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1 JOHDANTO
Ydinmagneettinen resonanssi (engl. Nuclear magnetic resonance, NMR) havaittiin
ensimmäistä kertaa vuonna 1946. E. M. Purcell tutkimusryhmineen Harvardin yliopistosta
mittasi vedelle

1H-ytimen

magneettisen resonanssin. Samoihin aikoihin, Purcellista

riippumattomasti, F. Bloch Stanfordin yliopistosta mittasi ydinmagneettisen resonanssin
parafiinivahalle.[1,2] Tämän jälkeen NMR-menetelmiä on kehitetty runsaasti ja nykyään se
on yksi parhaista keinoista kemiallisten yhdisteiden rakenteiden selvittämisessä.
Menetelmää

käytetään

laajasti

lukuisilla

tieteenaloilla,

aina

lääketieteestä

ravitsemustieteisiin ja jopa arkeologiaan.[3]
Tässä tutkielmassa perehdytään NMR-spektroskopian teoriaan ja sen käyttöön
lääkeaineanalytiikassa, jossa NMR-menetelmä tulee päivä päivältä tärkeämmäksi ja
yleisemmäksi. Vielä 2000-luvun alussa NMR-menetelmää käytettiin hyvin vähän
lääkeaineanalytiikassa, varsinkin laadunvarmistuksen rutiinitoimenpiteenä menetelmä oli
lähes tuntematon. Erityisesti vuosina 2007 ja 2008 valitettavasti tapahtuneet
hepariinimyrkytykset

nostivat

NMR-menetelmän

varteenotettavaksi

laadunvalvontamenetelmäksi, koska myrkyllistä epäpuhtautta ei havaittu käytössä olleilla
laadunvalvontamenetelmillä, mutta NMR-menetelmillä pystyttiin havaitsemaan ja
määrittämän epäpuhtaus.
NMR-menetelmä tarjoaa hyvän vaihtoehdon perinteisimmille menetelmille kuten
emissiospektroskopialle

ja

nestekromatografialle.

NMR-analyysi

on

nopea,

informatiivinen, eikä kalliiden tai monimutkaisten standardien käyttö ole menetelmässä
tarpeellista. Lisäksi sen sovellettavuus on omaa luokkaansa, koska NMR-spektroskopiassa
voidaan käyttää monia erilaisia pulssisarjoja. Eri pulssisarjoilla, eli eri NMR-menetelmillä,
yhdistettä tutkittaessa saadaan paljon tietoa yhdisteen rakenteesta ja ominaisuuksista.[4,5]
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2 YDINMAGNEETTINEN RESONANSSI
2.1 Ytimen ominaisuudet magneettikentässä
Ydinmagneettinen

resonanssi

perustuu

ytimien

ja

magneettikentän

välisiin

vuorovaikutuksiin. Ydin käyttäytyy magneettikentässä kuten kompassi ja suuntautuu, eli
orientoituu magneettikentän mukaisesti. Ydintä, kuten kompassiakin voidaan kääntää eri
suuntiin kohdistamalla siihen energiaa. Toisin kuin kompassin kääntäminen, ytimen
kääntäminen on kvanttimekaaninen prosessi, joten ydin voi orientoitua vai tiettyihin
asentoihin. Osa ytimistä ei puolestaan vuorovaikuta ollenkaan magneettikentän kanssa,
eikä näillä ytimillä havaita ydinmagneettista resonanssia. Ytimillä, jotka vuorovaikuttavat
magneettikentän kanssa on nollasta poikkeava sisäinen spinimpulssimomentti. Klassisessa
mielessä sisäinen spinimpulssimomentti on seurausta ytimen pyörimisestä oman akselinsa
ympäri.[6,7]
Spinimpulssimomentti on kvantittunut suure, ja se voi saada ainoastaan diskreettejä
arvoja. Saadut arvot määräytyvät ytimelle ominaisesta spinkvanttiluvusta, jota merkitään
symbolilla I. Spinkvanttiluku saa arvoja nollan ja kuuden väliltä siten, että kahden
peräkkäisen arvon väli on ½. Spinkvanttiluvun arvoa ei voida ennustaa teorian avulla.
Esimerkiksi 1H-ytimen spinkvanttiluvun arvo on ½, taulukko 1. Ytimillä, joilla spinkvanttiluku
on nolla kuten

12C:llä

tai

16O:lla

ei ole spinimpulssimomenttia, eikä niitä siksi pystytä

mittamaan NMR-menetelmällä.[6]
Taulukko 1. Ytimien ominaisuuksia, magneettikentän voimakkuuden ollessa 2,3488 T.[6]
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Ydin

Spin, I

Esiintyvyys
luonnossa
(%)

1H

1/2

99,985

1,00

26,7519

100

2H

1/2

0,015

9,65 ∙ 103

4,1066

15,351

3H

1/2

-

1,21

28,5350

106,664

12C

0

98,9

-

-

-

13C

1/2

1,108

1,59 ∙ 10-2

6,7283

25,144

19F

1/2

100

0,83

25,1815

94,077

17O

5/2

0,037

2,91 ∙ 10-2

-3,6280

13,557

Suhteellinen Gyromagneettinen
herkkyys
suhde (rad/Ts)

NMR-taajuus
(MHz)

Spinimpulssimomentin seurauksena ytimellä on magneettinen dipolimomentti, jota
merkitään symbolilla µ. Dipolimomentin lauseke on esitetty kaavassa 1. Dipolimomentin
suuruuteen vaikuttaa mm. gyromagneettinen suhde, jota merkitään symbolilla γ. Mitä
suurempi gyromagneettinen suhde, sitä herkempi ydin on NMR-mittauksissa. Symbolilla h
merkitään Planckin vakiota.
𝛍= γ∙

h
∙ √I(I + 1)
2π

(1)

Kun ydin, jolla on magneettinen dipolimomentti, asetetaan pysyvään magneettikenttään
B0, orientoituu dipolimomentti siten, että sen magneettikentän suuntainen komponentti
(µ𝐳 ) saa kaavan 2 mukaisia arvoja.
µ𝐳 = m ∙ γ ∙

h
2π

(2)

Symbolilla m merkitään magneettista kvanttilukua, joka saa arvoja väliltä I ja -I, siten että
kahden peräkkäisen arvon väli on 1. Magneettinen kvanttiluku voi saada (2I+1) erilaista
arvoa ja dipolimomentti voi orientoitua yhtä monella tavalla. Ytimillä, joiden
spinkvanttiluku on ½, voi dipolimomentti orientoitua siis kahdella eri tavalla (kuva 1).
Ytimen orientaation muuttuessa magneettisen kvanttiluvun arvo muuttuu aina yhdellä.[6]

Kuva 1. ½ spinkvanttiluvullisen ytimen prekessio kaksoiskartion ympäri kohdistetussa
magneettikentässä.[6]

5

Klassisessa kuvauksessa ydin prekessoi magneettikentän suunnan ympärillä hyrrän tavoin,
magneettikentän kohdistaman vääntömomentin johdosta. Kvantittumisesta johtuen
prekessiokulma saa vain kvantittuneita arvoja. Ytimen prekessoitaajuutta kutsutaan
Larmorin taajuudeksi. Larmorin taajuus riippuu ainoastaan magneettikentän vuon
tiheydestä ja gyromagneettisesta suhteesta (kaava 3).
γ
f = | | ∙ B0
2π

(3)

Dipolimomentin energia magneettikentässä on dipolimomentin magneettikentän
suuntaisen komponentin ja kentän vuon tulo. Dipolimomentin magneettikentän
suuntaisen komponentin arvo määrää tilan energian suuruuden. Johtamalla kaavasta 2
dipolimomentin energian kaavaksi saadaan kaava 4.[6]
E = −µz ∙ B0 = −

γhBm
2π

(4)

Esimerkiksi vedyllä magneettisen kvanttiluvun ½ saava tila on energeettisesti edullisempi
kuin kvanttiluvun -½ saava tila. Kaavoja kolme (3) ja neljä (4) tarkasteltaessa huomataan,
että energiatilan muuttuessa (Δm= ±1) absorboituvan/emittoituvan sähkömagneettisen
säteilyn taajuus on yhtä suuri Larmorin prekessiotaajuuden kanssa. NMR-menetelmä
perustuu juuri tähän energiatilojen välisen siirtymän mittaukseen.
Magnettikentän tulee olla voimakkuudeltaan sellainen, että käytetty sähkömagneettinen
säteily on taajuudeltaan sopiva (kaava 5), eli sen energia vastaa tilojen energiaeroa. Yleensä
laitteiden

magneettikentistä

puhuttaessa

käytetään

tutkittavan

ytimen

resonanssitaajuutta magneettikentässä voimakkuuden mittana.[6]
γ
f = fL = | | B0
2π

(5)

2.2 Makroskooppinen ydinmagnetoituma
Ulkoisessa

magneettikentässä

ytimien

dipolimomentit

pyrkivät

orientoitumaan

magneettikentän suuntaisesti. Kaikki ytimet eivät kuitenkaan saavuta tätä orientaatiota,
koska ytimien lämpöliikkeen energia on suuri verrattuna ydinten energiatilojen väliseen
energiaan. Todellisuudessa ytimiä on molemmissa tiloissa lähes yhtä paljon. Esimerkiksi
600 MHz magneettikentässä tehtävissä mittauksissa matalaenergisemmässä tilassa olevien
1H-ytimien
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ylimäärä on vain 0,01 %. Mikäli mittauksia tehtäisiin 60 MHz kentässä olisi

ylimäärä vain 0,001 %. NMR-menetelmän herkkyyttä voidaan parantaa käyttämällä
voimakkaampaa magneettikenttää.[6,8]
Laskettaessa kaikkien ytimien dipolimomenttien z-komponentit yhteen, saadaan niin
sanottu makroskooppinen ydinmagnetoituma (engl. macroscopic magnetization).
Ydinmagnetoituma on suuntautunut magneettikentän suuntaan ennen viritystä (eli zakselin suuntaisesti). Virityksessä osa ytimistä orientoituu korkeampi energisempään
tilaan, saaden ydinmagnetoituman x- ja y-komponentin kasvamaan nollaa suuremmaksi.
Havaittava

NMR-signaalin

voimakkuus

on

suoraan

verrannollinen

tähän

ydinmagnetoituman muutokseen.[6]
Matalaenergisemmän tilan tulee olla näytteessä yleisempi kuin korkeampi energisen tilan,
jotta säteilyn absorptio on vallitseva prosessi. Mikäli molemmissa tiloissa olevien ydinten
määrä on sama, ei signaalia synny ja kyseessä on niin sanotusti saturoitunut tilanne. Heti
virityssäteilyn loputtua ydinmagnetoituma alkaa siirtyä perustilaansa, eli x ja ykomponenttien arvot alkavat lähestyä nollaa. Toisin sanoen tasapainosta poikkeutettu
ydinmagnetoituma palaa termiseen tasapainotilaansa, eli tapahtuu relaksaatio.[6]
Relaksaatioon kuluvaa aikaa kuvataan pitkittäisellä (T1) ja poikittaisella relaksaatioajalla
(T2).

Ytimien

relaksaatioajat

ovat

huomattavasti

pidempiä

kuin

esimerkiksi

elektronisiirtymien vastaavat relaksaatioajat. Pitkittäisessä relaksaatiossa ytimiin siirretty
energia vapautuu ympäristöön. 1H ytimille pitkittäinen relaksaatioaika on melko lailla vakio,
riippumatta siitä minkälainen ytimen kemiallinen ympäristö on.

13C

ytimien pitkittäiset

relaksaatioajat puolestaan vaihtelevat suuresti riippuen mitattavan molekyylin koosta.
Pitkittäistä relaksaatioaikaa voidaankin käyttää hyödyksi

13C-NMR-menetelmässä.

Poikittaisessa relaksaatiossa tilojen miehityserot eivät muutu, vaan se on seurausta eri
ytimien prekessiotaajuuden vaiheiden erosta. Tätäkin ytimen ominaisuutta voidaan
hyödyntää esimerkiksi spin echo -mittauksissa.[6]

2.3 Laitteen komponentit
NMR-spektrometrit ovat kalliita instrumentteja. Varsinkin magneetilta vaadittavat
ominaisuudet nostavat laitteiston hintaa. Kuvassa 2 on esitettynä periaatekuva NMRspektrometristä. Nykyaikainen NMR-spektrometri koostuu kolmesta sisäkkäisestä kelasta,
joista uloimpana on voimakas suprajohtava magneettikela, keskellä shim-kelat ja sisimpänä
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koetin kela. Koetin kela sisältää radiolähettimen, vastaanottimen ja joissain tapauksissa
gradienttipulssin lähettimen. Gradienttipulssia tarvitaan esimerkiksi diffuusiomittauksissa
ja MRI-mittauksissa. NMR-spektrometriä ohjataan tietokoneella.[9]

Kuva 2. Periaatekuva NMR-spektrometrin komponenteista. RF = radiotaajuus.[9]
Komponenteista

suprajohtava

magneetti

vaikuttaa

eniten

NMR-spektrometrin

tarkkuuteen; mitä voimakkaampi magneettikenttä saadaan, sitä suurempi on vedyn
resonanssitaajuus kyseisellä spektrometrillä, ja edelleen sitä parempi on mitattavan
spektrin

resoluutio.

Ennen

suprajohtavia

magneetteja

käytettiin

pysyviä-

tai

elektromagneetteja, joilla ei päästy hyviin resoluutioihin. Suprajohtavaa magneettia
jäähdytetään spektrometrissä nestemäisellä heliumilla, jotta kelan resistanssi saadaan
pidettyä mahdollisimman pienenä. Nestemäinen helium ja suprajohtavamagneetti ovat
lämpöä eristävässä astiassa, joka on vielä upotettu nestemäiseen typpeen, jotta kallis
nestemäinen helium ei lämpenisi.[9]
Lukitusyksikkö (engl. lock unit) valvoo ja säätää magneettikenttää mittauksen aikana, jotta
kenttä pysyy mahdollisimman homogeenisenä. Lukitusyksikkö on kuin toinen NMRspektrometri

NMR-spektrometrin

sisällä;

se

on

säädetty

deuteriumin

resonanssitaajuudelle ja tekee magneettikenttään säädöksiä niin, että liuottimen
deuteriumin resonanssitaajuus pysyy vakiona mittauksen ajan. Lukitus-signaalilla
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suoritetaan

myös

niin

sanottu

shimmaus

(engl.

shimming),

joka

tarkoittaa

magneettikentän homogeenisyyden optimoimista. Tavallisesti joka mittauksessa tehdään
shim-kelojen säätö mittauksen tarkkuuden parantamiseksi, mutta nykyaikaisissa
spektrometreissä tietokone säätää kelat automaattisesti.[6,9]
Mittauksessa tutkittava näyte viedään hissillä koetinkelan sisään. Koetin kela lähettää ja
vastaanottaa radiotaajuista säteilyä, eli se on vastuussa varsinaisesta mittauksesta. Koetin
kelan komponentteja ovat lähetinkela, vastaanotin, näytteen pyörittäjä, lämpötilaa
kontrolloivat piirit ja gradienttipulssin tuottava kela. Näytteen pyöritys vähentää kentän
epähomogeenisuudesta tulevaa häiriötä.[9]
Lämpötilan säätäminen on tärkeä osa mittauksia, koska se vaikuttaa yhdisteen
ominaisuuksiin ja täten myös spektriin. Mittauksen aikana lämpötilan tulisi pysyä vakiona.
Lämpötila vaikuttaa myös saatavan signaalin voimakkuuteen.[9]

2.4 Signaalin taltiointi
Aiemmin NMR-mittauksissa käytettiin niin sanottua jatkuvan aallon menetelmää (engl.
continuous wave, CW), nykyään käytetään edeltäjäänsä parempaa pulssi-NMR.
Käytettävässä pulssissa tulee olla useita peräkkäisiä radiotaajuksia, koska näytteen eri
ytimillä on hieman toisistaan poikkeavia resonanssitaajuksia. Peräkkäiset radiotaajuudet
muodostavat niin sanotun taajuusvyön. Taajusvyön laita-alueilla amplitudit heikkenevät
voimakkaasti, minkä vuoksi taajuusvyöt ovat yleensä paljon leveämpiä kuin näytteen
pienimmän ja suurimman resonanssitaajuuden erotus. Tämä takaa sen, että kakki
resonanssitaajuudet esiintyvät yhtä intensiivisesti ja tarkan kvantitatiivisen tiedon
saaminen on mahdollista.[6]
NMR-spektrometrin havaitsema signaali yhdestä mittauksesta synnyttää vapaan
vaimenemisen signaalin (engl. free induction decay, FID). Yksittäinen FID-signaali on niin
heikko, että Fourier-muunnoksen jälkeen se on lähes kokonaan taustakohinan peittämä.
Tämä pätee erityisesti ytimille, joiden herkkyys on jo valmiiksi huono. Sen vuoksi spektriin
kerätäänkin useampia FID-signaaleja. Signaaleja yhdistettäessä taustakohina ei lisäänny
satunnaisen

interferenssin

vuoksi

ja

näytesignaalit

puolestaan

yhdistyvät

voimakkaammaksi. Signaali-taustakohina -suhde on verrannollinen kuvausmäärien

9

neliöjuureen. FID-signaalin keräysaika (engl. acquisition time) on yksi tärkeistä
mittausparametreista, joka määrittyy ytimen relaksaatioajoista.[6]
Satojen tai jopa tuhansien FID-signaalien kokoamien vie paljon aikaa ja vaati stabiileja
mittausolosuhteita. Muutokset lämpötiloissa, radiotaajuudessa tai magneettivuossa
aiheuttavat herkkyyden menetystä. Lukitusyksikkö mittaa ydinresonanssia ja mikäli
resonanssiehto ei enää toteudu lukitusyksikkö korjaa automaattisesti olosuhteita. NMRmittaus vaatii, että näyte ehtii relaksoitua mittauskertojen välissä. Käytännössä pulssit
seuraavat nopeasti toisiaan, jotta ajankäyttö olisi mahdollisimman tehokasta.[6]
Yhdistetyille FID-signaaleille tehdään mittauksien jälkeen Fourier-muunnos, joka muuttaa
spektrin luettavaan muotoon. FID-signaalissa eri taajuudet ovat sekoittuneet toisiinsa ja
signaalissa näkyy intensiteetti ajan funktiona. Fourier-muunnoksessa taajuudet erotellaan
toisistaan ja spektri esitetään lopuksi taajuuden funktiona.[6]

3 YTIMEN VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ KANSSA
NMR-mittauksia tehtäessä puhutaan taajuuden sijasta kemiallisesta siirtymästä, jotta eri
magneettikentän voimakkuuksia käyttävillä NMR-spektrometreillä saadaan samoja
tuloksia.

Kemiallinen siirtymä on suhteellinen mittayksikkö. On sovittu, että

tetrametyylisilaani (TMS) saa arvon nolla. Tetrametyylisilaanissa pii-atomiin on kiinnittynyt
neljä metyyliryhmää. Pii-atomi luovuttaa elektroneita metyyliryhmälle, jonka vedyt ovat
tämän seurauksena varjostettuna. Kemiallinen siirtymä saadaan seuraavalla laskukaavalla.
δ=

fnäyte − freferenssi
∙ 106
freferenssi

(6)

106 tekijä sijoitetaan kaavaan kemiallisten siirtymien yksinkertaistamisen vuoksi ja
kemiallisen siirtymän yksikkö on täten ppm (engl. parts per million). Historiallisista syistä
kemiallisen siirtymän suuruus kasvaa spektrissä vasemmalle edetessä.[7]

3.1 Vuorovaikutukset
3.1.1 Varjostusvuorovaikutus
Molekyylissä samanlaisilla ytimillä on eri resonanssitaajuuksia, riippuen siitä minkälaisen
magneettikentän ydin kokee. Vaikka kohdistettu magneettikenttä on sama kaikille ytimille,
vaihtelee ytimen kokema magneettikenttä riippuen sen kemiallisesta ympäristöstä.
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Puhutaankin niin sanotusta efektiivisestä magneettikentästä. Ytimen kemiallinen
ympäristö, elektroniverho ja naapuriytimet muuttavat hiukan ytimen kohdalla vallitsevaa
efektiivistä magneettikenttää. Näin myös ytimen resonanssitaajuus kasvaa tai pienenee
kaavan 5 mukaisesti. Vaikka magneettikentän muutos on hyvin pieni verrattuna ulkoiseen
magneettikenttään, voidaan erot havaita tarkasti.[6,7,10]
Ytimen ympärillä olevat elektronit luovat liikkuessaan ulkoiselle magneettikentälle
vastakkaissuuntaisen kentän, toisin sanoen elektronit ikään kuin varjostavat (engl.
shielding) ydintä magneettikentältä. Elektronegatiivinen atomi vetää ytimeltä elektroneita
ja vähentää näin varjostusta, kun taas elektropositiivinen atomi lisää ytimen
varjostusta.[7,10]
3.1.2 Epäsuora spin-spin vuorovaikutus
Ympäröivien elektronien lisäksi myös muut tekijät voivat vaikuttaa ytimen kokemaan
magneettikenttään. Kun nämä tekijät tunnetaan, voidaan saadusta informaatiosta tehdä
hyvinkin tarkkoja johtopäätöksiä yhdisteen rakenteesta.[6]
Erityisen tärkeä vuorovaikutus NMR-spektrien tulkitsemisen kannalta on epäsuora spinspin

vuorovaikutus,

tapahtuu

yhdisteen

sidoselektronien

välityksellä.

Tämän

vuorovaikutuksen vuoksi ytimen signaali voi pilkkoutua kahteen tai useampaan osaan,
jolloin spektrissä havaitaan useampi kuin yksi piikki yhdestä ytimelle.[6]
Kuten aiemmin mainittiin 1H-ydin voi olla kahdessa eri tilassa, jotka ovat +½ ja -½ tilat.
Jatkossa tarkastellaan nimenomaan ytimiä, joiden spinkvanttiluku on ½. 1H-ytimen
matalaenergisempi tila (½) on magneettikentän suuntainen ja suurienergisempi tila (-½)
magneettikentälle vastakkainen. Tarkastellun ytimen lähellä oleva toinen ydin voi vaikuttaa
tarkasteltavan ytimen efektiiviseen magneettikenttään kahdella tavalla, joko sitä
kasvattamalla tai pienentämällä. Molempia vuorovaikutuksia tapahtuu keskimäärin yhtä
useasti, jonka vuoksi lopullinen signaali on jakautunut kahdeksi yhtä suureksi piikiksi.[6,7]
Mikäli lähellä olevia ytimiä on enemmän kuin yksi, jakautuu signaali useampaan osaan.
Mikäli tarkasteltavan ytimen lähellä on esimerkiksi kaksi samanlaisen kemiallisen
ympäristön omaavaa ydintä, niin signaali jakautuu kolmeen osaan (tripletti). Mikäli taas
kaksi lähellä olevaa ydintä ovat keskenään erilaisia, niin signaali jakautuu puolestaan
neljään osaan (dupletin dupletti).[7]
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Signaalien jakautumista kuvaava suure on kytkeytymisvakio, ja sen arvo lasketaan ydinten
resonanssitaajuuksien erotuksesta, joten yksikkönä on hertsi (Hz). Myös kytkentävakiot
pysyvät vakiona eri NMR-spektrometreillä mitattaessa.[7]
Kytkeytymisvakiot antavat arvokasta tietoa tutkittavan yhdisteen konfiguraatiosta; mitä
suurempi kytkeytymisvakio on, sitä lähempänä ytimet ovat yleensä toisiaan. Käytännössä
kytkeymisvakioiden tarkastelu on mahdollista vain silloin, kun tutkitaan luonnossa
runsaasti esiintyviä isotooppeja. Esimerkiksi 13C-ytimien kytkeytymistä toisiinsa ei havaita,
koska isotooppi on harvinainen. Toisin sanoen yleensä

13C-ytimen

lähellä on vain ei

aktiivisia 12C-ytimiä. Tyypillisin kytkeytyminen tapahtuu 1H-ytimien välillä, jolloin puhutaan
HH-kytkennästä. Mikäli yhdiste sisältää esimerkiksi fluoria, jonka yleisin isotooppi on
aktiivinen, voidaan havaita myös HF-kytkentää. 1H-NMR-spektrissä voidaan nähdä hyvin
pieniä piikkejä varsinaisen piikin ympärillä, nämä ovat peräisin HC-kytkennästä ja niitä
kutsutaan 13C-satelliittipiikeiksi.[6,7,10]
3.1.3 Dipolikytkentä ja anisotropia
Dipolikytkennäksi kutsutaan vuorovaikutusta, jossa ytimen dipolimomentti luo ympärilleen
magneettikentän, joka vaikuttaa viereiseen ytimeen. Toisin kuin epäsuorassa spin-spin
kytkennässä, dipolikytkentä on suoraan seurausta ytimestä itsestään. Dipolikytkentä
keskiarvoistuu nollaksi molekyylien isotrooppisen pyörimisen seurauksena mitattaessa
nesteitä tai kaasuja, mutta se on hyödyllinen työkalu kiinteän aineen NMR-mittauksissa.
Taulukossa 2 on kooste käsitellyistä vuorovaikutuksista.[6]
Molekyylissä atomin ympärillä oleva elektroniverho ei ole symmetrinen, eli se on
anisotropinen. Tästä johtuen eri kulmista mitattaessa saatavien resonanssitaajuuksien
pitäisi erota toistaan. Toisaalta molekyylit ovat liuoksessa nopeassa satunnaisliikkeessä
(Brownin liike), jonka johdosta anisotropia katoaa. Kiinteän aineen NMR:ssä anisotropisuus
poistetaan pyörittämällä näytettä tietyssä kulmassa ulkoiseen magneettikenttään nähden.
Menetelmä kutsutaan magic angle -spektroskopiaksi (MAS).[6]
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Taulukko 2. Kooste ytimen kokemista vuorovaikutuksista.
Vuorovaikutus
Miten havaitaan
Varjostusvuorovaikutus

Mistä johtuu

Määrittää ytimen

Pääasiallisesti ympäröivistä

kemiallisen siirtymän

elektroneista.
Epäsuorasti (sidoksellisesti)

Epäsuora spin-spin
vuorovaikutus

Voi ilmetä signaalin

lähellä olevista ytimistä.

jakautumisena, määrittää

Varsinainen vuorovaikutus

ytimen kytkentävakion

välittyy lähellä olevan
atomin elektroneista.

Ei havaita neste-, eikä
Suora dipolivuorovaikutus

kaasufaasissa tapahtuvissa
mittauksissa.

Suoraan lähellä olevan
ytimen dipolimomentista.

3.2 Kemiallinen siirtymä
Orgaanisessa kemiassa 1H-NMR-analyysi on kaikista NMR-analyysimenetelmistä suosituin.
Lähes kaikki luonnossa esiintyvä vety on 1H-isotooppia ja ytimen spinkvanttiluku on ½, joka
on yksinkertainen mitata. Lisäksi 1H-ytimen gyromagneettinen suhde on suuri ja vety on
yleinen alkuaine orgaanisissa yhdisteissä. Erityisesti menetelmän potentiaali on HHkytkentöjen havaitsemisessa. 1H-ytimen positiivisten ominaisuuksien vuoksi 1H-NMRmittaus on erittäin nopea, se kestää vain muutaman minuutin.[4,7,10] Kuvassa 3 nähdään
alueet, joissa tyypilliset funktionaaliset ryhmät havaitaan 1H-NMR-spektriä mitattaessa.
Todellisuudessa yhdisteen vetyjen kemialliset siirtymät eivät ole niin yksiselitteisiä kuin
kuva antaa ymmärtää, koska vety-ydinten kokema kemiallinen ympäristö riippuu mm.
molekyylissä olevista erilaisista funktionaalisista ryhmistä.[7]

Kuva 3. Alueet, joissa tyypilliset funktionaaliset ryhmät havaitaan 1H-NMR-spektrissä. [7]
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1H-spektrissä

tarkasteltava alue on noin 0-12 ppm välillä, sillä tällä alueella havaitaan lähes

kaikkien yhdisteiden vedyt. Kuvasta nähdään, että kaikista pienimmällä siirtymällä olevat
vedyt ovat alkyyliryhmän vetyjä. Nämä vedyt ovat suhteellisen varjostettuja ja vasemmalle
liikuttaessa ytimen varjostus vähenee. Kuvasta nähdään, että kun vetyjen lähellä on
elektroneja puoleensa vetävä happi, kemiallinen siirtymä saa suuremman arvon, eli ytimen
kokema

varjostus

vähenee.

Hyvänä

sääntönä

voidaan

pitää,

että

mitä

elektronegatiivisempi atomi hiileen on kiinnittynyt, sitä suuremmalla siirtymällä vety on.[7]
Esimerkiksi kloroformissa (CHCl3) hiileen on vedyn lisäksi kiinnittynyt kolme erittäin
elektronegatiivista klooriatomia, joten vedyn siirtymä on 7,27 ppm. Deuteroitu kloroformi
(CDCl3) on yleinen NMR-mittauksissa käytetty liuotin. Käytännössä deuteroidun
kloroformin seassa on aina hieman normaalia kloroformia, jonka signaali näkyy
mitattavasta spektristä. Kloroformin signaalia voidaan käyttää spektrissä referenssinä.
Monesti suoraan elektronegatiiviseen happeen kiinnittyneen vedyn piikin profiili on
erilainen verrattuna hiileen kiinnittyneisiin vetyihin. Hiileen kiinnittyneet vedyt ovat lähes
poikkeuksetta teräväpiikkisiä, kun taas muuhun atomiin kiinnittyneen vedyn piikki voi olla
hyvinkin levinnyt ja laakea profiililtaan.[6,7]
Tyydyttymättömään hiileen kiinnittynyt vety on vähemmän varjostettu verrattuna
tyydyttyneeseen hiileen kiinnittyneeseen vetyyn, koska elektronit lokalisoituvat πsidokseen. Aromaattisessa renkaassa tapahtuu delokalisaatio ja π-molekyyliorbitaalilla
liikkuvat elektronit saavat magneettikentässä aikaan sähkövirran, joka kasvattaa vetyytimien kokemaa efektiivistä magneettikenttää. Tämän vuoksi kemiallinen siirtymä on
suuri verrattuna ei-aromaattiseen tyydyttymättömään hiileen.[6,7]
Yhdisteissä, joissa on karbonyyliryhmä, vety on erityisen paljas, koska yhdisteen elektronit
lokalisoituvat vahvasti hiileen kaksoissidoksella kiinnittyneeseen happeen. Yleensä
aldehydin vety onkin helppo tunnistaa sen erityisen suuren kemiallisen siirtymän vuoksi.[7]
Yleisesti luonnossa esiintyvien alkuaineiden isotooppien kuten 1H tai

19F

spektreistä

voidaan määrittää myös yhdisteiden pitoisuuksia, koska piikin alle jäävä pinta-ala on
suoraan verrannollinen tarkasteltavan ytimen määrään näytteessä. Tämä mahdollistaa
myös kvantitatiivisen mittauksen, jota käsitellään kappaleessa 4.3.[7,10]
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13C-spektri eroaa hieman 1H-spektristä, mutta spektrin tulkinta tehdään samojen sääntöjen

mukaan kuin 1H-spektrin tapauksessakin. 13C-ytimen luonnollinen esiintyvyys on vain 1,108
% kaikesta hiilestä ja sen gyromagneettinen suhde on pieni. Tämän seurauksena
menetelmä on erittäin epäherkkä verrattuna 1H-NMR-menetelmään. 13C-NMR-mittauksen
suorittaminen vie useita tunteja. Kvantitatiivinen mittaus ei ole mahdollista

13C-ytimelle,

koska piikkien alle jäävien pinta-alojen suuruus ei ole suoraan verrannollinen ytimien
määrään.[7,10]
13C-NMR-menetelmä

on tärkeä menetelmä orgaanisessa analytiikassa ja sen seurauksena

myös lääkeaineanalytiikassa, koska kaikki orgaaniset yhdisteet sisältävät hiiltä ja
tutkimuksen tulokset tarjoavat täten arvokasta tietoa yhdisteen rakenteen selvittämisessä.
Kuvassa 4 alueet, joissa tyypilliset funktionaaliset ryhmät havaitaan

13H-NMR-spektriä

mitattaessa.[7,10]

Kuva 4. 13C-NMR-spektrin funktionaaliset alueet.[7]
Käytettävällä liuottimella on vaikutusta tutkittavan yhdisteen ytimien kemiallisiin siirtymiin
ja kytkeytymisvakioihin. Liuottimen vaikutus on seurausta yhdisteen ja liuottimen välisistä
vuorovaikutuksista. Näistä merkittävimpiä ovat vetysidoksien muodostuminen, pooliset
vuorovaikutukset, liuottimen anisotropisuudesta johtuvat vuorovaikutukset ja van der
Waals-vuorovaikutukset.

1H-NMR-menetelmässä

erityisesti proottisten yhdisteiden

siirtymän vaihtelevat suuresti. Kemiallisen siirtymän muutos voi olla jopa 5 ppm, kun liuotin
vaihdetaan polaarisesta ei-polaariseksi. Liuottimen valinnalla voidaan ehkäistä päällekkäin
meneviä piikkejä, vaikkakin nykyään mittauksissa käytetään yleisemmin erilaisia
pulssisarjoja tai matemaattisia keinoja piikkien erottamiseksi.[11]
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4 NMR-SPEKTROSKOPIA LÄÄKEAINEIDEN ANALYSOINNISSA
Lääkeaineiden määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut erittäin paljon kemian ja
lääketieteen kehityksen myötä. Uusia lääkkeitä testataan jatkuvasti ja tämän myötä
nopeiden ja tehokkaiden analyysitekniikoiden tarve on kasvanut. Myös varsinaisille
markkinoille asti pääsevien lääkkeiden monimuotoisuus ja määrä on kasvanut. NMRmenetelmää voidaan käyttää lääkeaineiden kehitystyössä ja laadunvarmisteuksessa [12]
Lääkeaineiden kehittäminen on tieteellisesti monimutkaista ja lisäksi aikaa sekä rahaa
vievää. On arvioitu, että vain yksi lääke 5 000 kehitetystä lääkkeestä pääsee markkinoille.[3]
Mahdollisten virheiden huomaaminen lääkevalmistuksen alkumetreillä on tärkeää. NMRmenetelmät tuovat hyödyllisen lisän lääkeaineiden molekyylirakenteen arviointiin.
Lääkevalmistuksessa käytetään yleisimmin 2D-NMR-menetelmiä, jotka antavat tarkkaa
tietoa muun muassa molekyylien konfiguraatiosta ja konformaatiosta.
ominaisuuksien

tietäminen

on

olennaista

aineiden

fysiologisten

Näiden

vaikutuksien

arvioinnissa.[12,13]

4.1 Lääkeaineiden laadunvarmistus
Laadunvarmistuksessa käytetään yleisimmin nopeita 1D-menetelmiä kuten 1H-, 19F- ja 13CNMR-spektroskopiaa. Menetelmät ovat tavallisesti käytössä orgaanisten syntetisoitujen,
osittain syntetisoitujen ja luonnonaineiden rakenteen tarkistamisessa.[12,13]
Lääkkeiden laadunvarmistus on yksi tärkeimpiä lääkevalmistuksen vaiheita. Vaikuttavien
aineiden ja apuaineiden tulee olla oikeita ja on myös tärkeää, että lääke ei sisällä
ylimääräisiä aineita, eli epäpuhtauksia. Laadunvarmistuksen tavoitteena on estää potilaalle
aiheutuvaa vahinkoa. Laadunvarmistusmenetelmiä listataan farmakopeoihin, jotka ovat
virallisia tietokantoja. Näitä julkaisuja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Kansainvälinen
tietokantojen yhdistämiseen keskittynyt järjestö ICH (The International Council for
Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use), on tehnyt
yhteiset laatusuositukset uusille lääkeaineille.[13]
Epäpuhtaudet voivat vaikuttaa lääkkeen tehokkuuteen ja turvallisuuteen. ICH kategorisoi
epäpuhtaudet kolmeen luokkaan, jotka ovat orgaaniset epäpuhtaudet, epäorgaaniset
epäpuhtaudet ja jäännösliuokset. Orgaaniset epäpuhtaudet ovat yleisimmin peräisin
lääkeainesynteesin
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lähtöaineista,

sivutuotteista,

välituotteista

tai

lääkeaineen

vanhenemisesta.

Epäorgaaniset

epäpuhtaudet

ovat

tyypillisesti

puolestaan

jäännösmetalleja, suoloja tai muita materiaaleja, kuten vaikka suodatuksessa käytettyä
aktiivihiiltä. Jäännösliuos-peräiset epäpuhtaudet ovat yleensä helppo määrittää, koska
niiden kemialliset siirtymät tunnetaan hyvin. Lääkeaineen sisältämät epäpuhtaudet
muodostavat yhdessä niin sanotun epäpuhtausprofiilin. ICH ei ota kantaa enantiomeerisiin
tai polymorfisiin epäpuhtauksiin.[13,15,16]
ICH antaa lääkeaineiden epäpuhtauksille raja-arvot. Lääkkeen annostuksen ollessa
≤2g/päivä täytyy ilmoittaa epäpuhtaudet, joiden pitoisuus lääkeaineessa on suurempi kuin
0,05 %. Jos epäpuhtauden määrä on suurempi kuin 0,10 % se täytyy tunnistaa ja jos määrä
on > 0,15 % täytyy epäpuhtauden aiheuttamat vaikutukset olla tunnettuja. Lääkkeen
annostuksen ollessa >2g/päivä raja-arvot epäpuhtauksille ovat vastaavasti 0,03; 0,05 ja
0,05 %. [15]
Laadunvarmistusmenetelmien pitää myös olla sellaisia, että mahdolliset potentiaaliset
epäpuhtaudet

olisivat

myös

niiden

ilmentyessä

havaittavissa.

Tämänkaltaisia

epäpuhtauksia ovat lähinnä lääkkeen vanhenemiseen liittyvät epäpuhtaudet. NMRmenetelmä on hyvä tunnistaman näitä epäpuhtauksia. Epäpuhtauksien määrittäminen
tapahtuu kuitenkin yleensä monia eri tekniikoita yhdistämällä.[13,15]
NMR-menetelmällä

saadaan

selvitettyä

suhteellisen

vaivattomasti

lääkkeen

epäpuhtausprofiili ja synteesireitille ominaisella profiililla voidaan jäljittää lääkeaineen
valmistustapa. Markkinoille hyväksytyt lääkeaineet valmistetaan tiettyjen tiukkojen
säädösten mukaan ja lääkkeet, joita ei ole valmistettu näiden säädösten mukaan ovat
väärennettyjä lääkkeitä. Väärennettyjen lääkkeiden terveysvaikutuksia ei tiedetä, minkä
vuoksi ne ovat vaarallisia. Väärennettyjä lääkkeitä esiintyy nykyaikana markkinoilla
lisääntyvissä määrin ja NMR-menetelmät ovatkin tehokkaimpia menetelmiä tunnistamaan
niitä.[4]
Väärennetyt lääkkeet voidaan jakaa viiteen luokkaan; 1. lääkkeisiin, joiden tuoteselostukset
eivät vastaa lääkettä, 2. lääkkeisiin, joissa vaikuttavaa ainetta ei ole niin paljon kuin pitäisi,
3. lääkkeisiin, joiden vaikuttava aine on väärä, 4. lääkkeisiin, joissa vaikuttavaa ainetta ei
ole ja 5. lääkkeisiin, joissa on paljon epäpuhtauksia tai muuta ylimääräistä. Jälkimmäisenä
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mainittu luokka kuvaa muun muassa hepariinitapausta, jota tullaan käsittelemään
myöhemmässä vaiheessa tutkielmaa.[17]
Käytännössä NMR-menetelmällä saatava lääkevalmisteen profiili koostuu esimerkiksi
lääkeaineen, apuaineen ja epäpuhtauksien kaikista vedyistä 1H-NMR-spektrissä. Yleensä
tämänkaltaiset spektrit ovat täynnä spektriviivoja. Alueita, joissa viivoja on erityisen paljon
kutsutaan

sormenjälkialueeksi.

Sormenjälkialueita

vertaamalla

voidaan

joissain

tapauksissa selvittää lääkeaineen valmistuksessa käytetty synteesireitti. [13]

4.2 NMR-menetelmä verrattuna muihin laadunvarmistusmenetelmiin
NMR-menetelmä

on

yleistynyt

paljon

lääkeaineanalytiikassa.

Pääasiallisesti

laadunvarmistuksen rutiinimenetelmänä toimii nestekromatografia ja siihen yhdistetty
detektori. Detektorina voidaan käyttää esimerkiksi UV-Vis-menetelmää, fluoresenssia tai
massaspektrometriä. Näissä menetelmissä yhdistettä joudutaan monesti muokkaamaan,
jotta se voidaan havaita erotuksen jälkeen. NMR-menetelmässä vastaavaa yhdisteen
muokkaamista ei tarvita, eikä edeltävä erotusprosessi ole välttämättä tarpeellinen. NMRmenetelmää voidaan käyttää kromatografiaan yhdistettynä.[16, 18]
Hyviä syitä erotusprosessin välttämiseen ovat ajansäästäminen ja taloudelliset syyt.
Kromatografiassa tarvittavat standardit ovat monesti ylimääräinen analyysikulu, ja
varsinkin

lääkekehityksen

alkumetreillä

standardien

löytäminen

on

vaikeaa.

Nestekromatografialla tehdään paljon kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka voidaan tehdä
myös kvantitatiivisella NMR-menetelmällä. Kvantitatiivisen NMR-menetelmän etuja
verrattuna kromatografiaan ovat esivalmistelun helppous, täsmällisemmät tulokset, eikä
muita reagensseja liuotinta ja yksinkertaista referenssiä lukuun ottamatta tarvita. NMRmenetelmä on myös monesti nopeampi, mutta tämä riippuu erittäin paljon tutkittavasta
ytimestä ja käytetystä NMR-menetelmästä.[4,13, 18]
Massaspektrometrillä saadaan rakenteesta tarkkaa tietoa, ja jopa erittäin pienet
pitoisuudet saadaan näkyviin. Pääasiallisesti menetelmällä saadaan selvitettyä yhdisteen
molekyylikaava ja molekyylimassa. Sen heikkoudet NMR-menetelmään verrattuna ovat,
että sillä ei voi tunnistaa molekyylin konfiguraatiota, eikä varsinkaan isomeerejä toisistaan.
Massaspektrometri on myös riippuvainen onnistuneesta yhdisteiden erotusprosessista,
mikä ei ole NMR-menetelmälle niin suuri ongelma.
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NMR-menetelmää käytetäänkin

yhdessä röntgendiffraktion kanssa yleensä varmimpana menetelmänä yhdisteen
rakenteen määrittämiseksi.[12,13]
NMR-menetelmän suurin heikkous massaspektroskopiaan verrattuna on menetelmän
huono herkkyys. NMR-menetelmän herkkyys parhaimmillaan on 10-9-10-11 mol, kun taas
massaspektrometrillä herkkyys voi olla jopa 10-19 mol. [3] Huono herkkyys onkin rajoittanut
menetelmän käyttöä. Menetelmän herkkyyttä voidaan parantaa käyttämällä vahvempia
magneetteja (kuten kappaleessa 2.2 nähtiin), nostamalla mittauskertojen määrää (eli
lisäämällä spektriin enemmän FID-signaaleja) ja lämpötilaa pienentämällä. Mittauskertojen
määrän nostaminen pidentää nopeasti mittausaikaa. Hyvällä shimmauksella voidaan
parantaa herkkyyttä.[16]
Toinen NMR-menetelmän heikkous on seurausta signaalien päällekkäisyydestä, mihin
törmätään monesti silloin kuin edeltävää yhdisteiden erotusta ei ole tehty. Ongelmaan
perehdytään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kolmantena merkittävänä heikkoutena
on laitteiston kalleus, varsinkin voimakkaita magneetteja käyttävien NMR-spektrometrien
hinnat ovat merkittävästi suurempia kuin vaihtoehtoisten menetelmien laitteistot.[13]
Yleisesti ottaen NMR-menetelmän suurimmat edut verrattuna muihin menetelmiin ovat
sen non-destruktiivinen luonne, helppo näytteenkäsittely ja menetelmän erittäin laaja
sovellettavuus; pulssisarjoja voidaan muokata tarpeen vaatimalla tavalla ja monia eri ytimiä
voidaan mitata.[13]
Kuten aiemmin mainittiin, monesti epäpuhtaudet ovat peräisin synteesireitistä ja
epäpuhtaudet ovat tunnettuja. Tällöin epäpuhtaudet voidaan erottaa ja tunnistaa
vaivattomasti toisistaan nestekromatografialla. Mikäli käytetään uutta synteesireittiä voi
syntyä uusia yhdisteitä, joita ei voida tunnistaa kromatografisesti, koska yhdisteen
ominaisuuksista ei tiedetä tarpeeksi. Tällaisessakin tilanteessa NMR-menetelmä tarjoaa
hyvän työkalun epäpuhtauden määrittämiseksi.[13]

4.3 Kvantitatiivinen NMR
NMR-menetelmällä voidaan tehdä kvantitatiivista tutkimusta (qNMR), koska NMRsignaalin intensiteetti (I) on suoraan verrannollinen mitattavien ytimien määrään (N)
kaavan 7 mukaisesti.
I = N ∙ Ks
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(7)

Spektrometrivakion (Ks) arvo riippuu spektrometrin parametreista ja mitattavasta
näytteestä. Menetelmän käyttö on suhteellisen yksinkertaista, mutta spektrometrin
parametrit tulee säätää oikein tuloksien laadun takaamiseksi. Tärkeimmät parametrit ovat
pulssikulma, keräysaika, tasapainoon palautumisaika ja kuvauskertojen määrä. Kun arvot
on säädetty oikein, spektrometrivakio pysyy vakiona kaikille spektrin signaaleille. Myös
spektrin käsittelyssä tulee olla huolellinen.[4,19,20]
NMR-menetelmä on suhteellinen primaarimenetelmä, eli mitattavien aineiden suhteet
saadaan suoraan mittauksesta ilman referenssiä. Joillakin ytimillä kvantitatiivinen tutkimus
on rajoitettua ytimen huonon herkkyyden tai vähäisen luonnollisen esiintymisen vuoksi.
Kvantitatiivista määritystä tehdessä tulee näytteen liueta täysin liuottimeen, mikä asettaa
rajoitteita liuottimen valintaan.[11,19,20]
qNMR-menetelmää

voidaan

käyttää

hyväksi

monella

tavalla

lääkkeiden

laadunvarmistuksessa. Sillä voidaan tunnistaa ja karakterisoida vaikuttava aine, apuaine ja
epäpuhtaudet, sekä mitata yhdisteiden määrää. Lääkkeiden vanhenemista voidaan seurata
tarkkailemalla vanhenemisessa syntyvien epäpuhtauksien määrää. Lisäksi qNMRmenetelmällä saadaan tietoa mahdollisten liuotin- ja reagenssijäämien määrästä ja
koostumuksesta.[4,19]
Yksinkertaisimmillaan kahden tutkittavan yhdisteen intensiteettien suhde antaa suoraan
yhdisteiden suhteen näytteessä, kun yhdisteiden stoikiometria tunnettaan. Tämä on niin
sanottu suhteellinen qNMR -menetelmä (engl. relative qNMR method).[4,19]
Sisäisellä standardimenetelmällä (engl. internal standard method) voidaan selvittää
yhdisteiden absoluuttiset määrät näytteessä. Menetelmää rajoittaa käytetyn standardin
puhtaus, punnituksen epätarkkuus ja spektrin käsittelyn tarkkuus. Sisäisen standardin tulisi
olla helposti punnittava, nesteet ovat tyypillisesti helpommin punnittavia kuin kiinteät
aineet. Standardilla tulisi olla pieni molekyylipaino, koska tällöin standardia tarvitaan
vähemmän helposti havaittavaan signaaliin. Lisäksi sisäisen standardin signaalin tulisi olla
yksinkertainen, terävä ja erotettavissa tutkittavasta näytteestä. Muita hyvän sisäisen
standardin ominaisuuksia ovat; halpa hinta, puhtaus, liukoisuus NMR-liuottimiin ja
kemiallinen inerttiys. Myös lyhyt relaksaatioaika on suotavaa, koska pitkät relaksaatioajat
pidentävät NMR-mittauksen kestoa.[4,19]

20

Kvantitatiivinen mittaus on mahdollista, mikäli tutkittavat signaalit ovat erotettavissa
toisistaan. Signaalien resoluutioon on vaikea vaikuttaa, koska kemiallinen siirtymä on
suoraa seurausta ytimen kemiallisesta ympäristöstä. Säätämällä näytteen happamuutta,
vaihtamalla liuotinta, lisäämällä lisäaineita ja säätämällä mittauslämpötilaa päällekkäin
menevien signaalien erottumista voidaan parantaa. Tehokkaampien NMR-laitteiden käyttö
parantaa myös signaalien resoluutiota. Mikäli aineiden rakenne ja stoikiometria on
tiedossa, tarvitaan vain yksi erottuva signaali/yhdiste, jotta määrän määrittäminen on
mahdollista.[4,19]
Muita yleisesti käytettyjä qNMR-menetelmiä ovat niin sanottu 100 % -menetelmä (engl.
one hundred percent method), standardin lisäysmenetelmä (engl. standard addition
method) ja ulkoisen standardin käyttö (engl. external standard method).[19]
100 % -menetelmä on samankaltainen verrattuna suhteelliseen menetelmään. Menetelmä
on hyödyllinen suhteellisen yksinkertaisille yhdisteille, joiden pitoisuus näytteessä on suuri.
Menetelmässä epäpuhtauksien suhteellinen osuus vähennetään tarkastellusta yhdisteestä
näytteen puhtauden määrittämiseksi.[19]
Standardin lisäysmenetelmässä näytteen sisältämää tunnettua yhdistettä lisätään
näytteeseen tietty määrä. Yhdisteen signaalin intensiteetin muutoksesta voidaan määrittää
alkuperäisen yhdisteen määrä. Mikäli tutkittavaa näytettä ei haluta kontaminoida voidaan
käyttää ulkoisen standardin lisäysmenetelmää. Menetelmässä käytetään näytekapillaaria,
jossa varsinainen näyte on eristetty lisätystä standardista.[19]
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5 NMR-SPEKTROSKOPIAN SOVELLUTUKSIA
5.1 Hepariini
Hepariini (1) (unfractioned heparin) on glykosaminoglykaaneihin kuuluva yhdiste, joka
koostuu

vaihtelevasti

sulfatoiduista

polysakkaridiketjuista

(200-300

monosakkaridia/hepariini) ja rakenteessa toistuvasti esiintyvistä D-glykosamiinista sekä
iduronihaposta tai D-glukuronihaposta (10-15 kpl/hepariini).

[5]

(1)
Hepariinin molekyylimassa vaihtelee 750-1000 kDa:n välillä. Lääkkeenä käytetty
hepariinivalmiste on hepariinin natrium- tai kalsiumsuolaa, jota käytetään yleisesti veren
hyytymisten estäjänä lääketieteellisissä toimenpiteissä. Tällaisia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi munuaisdialyysi tai akuutin sepelvaltimokohtauksen hoito. Epäpuhdas tai
tehoton hepariini aiheuttaa yleisimmin verenvuotoriskiä tai trombosytopeniaa, eli
verihiutaleiden vähenemistä.[21]
Natriumhepariinia tuotetaan denaturoimalla nisäkkäistä (pääasiallisesti sioista, karjasta tai
lampaasta) saatavia proteiineja monivaiheisella eristysprosessilla, jossa käytetään muun
muassa natriumhydroksidia, ammoniumsulfaattia ja trypsiini-entsyymiä. Saatu tuote
suodatetaan ja saostetaan natrium- tai kalsiumsuolana.

[2]

Natriumhepariinista voidaan

edelleen valmistaa lyhyempi molekyyliketjuista hepariinia (engl. low molecular weight
heparin, LMWH).[22]
Hepariinivalmisteissa yleisesti esiintyvä epäpuhtaus on rakenteellisesti hepariinin kaltainen
dermataanisulfaatti (2), jota esiintyy luontaisesti proteiineissa, joista hepariinia
valmistetaan.

Hepariinissa

onkin

yleensä

havaittavissa

vaihtelevia

määriä

dermataanisulfaattia. Dermataanisulfaatin määrää hepariinissa voidaan käyttää hepariinin
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puhtauden mittana. Toinen yleinen epäpuhtaus on kondroitiinisulfaatti (3), jossa on
useampia sulfaattiryhmiä ryhmiä (R = SO3-ryhmä).[21]

(2)

(3)

Vuosina 2007 ja 2008 noin sata ihmistä kuoli ylisulfatoidulla kondroitiinisulfaatilla (4)
saastuneeseen hepariiniin. Ylisulfatoitua kondroitiinisulfaattia ei esiinny luontaisesti
hepariinin

joukossa,

joten

lääkevalmisteeseen

se

oli

päätynyt

luultavasti

tarkoituksenmukaisella lisäaineella jatkamisella. Tuolloin epäpuhtaus saatiin tunnistettua
2D-NMR-menetelmiä hyväksi käyttäen. Tapauksen jälkeen farmakopeoihin on lisätty muun
muassa 1H-NMR-menetelmä pakolliseksi laadunvarmistusmenetelmäksi.[3,5,21]

(4)
NMR:llä voidaan tunnistaa ja mitata myös muita hepariinin epäpuhtauksia, kuten
yhdisteitä,

jotka

ovat

peräisin

hepariinin

eristämis-

ja

puhdistusprosesseista.

Valmistuksessa käytettävät yhdisteet kuten etanoli, asetoni ja natriumasetaatti ovat
yleisimpiä hepariinivalmisteiden epäpuhtauksia, joita voidaan tunnistaa 1H- ja

13C-NMR

-

menetelmillä. Lisäksi jäännösliuoksia, kuten metanolia, muurahaishappoa, butanolia ja
EDTA:ta, on löydetty hepariinista. Nämä jäännösliuokset on helppo tunnistaa ja mitata,
koska yhdisteiden piikit ovat hepariinialueen ulkopuolella.
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Myös natriumhepariini ja

kalsiumhepariini voidaan erottaa toisistaan. Kalsiumhepariinissa iduronihapon vetyjen
signaalit ovat suuremmilla siirtymillä verrattuna natriumhepariinin vastaaviin. 1H-NMRmenetelmä on

yleisesti

ottaen

13C-NMR-menetelmää

parempi epäpuhtauksien

tunnistamiseen sen paremman herkkyyden vuoksi.[5,19,21]
5.1.1 Hepariinin 1H-NMR-spektri
Natriumhepariinin

voi

erottaa

dermataanisulfaatista,

kondroitiinisulfaatista

ja

ylisulfatoidusta kondroitiinisulfaatista 1H-NMR-menetelmällä. Yhdisteiden erottaminen
tapahtuu N-asetyyli-ryhmän signaalia (δ = 2,0-2,3 ppm) tai niin sanottua sormenjälkialuetta
(δ = 4,4-5,6 ppm) tarkastelemalla, jossa näkyvät hepariinin muut vedyt. Sormenjälkialuetta
tarkastelemalla voi tehdä johtopäätöksiä hepariinin valmistusreitistä. Eri yhdisteillä Nasetyyli-ryhmien vetyjen piikkien paikat ovat hieman eri kohdassa, kuten alla olevasta
kuvasta 5 huomataan. Spektrit (Kuvat 5 ja 6) on mitattu 400 MHz laitteella. Referenssinä
käytettiin TMS:a (0,0 ppm) ja liuottimena deuteroitua vettä (D2O). Mittauslämpötila oli 42
̊C, jotta deuteroidusta vedestä peräisin oleva HOD-signaali saatiin sormenjälkialueelta
pois.[21]
Natriumhepariinilla N-asetyyli-ryhmä esiintyy 2,05 ppm siirtymällä, kondroitiinisulfaatilla,
dermataanisulfaatilla ja ylisulfatoidulla kondroitiinisulfaatilla asetyyliryhmä esiintyy
vastaavasti 2,04; 2,05 ja 2,15 ppm siirtymällä. Kalsiumsuolatun ylisulfatoidun
kondroitiinisulfaatin

signaalin

kemiallinen

siirtymä

natriumsuolatun yhdisteen signaaliin (2,18ppm).[21]
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on

suurempi

verrattuna

Kuva 5. N-asetyyli-vetyjen 1H-NMR-signaalit hepariinissa ja sen sisältämissä tyypillisissä
epäpuhtauksissa.[21]

Kuva 6. Hepariinin ja sen tyypillisten epäpuhtauksien sormenjälkialueet 1H-NMRspektrissä.[21]
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Mikäli käytetään voimakkaampia NMR-spektrometrejä voi hepariinin N-asetyyli-signaalin
13C-satelliittisignaalit

häiritä ylisulfatoidun kondroitiinisulfaatin mittausta (kuva 5). Tämä

voidaan korvata joko lisäämällä kalsiumia, joka siirtää ylisulfatoidun kondroitiinisulfaatin
signaalia tai käyttämällä mittauksissa

13C-irtikytkentäpulssia

(13C decoupling pulse

sequences), jolla satelliittisignaalit saadaan poistettua spektristä.[19,21]
5.1.2 Tutkimuksen tulokset
Hepariinin, dermataanisulfaatin ja kondroitiinisulfaatin rakennetta ei ole määritetty
tarkasti, joten tavanomainen pitoisuuden määrittäminen ei ole mahdollista. NMRmenetelmässä on mahdollista käyttää sisäistä standardia yhdisteiden määrän tutkimiseksi,
ja epäpuhtauksien määrittämisessä N-asetyyli-signaaleilla voidaan laskea suhteellisia
määriä.

NMR-menetelmä

mittaamiseen.

Mittauksissa

dermataanisulfaatin

tarjoaa

hyvät

määritettiin

toteamisrajat

edellytykset
ylisulfatoidun

hepariinissa.

epäpuhtauksien

määrän

kondroitiinisulfaatin

Mittauksissa

käytettiin

ja

puhdasta

ylisulfatoitua konroitiinisulfaattia ja dermataanisulfaattia standardeina. Mittaukset
aloitettiin ylisulfatoidun kondroitiinisulfaatin tapauksessa 1,0 % pitoisuudesta, ja
seuraavissa mittauksissa pitoisuutta vähennettiin. Lopulta toteamisrajaksi saatiin 0,1 %.
Pieniä määriä ylisulfatoitua kondroitiinisulfaattia ei havaita sormenjälkialueella, vaan
ainoastaan N-asetyyli-alueella. Dermataanisulfaatin toteamisraja NMR-menetelmällä on
vastaavasti 0,5 %. Kasvattamalla kuvauskertoja ja käyttämällä voimakkaampaa NMRspektrometriä toteamisrajaa voitaisiin edelleen pienentää.[19,21]
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5.2 Fluorodopa
Fluorodopa, eli L-3,4-dihydroksi-6-fluorofenyylialaniini (5) on aminohappoihin kuuluva
yhdiste. Flurodopaa käytetään radioaktiivisena merkkiaineena PET-CT-kuvauksessa
(positron emission tomography – computer tomography), jolloin yhdiste sisältää
radioaktiivisen

18F-ytimen.

Kuvausta

käytetään

pääasiallisesti

striataalisen

dopamiinivälitteisen systeemin patofysiologian tutkimiseen. Striataalinen systeemi
sijaitsee aivokuorenalaisessa tyvitumakkeessa etuaivoissa ja se ohjaa kognitiivisia
toimintoja. Fluorodopalla nähdään, miten dopamiini jakautuu aivojen eri osiin. Tätä
tutkimusta käytetään yleisesti Parkinsonin taudin diagnosointiin.[23,24,25]
F

H

H

3

3

H
1

COOH
H

NH2

4

H

HO

2

OH

Fluorodopa (5) ja vetyjen numerointi
Yleisesti käytössä olevan fluorodopan (IASOdopa®) haittapuolena on injektioalueen
haitalliset reaktiot, kuten alueella esiintyvä ohimenevä kipu. IASOdopa®:ssa fluorodopa on
liuotettu etikkahappoon sen hajoamisen estämiseksi. Ennen kuin IASOdopa annostellaan
potilaaseen, se tulee neutraloida natriumkarbonaatilla. IASOdopan haittapuolet ovat
luultavasti seurausta lääkeaineen huonosta liukenemisesta ja saostumisesta veressä.[24]
Käyttämällä β-syklodekstriiniä (6) apuaineena fluorodopa saadaan paremmin kulkeutuvaan
ja säilyvään muotoon niin, ettei etikkahapon käyttäminen ole välttämätöntä, eikä
injektioalueen

haitallisia

reaktioita

tapahdu.

Syklodekstriinit

ovat

seitsemästä

sokeriyksiköstä muodostuvia oligosakkarideja, joita käytetään yleisesti lääkkeiden
apuaineena. Syklodekstriinin sokerit muodostavat rengasrakenteen, jonka sisälle
kuljetettava aine sitoutuu ei-kovalenttisilla sidoksilla (kuva 7). β-syklodekstriini muodostaa
hyvin liukoisen inkluusiokompleksin fluorodopan kanssa. Käyttämällä 19F-NMR ja 1H-NMR
menetelmiä fluorodopa voidaan erottaa syklodekstriinin kanssa inkluusiokompleksin
muodostaneesta fluorodopasta, ja kyseisen kompleksin muodostuminen voidaan
todentaa.[24,26]
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Kuva 7. β-syklodekstriinin (6) monomeeri ja vetyjen numerointi. Fluorodopa kiinnittyy
sylinterirakenteen sisälle.[24]
5.2.1 Fluorodopan 19F- ja 1H-NMR -spektrit
NMR-menetelmällä tutkittavat näytteet valmistettiin 1:1 moolisuhteella, eli βsyklodekstriiniä punnittiin 10 mg ja fluorodopaa punnittiin 1,9 mg. Liuottimena toimi
deuteroitu vesi (D2O). Liuosta säilytettiin vuorokauden verran huoneenlämmössä
inkluusiokompleksin muodostumiseksi. 1H-NMR-mittauksissa taajuus oli 600 MHz ja
referenssinä toimi HOD (4,67 ppm). 19F-NMR-mittauksissa taajuus oli 564 MHz ja CFCl3:a
käytettiin sisäisenä standardina. Mittauslämpötila pidettiin 24,5±1 C
̊ kaikissa kokeissa.
Spektrit on esitetty kuvissa 8 ja 9.[24]

Kuva 8. Vapaan fluorodopan (sininen) ja fluorodopa:β-syklodekstriini (1:1)
inkluusiokompleksin (punainen) 1H-NMR-spektri.[24]
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Kuva 9. Vapaan β-syklodekstriinin (punainen) ja fluorodopa:β-syklodekstriini (1:1)
inkluusiokompleksin (sininen) 1H-NMR-spektri.[24]
Spektrejä tulkittaessa nähdään muutoksia niin fluorodopan kuin syklodekstriininkin
vedyissä. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty vapaan fluorodopan ja syklodekstriinin
kanssa kompleksoituneen fluorodopan vetyjen kemialliset siirtymät. Taulukkoon 4 on
puolestaan taulukoitu vapaan syklodekstriinin ja kompleksoituneen syklodekstriinin
vetyjen siirtymät. Siirtymien erot eivät ole erityisen suuria, mutta niistä voidaan havaita
inkluusiokompleksin muodostuminen. [24]
Taulukko 3. Fluorodopan vetyjen kemialliset siirtymät 1H-NMR-spektrissä.[24]
Fluorodopan vety nro.
Vapaa fluorodopa (ppm)
Inkluusiokompleksi (ppm)
H1

6,656

6,683

H2

6,606

6,628

H3

3,095

3,116

H4

3,813

ei määritetty

29

Taulukko 4. β-syklodekstriinin vetyjen kemialliset siirtymät 1H-NMR-spektrissä.[24]
Syklodekstriinin vety nro.
Vapaa β-syklodekstriini (ppm) Inkluusiokompleksi (ppm)
H1

4,985

4,972

H2

3,564

3,552

H3

3,877

3,865

H4

3,499

3,486

H5/H6

3,780

3,792

3,769

3,757

19F-NMR-spektrissä

nähdään fluorodopan fluorin kemiallisen siirtymän kasvavan sen

kompleksoituessa. Kemiallinen siirtymä kasvaa -125,224 ppm:stä -125,186 ppm:ään kuten
kuvasta 10 nähdään.[24]

Kuva 10. Vapaan fluorodopan (punainen) ja fluorodopa:β-syklodekstriini (1:1)
inkluusiokompleksin (sininen) 19F-NMR-spektrit.[24]
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5.2.2 Tutkimuksen tulokset
Tuloksista voidaan päätellä, että syklodekstriini ja fluorodopa todella muodostavat
inkluusiokompleksin.
hapettumista

ja

Inkluusiokompleksin
poistaa

muodostuminen

etikkahapon

tarpeen,

ehkäisee

mikä

tekee

fluorodopan
fluorodopasta

potilasystävällisemmän. Fluorodopalla inkluusiokompleksin muodostuminen on helposti
havaittavissa, mutta mikäli käytetään levodopaa (ei-fluorisubstituoitu muoto) eivät
kemiallisen siirtymän muutokset ole yhtä suuria. Inkluusiokompleksin muodostava
fluorodopa on lupaava annosmuoto PET-kokeisiin, ja tutkimuksen tuloksien perusteella on
aihetta

jatkaa

inkluusiokompleksin

Inkluusiokompleksin

muodostavan

muodostavan fluorodopan

fluorodopan

arviointi on

vielä

testaamista.
prekliinisessä

vaiheessa.[24]

5.3 Siprofloksasiini
Siprofloksasiini

eli

1-syklopropyyli-6-fluori-4-okso-7-(piperatsin-1-yyli)-3-kinoliini

karboksyylihappo (7) on fluorokinoleihin kuuluva synteettinen antibiootti. Lääke on
laajakirjoinen antimikrobi, jolla voidaan hoitaa muun muassa stafylokokki- ja kolibakteeriinfektioita sekä tuberkuloosia. Erityisen tehokas siprofloksasiini on gram-negatiivisia
bakteereita vastaan. Siprofloksasiinin vaikutus perustuu DNA-replikaation estämiseen.
Siprofloksasiinin pitoisuus lääkkeessä tulee olla tarpeeksi suuri, jotta mikrobin häätäminen
potilaasta onnistuu. Mikäli mikrobi ei tuhoudu täysin voi syntyä bakteerikantoja, joilla on
resistanssia siprofloksasiinia vastaan. Nykyään tästä on tullut ongelma, ja on syntynyt tarve
kehittää

uusia

fluorokinoli

antibiootteja.

Siprofloksasiinia

myydään

esimerkiksi

tuotenimellä Ciprocin®.[27,28,20]
O
F
12
13

O

5
6

4

3

7

N

2

N

8

OH

9

HN
10

11

Siprofloksasiini (7) ja vetyjen numerointi
Farmakopeoissa ohjeistetaan käyttämään siprofloksasiinin laadunvarmistamiseksi korkean
suorituskyvyn nestekromatografiaa, kapillaarielektroforeesia ja korkean suorituskyvyn
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ohutlevykromatografiaa. 1H ja

19F

laadunvarmistusmenetelmän.

Menetelmillä

-NMR menetelmät tarjoavat hyvän vaihtoehtoisen
saadaan

tietoa

niin

siprofloksasiinin

pitoisuudesta, apuaineista ja epäpuhtauksista, joista yleisimmät (8-11) ovat esitettynä
kuvassa 11. Tyypillisesti epäpuhtaudet ovat seurausta synteesireitistä. Käyttämällä
diffuusiopohjaista NMR -spektroskopiaa (DOSY) saadaan eri synteesireiteille karakteristiset
spektrit,

jotka

mahdollistavat

valmistusmenetelmän

ja

myös

valmistuspaikan

tutkimisen.[27]
O

O
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Epäpuhtaus 9

Epäpuhtaus 8
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O
5

F

13

NH

12

HN

4

2

N

8

4

6

Cl
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H2N
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7

2
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3

9
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Epäpuhtaus 10

10

11

Epäpuhtaus 11

Kuva 11. Siprofloksasiinin sisältämiä yleisiä epäpuhtauksia ja vetyjen numerointi.
Vuonna 2007 Trefi tutkimusryhmineen määritti 16 kaupallisen siprofloksasiinivalmisteen
lääkeainepitoisuuksia. Valmisteiden siprofloksasiinipitoisuudeksi oli ilmoitettu joko 250 tai
500 mg/tabletti. Tutkimuksessa käytettiin referensseinä siprofloksasiinia ja epäpuhtauksia
8-11. Lääkevalmisteita analysoitiin 19F- ja 1H-NMR:llä.[27]
5.3.1 Siprofloksasiinin 19F-NMR-spektri
19F-NMR

mittauksissa näytteet jauhettiin ja liuotettiin veteen. Näyte mitattiin 282,4 MHz

taajuudella huoneenlämpötilassa. Trifluorietikkahappoa (CF3COOH) käytettiin kemiallisen
siirtymän referenssinä ja fluoripitoisuuksia verrattiin ulkoisena standardina käytettyyn
natriumparafluoribentseeniin.[27]
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Saaduista tuloksista nähtiin, että kaksitoista kuudestatoista kaupallisesta valmisteesta
sisälsi 100±5 % ilmoitetusta pitoisuudesta. Kolmessa valmisteessa pitoisuus oli pienempi
(92,8; 91,0 ja 90,2 %) ja yhdessä valmisteessa suurempi (107,3 %). Epäpuhtauksien määrä
ja laatu vaihtelivat valmistajan mukaan, kuvassa 12 on kolmen eri valmisteen

19F-NMR-

spektrit. Suurta osaa epäpuhtauksista ei onnistuttu tunnistamaan. Epäpuhtaus 8 havaittiin
siirtymällä -38,3 ppm, ja epäpuhtaus 10 siirtymällä -55,9 ppm. Siirtymällä -43,7 ppm
nähdään fluoridi-ioni. Havaitut epäpuhtaudet on esitetty taulukossa 5.[27]

Kuva 12. Kolmen siprofloksasiinivalmisteen 19F-NMR spektri.[27]
Taulukko 5. Siprofloksasiini valmisteiden epäpuhtauksien määrät 19F -NMR-menetelmällä
määritettynä. (n.d = signaali on liian pieni määritettäväksi.)[27]
Epäpuhtaus (mol-%)
Valmiste
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F- -ioni

Epäpuhtaus 8

Epäpuhtaus
10

Epäpuhtauksia yhteensä

Ciflox Bayer

0,01

0,01

0,009

0,3

Cipflox Pacific

0,02

0,01

0,04

0,3

Medociprin
Medochemie

0,01

0,2

0,02

0,7

Ciplox Cipla

n.d

0,2

0,008

0,6

5.3.2 Siprofloksasiinin 1H-NMR-spektri
1H-NMR

menetelmässä näytteet jauhettiin ja liuotettiin deuteroituun veteen. Näyte

mitattiin 500,13 MHz taajuudella ja referenssinä käytettiin trimetyylisilyylipropaani
rikkihappoa (TMPS). 1H-NMR-spektri mitattiin seitsemästä valmisteesta ja näitä verrattiin
standardiin, joka oli valmistettu liuottamalla epäpuhtauksia 8-11 deuteroituun veteen.
Standardiliuoksen

epäpuhtauksien

piikit

eroavat

hieman

lääkevalmisteiden

epäpuhtauksien vastaavista piikeistä, koska standardiliuos on hapan. Tutkimuksessa
keskityttiin erityisesti aromaattiseen alueeseen, koska päällekkäisiä piikkejä on vähemmän
kuin muilla alueilla. Aromaattisella alueella esiintyvät siprofloksasiinin ja epäpuhtauksien
8-11 vedyt 2, 5, 6 ja 8 (kuva 13).[27]

Kuva 13. Kahden valmisteen 1H-NMR-spektri ja standardiliuoksen 1H-NMR-spektri. 13Csatelliittisignaalit merkittynä S-kirjaimella.[27]
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Siprofloksasiinissa, epäpuhtaus 8:ssa ja epäpuhtaus 10:ssä C6:een on kiinnittynyt fluori.
Fluori havaitaan 1H-NMR-spektrissä HF-kytkeytymisenä; yhdisteiden H5 kytkeytyy fluoriin
kolmen sidoksen päästä ja H8 neljän sidoksen päästä.

Epäpuhtaus 9:ssä havaitaan

puolestaan HH-kytkeytyminen vetyjen H5 ja H6 välillä. Epäpuhtaus 11:sta ei havaita
kytkeytymisiä.[27]
Epäpuhtauksien signaalit menevät osittain päällekkäin, joten on hyödyllistä käyttää vain
yhtä piikkiä kunkin epäpuhtauden määrittämiseen. Epäpuhtaus 8:a voidaan määrittää sen
H2 singlettipiikistä, joka on kaikista varjostetuin vety siirtymällä 8,6 ppm, eli se on riittävän
erillään muista spektrin piikeistä. Epäpuhtaus 10:n H8-dupletti antaa piikin siirtymällä 6,9
ppm ja epäpuhtaus 11:sta H5 vety näkyy siirtymällä 7,6 ppm. Epäpuhtaus 9:n
määrittäminen osoittautui hieman hankalammaksi, koska sen kaikki signaalit voivat peittyä
muiden epäpuhtauksien alle. Siirtymällä 7,03 ppm esiintyy piikki, joka on epäpuhtaus 10:n
H5 duplettipiikin ja epäpuhtaus 9:n H8 singlettipiikin muodostama. Epäpuhtaus 9:n
pitoisuutta saadaan määritettyä siirtymällä 7,03 ppm olevan piikin pinta-alasta
vähentämällä siitä puolet epäpuhtaus 10:n H5 duplettipiikin pinta-alasta.[27]
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5.3.3 Tutkimuksen tulokset
Tutkimus osoitti, että

19F-

ja 1H-NMR menetelmät ovat soveltuvia siprofloksasiinin

laadunvarmistukseen. Kaikki tutkitut valmisteet olivat Yhdysvaltojen farmakopean
edellytyksien mukaisia; lääkeaineen pitoisuus on 90-110 % välillä annetusta pitoisuudesta.
Epäpuhtauksien määrä useassa valmisteessa oli yli Euroopan farmakopean asettamien
rajojen. Epäpuhtauksille 9 ja 10 raja on 0,2 mol-% ja epäpuhtaus 11:ata ja muille yksittäisille
epäpuhtauksille 0,1 mol-%. Yhteensä epäpuhtauksia saa olla 0,5 mol-%.

19F-NMR-

menetelmä on ensimmäinen menetelmä, jolla havaittiin ja pystyttiin määrittämään pienet
fluoridi-ionipitoisuudet

siprofloksasiinissa.

NMR-spektroskopia

on

siprofloksasiinin

laadunvarmistuksessa erinomainen menetelmä, jolla voidaan erotella valmisteita niiden
epäpuhtausprofiilin avulla. Tutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 6.[27]
Taulukko 6. Eräiden siprofloksasiini valmisteiden epäpuhtauksien määriä 1H ja 19F-NMR:llä
määritettyinä. Tunnistuksessa on käytetty epäpuhtauskomponentin parhaiten erottuvaa
signaalia, jonka kemiallinen siirtymä on mainittu taulukossa. (n.d. = pitoisuus liian pieni
määritettäväksi).[27]
Epäpuhtaus
Epäpuhtaus 8
Epäpuhtaus 9
Epäpuhtaus 10
11
H-NMR F-NMR
H-NMR
H-NMR
F-NMR
H-NMR
Valmiste
(8,60
(-39,70
(7,03
(6,90
(-39,70
(7,60
ppm)
ppm)
ppm)
ppm)
ppm)
ppm)
(mol-%) (mol-%)
(mol-%)
(mol-%) (mol-%)
(mol-%)
Cipflox Pacific

0,02

0,01

n.d

0,04

0,04

n.d

Medociprin
Medochemie

0,2

0,2

0,007

0,02

0,02

n.d

Ciplox Cipla

0,2

0,2

0,02

n.d

0,008

0,04
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6 YHTEENVETO
Tutkielmassa perehdyttiin NMR-menetelmien hyödyntämiseen lääkeaineanalytiikassa.
NMR-menetelmä tarjoaa hyvän työkalun yhdisteiden rakenteen selvittämiseksi.
Konfiguraation ja konformaation määrittäminen on usein mahdotonta muilla menetelmillä,
kuten massaspektrometrialla tai UV-Vis-menetelmällä. Toinen NMR-menetelmän vahvuus
on menetelmän sovellettavuus; käytettäviä pulssisarjoja voidaan muokata tarpeen
mukaan. Laadunvarmistuksen rutiinitoimenpiteenä 1H-NMR-menetelmä on yleisin sen
nopeuden vuoksi. Merkittävimpinä NMR-menetelmän heikkouksina ovat huono herkkyys
ja laitteiston kallis hinta. Kvantitatiivinen NMR-menetelmä mahdollistaa näytteen
yhdisteiden pitoisuuksien ja absoluuttisen määrän mittaamisen.
Vielä

2000-luvun

alussa

NMR

oli

lähes

tuntematon

tekniikka

lääkeaineiden

laadunvarmistuksessa. Vuosina 2007 ja 2008 tapahtuneet hepariinimyrkytykset saivat
tutkijat ja viranomaiset kiinnostumaan NMR-menetelmän hyödyntämisestä hepariinin
puhtauden määrittämisessä. Nykyään menetelmän soveltuvuutta laadunvarmistukseen on
tutkittu monilla eri lääkkeillä, ja joidenkin lääkkeiden kohdalla se on nykyään tärkeä osa
laadunvarmistusta. Kuitenkin NMR-menetelmää käytetään vielä nykyäänkin suhteellisen
vähän laadunvarmistusmenetelmänä, sen huomattavista vahvuuksista huolimatta.
Menetelmän käytön vähyyden ilmeinen syy on taloudellinen, sillä laitteiston hinta on
kynnyskysymys varsinkin pienimmille laboratorioille. Toinen rajoittava tekijä on NMRspektrien tulkinnan haastavuus: tarkkaa tietoa on kyllä tarjolla, mutta sen havaitsemiseen
vaaditaan asiantuntija. Uskon, että tulevaisuudessa laitteistojen hinta halpenee, NMRasiantuntijoiden määrä nousee ja menetelmän suosio tulee kasvamaan. Myös spektrien
tulkitsemiseen tarkoitetut ohjelmat kehittyvät, ja spektrin automaattinen tulkinta tulee
mahdolliseksi, jolloin menetelmän käyttö helpottuu. Varmaa on, että NMR-menetelmällä
on kysyntää tulevaisuudessa.
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