isofluraani

 Halotaani
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6.2 Kalibrointistandardien adsorbentin sekä desorptioliuottimen määrä

Diffuusiokeräinnäytteiden kalibrointistandardeihin on käytetty koko SKC 226-01-

keräimen adsorbentti (etu- ja varmistusosa). Desorptioliuottimen määränä on

käytetty yhtä millilitraa. Haluttiin selvittää, riittääkö hiiliputken etuosa standar-

deihin, sekä parantaako 0,5ml:n desorptioliuotinlisäys anestesiakaasujen de-

sorptiota. Standardeihin käytettiin SKC 226-01- keräintä sekä analyysilaitteena

GC-FID:iä.

Adsorbentin määrällä ei havaittu olevan vaikutusta anestesiakaasujen vastei-

siin, joten pelkkää putken etuosaa voidaan käyttää kalibrointistandardien te-

koon. Desorptioliuottimen 0,5ml:n lisäys  huononsi vasteita siinä määrin, että

yhtä millilitraa käytetään jatkossakin. Desorptioliuottimen sekä adsorbentin

määrän vaikutukset ovat  esitettynä liitteessä 2.

6.3 Desorptioliuottimen sekä analyysilaitteen valinta

Anestesiakaasuja on analysoitu GC-FID:llä (kolonneina HP-5 ja Innowax), jonka

herkkyys riittää muille anestesiakaasuille paitsi halotaanille. Etuna olisi, jos

kaikki neljä anestesiakaasua voitaisiin analysoida samalla laitteella.   Herkem-

män laitteen löytämiseksi vertailuihin otettiin mukaan GC-MSD (HP-5 kolonni)

sekä GC-MSD (Innowax kolonni), joiden tiedettiin olevan FID- detektoria her-

kempiä. Lisäksi vertailuihin otettiin mukaan  GC-ECD, jonka tiedettiin olevan

herkkä etenkin halogeeneja sisältäville aineille.

Anestesiakaasuja analysoitaessa on desorptioliuottimena käytetty tolueenia.

Tolueenin aiheuttamat epäpuhtauspiikit kaasukromatografin Innowax- kolonnilla

jättävät anestesiakaasujen piikit alleen (Liite 4), jonka vuoksi tarkoituksena oli

löytää sopivampi desorptioliuotin analyysiin.

Tarkasteluun otettiin tolueenin lisäksi laboratoriossa yleisimmin käytetyt liuotti-

met; rikkihiili, 2% DMF/CS2 sekä DMF. DMF:n on aiemmin huomattu tekevän

värireaktion SKC 226-01-  keräimen aktiivihiilen kanssa, jonka vuoksi värireak-
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tion syntyminen testattiin uudelleen. DMF ei aiheuttanut havaittavaa värireaktio-

ta aktiivihiilen kanssa vuorokaudenkaan jälkeen, joten DMF otettiin desorptioliu-

otintestauksiin. Desorptioliuotinta sekä analyysilaitetta valittaessa kiinnitettiin

erityisesti huomiota anestesiakaasupiikkien erottumiseen pohjaviivasta, piikkien

symmetriaan ja leveyteen sekä laitteen herkkyyteen.

Rikkihiili sekä 2% DMF/CS2 eivät testien mukaan ole soveltuvia desorptioliuot-

timia anestesiakaasuille, sillä rikkihiili retentoituu desfluraanin kanssa samaan

aikaan  Innowax- kolonnilla. Lisäksi havaittiin rikkihiilen sekä 2% DMF:n saostu-

van desfluraanin, sevofluraanin että isofluraanin kanssa. GC-ECD:llä erityisesti

halotaanin ja isofluraanin herkkyydet olivat erittäin hyviä. Piikkien epäsymmetri-

syyden vuoksi elektroninsieppausdetektori jätettiin pois vertailuista.

Tolueenin sekä DMF vertailuja on esitettynä  GC-FID:llä (HP-5, Innowax) ja GC-

MSD:llä (HP-5, Innowax) taulukossa 2 sekä liitteessä 3.

TAULUKKO 2. Tolueenin ja DMF:n vertailua GC-FID (HP-5, Innowax) sekä GC-

MSD (HP-5, Innowax). +-merkityissä desorptioliuotin on todettu hyväksi

kyseisellä analyysilaitteella.

Analyysilaite Tolueeni DMF

GC-FID

HP-5- kolonni + +

Innowax- kolonni epäpuhtaudet retentoitu-

vat anestesiakaasu-

piikkien päälle

+

GC-MSD

HP-5 kolonni + resoluutio huono

Innowax- kolonni epäpuhtaudet retentoitu-

vat anestesiakaasu-

piikkien päälle

resoluutio huono

Desorptioliuottimista validointiin valittiin tolueeni, koska sillä analysointi onnistuu

sekä  GC-FID:llä  että  GC-MSD:llä.  Laitteista  validointiin  otettiin  GC-FID  HP-5

kolonnilla sekä GC-MSD HP-5 kolonnilla. Desfluraani, isofluraani ja sevofluraani
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analysoidaan GC-FID:llä kuten tähän mennessä, jos GC-MSD ei sovellu niiden

analysoimiseen.

6.4 Ajomenetelmät

GC-FID:llä oli valmiina anestesiakaasuille tarkoitettu ajomenetelmä, jota ei näh-

ty tarpeelliseksi muokata. GC-MSD:lle kehitettiin ajomenetelmä (taulukko 3.),

jossa käytetään sekä SCAN - että SIM - mittausmenetelmää. GC-MSD:llä tulos-

ten kvantitointi tehtiin SIM- mittausmenetelmällä.

TAULUKKO 3. Anestesikaasujen määritykseen käytetyt ajo-ohjelmat GC-FID

sekä GC-MSD-  analyysilaitteilla

Analyysilaite Uunin lämpöti-

laohjelma

Inlet Kolonni Detektori

GC-FID 40 °C-8° /min -

200 °C (5 min)

Ajoaika 30 min

lämpötila

250°C

split-suhde

20:1

paine

6,80psi

virtaus

1,4ml/min

paine

6,80psi

lämpötila 250 °C

vedyn virtaus 30ml/min

ilman virtaus 350ml/min

GC-MSD 40 °C-8° /min -

150 °C (1 min)

Ajoaika 15 min

lämpötila

220°C

split-suhde

6:1

paine 64kPa

virtaus

1,2ml/min

paine

64kPa

0-4 min päällä

 4-12min pois päältä

 Ionit

 desfluraani

101,149,69,51

 sevofluraani

131,181,69,79

 isofluraani

149,117,115,51

 halotaani

198,196, 117,119
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7 VALIDOINTIA

Validointi tehtiin 3M- diffuusiokeräimille (3M 3500, 3M 3520) sekä SKC 226-

81A- adsorptioputkelle.  Diffuusiokeräinten kalibrointistandardit tehdään SKC

226-01- keräimen hiileen, joten tämän vuoksi sekin otettiin  validointiin.

Hiiliputkien pitoisuuksia määritettäessä oletettiin pumpun virtausnopeudeksi

0,05 litraa minuutissa (OSHA 1994; 1995) sekä hiiliputken läpi virranneen ilman

määräksi kuusi litraa. Diffuusiokeräimien pitoisuuksia määritettäessä oletettiin

keräysajan olevan neljä tuntia.

Validoinnissa käytetyt analyysilaitteet ja reagenssit ovat esitettynä liitteessä 1.

7.1 Spesifisyys ja selektiivisyys

Menetelmä on vakiintunut, josta on kansainvälisesti validoituja osioita muun

muassa OSHA:lla. Tämän vuoksi spesifisyys ja selektiivisyys  tunnetaan ja niitä

ei tarvitse erikseen validoida. Anestesiakaasuille määritettiin retentioajat GC-

FID:n HP-5 kolonnille sekä GC-MSD:n HP-5 kolonnille (taulukko 4) valituilla

ajomenetelmillä.

TAULUKKO 4. Anestesiakaasujen retentioajat GC-FID sekä GC-MSD:n HP-5

kolonneilla.

Yhdiste GC-FID HP-5 kolonni, min GC-MSD HP-5 kolonni,

min

Desfluraani 2,654 1,438

Sevofluraani 3,083 1,703

Isofluraani 3,483 1,937

Halotaani 4,963 2,708
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7.2 Lineaarisuus, mittausalue ja herkkyys

Lineaarinen mittausalue määritettiin 3M- diffuusiokeräimille, SKC 226-01- ja

SKC 226-81A- adsorptioputkille, valmistamalla seitsemän pitoisuudeltaan eri-

laista kalibrointistandardia. Standardien valmistaminen on esitettynä liitteessä 5.

Tutkittavaksi lineaarisuusalueeksi GC-MSD:lle valittiin n. 2.0 µg- 900 µg (halo-

taanille noin 1.0 µg- 400 µg) sekä GC-FID:lle n. 20 µg- 900 µg (halotaanille n.

10 µg-400 µg). GC-MSD:n ja GC-FID:n eri pitoisuusalueet johtuvat laitteiden

erilaisesta herkkyydestä. Alue pyrittiin valitsemaan myös sen perusteella, millai-

sia pitoisuuksia palvelunäytteillä tavallisesti on ollut.

Mittausalueen lineaarisuutta tarkasteltiin korrelaatiokertoimen avulla. Työterve-

yslaitoksella Tampereella hyväksyttävänä korrelaatiokertoimena pidetään

0,9999. Taulukossa 5 ovat esitettynä anestesiakaasujen lineaariset mittausalu-

eet määritettynä GC-FID HP-5 ja GC-MSD HP-5 analyysilaitteilla diffuusioke-

räimille sekä adsorptioputkille.

TAULUKKO 5. Anestesiakaasujen lineaarisuusalueet määritettynä GC-FID HP-

5 ja GC-MSD HP-5- analyysilaitteilla 3M- diffuusiokeräimille sekä adsorptioput-

kille  226-81A ja  226-01.

Yhdiste GC-FID HP-5, µg GC-MSD HP-5, µg

Desfluraani 24 -950 2.0 - 95

Sevofluraani 24 - 930 2.0 - 93

Isofluraani 23 - 900 2.0-  90

Halotaani 10 - 380 1.0 - 190

Koska desfluraanin, sevofluraanin sekä isofluraanin lineaarinen mittausalue

GC-MSD HP-5:lla loppuu jo noin 95 µg:aan, jatkettiin validointia kyseisellä lait-

teella ainoastaan halotaanille. Muut anestesiakaasut validoitiin GC-FID:lle.
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Anestesiakaasujen herkkyydet määritettiin lineaarisuusmäärityksen tuloksista,

kalibrointisuoran kulmakertoimesta (amount/area). Herkkyydet ovat esitettynä

taulukossa 6.

TAULUKKO 6. Anestesiakaasujen herkkyydet GC-FID:n ja GC-MSD:n (halo-

taani) HP-5 kolonneilla, SKC 226-01(3M) sekä SKC 226-81A- keräimille.

Yhdiste

Keräin

Herkkyys, µg

Analyysilaite GC-FID

Desfluraani

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

45

45

Sevofluraani

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

20

19

Isofluraani

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

34

33

Halotaani

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

23 (GC-MSD 0,00002

23                   0,00002)

7.3 Toteamis- ja määritysrajat

Määritysrajan tavoitteena oli päästä pitoisuuksiin, jotka ovat vähintään 1/10

HTP8h-arvosta. Adsorptioputkille kuuden litran ilmamäärällä määritysrajan tulisi

olla halotaanilla 4,8 µg, desfluraanilla 42 µg, sevofluraanilla 49,8 µg sekä isoflu-

raanilla 46,2 µg. 3M diffuusiokeräimille määritysrajan tulisi neljän tunnin keräys-

ajalla olla halotaanilla 5,8 µg, desfluraanilla 55,80 µg, sevofluraanilla 56,40 µg

sekä isofluraanilla 52,40 µg.

Toteamis- ja määritysrajat määritettiin SKC 226-01-  (3M) sekä  226-81A-  ke-

räimille lineaarisuusmäärityksen  tuloksista.  3M- keräinten tulokset laskettiin

SKC 226-01 -keräimen tuloksista. Toteamis- ja määritysrajat laskettiin pienim-
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män kalibrointistandardin (GC-FID std3, GC-MSD std1) antaman vasteen sig-

naali-kohinasuhteesta kaavan 4 ja 5 mukaisesti.

Taulukossa 7 ovat esitettynä anestesiakaasujen toteamis- ja määritysrajat 3M-

diffuusiokeräimille sekä SKC 226-01- ja SKC 226-81A- adsorptioputkille, GC-

FID:n sekä GC-MSD:n HP-5 kolonneilla.

TAULUKKO 7. Anestesiakaasujen toteamis- ja määritysrajat määritettynä GC-

FID sekä GC-MSD (halotaani) HP-5 kolonneilla  keräimille  226-01 (3M) sekä

226-81A.

Yhdiste (pitoisuus)

Keräin

Toteamiraja, µg

S/N=3

Määritysraja, µg

S/N= 10

Desfluraani (23,7µg)

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

12,0

12,7

40,0

42,4

Sevofluraani (23,3µg)

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

5,3

7,3

17,8

24,3

Isofluraani (22,3µg)

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

10,8

14,0

36,0

46,6

Halotaani (FID 9,5µg ,

MSD 0,8µg)

SKC 226-01 (3M)

SKC 226-81A

12,1 (MSD 0,05)

14,3 (MSD 0,05)

40,3 (MSD 0,20)

47,4 (MSD 0,20)

Kuten ennestään tiedettiin, liekki-ionisaatiodetektorin herkkyys ei riitä halotaanil-

le. Sen sijaan GC-MSD:llä päästiin jopa alle 1/10 HTP-pitoisuuden.  GC-FID:n

herkkyys on riittävä desfluraanille, sevofluraanille sekä isofluraanille.
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7.4 Tarkkuus

Tarkkuutta arvioitiin saantokokeilla, jotka tehtiin  SKC 226-81A- sekä 3M- dif-

fuusiokeräimille. SKC 226-81A- näytteet valmistettiin katkaisemalla adsorp-

tioputken päät ja injektoimalla liitteen 6 mukaiset määrät (std2, std3, std6) suo-

raan hiileen, jonka jälkeen putket suljettiin  muovitulpilla. Jokaisesta tasosta

valmistettiin rinnakkaiset näytteet. Putket jätettiin tunniksi huoneenlämpöön ta-

saantumaan ja tämän jälkeen putket laitettiin yöksi pakastimeen.  3M- dif-

fuusiokeräinnäytteet valmistettiin aukaisemalla eluenttikansi ja poistamalla val-

koinen kalvo. Muoviristikon päälle laitettiin noin 2cm halkaisijaltaan olevan pyö-

reä suodatinpaperinpalanen (Whatman). Eluenttikansi laitettiin takaisin kiinni,

jonka jälkeen kannen tulpat aukaistiin ja kannen keskellä olevasta reiästä injek-

toitiin haluttu määrä kantastandardia suodatinpaperille. Tämän jälkeen tulpat

suljettiin ja näytteet jätettiin yöksi huoneenlämpöön tasaantumaan. Seuraavana

päivänä diffuusiokeräinnäytteet sekä  SKC 226-81A- näytteet käsiteltiin ja ana-

lysoitiin kuten palvelunäytteet. Standardit 3 ja 6 GC- FID:llä ja standardit 2 ja 3

GC-MSD:llä. Jokaisesta näytteestä tehtiin kaksi injektiota. Saatuja tuloksia ver-

rattiin teoreettiseen pitoisuuteen kaavan 6 mukaisesti. Taulukossa 8 ovat esitet-

tynä tarkkuus- määrityksen tulokset.
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Taulukko 8. Anestesiakaasujen tarkkuudet määritettynä GC-FID:n sekä GC-

MSD:n (halotaani) HP-5 kolonneilla, 3M -sekä SKC 226-81A- keräimillä.

Analyysilaite

Yhdiste

Pitoisuus, µg Tarkkuus %

SKC 226-81A

Tarkkuus %

3M

GC-FID

Desfluraani 47

471

-18,7

-4,2

-9,8

-6,7

Sevofluraani 48

484

-0,4

-3,9

-12,8

- 3,6

Isofluraani 49

486

-11,4

-3,4

-15,2

-4,5

Halotaani 19

192

-10,2

-3,0

-18,8

-2,7

GC-MSD

Halotaani 3,8

19

-7,7

-1,1

-13,3

-18,6

OSHA:n menetelmän 29 mukaan menetelmää voidaan pitää riittävän tarkkana,

jos saanto vaihtelee enintään ±25% teoreettisesta pitoisuudesta. Siihen pääs-

tiin. Vaihtelua oli jonkin verran eri keräinten, pitoisuuksien sekä laitteiden välillä.

Pienemmillä pitoisuuksilla oli keskimäärin huonommat saannot verrattuna suu-

rempiin pitoisuuksiin.

7.5 Toistettavuus

Toistettavuus määritettiin valmistamalla kuusi  rinnakkaista kalibrointistandardia

samasta kantastandardista kahdella eri pitoisuustasolla GC-FID:llä ja GC-

MSD:llä. Kuudesta näytteestä aina kaksi ajettiin päivässä ja jokaisesta näyt-

teestä tehtiin kuusi injektiota. Toistettavuus määritettiin SKC 226-01- keräimellä.

Mittaustuloksista laskettiin sarjan sisäinen (CVsis%) sekä sarjojen välinen

(CVväl%) suhteellinen keskihajonta kaavojen 7 ja 8 mukaisesti. Työterveyslai-

toksella Tampereen kemian laboratoriossa hajonta saa olla korkeintaan 10%.
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Lisäksi laskettiin analyysilaitteen toistettavuus peräkkäisten injektioiden suhteel-

lisesta keskihajonnasta. Tulokset laskettiin desfluraanin kolmannesta standar-

dista. Laitteen toistettavuus tulee ISO 16200-1(2009) mukaan olla parempi kuin

±2%.

Toistettavuuden määritykseen valmistetut kalibrointistandardit ovat esitettynä

liitteessä 7. Anestesiakaasujen sekä käytettyjen analyysilaitteiden toistettavuu-

det ovat esitettynä taulukossa 9.

TAULUKKO 9. Anestesiakaasujen ja analyysilaitteiden GC-FID:n sekä GC-

MSD:n toistettavuus-määrityksen tulokset.

Yhdiste Pitoisuus, µg CV(sis)% CV(väl)%

Desfluraani 46

461

1,2

0,5

4,6

1,8

Sevofluraani 52

516

0,7

0,5

4,3

0,7

Isofluraani 50

505

1,4

0,5

3,7

0,7

Halotaani 19

192

2,9

0,6

3,2

0,7

GC-FID 46

461

1,1

0,4

Halotaani 0,8

4,8

4,0

3,6

7,5

8,5

GC-MSD 1,8

46

4,8

0,9

Alle 10% hajontaan päästiin sekä sarjojen sisäisessä että välisessä hajonnassa.

Analyysilaitteiden injektioiden välinen hajonta oli alle 2%.
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7.6 Uusittavuus

Menetelmän sisäistä uusittavuutta arvioitiin mittaamalla tarkkuusmääritykseen

valmistetut näytteet  kahdella eri laitteella (GC-MSD HP-5, GC-FID HP-5) ja

laskemalla tuloksista sarjan sisäinen sekä sarjojen välinen suhteellinen keskiha-

jonta kaavojen 7 ja 8 mukaisesti. Ulkoinen uusittavuus määritettiin Tampereen

aluetoimipisteen orgaanisten liuottimien Round Robinin etyyliasetaatin testitu-

loksista vuodelta 2011.  Menetelmän sisäinen uusittavuus on esitettynä taulu-

kossa 10.

TAULUKKO 10. Anestesiakaasujen sisäinen uusittavuus 3M (SKC 226-01) se-

kä  226-81A keräimillä.

Yhdiste Sisäinen uusittavuus %

3M

Sisäinen uusittavuus %

SKC 226-81A

Desfluraani 4,4 8,1

Sevofluraani 4,6 4,0

Isofluraani 0,5 6,1

Halotaani 2,6 6,7

Anestesiakaasumenetelmän ulkoinen uusittavuus on 4,95%.  Koska uusittavan

menetelmän kriteerinä on 10%, anestesiakaasumenetelmä on uusittava.

7.7 Mittausepävarmuus

Analyysin epävarmuuslähteet ovat pääasiassa sarjan sisäinen ja sarjojen väli-

nen hajonta, systemaattinen virhe sekä laboratorion sisäisen ja ulkoisen mitta-

uksen hajonta. Myös desorptiotehokkuus kuuluu epävarmuustekijöihin, mutta

sen aiheuttama epävarmuus korjaantuu käytettäessä kalibrointistandardeihin

samaa adsorbenttia kuin näytteessä.

Systemaattinen virhe laskettiin tarkkuusmäärityksen tuloksista laskemalla saa-

duista arvoista suhteellisen erotuksen keskiarvo (kaava 9), suhteellisten erotus-

ten keskihajonta (kaava 10) sekä systemaattisen virheen tuottama epävarmuus

kaavalla 11.
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   (9)
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rnd (%) = suhteellisen erotuksen keskiarvo

rid (%) = erotus

n            = vertailujen lukumäärä

   (10)
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rnri

dr

drS = suhteellisten erotusten keskihajonta

rnd (%)  = suhteellisen erotuksen keskiarvo

rid (%)  = erotus

n             = vertailujen lukumäärä

   (11)

222/ drsyst sCV

systCV = systemaattisen virheen aiheuttama epävarmuus

        = systemaattinen virhe

drS = suhteellisten erotusten keskihajonta

Taulukossa 11 on esitettynä anestesiakaasumenetelmän systemaattisen vir-

heen aiheuttama epävarmuus.
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TAULUKKO 11. systemaattisen virheen aiheuttama epävarmuus 3M- dif-

fuusiokeräimellä, SKC 226-81A- adsorptioputkella, GC-FID  sekä GC-

MSD(halotaani).

Yhdiste

Analyysilaite

Systemaattisen virheen

tuottama epävarmuus %

3M

Systemaattisen virheen

tuottama epävarmuus %

SKC 226-81A

GC-FID

Desfluraani 3 10

Sevofluraani 3 4

Isofluraani 3 7

GC-MSD

Halotaani 8 5

Analyysivaiheen mittausepävarmuus laskettiin kaavan 12 (SFS-EN 482) mukai-

sesti kahdella eri pitoisuustasolla 3M- (SKC 226-01) sekä SKC 226-81A- ke-

räimillä. Analyysilaitteina GC-FID HP-5 sekä GC-MSD HP-5 (halotaani).

(12)

2222*2 muutsystvälsis CVCVCVCVU

CVsis = sarjojen sisäinen suhteellinen keskihajonta

CVväl  = sarjojen välinen suhteellinen keskihajonta

CVsys = systemaattinen virhe

CVmuut= laboratorion sisäisen ja ulkoisen uusittavuuden suhteellinen keskihajon-

ta

Menetelmän analyysivaiheen mittausepävarmuudet ovat esitettynä taulukossa

12.
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TAULUKKO 12. Analyysivaiheen mittausepävarmuudet määritettynä 3M- (SKC

226-01) sekä SKC 226-81A- keräimille GC-FID HP-5 kolonnilla (halotaani GC-

MSD HP-5).

Yhdiste Mittausepävarmuus %

3M

Mittausepävarmuus %

SKC 226-81A

Desfluraani

std3

std6

18

15

29

28

Sevofluraani

std3

std6

17

15

27

25

Isofluraani

std3

std6

15

12

23

21

Halotaani

std3 (GC-MSD std1

std6                  std2)

19 (MSD 26

17           27)

21 (MSD 26

20           28)

Standardi SFS-EN 482 edellyttää mittausepävarmuuden (näytteenotto + ana-

lyysi) olevan alle 50 % sekä lyhytaikaisissa mittauksissa että pitkäaikaisissa

mittauksissa, kun pitoisuus on 0,1 - 0,5 kertaa raja-arvo. Tätä sovelletaan myös

anestesiakaasujen mittaukseen. Anestesiakaasujen mittausepävarmuuden

määrityksessä päästiin tavoitteeseen.
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8 POHDINTA

Menetelmän kehityksen tuloksena halogenoidut anestesiakaasut desorboidaan

adsorbentista edelleen tolueenilla. 0.5ml:n desorptioliuottimen lisäys huononsi

siinä määrin vasteita, että 1ml:aa käytetään jatkossakin. Halotaanin 1/10 HTP-

pitoisuuksien määritys onnistui parhaiten GC-MSD:lla  HP-5- kolonnilla.

Validoinnin tuloksena GC-FID HP-5- kolonnilla voidaan määrittää desfluraania,

sevofluraania, isofluraania sekä myös suuret halotaanipitoisuudet. Pienet halo-

taanipitoisuudet määritetään GC-MSD HP-5 kolonnilla. Anestesiakaasuille mää-

ritettiin lineaarisuus, herkkyys, mittausalue sekä toteamis- ja määritysalue vali-

tuilla laitteilla sekä 3M - sekä SKC 226-81A- keräimillä. Validointi osoitti, että

menetelmä tuottaa riittävän tarkkoja, toistettavia sekä uusittavia tuloksia. Mene-

telmän mittausepävarmuus on alle 50%.

1- kloorioktaania on käytetty analyysin onnistumisen tarkkailuun. Sitä ei ole kui-

tenkaan käytetty sisäisen standardin tapaan kvantitointiin, vaan pinta-alaa seu-

raamalla on pystytty tarkastelemaan mahdollista analyysivaiheessa tapahtunut-

ta hävikkiä. Jotta yhdistettä voitaisiin käyttää kontrollina tai sisäisenä standardi-

na sen tulisi olla mahdollisimman samankaltainen analysoitavien aineiden

kanssa. 1-kloorioktaani ei kuitenkaan ole riittävän samankaltainen anestesia-

kaasujen kanssa, joten menetelmä vaatii vielä kehittämistä. Menetelmälle tulisi

saada joko sopivampi kontrolliyhdiste tai sisäinen standardi. Yksi vaihtoehto on

enfluraani, joka on anestesiakaasu ja desfluraanin, isofluraanin, sevofluraanin ja

halotaanin kaltainen. Ennen käyttöönottoa enfluraanin soveltuvuutta tulee kui-

tenkin testata.

Vaikka menetelmästä puuttuu laadunvarmistus, menetelmä tuottaa riittävän

tarkkoja ja täsmällisiä tuloksia sekä anestesiakaasujen 1/10 HTP- pitoisuuksien

määritys onnistuu, joten menetelmälle voidaan hakea akkreditointia.
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LIITE 1

Validoinnissa käytetyt analyysilaitteet ja reagenssit

Laitteet

GC-FID/FID Agilent technologies 6890N

 Pooliton kapillaarikolonni HP-5, faasi 5% difenyyli- ja 95% dimetyylipo-

lysiloksaani 1,0µm, pituus 30m, halkaisija 0,32mm.

 Polaarinen kapillaarikolonni HP Innowax, faasi polyetyleeni-glykoli

0,5µm, pituus 30m, halkaisija 0,32mm.

GC-MSD/FID Agilent technologies 5973N

 Pooliton kapillaarikolonni HP-5 MS, faasi 5% difenyyli- ja 95% dimetyyli-

polysiloksaani 1,0µm, pituus 30m, halkaisija 0,25mm.

Reagenssit

 Tolueeni, Fluka Analytical, puhtaus 99,7%

 Desfluraani (Suprane), maahantuoja Baxter, puhtaus 100%

 Sevofluraani, maahantuoja ABBOT Oy, puhtaus 100%

 Isofluraani (FORENE), maahantuoja ABBOT Oy, puhtaus 100%

 Halotaani, Rhone-Poulenc Chemical Ltd, puhtaus noin 100%
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LIITE 2

KUVIO 5. Desorptioliuottimen sekä kalibrointistandardien määrän vaikutukset

anestesiakaasujen vasteisiin
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LIITE 3.

KUVIO 6. Tolueenin sekä DMF:n vertailua
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LIITE4.  KUVIO  7.  Anestesiakaasut  tolueenissa  GC-FID  HP-5  (FID1  B)  sekä
Innowax (FID2 A)- kolonneilla.
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LIITE 5

TAULUKKO 13. Kalibrointistandardien valmistaminen lineaarisuuden määrittä-

miseen.
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LIITE 6

TAULUKKO 14. Kalibrointistandardien valmistus tarkkuuden määrittämiseen.
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LIITE 7

TAULUKKO 15. Kalibrointistandardien valmistaminen toistettavuuden määrittä-

miseen.
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