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TIIVISTELMÄ

Nestekromatografia-massaspektrometria-laitteisto, HPLC-MS, on ollut yleisesti käytetty 
analytiikkatyökalu  1990-luvun  alusta  lähtien,  kun  uudet  ionisaatiotekniikat 
mahdollistivat suurtenkin analyyttien siirtämisen kokonaisina nestefaasista kaasufaasiin. 
HPLC-menetelmistä  yleisimmin  käytetyssä  käänteisfaasikromatografissa  on 
heikkoutena  polaaristen  yhdisteiden  huono  kolonniin  retentoituminen.  Retentiota 
voidaan lisätä nostamalla veden osuutta ajoliuoksessa, mikä kuitenkin johtaa ESI-MS-
vasteen  heikkenemiseen  sekä  yleisesti  ilmenevään  stationaarifaasin  luhistumiseen. 
Muiden  HPLC-menetelmien  liikkuvat  faasit  soveltuvat  kuitenkin  vielä  huonommin 
massaspektrometriaan,  joten  käänteisfaasikromatografian  toimivuutta  polaaristen 
yhdisteiden analytiikassa on yritetty parantaa ioniparimenetelmällä sekä modifioimalla 
kolonnin stationaari- eli paikallaan pysyvää faasia.

Polaaristen  yhdisteiden  HPLC-MS-analytiikassa  on  2000-luvulla  yleistynyt 
hydrofiilinen-vuorovaikutus-kromatografia,  HILIC,  jossa  polaarisen  stationaarifaasin 
pinnalle  muodostuu  ajoliuoksen  polaarisemmasta  komponentista  paikallaan  pysyvä 
nestekerros,  joka  retentoi  polaarisia  analyyttejä  neste-neste-jakautumismekanismilla. 
Ajoliuoksen  komponentit  ovat  samat  kuin  käänteisfaasikromatografiassa,  mutta 
voimakkaammin  eluoiva  komponentti  on  vesi  ja  suurin  osa  ajoliuoksesta  koostuu 
vähemmän hydrofiilisesta orgaanisesta liuottimesta. Täten HILIC soveltuu erinomaisesti 
massaspektrometriaan.  Käänteisfaasikromatografiaan  verrattuna  polaariset  yhdisteet 
retentoituvat HILIC-menetelmällä paremmin, ESI-MS-vaste on parempi ja ajoajat ovat 
lyhyemmät. Lisäksi SPE-uutokset voidaan injektoida suoraan HILIC-kolonniin.

Käytännössä  "puhdas  HILIC"  -mekanismi  on  kuitenkin  harvinainen,  sillä  useimmat 
HILIC-erottelut  ovat  multimodaalisia  eli  puhtaan  neste-neste-jakautumisen  lisäksi 
analyytit  vuorovaikuttavat  stationaarifaasin  kanssa  ioni-ioni-  ja  vetysidos-
vuorovaikutuksilla. Näin ollen stationaarifaasin valinnalla voidaan vaikuttaa retentioon. 
HILIC-menetelmän  stationaarifaasina  käytetään  samoja  polaarisia  faaseja  kuin 
normaalifaasikromatografiassa.  Näistä  käytetyin  on  käsittelemätön  silika,  jonka 
emäksisten olosuhteiden kestävyyttä on viime vuosina parannettu hydridimateriaaleilla, 
joissa silikarungon lomaan on lisätty hiiliatomeja.

Tämän tutkielman kirjallisessa osassa perehdyttiin HPLC-MS-analytiikan perusteisiin ja 
kartoitettiin  yleisimmät  polaaristen  yhdisteiden  analytiikassa  käytettävät  HPLC-MS-
menetelmät.  Kokeellisessa  osassa tutkittiin  HILIC-kolonnien  käytettävyyttä  erilaisten 
polaaristen  yhdisteiden  analytiikassa  yhdistettynä  HPLC-ESI-MS-laitteistoon  ja 
selvitettiin millaisille analyyteille HILIC soveltuu, mitä tekijöitä on otettava huomioon 
HILIC-mittauksien onnistumiseksi ja mitkä tekijät vaikuttavat HILIC-retentioon.
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KIRJALLINEN OSA

Polaaristen yhdisteiden analytiikkaan soveltuvat

nestekromatografia-massaspektrometria-menetelmät
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1 JOHDANTO

Massaspektrometria, MS, on nykyisin yleisesti käytetty analyysimenetelmä, koska sen 

avulla ei ainoastaan saada kvantitatiivista tietoa tutkittavien yhdisteiden eli analyyttien 

pitoisuuksista,  vaan myös kvalitatiivista tietoa niiden rakenteesta.  Ionisuppression eli 

vasteen  vaimenemisen  (Buhrman  ym.  1996)  vuoksi  ei  massaspektrometrille  voida 

syöttää  yhdellä  kertaa  liian  heterogeenisiä  näytteitä,  joten  yleensä  käytetään 

kromatografisia  tai  elektroforeettisia  menetelmiä  erottelemaan  näytteen  sisältämät 

yhdisteet toisistaan ennen niiden massaspektrometrista analyysiä. Massaspektrometrillä 

analysoitavien molekyylien tulee olla sekä varautuneita että kaasufaasissa – tai ne tulee 

muuntaa sellaisiksi.  Niinpä kaasukromatografiaa,  GC, onkin käytetty jo 1950-luvulta 

saakka  massaspektrometrien  yhteydessä  (Gohlke  ja  McLafferty 1993).  GC-MS-

laitteiston  hyvin  toistettavat  retentioajat  ja  vuosien  saatossa  kootut  laajat 

elektronipommitusionisaatio-spektrikirjastot mahdollistavat nykyisin analyyttien tarkan 

tunnistuksen. Kaasukromatografian käyttö kuitenkin edellyttää, että analyytti on hyvin 

haihtuva,  termisesti  stabiili  ja  kulkeutuu  käytetyssä  kolonnissa  kromatografisena 

piikkinä  –  tai  on  muunnettavissa  sellaiseksi  (Poole  ja  Poole 1992  ss.  393-394). 

Nestekromatografialla,  LC,  kyetään  analysoimaan  huonosti  haihtuvat  ja  suuret, 

termisesti  labiilit  molekyylit.  LC-MS-tekniikan  haasteena  on  kuitenkin  analyyttien 

saattaminen kromatografisen erottelun jälkeen nestefaasista kaasufaasiin. Tähän toivat 

ratkaisun  1980-luvun  puolessa  välissä  kehitetyt  uudet  ionisaatiomenetelmät,  kuten 

sähkösumutusionisaatio,  ESI  (Aleksandrov  ym.  1984,  Yamashita  ja  Fenn  1984a, 

Yamashita  ja  Fenn  1984b),  ja  normaali-ilmanpaine-kemiallinen-ionisaatio,  APCI 

(Horning ym. 1973).

Nestekromatografia  tekniikkana  alkoi  kehittyä  1900-luvun  alussa,  kun  havaittiin 

värillisten yhdisteiden erottuvan toisistaan eluoitaessa eli huuhdeltaessa ne poolittomalla 

orgaanisella  liuottimella  läpi  polaarisen  sorbentin  (Ettre  2001).  Kyse  oli  ns. 

normaalifaasikromatografiasta,  NPLC,  ja  hyvin  pitkään  tämä  oli  ainoa  tapa  soveltaa 

nestekromatografiaa  (Neue  1997  ss.  164-171).  Suuri  kehitysharppaus 

nestekromatografiassa  koettiin  1970-luvulla,  kun  kehitettiin  suuren  erotuskyvyn 

nestekromatografia,  HPLC  (Neue  1997  ss.  1-3).  HPLC-laitteisto  kykeni  toimimaan 

suurta vastapainetta vastaan ja pumppaamaan ajoliuottimen suhteellisen lyhyessä ajassa 

läpi  pienillä  partikkeleilla  tiukkaan  pakatun  kolonnin.  Samaan  aikaan  havaittiin 
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hiilivetyketjuilla  päällystettyjen  poolittomien  stationaarifaasien  ja  vettä  sisältävien 

polaaristen  ajoliuosten  tuottavan  huomattavasti  toistettavampia  mittaustuloksia  ja 

symmetrisemmät  piikit  kuin  normaalifaasikromatografian.  Tätä  alettiin  kutsua 

käänteisfaasikromatografiaksi, RPLC (Neue 1997 ss. 183-184), ja se syrjäytti nopeasti 

normaalifaasikromatografian käytetyimpänä HPLC-menetelmänä.  Veteen sekoittuvien 

orgaanisten liuottimien käyttö ajoliuoksena mahdollisti analyyttien helpon ionisaation ja 

1980-luvulla  uusien  ionisaatiomenetelmien  avulla  saatiin  analyytit  siirrettyä 

nestefaasista  kaasufaasiin  aiempaa  suuremmilla  virtausnopeuksilla.  Lisäksi  uusien 

massa-analysaattorien  –  kuten  kvadrupolien  ja  ioniloukkujen  – pienentäessä 

massaspektrometrien kokoa ja hintaa, kehittyi HPLC-MS-tekniikasta yleisesti käytetty 

analytiikkatyökalu 1990-luvulle tultaessa.

Käänteisfaasikromatografian  heikkous  ovat  huonosti  kolonniin  retentoituvat  pienen 

molekyylikoon  omaavat  polaariset  yhdisteet.  Retention  aikaan  saamiseksi  joudutaan 

käyttämään  lähes  pelkästään  vedestä  koostuvia  ajoliuoksia,  mikä  saattaa  johtaa 

stationaarifaasin  romahtamiseen  orgaanisen  liuottimen  poistuessa  stationaarifaasin 

huokosista  (Przybyciel  ja  Majors  2002).  Lisähaittana  on  massaspektrometrin 

ionisuppression  voimistuminen  eli  vasteen  pieneneminen,  koska  vesi  heikentää 

sähkösumutusionisaatiota  huonon  haihtuvuutensa  vuoksi  (Mallet  ym.  2004).  Jos 

analyytissä on varautuvia funktionaalisia ryhmiä, voidaan retentio saavuttaa ioni-ioni-

vuorovaikutusten  avulla  ja  perinteisen  käänteisfaasikromatografian  sijaan  voidaan 

käyttää  ioniparimenetelmää  (Neue  1997  ss.  209-211)  tai  ioninvaihtokromatografiaa 

(Neue  1997  ss.  224-233).  Mutta  näistäkään  ei  ole  apuavarauksettomille  polaarisille 

yhdisteille.  Vaihtoehtoisen  ratkaisun  tähän  tarjoaa  "käänteinen 

käänteisfaasikromatografia",  jossa  polaarisen  stationaarifaasin  pinnalle  muodostuu 

ajoliuoksen  polaarisemmasta  komponentista,  yleensä  vedestä,  paikallaan  pysyvä 

polaarisia  analyyttejä  retentoiva  nestekerros.  Tätä  menetelmää  kutsutaan  nimellä 

hydrofiilinen-vuorovaikutus-kromatografia,  HILIC.  Menetelmää  kokeiltiin 

ensimmäisen kerran jo 1950-luvulla ja sokerianalytiikassa sitä on käytetty 1970-luvulta 

lähtien. Mutta vasta 2000-luvulla HILIC on saanut osakseen suurempaa huomiota, kun 

on havaittu massaspektrometriin yhdistetyn HILIC-tekniikan edut (Hemström ja Irgum 

2006).

Tässä  tutkielmassa  perehdytään  HPLC-MS-analytiikan  perusteisiin  ja  kartoitetaan 

yleisimmät polaaristen yhdisteiden analytiikassa käytettävät HPLC-MS-menetelmät.
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2 MASSASPEKTROMETRIA

John B. Fenn määritteli Nobel-luennossaan 2002 massaspektrometrialla tarkoitettavan 

atomien  ja  molekyylien  mittaamista  niiden  molekyylimassan  määrittämiseksi  (Fenn 

2002). Tämä tapahtuu ionisoimalla analyytti ja havainnoimalla tyhjiössä, miten kyseisen 

ionin liikerata reagoi erilaisiin sähkö- ja magneettikenttien yhdistelmiin.  Menetelmän 

ehdoton  edellytys  on  siten  analyytin  ionisoituminen.  Toinen  edellytys  on,  että 

massaspektrometrille  syötettäessä  on  analyytin  oltava  kaasufaasissa,  jottei 

massaspektrometrin tyhjiö heikentyisi – analysoitavien ionien väliset reaktiot halutaan 

minimoida.

Kuva 1. Kaavakuva MS-laitteistosta.

Massaspektrometrin  pääkomponentit  ovat  ionisaatiolähde,  massa-analysaattori, 

detektori,  tietojenkäsittelylaitteisto  ja  vakuumipumppu,  jotka  on  esitetty  kuvassa  1. 

Näistä  juuri  ionisaatiolähde  vastaa  analyyttien  ionisoimisesta  sekä  saattamisesta 

kaasufaasiin.  Ionisaatiolähteeltä  analyytit  kiihdytetään  sähkökenttien  avulla  massa-

analysaattorille, jossa ne erotellaan toisistaan massa/varaussuhteensa (m/z) perusteella 

vakuumipumpun kehittämässä tyhjiössä. Lopulta ionien energia muutetaan detektorilla 
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sähköiseksi  vasteeksi,  jonka  tietojenkäsittelylaitteisto  esittää  kuvaajana  kyseisestä 

mittauksesta eli kromatogrammina ja massaspektreinä. (Siuzdak 2003 ss. 1-5)

2.1 Ionisaatiolähteet

Ionisaatiolähde muuttaa analyytit sellaiseen muotoon, että massaspektrometri kykenee 

ne  mittaamaan  eli  kaasumaisiksi  ioneiksi,  joten  sen  rooli  massaspektrometriassa  on 

merkittävä.  Eräs  vanhimpia  ionisaatiomenetelmiä  on  elektroni-ionisaatio,  EI,  jossa 

ionisaatiokammio  on  tyhjiössä,  mikä  asettaa  rajoituksia  näytteen  syötölle  (Dempster 

1918). LC-MS-laitteistolla nestemäisen näytteen virtauksen tulee olla joko erittäin pieni 

tai  se  pitää  kuumennettavan  liitäntäyksikön  avulla  höyrystää  ionisaatiokammioon 

(Cappiello ym. 2005). Kaasumaisen näytteen tapauksessa ei vastaavia liitäntäongelmia 

ole, joten EI on ollut yleisesti käytetty ionisaatiomenetelmä GC-MS-laitteistoissa.

Kuva 2. Kaavakuva EI-ionisaatiokammiosta.

EI-ionisaatiokammiossa  näytemolekyyliä  pommitetaan  kuvan  2  mukaisesti 

korkeaenergisillä  elektroneilla,  jolloin näytemolekyyli  virittyy ja purkaa viritystilansa 

luovuttamalla  elektroneitaan  siten  ionisoituen  itse.  Samalla  molekyyli  sitoo  itseensä 

ylimääräistä energiaa, mikä aiheuttaa molekyylin  kovalenttisten sidosten katkeamisen 

eli  fragmentaation.  Koska  EI  aiheuttaa  paljon  fragmentaatiota,  on  se  ns.  kova 

ionisaatiomenetelmä. Toisaalta kustakin yhdisteestä syntyvien fragmentti-ionien tyyppi 

ja  suhteellinen  määrä  massaspektrissä  on  kullekin  yhdisteelle  ominainen  ja  siten 
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vuosikymmenten aikana on kyetty muodostamaan laajoja spektrikirjastoja, joiden avulla 

tuntemattomien  yhdisteiden  tunnistaminen  on  mahdollista.  Kyseistä  menetelmää 

käytetään yhä pienten, hydrofobisten ja lämpötilastabiilien molekyylien analytiikassa. 

Molekyylikoon  kasvu  yli  400  Da  tuo  rajoituksia  ko.  menetelmän  käytölle.  Tällöin 

haihtuvuus heikkenee ja lämpötilalabiilisuus kasvaa. Kyseisissä tapauksissa analyyttiä 

voidaan muuntaa kemiallisilla johdoksilla, jolloin sen lämpötilastabiilisuus, haihtuvuus 

sekä kromatografinen liikkuvuus kolonnissa paranevat. (Siuzdak 2003 ss. 29-30)

Kemiallinen ionisaatio, CI, on toinen nykyisin erittäin yleinen ionisaatiomenetelmä GC-

MS-laitteistoissa.  CI-ionisaatio  on  EI-ionisaatiota  pehmeämpi  ionisaatiomenetelmä 

siirtäen vähemmän energiaa ionisoitaville molekyylille.  Siten se aiheuttaa vähemmän 

fragmentaatiota  kasvattaen  molekyyli-ionien  suhteellista  lukumäärää  ja  siten 

menetelmän  herkkyyttä  huomattavasti  verrattuna  EI-ionisaatiomenetelmään.  (Siuzdak 

2003 ss. 31-33)

CI-ionisaatiolähde  on samanlainen kuin EI-ionisaatiolähde,  mutta  ionisaatio  tapahtuu 

ionisaatiokaasun,  esim.  metaanin,  välityksellä.  Elektronipommitus  ionisoi  ionisaatio-

kaasumolekyylejä,  jotka  edelleen  törmätessään  analyyttimolekyyleihin  siirtävät 

varauksensa niille  keskinäisissä  reaktioissa.  Yleensä kyse  on protoninsiirtoreaktiosta, 

jossa analyyttimolekyyli  saa törmäyksessä ionisoituneelta  ionisaatiokaasumolekyyliltä 

positiivisen  varauksen.  Tällöin  kyse  on  ns.  positiivisesta  kemiallisesta  ionisaatiosta, 

PCI. Mikäli analyyttimolekyylillä  on elektroninsieppaukseen kykenevä elektrofiilinen 

funktionaalinen  ryhmä,  esim.  halogeeni,  voi  se  siepata  suoraan  ionisaatiokaasun 

hidastaman  termisen  elektronin.  Tällöin  kyse  on  ns.  negatiivisesta  kemiallisesta 

ionisaatiosta,  NCI.  Tarvittaessa  analyyttimolekyylit  voidaan  derivatisoida  eli  siirtää 

niille tällainen elektrofiilinen funktionaalinen ryhmä. (Ong ja Hites 1994, Siuzdak 2003 

ss. 31-33)

Pehmeät, ilmanpaineessa tapahtuvat ionisaatiomenetelmät, API, ovat yleistyneet vasta 

viime  vuosikymmeninä  ja  ne  soveltuvat  hyvin  LC-MS-tekniikkaan.  Näihin  uusiin 

ionisaatiomenetelmiin  kuuluvat  mm.  sähkösumutusionisaatio,  ESI,  normaali-

ilmanpaine-kemiallinen-ionisaatio,  APCI,  sekä  normaali-ilmanpaine-fotoionisaatio, 

APPI.  Nämä  menetelmät  eivät  vain  ionisoi  analyyttejä,  vaan  ne  myös  suihkuttavat 

termisillä  ja  pneumaattisilla  keinoilla  analyytit  nestefaasista  kaasufaasiin  ja  samalla 

siirtävät analyytit ilmanpaineesta tyhjiöön. (Siuzdak 2003 ss. 10-20)
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Kuva 3. Kaavakuva ESI-lähteen toiminnasta positiivisella puolella

(Kebarle ja Tang 1993).

Sähkösumutusionisaatio, ESI, ei ionisoi analyyttejä, vaan siirtää varautuneet analyytit 

nestefaasista kaasufaasiin.  Analyytit  ionisodaan ajoliuoksessa muokkaamalla liuoksen 

kemiallisia  tasapainoja.  Kuvan  3  mukaisesti  aikaansaadut  varautuneet  analyytit 

siirretään  ionisaatiolähteellä  läpi  korkeajännitteisen  kapillaarin,  joka  vetää  puoleensa 

vastakkaisesti varautuneita näytemolekyyli-ioneja, mutta hylkii samanvarauksisia, jotka 

pakenevat  kapillaarin  kärkeen.  Syntyy  ns.  Taylorin  kartio  ja  lopulta  ionit  pakenevat 

kartion kärjestä hienona sumuna kohti kuvan 3 oikeassa laidassa olevaa vastaelektrodia. 

Analyyttien  siirtymistä  pisaroista  kaasufaasiin  tehostetaan  kuivauskaasuvirtauksella, 

jolloin  pisaroista  haihtuu  liuotinta  ja  lopulta  pisaran  sisältämien  samanvarauksisten 

ionien sähköinen hylkiminen ylittää pisaran pintajännityksen koossa pitävän voiman eli 

ns. Rayleighin rajan ja pisarasta purkautuu jälleen Taylorin kartio ja vielä pienempiä 

pisaroita.  Pisarat  kutistuvat  liuottimen  haihtumisen  ja  ionien  purkautumisen 

vuorotellessa, kunnes jäljellä ei enää ole liuotinta vaan ainoastaan kaasufaasissa olevat 

ionit,  jotka johdetaan sähköisillä kentillä vastaelektrodissa olevan pienen reiän kautta 

tyhjiöön ja massa-analysaattorille. (Lemière 2001a, Siuzdak 2003 ss. 11-14)
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Kuva 4. API-menetelmien soveltuvuusalueiden vertailu (Bökman 2002 s. 4).

ESI on ns. pehmeä ionisaatiomenetelmä tutkittaville analyyteille, sillä se siirtää hyvin 

vähän  energiaa  molekyylille,  joten  sen  fragmentaatio  on  hyvin  vähäistä  suurillakin 

molekyyleillä. Lisäksi suuren molekyylipainon (1000 – 70000 Da) omaavat molekyylit 

voivat saada useita varauksia, joten ne kyetään käsittelemään pienenkin massa-alueen (< 

3000  m/z)  omaavalla  analysaattorilla.  Toisaalta  ionisuppressio  heikentää  halutun 

analyytin  ionisaatiota,  mikäli  muodostuvissa  pisaroissa  analyytti-ionit  joutuvat 

kilpailemaan muiden ionien kanssa pääsystä kaasufaasiin. Lisäksi analyyttien ionisaatio 

tulee  tapahtua  nestefaasin  kemiallisilla  prosesseilla,  joten  hyvin  hydrofobisten 

yhdisteiden  ionisaatiossa  voi  olla  vaikeuksia,  kuten  kuvan  4  kaaviosta  käy  ilmi. 

(Lemière 2001a, Siuzdak 2003 ss. 11-16)

Normaali-ilmanpaine-kemiallinen-ionisaatio,  APCI,  tarjoaa  ratkaisun  hyvin 

hydrofobisten yhdisteiden ionisaatioon. Siinä nestefaasissa olevat analyytit pumpataan 

suoraan  ionisaatiolähteen  höyrystimelle,  joka  kuivauskaasuvirtauksen  ja  kuumuuden 

avulla  nopeasti  haihduttaa  liuottimen  ja  siirtää  analyytit  kaasufaasiin  kuvan  5 

mukaisesti.  Ionisaatio  tapahtuu  johtamalla  kaasumaiset  analyytit  korkeajännitteiselle 

elektrodille,  koronaneulalle,  joka virittää  koronapurkauksessa liuotinmolekyylit,  jotka 

edelleen kemiallisesti ionisoivat itse analyytit siirtämällä varauksen niille törmäyksissä, 

joita ilmanpaineessa sattuu tiheään. APCI on hieman energeettisempi menetelmä kuin 

ESI, joten analyytit eivät yleensä saa useita varauksia, mutta fragmentaatio on silläkin 

vähäistä.  Toisaalta  APCI  ei  sovellu  termisesti  labiileille  yhdisteille,  mikä  asettaa 

rajoituksia mm. analyytin molekyylipainolle. (Lemière 2001a, Siuzdak 2003 s. 19)
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Kuva 5. Kaavakuva APCI-lähteen toiminnasta.

Kuva 6. Kaavakuva APPI-lähteen toiminnasta.
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Normaali-ilmanpaine-fotoionisaatio,  APPI,  on  nuorin  API-menetelmistä  (Robb  ym. 

2000).  APPI  muistuttaa  muuten  APCI-menetelmää,  mutta  koronaneula  on  korvattu 

kuvan 6 mukaisesti UV-lampulla. Molekyylien virittymisestä ja ionisaatiosta vastaavat 

UV-lampun  emittoimat  fotonit.  APPI-menetelmästä  on  olemassa  vasta  hyvin  vähän 

tutkimustuloksia, mutta viitteitä on, että se voisi kyetä ionisoimaan molekyylejä, joita 

ESI ja APCI eivät kykene (Raffaelli ja Saba 2003).

2.2 Massa-analysaattorit

Massaspektrometrin  sydän  on  massa-analysaattori,  joka  erottelee  ionisaatiolähteeltä 

kiihdytetyt  ionit toisistaan  m/z-suhteidensa perusteella tyhjiössä. Ensimmäisen massa-

analysaattorin rakensi ”massaspektrometrian isänä” pidetty Sir J. J. Thomson jo 1910-

luvulla  (Thomson  1911,  Griffiths  1997).  Niin  Thomsonin  rakentama  ensimmäinen 

massaspektrometri  kuin  1940-luvulla  markkinoille  tulleet  ensimmäiset 

rutiinianalytiikkaan tarkoitetut  massa-analysaattoritkin  olivat  ns.  sektorilaitteita,  jotka 

magneetti-  ja  sähkökenttien  avulla  erottelevat  ionit  toisistaan  niiden  lentoradan 

muutosten  perusteella.  Sektorilaitteet  olivatkin  yleisin  massa-analysaattorityyppi  aina 

1990-luvulle saakka, jolloin uusien ionisaatiolähteiden kehityksen myötä pienemmät ja 

edullisemmat  lentoaika-,  kvadrupoli-  ja  ioniloukku-massa-analysaattorit  valtasivat 

massaspektrometrimarkkinat.  Edellä  mainittuihin  verrattuna  Fourier-muunnos-

ionisyklotroniresonanssi-massaspektrometri, FTICR-MS, on suorituskyvyltään parempi, 

mutta  kalliin  hintansa  ja  käyttökustannustensa  vuoksi  se  on  kuitenkin  vielä  melko 

harvinainen. (Lemière 2001b, Siuzdak 2003 ss. 45-62)

Käytössä olevien taloudellisten resurssien lisäksi massa-analysaattorin valinta riippuu 

laitteistolla  suoritettavien  analyysien  vaatimuksista:  kuinka  hyvin  eri  painoiset  ionit 

täytyy  erotella toisistaan (erotuskyky eli  resoluutio), kuinka suurikokoisia analyyttejä 

mitataan (massa-alue eli mass range) ja toisaalta kuinka pieniä analyyttimääriä mitataan. 

Toisaalta  HPLC-tekniikan  suuren  näytevirtauksen  vuoksi  on  massa-analysaattorin 

kyettävä jatkuvasti ja nopealla tahdilla skannaamaan analysaattorille saapuvia ioneja ja 

siedettävä korkeita paineita. (Lemière 2001b, Siuzdak 2003 ss. 39-44)
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2.2.1 Magneettinen sektorianalysaattori

Magneettiset  sektorianalysaattorit  ovat kalliita,  suurikokoisia  ja niillä  on takanaan jo 

pitkä  historia,  mutta  niitä  yhä  käytetään  korkean resoluutionsa  ja  massatarkkuutensa 

ansiosta.  Ensimmäiset  magneettiset  sektorianalysaattorit  (Dempster  1918)  erottelivat 

ionit pelkästään magneettikentän (B) avulla (kts. kuvan 7 laitteet 1-3). Ionien m/z-suhde 

saatiin  selville  mittaamalla  magneettikenttään  kiihdytettyjen  ionien  lentoradan 

kaareutuminen, joka riippui pelkästään ionien m/z-suhteesta, kun ionien lentonopeus ja 

magneettikentän voimakkuus pidettiin vakioina. Tällaisen yksinkertaisen magneettisen 

sektorilaitteen  resoluutio  on  kuitenkin  melko  heikko,  joten  kehitettiin  ns. 

kaksoisfokusoivat magneettiset sektorianalysaattorit (Mattauch ja Herzog 1934, Johnson 

ja Nier 1953) (kts. kuvan 7 laitteet 4-6). Niissä käytetään sähkökenttää (E) keskittämään 

ionivirta siten, että vain tietyn kineettisen energian omaavat ionit selviävät sähkökentän 

läpi  riippumatta  näiden  ionien  m/z-suhteesta.  Siten  resoluutio  paranee  jopa 

kymmenkertaisesti  (<  30000),  joskin  herkkyyden  kustannuksella,  sillä  sähkökenttä 

kadottaa osan ioneista.

Kuva 7. Kaavakuvat erimallisista magneettisista sektorianalysaattoreista.
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2.2.2 Kvardupolianalysaattori

Paul  ja  Steinwedel  (Paul  ja  Steinwedel  1956)  keksivät  kvadrupoli-  ja 

ioniloukkuanalysaattorit  1950-luvulla,  mutta  teorian  niiden  taustalla  kehitti  Mathieu 

(Mathieu 1868) lähes sata vuotta ennen sitä. Tällä hetkellä kvadrupolianalysaattorit ovat 

ylivoimaisesti  käytetyin  massa-analysaattorityyppi,  sillä  ne  ovat  hinnaltaan  edullisia, 

pienikokoisia,  helppokäyttöisiä,  nopeita  ja  sietävät  hyvin  korkeita  paineita  ja  siten 

suuria analyyttivirtauksia. Huonoina puolina on suhteellisen matala resoluutio (< 4000) 

ja massa-alue (< 4000  m/z),  jotka kuitenkin ovat riittävät yleiskäyttöön etenkin ESI-

ionisaation kanssa, jonka tuottamat useasti varautuneet ionit eivät vaadi korkeaa massa-

aluetta.

Kuva 8. Kaavakuva kvadrupolianalysaattorista.

Kvardupolianalysaattori  muodostuu  kuvan  8  mukaisesti  neljästä  yhdensuuntaisesta 

metallisauvasta,  joihin  on  kytketty  vakiona  pysyvä  jännite-ero  (DC)  sekä  oskilloiva 

radiotaajuinen muuttuva jännite (RF). Syntyvä sähkökenttä muuttaa ionien kulkurataa 

niiden kulkiessa ionidetektoria kohti siten, että tietyillä jännitearvoilla vain tietyn  m/z-

suhteen omaavat ionit pääsevät detektorille asti – muut ionit törmäävät metallisauvoihin 

ennen detektoria eikä niitä havaita. Jännitepyyhkäisyillä voidaankin nopeasti päästää eri 

massaiset ionit järjestelmällisesti detektorille. (Siuzdak 2003 ss. 45-46)
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2.2.3 Ioniloukkuanalysaattori

Ioniloukkuanalysaattorit  ovat  kvadrupolianalysaattorien  ohella  yksi  tämän  hetken 

yleisimmistä  massa-analysaattorityypeistä.  Ominaisuuksiltaan  ioniloukut  ovat samalla 

viivalla  kvadrupolianalysaattorien  kanssa  eli  ovat  pieniä  ja  edullisia 

yleisanalysaattoreita, mutta tämän lisäksi ioniloukuilla kyetään tekemään monivaiheisia 

tandem-analyysejä, MSn, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 2.3. (Lemière 2001b)

Kuva 9. Ioniloukkuanalysaattorin kolme elektrodia (March 1997).

Ioniloukun  toimintaperiaate  on  sama  kuin  kvadrupolianalysaattorilla,  mutta 

kaksiulotteisen  kvadrupolin  sijaan  kyseessä  on  kuvan  9  mukainen  kolmiulotteinen 

kvadrupoli, jota kutsutaan keksijänsä Wolfgang Paulin mukaan myös Paulin loukuksi 

(Paul  ja  Steinwedel  1953).  Ulompi  kvadrupolin  kahdesta  vastakkakkaisesta 

metallisauvasta  on  kaartunut  kehälle  rengaselektrodiksi  ja  sisempi  on  kutistunut 

ioniloukun keskelle matemaattiseksi pisteeksi. Kaksi muuta sauvaa muodostavat pääte-

elektrodit,  joiden keskellä olevista aukoista näyteionit kulkevat ioniloukkuun ja sieltä 

pois.  Nimensä  mukaisesti  ioniloukkuanalysaattori  kykenee  siis  varastoimaan  ionit 

kiertämään  loputonta  kehää  sähkökenttänsä  potentiaalikuopassa.  Päästämällä 

ioniloukkuun lisäksi pieni määrä inerttiä vaimennuskaasua, esim. heliumia, pakotetaan 

ionit  pysymään  keskinäisestä  hylkimisestään  huolimatta  loukun  keskellä,  missä 

sähkökenttä  on  ideaalisin.  Tällöin  voidaan  potentiaalikuoppaa  epävakauttamalla 

vapauttaa  ionit  m/z-suhteensa  perusteella  järjestelmällisesti  ulos  ioniloukusta 

detektorille. (March 1997)
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Kolmiulotteisen  Paulin  ioniloukun  lisäksi  markkinoilla  on  myös  ns.  lineaarinen 

ioniloukku  (kts.  kuva  10),  jonka  etuna  Paulin  ioniloukkuun  verrattuna  on  suurempi 

ionien  varastointikapasitetti,  nopeampi  skannaus  ja  yksinkertaisempi  rakenne.  Sen 

pohjana  on  ionien  siirtämisessä  ionilähteeltä  massa-analysaattorille  yleisesti  käytetty 

kvadrupolisauvojen muodostama ioniohjain, joka sulkee ionit radiaalisesti sisäänsä RF-

kentän  avulla.  Lisäämällä  tämän ioniohjaimen päätyihin  pysäytyspotentiaalit  saadaan 

lineaarinen ioniloukku.  Erona Paulin  loukkuun on siis  se,  että  RF-kenttä  ei  vangitse 

ioneja aksiaalisesti vaan ainoastaan radiaalisesti. (Douglas ym. 2005)

Kuva 10. Lineaarinen ioniloukku (Schwartz ym. 2002).

2.2.4 Lentoaika-analysaattori, TOF

Lentoaika-analysaattorin, TOF, idean keksi Stephens jo vuonna 1946 (Stephens 1946) 

ja  Wiley  ja  McLaren  kehittivät  ensimmäiset  kaupalliset  laitteet  1950-luvun  alussa 

(Wiley ja McLaren 1955). Lentoaika-analysaattorin etuja ovat korkea erotuskyky, lähes 

rajaton massa-alue (> 300000 m/z) ja nopea skannaus. Sen heikkous on kuitenkin siinä, 

että korkea erotuskyvyn saavuttamiseksi on mitattavien ionien oltava mittauksen alussa 

täsmälleen samalla energiatasolla ja samassa paikassa, mikä on haasteellista jatkuvaa 

näytevirtaa tuottavalla HPLC-laitteistolla. (Lemière 2001b)

Lentoaika-analysaattorien  toimintaperiaate  on  yksinkertainen  perustuen  nimensä 

mukaisesti  ionien  lentoajan  mittaamiseen.  Ionit  kiihdytetään  yhtäaikaisesti 

homogeenisessä sähkökentässä, jolloin ideaalisesti kaikki ionit saavat saman kineettisen 
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energian.  Tällöin  kevyemmät  ja  suurempi  varauksiset  ionit  kiihtyvät  nopeammin  ja 

saavuttavat  lähtökiihdytyksen  aikana  suuremman  nopeuden  kuin  raskaammat  ja 

pienemmän  varauksen  omaavat  ionit.  Siten  eri  m/z-suhteen  omaavat  ionit  saapuvat 

detektorille eri aikaan ja m/z-suhde voidaan laskea lentoajan perusteella, kun tunnetaan 

lentomatka  ja  ionien  kineettinen  energia,  jotka  ovat  vakioita  laitekokoonpanolle. 

(Lemière 2001b , Siuzdak 2003 ss. 51-52)

Kuva 11. Kaavakuva TOF-laitteistosta.

Koska  lentoajan  mittaamiseksi  pitää  mittauksen  alku-  ja  loppuhetket  tietää  tarkasti, 

käytetään lentoaika-analysaattorien yhteydessä usein pulssitettua inisaatiolähdettä, joista 

yleisin on matriisiavusteinen laserdesorptio/ionisaatio, MALDI. Siinä näyte sekoitetaan 

liuottimeen ja voimakkaasti  absorboivaan matriisiaineeseen ja seos siirretään suoraan 

ionisaatiokammioon.  Seosta  säteilytetään  pulssilaserilla,  jolloin matriisi  ei  ainoastaan 

auta analyyttimolekyylejä höyrystymään (desorptio) ja ionisoitumaan vaan myös estää 

niitä  hajoamasta  sitomalla  suurimman  osan  laserin  energiasta  itseensä.  Näin  erittäin 

suurikokoisetkin  molekyylit  pystytään  kiihdyttämään  ehjinä  ja  yhtenä  ionipakettina 

lentoaika-analysaattorille. (Lemière 2001b)

Käytettäessä  lentoaika-analysaattoria  HPLC-laitteiston  yhteydessä  on  välttämätöntä 

jaksottaa näytevirtaus ionipakettien sarjaksi.  Tähän käytetään useimmiten pulssitettua 

sähkökenttää.  Koska  ionien  tulisi  lähteä  lennolleen  samanaikaisesti,  käytetty 

sähkökenttä  on  kohtisuorassa  ionien  kulkusuuntaan  nähden.  Tällöin  ionien 
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nopeusvektorin  kohtisuorassa  komponentissa  on  hyvin  vähän  vaihtelua.  Ionipaketin 

ionit  eivät  silti  lähde  lennolleen  täsmälleen  ”samalta  viivalta”  vaan  lähtöalue  on 

äärellisen  kokoinen.  Tätä  vääristymää  voidaan  hillitä  ionipaketin  lähtöalueelle 

keskittämistä parantavalla ionioptiikalla. Tällöinkin ionipaketin ioneille jää pakostakin 

jonkinlainen  energiajakauma,  jota  voidaan  kuitenkin  tasata  käyttämällä  lentoalueen 

perälle sijoitettavaa takaisin-heijastus-linssiä eli reflektoria (kts. kuva 11). Lentoaika-

analysaattorin  erotuskyky  ei  ole  kovinkaan hyvä  ilman  näitä  ionien  lähtöenergia-  ja 

paikkajakaumaa  korjaavia  toimenpiteitä,  mutta  niiden  avulla  erotuskyky  on  lopulta 

paljon  parempi  kuin  kvadrupoli-  ja  ioniloukkuanalysaattoreilla  (<  8000).  (Lemière 

2001b, Siuzdak 2003 ss. 52-54)

2.2.5 Fourier-muunnos-ionisyklotroniresonanssi, FTICR

Fourier-muunnos-ionisyklotroniresonanssi-massaspektrometrissä,  FTICR-MS,  yhdisty-

vät  korkean  erotuskyvyn  massa-analysaattori  ja  nopea  detektori,  joka  havatsee  jopa 

yksittäiset  molekyylit  ilman  että  niistä  menetään  yhtäkään  tässä  detektioprosessissa. 

FTICR-MS-laitteiston  resoluutio  ja  massatarkkuus  on suurempi  kuin  millään  muulla 

massaspektrometrilla kyeten määrittämään ionien  m/z-suhteen jopa kuuden desimaalin 

tarkkuudella.  FTICR-MS  on  kuitenkin  erittäin  kallis  laite  ja  sen  vaatima  tehokas 

tyhjiöteknologia nostaa myös sen käyttökustannukset korkealle, joten ei liene ihme, että 

niitä on Suomessakin käytössä tällä hetkellä vain kaksi. (Lemière 2001b, Siuzdak 2003 

ss. 56-62)

Aivan kuten sektorilaitteiden kohdalla  myös  FTICR-MS-laitteiston  toiminta  perustuu 

ionien  lentoradan  kaareutumiseen  magneettikentässä.  FTICR-MS-laitteistossa 

magneettikenttä  on  niin  voimakas,  että  ionit  jäävät  kiertämään  kehää  sen  sisälle 

(ionisyklotroni).  Syklotronitaajuus  (kierrosta  per  aikayksikkö)  on  kullekin  ionille 

ominainen  riippuen  kääntäen  verrannollisesti  ionin  m/z-suhteesta  ja  suoraan 

verrannollisesti  magneettikentän  voimakkuudesta.  Tätä  taajuutta  vastaavalla 

sähkökentällä  voidaan  kyseisiä  ioneja  kiihdyttää  (resonanssi),  jolloin  kuvan  12 

mukaisesti  niiden  ympyräradan  säde  kasvaa  taajuuden  pysyessä  vakiona  ja  ionit 

siirtyvät  sähkökentän  saattamina  samaan  vaiheeseen.  Katkaistaessa  tämä 

kiihdytysjännite  havaitaan  kiihdytyselektrodien  välillä  indusoitu  virta  (eng.  image 

current),  jonka  taajuus  vastaa  resonanssitaajuutta  ja  voimakkuus  on  suoraan 
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verrannollinen resonoivien ionien määrään. Kiihdyttämällä hetkellisesti kaikki ionit eri 

taajuuksien  läpi  pyyhkäisevällä  sähkökentällä  saadaan  indusoitua  summavirta,  joka 

voidaan  palauttaa  massaspektriksi  selvittämällä  mukana  olleet  taajuudet  ja  niiden 

voimakkuudet  Fourier  muunnoksella.  Siten  FTICR-MS  on  yhtäaikaa  sekä  massa-

analysaattori että detektori. (Lemière 2001b, Marshall ym. 1998)

Kuva 12.  Kaavakuva Fourier-muunnos-ionisyklotroniresonanssi-massaspektrometrista.

2.2.6 Orbitrap

Orbitrap on Alexander Makarovin 2000-luvun vaihteessa keksimä massaspektrometri 

(Makarov 2002), jonka toimintaperiaate muistuttaa FTICR-MS-tekniikkaa. Se koostuu 

tynnyrimäisestä  ulkoelektrodista  ja  sen  sisässä  olevasta  samanakselisesta  värttinä-

ektrodista.  Ionit  injektoidaan  tangentiaalisesti  tähän  sähkökenttään,  jolloin  ne  jäävät 

kiertämään  kehää  värttinäelektrodin  ympärille  oskilloiden  kuvan  13  mukaisesti 

harmoonisesti edestakaisin värttinän päästä päähän. Tämän oskillation taajuus ei riipu 

ionien  energiasta  tai  paikkajakaumasta  vaan  ainoastaan  m/z-suhteesta,  joka  siten 

voidaan detektoida FTICR-MS-tekniikan tapaan Image current  -detektiolla ja Fourier 

muunnoksella.  Valikoimalla  orbitrapin  eteen  liitetyllä  lineaarisella  ioniloukulla 

orbitrapille  tulevat  ionipaketit,  voidaan  tällä  ns.  LTQ-orbitrapilla  saavuttaa  lähes 
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FTICR-MS-laitteiston  veroinen  resoluutio  ja  massatarkkuus  (Makarov  ym.  2006a, 

Makarov ym. 2006b).

Kuva 13. Kaavakuva orbitrapissa oskilloivasta ionista.

2.3 Tandem-massaspektrometria, MS/MS

Ionien erottelun ohella monet nykyisistä massaspektrometreista kykenevät tuottamaan 

tietoa analyyttien rakenteesta. Tämä tapahtuu tandem-massaspektrometrialla, MS/MS, 

jossa tutkittaville ioneille suoritetaan kaksi tai useampia peräkkäisiä massa-analyysejä, 

joilla  kullakin  voidaan  skannata  kaikki  ionit  ja  valita  niiden  joukosta 

jatkotoimenpiteiden kohteeksi joko kaikki tai vain tietyt ionit (Futrell ja Miller 1966). 

Näillä jatkotoimenpiteillä tarkoitetaan useimmiten CID-tekniikkaa eli ionien rakenteen 

rikkomista  törmäyttämällä  ne  inertin  törmäyskaasun  kanssa.  Monenlaiset  tandem-

analyysit  ovat  siis  mahdollisia  ja seuraavassa on esitelty niistä  yleisimmät.  (Lemière 

2001b)

Product  ion  scan  eli  tytär-ionien  skannaaminen:  Ensimmäisellä  massa-analyysillä 

valitaan kaikkien ionien joukosta erilleen tietty ioni, jonka rakenne sitten rikotaan ja 

toisella  massa-analyysillä  skannataan  siitä  syntyneet  fragmentit  eli  tytär-ionit.  Näin 

voidaan syntyneistä fragmenteista päätellä alkuperäisen ionin rakenne. (Lemière 2001b)
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Precursor ion scan eli alkuperäisten ionien skannaaminen: Ensimmäinen massa-analyysi 

skannaa kaikki  ionit  ja päästää ne kaikki  erikseen fragmentoitavaksi.  Toinen massa-

analyysi sen sijaan päästää detektorille vain tietyn tytär-ionin, jolloin tulokseksi saadaan 

massaspektri kaikista niistä alkuperäisistä ioneista, jotka sisälsivät ko. tytär-ionin. Näin 

voidaan  kartoittaa  monimutkaisesta  biologisesta  näytteestä,  mitkä  kaikki  molekyylit 

sisältävät esim. fosfaattiryhmän. (Lemière 2001b)

Constant neutral loss, CNL, eli vakio-neutraali-häviö: Molemmat massa-analysaattorit 

skannaavat kaikkia ioneja vakio erolla, jolloin tulokseksi saadaan massaspektri kaikista 

niistä alkuperäisistä ioneista, jotka menettävät fragmentaatiossa ko. massan. Tarkoitus 

on siis jälleen kartoittaa ne alkuperäiset ionit, jotka sisältävät tietyn kemiallisen ryhmän. 

Mutta tällä kertaa ei havainnoida itse tuota ryhmää vaan runkoa, josta tuo ryhmä on 

lohjennut. Näin voidaan kartoittaa, mitkä näytteen molekyyleistä sisältävät esim. tietyn 

sokeriryhmän. (Lemière 2001b)

Single reaction monitoring, SRM, eli yksittäisen reaktion seuraaminen: Ensimmäisellä 

massa-analyysillä valitaan kaikkien ionien joukosta erilleen tietty ioni, jonka rakenne 

jälleen  rikotaan  ja  toisessa  massa-analyysissä  päästetään  detektorille  vain  tietty 

tutkittavalle ionille ominainen tytär-ioni. Näin saavutetaan erittäin selektiivinen detektio 

mahdollisten saman  m/z-suhteen omaavien ionien karsiutuessa joukosta toisen massa-

analyysin myötä. Tätä voidaan vielä tehostaa seuraamalla useampaa tutkittavalle ionille 

ominaista  tytär-ionia,  jolloin kyseessä on  multiple reaction monitoring, MRM. Myös 

vaste paranee, sillä vältettäessä skannaukset saadaan lähes kaikki tutkittavat ionit talteen 

detektorille ja toisaalta kemiallinen taustakohinakin on vähäistä. (Lemière 2001b)

Kolmoiskvadrupoli  on  ehkä  yleisin  tandem-analyyseihin  käytetty  laitteisto,  jossa 

nimensä mukaisesti  on kolme kvadrupolia peräkkäin (Yost ja Enke 1978) (kts. kuva 

14).  Ensimmäinen  kvadrupoli  (Q1)  tekee  ensimmäisen  massa-analyysin.  Toinen 

kvadrupoli  ei  toimi  massa-analysaattorina  vaan  on  ns.  törmäyskammio  (Q2),  jossa 

ensimmäisellä massa-analyysillä valitut ionit frakmentoidaan törmäyttämällä ne inertin 

törmäyskaasun,  esim.  argonin,  kanssa.  Kolmannessa  kvadrupolissa  (Q3)  suoritetaan 

toinen  massa-analyysi  ja  johdetaan  valitut  ionit  detektorille.  Koska  massa-analyysit 

suoritetaan  kahdessa  erillisessä  massa-analysaattorissa,  voidaan  niillä  skannata  yhtä 

aikaa, jolloin Precursor ion scan ja  Constant neutral loss -analyysitkin ovat mahdollisia. 

(Lemière 2001b, Siuzdak 2003 s. 45-46)
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Kuva 14. Kaavakuva kolmoiskvadrupolista.

Kvadrupoli-lentoaika-analysaattori,  QTOF,  on viime  vuosina  yleistynyt  tandem-

laitteisto, jossa kolmoiskvadrupolin kolmas kvadrupoli on kuvan 15 mukaisesti korvattu 

TOF-analysaattorilla  (Glish  ja  Goeringer  1984).  QTOF  tarjoaa  korkearesoluutioisen 

massaspektrin  tytär-ioneista,  joten menetelmä onkin yleisesti  käytetty  proteomiikassa 

tuntemattomien  makromolekyylien  rakenteen  tunnistamisessa.  Lisäksi  TOF-

analysaattorin  skannaus  ei  hukkaa  ioneja  kvadrupolien  tapaan,  joten  menetelmän 

herkkyys  on  hyvä.  Sen  sijaan  koska  TOF  kykenee  ainoastaan  skannaamaan  sille 

saapuvat ionit, ei QTOF-laitteistolla kyetä sellaisenaan tekemään Precursor ion scan ja 

Constant  neutral  loss  -analyysejä,  joissa  toisella  massa-analyysillä  päästetään 

detektorille  vain  tietty  tytär-ioni.  Mutta  koska  TOF  on  erittäin  nopea  ionien 

skannaamisessa, voidaan edellä mainittujen analyysien tulokset saavuttaa myös QTOF-

laitteistolla kehittyneiden tietokoneohjelmien avulla. (Lemière 2001b, Siuzdak 2003 s. 

55)

Ioniloukku- ja Fourier-muunnos-ionisyklotroniresonanssi-massaspektrometri kykenevät 

tekemään useita  peräkkäisia  tandem-analyysejä,  MSn,  soveltuen  erinomaisesti 

tuntemattomien makromolekyylien rakenteen tutkimiseen. Sen lisäksi, että peräkkäisiä 

fragmentoimisia  voidaan  näillä  laitteilla  tehdä  useita  peräkkäisiä,  on  erona  edellä 

kuvattuihin kolmoiskvadrupolin ja QTOF-laitteiston MS/MS-analyyseihin se, että nämä 

peräkkäiset massa-analyysit suoritetaan yhdessä ja samassa massa-analysaattorissa. Eli 

peräkkäisia massa-analyysejä ei erota paikka vaan aika, mistä johtuen jotkut tandem-

analyysit eivät ole mahdollisia. (Todd 1991, Lemière 2001b, Siuzdak 2003 s. 47-50)
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Kuva 15. Kaavakuva QTOF-tandem-massaspektrometrista.

Tandem-analyysejä  kyetään  suorittamaan  myös  yksinkertaisilla  MS-laitteistoilla 

fragmentoimalla analyytti-ionit jo ionisaatiolähteellä (SID). EI-ionisaatiolähteellä tämä 

tapahtuu  käyttämällä  korkeampienergistä  elektronipommitusta  ja  API-

ionisaatiolähteellä  käyttämällä  voimakkaampaa  sähkökenttää  analyytti-ionien 

siirtämisessä normaali-ilmanpaineesta  tyhjiöön,  jolloin analyytti-ionit  fragmentoituvat 

törmäyksissä kaasumolekyylien, esim. kuivauskaasun, kanssa. SID-tekniikan heikkous 

on  siinä,  että  fragmentoitavaa  ionia  ei  voida  valita  vaan  kaikki  ionisaatiolähteelle 

saapuvat ionit fragmentoituvat samalla kertaa. (Bruins 1997)

2.4 Detektointi

FTICR-MS ja orbitrap detektoivat ionit  suoraan massa-analysaattorilla  Image current 

-detektiolla, mutta muiden massa-analysaattorien tapauksessa ionit on massa-analyysin 

jälkeen  toimitettava  erilliselle  detektorille.  Siellä  ionivirta  muunnetaan  sähköiseksi 

vasteeksi, joka mitataan. Usein nämä detektoitavat ionivirrat ovat niin pieniä, että niitä 

joudutaan vahvistamaan ennen varsinaista detektointia. Tällaiset elektroninvahvistimet, 

kuten  kanavamonistinputket  ja  -levyt,  ovat  nykyisissä  massaspektrometreissa  hyvin 

yleisiä.  Lopuksi mittaustulokset rekisteröidään tietojenkäsittelylaitteistolla ja esitetään 

massaspektrinä, jossa m/z-arvot kuvataan suhteellisen intensiteetin funktiona. (Siuzdak 

2003 s. 63-67)
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3 SUUREN EROTUSKYVYN NESTEKROMATOGRAFIA, HPLC

Kromatografia  käsitteenä  kattaa  kaikki  kemiallisten  seosten  erotteluun  käytetyt 

laboratoriotekniikat,  joissa  tutkittavan  seoksen  sisältämät  yhdisteet  jakaantuvat  eri 

tavalla  kahden  toistensa  suhteen  liikkuvan  faasin  kesken  mahdollistaen  mitattavan 

analyytin  erottamisen muista seoksen sisältämistä yhdisteistä.  Toinen faaseista pysyy 

paikallaan  (stationaarifaasi)  ja  toinen  liikkuu  määrättyyn  suuntaan  (mobiilifaasi). 

Nestekromatografiassa, LC, mobiilifaasi on neste (ajoliuos) ja stationaarifaasi on joko 

kiinteä tai kiinteän pinnalle immobilisoitu neste. (Neue 1997 ss. 3-4)

Kuva 16. Kaavakuva HPLC-laitteistosta.

Suuren  erotuskyvyn  nestekromatografiassa,  HPLC,  stationaarifaasi  on  pakattu  hyvin 

tiiviisti  pylvään  eli  kolonnin  sisälle  ja  mobiilifaasi  eli  ajoliuos  pakotetaan  tämän 

kolonnin  läpi  suurta  vastapainetta  vastaan.  HPLC-laitteisto  koostuu  kuvan  16 

mukaisesti  pumpusta,  injektorista,  kolonnista  ja  detektorista.  Pumppu  pumppaa 

ajoliuosta eli eluenttia kolonnin läpi. Näyteseos injektoidaan näytteensyöttösilmukkaan, 

minkä  jälkeen  virtaava  eluentti  käännetään  kulkemaan  silmukan  kautta.  Eluentti 

kuljettaa näytteen silmukasta kolonnin läpi detektorille. Näytteen sisältämät yhdisteet 

erottuvat  toisistaan  eluoituessaan  kolonnin  läpi  ja  saapuvat  eri  aikaan  detektorille. 

Eluoitumisprosessia havainnollistava kaavakuva on esitetty kuvassa 17. Mitä suurempi 

on  kahden  peräkkäin  eluoituneen  yhdisteen  retentioaikojen  ero  ja  mitä  kapeampina 

vyöhykkeinä  ne  eluoituvat,  sitä  parempi  on  menetelmän  erottelukyky  eli  resoluutio 

(Snyder 1992 s. 3).
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3.1 Kromatografian teoriaa

3.1.1 Retentio

Näytteen  sisätämien  yhdisteiden  erottuminen  toisistaan  perustuu  niiden  erilaiseen 

jakautumistasapainoon  stationaari-  ja  mobiilifaasien  kesken,  mitä  kuvataan 

kapasiteettitekijällä, k.

k = yhdisteen määrä stationaarifaasissa / mobiilifaasissa

   = ( tR – t0 ) / t0           (I)

missä  tR on  ko.  yhdisteen  retentioaika  eli  aika,  jonka  kuluessa  yhdiste  eluoituu 

injektorilta  kolonnin  läpi  detektorille,  ja  t0 on  kuollut  aika  eli  aika,  jonka  kuluessa 

eluenttirintama ja sen mukana näytteen sisältämät yhdisteet,  jotka eivät vuorovaikuta 

lainkaan  stationaarifaasin  kanssa,  eluoituvat  kolonnin  läpi  (kts.  kuva  18).  Mitä 

kauemmin  yhdiste  viipyy  kolonnissa,  sitä  suurempi  on  kapasiteettitekijä  eli  sitä 

suurempi on yhdisteen retentio. (Snyder 1992 ss. 3-7)

Kuva 17. Eluoitumisprosessi neljänä ajan hetkenä. Vasemmalla lähtötilanteessa näyte
on pakkaantuneena kolonnin alkuun. Oikealla näytteen sisältämät yhdisteet
A, B ja C ovat erottuneet toisistaan eluoituessaan kolonnin läpi
(Snyder 1992 s. 4).
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Kuva 18. Esimerkki kromatogrammista. Poikkiakselilla on aika ja pystyakselilla
detektorin vaste. Kuollut aika t0 kuvaa liuotinrintaman saapumista 
detektorille. Näytteen sisältämistä yhdisteistä A on eluoitunut nopeiten, 
joten sen retentioaika tR on pienin. Yhdisteet B ja C ovat eluoituneet 
hitaammin, joten niiden piikin leveys W on suurempi. (Snyder 1992 s. 4)

3.1.2 Piikkien muoto

Yleensä  kromatogrammin  piikkien  muoto  on  symmetrinen.  Huonot  ajo-olosuhteet 

voivat  kuitenkin  aiheuttaa  vääristymää  piikkien  muodossa  ja  tätä  kuvataan 

asymmetrisyys-kertoimella, AS, joka määritettään kuvassa 19 kuvatulla tavalla.

AS = etäisyys CB / etäisyys AC           (II)

Kuva 19. Piikin asymmetrisyyskertoimen laskeminen (Snyder 1992 s. 9).

Pahasti  vääristyneet  piikit  (AS >  1,5)  kertovat  mahdollisista  ongelmista 

kromatografiassa.  Erittäin  epäsymmetriset  piikit  voivat  vaikeuttaa  kvantitointia  ja 

aiheuttaa  huonon  resoluution.  Häntiminen  johtuu  yleensä  joko  sekundaarisista  eli 

toisarvoisista retentiomekanismeista, liian suuresta näytemäärästä, injektoidun näytteen 
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ajoliuosta kromatografisesti vahvemmasta näyteliuottimessa tai kolonnin ulkopuolisista 

tekijöistä. (Snyder 1992 ss. 7-10, 40-41)

3.1.3 Piikkien leveys

Kromatogrammin piikkien muoto muistuttaa Gaussin normaalijakaumaa ja siten niiden 

leveys voidaan määritellä standardipoikkemana, joko aika-,  σt  , tai tilavuusyksiköissä, 

σv. 

Kolonnin  tehokkuutta  eli  kykyä  tuottaa  mahdollisimman  kapeita  piikkejä  kuvataan 

teoreettisten  pohjien lukumäärällä,  N, jonka on kokeellisesti  todettu  riippuvan piikin 

leveydestä, σt, ja retentioajasta, tR.

N = tR
2 / σt 2           (III)

Mitä suurempi retentioaika ja mitä kapeammat piikit, sitä suurempi teoreettisten pohjien 

lukumäärä  ja  sitä  tehokkaampi  erottelu.  Kolonnin  pituudesta  riippumattoman 

tehokkuusmääritelmän tarjoaa teoreettisten pohjan korkeus, H.

H = L / N           (IV)

missä  L  on  kolonnin  pituus.  Teoreettisten  pohjien  lukumäärä  N ja  korkeus  H ovat 

termejä,  joiden  juuret  juontavat  vanhaan  teoreettiseen  kromatografiamalliin,  jossa 

kolonnin  ajateltiin  matemaattisesti  jakaantuvan  lukuisiin  tasapainotasoihin  eli 

teoreettisiin pohjiin (Martin ja Synge 1941). Mitä pienempi teoreettisen pohjan korkeus, 

sitä suurempi määrä teoreettisia pohjia samassa kolonnissa ja sitä tehokkaampi kolonni 

eli  sitä  parempi  erottelukyky.  Teoreettisten  pohjien  lukumäärä  voidaan  määrittää 

kokeellisesti mittaamalla piikin leveys kuvan 20 mukaisesti joko pohjatasolla, W, tai 

piikin puolivälissä, W1/2. (Snyder 1992 ss. 10-11)

N = 16 ( tR / W )2           (V)

    = 5,54 ( tR / W1/2 )2           (VI)
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Kuva 20. Piikin leveyden W määrittäminen (Snyder 1992 s. 8).

Kromatografisen  erottelun  aikana  näytevyöhykkeet  levenevät  useiden  toisistaan 

riippumattomien  fysikaalisen  efektien  vaikutuksesta  ja  lopullinen  piikin  leveys  on 

seurausta näistä  kaikista.  Nämä piikin levenemistä  aiheuttavat  ilmiöt  voivat  aiheutua 

joko näytteen  injektion  aikana,  näytteen  kulkeutuessa  laitteiston  liitosten  ja  letkujen 

läpi, näytteen eluoituessa kolonnin läpi tai näytteen detektion aikana (Snyder 1992 ss. 

40-41).  Tavoitteena  on  minimoida  kolonnin  ulkopuoliset  vaikutukset  käyttämällä 

mahdollisimman  pieniä  tilavuuksia  laitteiston  rakenteessa  ja  minimoimalla  kuolleet 

tilavuudet,  jotta  piikkien  leveneminen  johtuisi  pääasiallisesti  kolonnin  sisällä 

eluutioprosessin  aikaina  tapahtuvista  ilmiöistä.  Nämä  voidaan  jakaa  toisistaan 

riippumattomiksi  ilmiöiksi  syntymekanisminsa  perusteella:  diffuusio  mobiilifaasissa 

(termi B yhtälössä VII), partikkeleilla  pakattuissa kolonneissa toiset  reittivaihtoehdot 

ovat mutkikkaampia ja siten hitaampia kuin toiset (termi A yhtälössä VII), mobiilifaasin 

massajakautumisesta  johtuen  virtausprofiili  on  parabolinen  eli  virtausnopeus  on 

suurempi virtauskanavan keskellä kuin reunoilla,  huokoisilla partikkeleilla pakatuissa 

kolonneissa  diffuusio  huokosten  sisään  ja  ulos  (termi  C  yhtälössä  VII)  sekä 

nestemäisillä tai polymeerisillä stationaarifaaseilla pinnoitetuissa kolonneissa diffuusio 

stationaarifaasin sisään ja ulos (Snyder 1992 ss. 41-44).
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Teoreettisen  pohjien  lukumäärä,  H,  riippuu  mobiilifaasin  keskimääräisestä 

virtausnopeudesta,  u.  Tätä  riippuvuutta  on  mallinnettu  monilla  yhtälöillä,  joista 

tunnetuin on Van Demteerin yhtälö (Snyder 1992 ss. 44-45):

H = A + B/u + Cu           (VII)

missä A, B ja C ovat vakioita, jotka voidaan johtaa edellä mainituista kolonnin sisäisistä 

piikin  levenemiseen  johtavista  ilmiöistä.  Piirrettäessä  Van  Deemterin  yhtälön 

mukaisesti  kuvaaja  H  vs.  u  havaitaan  minimi,  jota  vastaavalla  virtausnopeudella 

kolonnin  erottelukyky  on  parhaimmillaan  (kts.  kuva  21).  Tätä  optimaalista 

virtausnopeutta pienemmillä virtausnopeuksilla näyte on liian kauan kolonnissa, jolloin 

sen piikki ehtii levitä diffuusion vuoksi. Suuremmilla nopeuksilla puolestaan näyte ei 

ehdi tasapainottua stationaarifaasin huokosten kanssa. (Poppe 1992 ss. 153-154)

Kuva 21. Van Deemterin kuvaaja: H vs. u (Snyder 1992 s. 45).

3.1.4 Kromatografian selektiivisyys

Vierekkäisten piikkien läheisyyttä kuvataan suhteellisella retentiolla, α.

 α = k2 / k1           (VIII)

missä k2 on jälkimmäisen piikin kapasiteettitekijä ja k1 etummaisen. Yleensä hyvä LC-

erottelu vaatii,  että vierekkäisten piikkien suhteellinen retentio on luokkaa 1,05-1,10. 

Suhteellinen  retentio  kuvaa  myös  kromatografian  selektiivisyyttä  eli  kykyä  tuottaa 
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kahdelle tietylle yhdisteelle eri retentioajat. Suhteellinen retentio ja siten kromatografian 

selektiivisyys  riippuu  näiden  kahden  yhdisteen  sekä  stationaari-  ja  mobiilifaasien 

kemiallisesta koostumuksesta ja lisäksi kolonnin lämpötilasta. (Snyder 1992 ss. 12-13)

3.1.5 Resoluutio

Menetelmän  erottelukyky  eli  resoluutio,  RS,  riippuu  tutkittavien  yhdisteiden 

retentioajoista ja pikkien leveydestä.

RS = piikkien etäisyys / piikkien keskim. leveys pohjatasolla

     = ( t2 – t1 ) / [ ½ ( W1 + W2 ) ]           (IX)

Kromatografisen menetelmän kehityksessä on tarkoituksena saavuttaa riittävä resoluutio 

lopulliseen  erotteluun.  Kvantitatiivinen  määrityksen  kannalta  olisi  hyvä  saavuttaa 

vähintään  resoluutioarvo  1,5  (RS ≥ 1,5),  sillä  tämä  vastaa  vierekkäisten  ja 

samankorkuisten piikkien erottamista toisistaan kromatogrammin pohjaviivaan asti. Eri 

korkuisille piikeille resoluution tulisi olla vielä korkeampi. Yhdistämällä yhtälöt 5, 7 ja 

8 saadaan yhtälö, joka kuvaa resoluution riippuvuutta ajo-olosuhteista. (Snyder 1992 s. 

13-14)

RS = (½) [ ( α – 1 ) / ( α + 1 ) ] N1/2 [ k / ( 1 + k ) ]           (X)

Resoluutio riippuu siis suhteellisesta retentiosta α, teoreettisten pohjien lukumäärästä N 

ja  kapasiteettitekijästä  k.  Siten  yhdisteiden  erottelu  toisistaan  on  vaikeaa,  jos  α  on 

lähellä yhtä, sillä silloin yhdisteillä on lähes samanlainen retentio, jos N on pieni, sillä 

silloin  piikit  ovat  leveitä,  tai  jos  k  on  pieni,  sillä  silloin  yhdiste  on  enimmäkseen 

mobiilifaasissa eikä retentiota tapahdu (Snyder 1992 ss. 14-15).

Approksimaationa voidaan ajatella, että α, N ja k ovat toisistaan riippumattomia, jolloin 

erottelua voidaan parantaa optimoimalla  järjestelmällisesti  kukin näistä  parametreista 

vuoron perään. Yleensä hyvä lähtökohta on valita tehokas kolonni, jonka N on suuri 

ajoajan  kuitenkaan  olematta  liian  pitkä.  Seuraavaksi  kannattaa  optimoida  k,  sillä 

muutoksia  k-arvossa  on  helppo  kontrolloida  ja  niillä  on  suuri  vaikutus  lopulliseen 

erotteluun.  Suuri  k  tarkoittaa  parempaa  erottelua,  mutta  myös  pidempää  ajoaikaa  ja 
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leveämpiä piikkejä, joten optimaalinen k-arvo on yleensä luokkaa 1 < k < 20. Usein 

saavutetaan  riittävä  erottelu  optimoimalla  vain  N  ja  k,  mutta  jos  näin  ei  ole,  niin 

kannattaa muuttaa  α-arvoa eli muuttaa piikkien etäisyyttä toisistaan. (Snyder 1992 ss. 

15-16)

3.1.6 Gradienttieluutio

Eluutio voidaan toteuttaa joko isokraattisesti tai gradientilla. Isokraattisessa eluutiossa 

ajo-olosuhteet,  kuten  eluenttikoostumus,  virtausnopeus  ja  lämpötila,  pysyvät 

muuttumattomina  koko eluution  ajan.  Gradienttieluutiossa sen sijaan muutetaan  ajon 

aikana  jotain  parametria  joko jatkuvasti  tai  portaittain.  Isokraattinen  eluutio  voidaan 

toteuttaa  yksinkertaisemmilla  ja  hinnaltaan  edullisemmilla  laitteilla  kuin 

gradienttieluutio.  Kehitettäessä  hyvin  toistettavaa  analyysimenetelmää  pyritään 

mahdollisimman  yksinkertaiseen  toteutukseen  ja  siten  yleensä  käytetään  isokraattista 

eluutiota. Mutta isokraattisella eluutiolla voi olla vaikeaa saavuttaa tyydyttävä erottelu 

monimutkaiselle  näytteelle,  joissa  on  sekä  erittäin  nopeasti  että  erittäin  hitaasti 

eluoituvia  yhdisteitä.  Tällöin  joko  nopeasti  eluoituvien  yhdisteiden  piikit  erottuvat 

huonosti  toisistaan eli  niiden k on liian pieni tai  sitten kun ne saadaan tyydyttyvästi 

erottumaan  toisistaan  nostamalla  niiden  k-arvoa  ajo-olosuhteita  muuttamalla,  niin 

viimeisinä eluoituvien yhdisteiden retentioajat  ja siten ajon kokonaisaikakin kasvavat 

kohtuuttoman  suuriksi  ja  niiden  detektio  vaikeutuu  piikkien  ehtiessä  levitä  liiaksi. 

Tällaisissa  tapauksissa  voidaan  tyydyttävä  erottelu  saavuttaa  gradienttieluutiolla 

muuttamalla ajon aikana ajo-olosuhteita siten, että näytteiden retentio eli k-arvo laskee. 

HPLC-tekniikalla  tämä  toteutetaan  yleensä  nostamalla  ajoliuoksen  eluutiovahvuutta. 

(Snyder 1992 ss. 48-53)

3.2 HPLC-laitteisto

Suuren erotuskyvyn  nestekromatografia,  HPLC, on nestekromatografian alalaji,  jossa 

stationaarifaasi  on pakattu  hyvin  tiiviisti  kolonnin  sisälle  ja  mobiilifaasi  eli  ajoliuos 

pakotetaan tämän kolonnin läpi suurta vastapainetta vastaan (kts. kuva 16). Menetelmän 

erottelukyky  on  sitä  parempi,  mitä  pienemmistä  partikkeleista  stationaarifaasi 

muodostuu. Vastaavasti sitä suurempia paineita pitää pumpun kestää, joten kolonnien ja 

pumppujen kehitys käy käsi kädessä. (Poppe 1992 ss. 152-153)
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Ajoliuoksen  koostumus  on  ehkä  tärkein  parametri  HPLC-menetelmän  kehityksessä, 

joten on tärkeää, että HPLC-laitteiston materiaalit eivät rajoita ajoliuoksen valintaa vaan 

ovat  kemiallisesti  hyvin  kestäviä.  Ruostumaton  teräs  on  käytetyin  vaihtoehto 

kohtuullisen  hintansa  ja  hyvän  muotoiltavuutensa  ansiosta.  Erityistä  kemiallista 

inerttiyttä  vaadittaessa saatetaan käyttää titaania tai keraamisia materiaaleja. Letkujen 

materiaalina  käytettään  yleiseti  hyvin  inerttiä  teflonia  sekä  korkeita  paineita  kestävä 

PEEK-materiaalia. (Poppe 1992 ss. 178-179)

Kuten  luvussa  3.1.3  todettiin,  kromatografisten  piikkien  leveyteen  vaikuttavat  myös 

kolonnin  ulkopuoliset  tekijät.  Jotta  analyyttivyöhykkeet  leviäisivät  mahdollisimman 

vähän  diffuusion  vaikutuksesta  kulkiessaan  kolonnin  ulkopuolella,  pyritään  HPLC-

laitteiston rakenteessa käyttämään mahdollisimman pieniä tilavuuksia ja minimoimaan 

kuolleet tilavuudet. (Snyder 1992 ss. 40-41)

3.2.1 Pumppu

Hyvältä HPLC-pumpulta vaaditaan seuraavia asioita: pystyttävä pumppaamaan tarkasti 

ja  toistettavasti  erilaisilla  virtausnopeuksilla  ja  erilaisissa  paineissa,  pystyttävä 

tuottamaan  mahdollisimman  pulssiton  virtaus,  kuolleita  tilavuuksia  ei  saa  olla, 

tilavuuksien oltava muutenkin pienet, jotta ajoliuoksen vaihtaminen uuteen olisi nopeaa 

pienemmän  huuhtelutarpeen  ansiosta,  kestettävä  korkeita  paineita  eli  oltava  hyvä 

mekaaninen  sietokyky  sekä  kestettävä  liuottimia  ja  puskureita  eli  oltava  hyvä 

kemiallinen sietokyky (Poppe 1992 s. 166).

Ilmakuplat  voivat  aiheuttaa  ongelmia  pumpun  ja  detektorin  toiminnassa,  joten 

ajoliuoksista  on  suositeltavaa  poistaa  kaasut  ennen  käyttöä  joko  keittämällä, 

ultrasonikoimalla tai kuplittamalla heliumilla. Nykyisissä HPLC-laitteistoissa on usein 

mukana  degaser-yksikkö,  joka  poistaa  ajoliuoksesta  kuplat  käytön  aikana 

pumppaamalla ajoliuoksen ainoastaan kaasua läpäisevän kalvon vieritse, jolloin kalvon 

toisella  puolella  oleva tyhjiö  imaisee ajoliuoksesta mahdolliset  kuplat.  Myös kiinteät 

partikkelit,  kuten  pöly  ja  saostuvat  puskurit,  haittaavat  pumpun  toimintaa,  joten  on 

suositeltavaa  käyttää  suodattimia  ajoliuospulloihin  asennettavien  letkujen  päissä  ja 

mahdollisesti  jopa  suodattaa  ajoliuokset  ennen  käyttöä  sekä  kiinnittää  huomiota 

gradienttiajoissa  muodostuvien  ajoliuosten  koostumukseen  puskurin  saostumisen 

varalta. (Poppe 1992 ss. 166-167)
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Vastapaineeseen P vaikuttavat ajoliuoksen resistanssi Ri ja virtausnopeus F.

P = Ri · F           (XI)

Ajoliuoksen  viskositeetti  vaikuttaa  resistanssiin  ja  siten  vastapaine  riippuu  myös 

ajoliuoksen koostumuksesta. (Poppe 1992 ss. 163)

Ideaalinen  pumppu  kykenisi  tuottamaan  tasaisen  vastapaineesta  riippumattoman 

virtausnopeuden.  Mutta  käytännössä  vastapaineen  noustessa  ajoliuoksen 

kokoonpuristuvuus ja venttiilien vuotaminen (ja itse asiassa myös ajoliuoskammioiden 

seinämien venyminen) aiheuttavat todellisen virtausnopeuden hiipumisen. Ajoliuoksen 

kokoonpuristuvuus aiheuttaa myös sen, että virtausnopeuden ja vastapaineen muutokset 

tapahtuvat  todellisuudessa  pienellä  viiveellä  ja  että  todellisuudessa  virtausnopeus  ei 

koskaan ole  vakio  koko kolonnin  matkalta  vaan  vaihtelee  pituussuunnassa.  Onneksi 

kuitenkin HPLC-laitteistossa vastapaineet ovat yleensä lähes vakiot, joten nämä efektit 

voidaan sisällyttää laitteiston kalibrointiin. (Poppe 1992 ss. 163-166)

HPLC-pumput  ovat  joko mäntä-  tai  ruiskupumppuja.  Nykyisissä  HPLC-laitteistoissa 

käytetään  yleensä  mäntäpumppuja,  sillä  toisin  kuin  ruiskupumput  ne  kykenevät 

pumppaamaan  ajoliuosta  keskeytyksettä.  Mäntäpumppujen  heikkous  on  virtauksen 

pulssittuminen,  mitä  pyritään  tasoittamaan  käyttämällä  vastapaineen  muutoksiin 

reagoivia  pulssinvaimentajia  sekä tietokoneen tahdistamia kaksoissylintereitä.  (Poppe 

1992 ss. 166-167)

Mäntäpumput  voidaan  jakaa  nopeisiin  ja  hitaisiin  mäntäpumppuihin.  Koska 

pulssivaimentajat  toimivat  sitä  paremmin,  mitä  suuremmalla  virtausnopeudella 

operoidaan,  käytetään  nopeissa  mäntäpumpuissa  suurta  iskuntiheyttä  suuren 

virtausnopeuden  saavuttamiseksi.  Lisäksi  pulssivaimennus  on  sitä  parempi,  mitä 

vähemmän virtauksessa on taukoja, joten kaksoissylinteri  parantaa pulssivaimennusta 

entisestään.  Pienet  virtausnopeudet  ovat  nopeiden  mäntäpumppujen  heikkous,  sillä 

matala iskuntiheys  johtaa virtauksen pulssittumiseen.  Hitaat  mäntäpumput ratkaisevat 

tämän ongelman käyttämällä suurempaa sylinterintilavuutta, jolloin sama virtausnopeus 

voidaan  saavuttaa  hitaammalla  sylinterin  liikkeellä.  Tällöin  sylinterin  liike  on 

suurimman osan ajasta lineaarista ja vastapaine tasainen. Sylinterin täytöstä aiheutuva 

pulssiintuminen  pidetään  kurissa  nopealla  täyttöliikkeellä  ja  tietokoneohjattujen 
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kaksoissylinterien yhteistyöllä. (Poppe 1992 ss. 167-168)

Gradienttiajossa  eluentin  koostumusta  muutetaan  ajon  aikana  joko matala-  tai 

korkeapainegradienttilaitteistolla.  Edellisessä  eluentin  koostumus  säädetään  sekoitus-

kammiossa  ennen  kuin  se  imetään  pumppuun.  Jälkimmäisessä  puolestaan  kullekin 

liuottimelle  on  oma  pumppunsa  ja  sekoitus  tapahtuu  korkeapaineessa  pumppujen 

jälkeen. Matalapainegradienttilaitteisto on hinnaltaan edullisempi, mutta sen gradientit 

eivät ole niin tarkkoja kuin korkeapainegradienttilaitteiston. (Poppe 1992 ss. 168-170)

3.2.2 Injektori

Näytteensyöttö tapahtuu yleensä joko automaattisella näytteensyöttäjällä (autosampler) 

tai  manuaalisesti  monitieventtiilin  kautta.  Monitieventtiilin  toimintaa  on 

havainnollistettu  kuvassa  22.  Näytteensyöttövaiheessa  pumppu  pumppaa  eluenttia 

suoraan  kolonniin.  Näyte  injektoidaan  ruiskulla  monitieventtiilin  näytteensyöttö-

silmukkaan (sample loop), jonka tilavuus tunnetaan tarkasti. Kun venttiili  käännetään 

injektioasentoon,  virtaava  eluentti  kulkee  silmukan  kautta  ja  kuljettaa  näytteen 

mukanaan kolonniin. Näytteensyöttö monitieventtiilin avulla on helppoa ja vaivatonta ja 

sillä saavutetaan erittäin tarkat ja toistettavat injektiotilavuudet. (Poppe 1992 ss. 172-

175)

Kuva 22. Kaavakuva injektorin monitieventtiilistä (Poppe 1992 ss. 172).
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Automaattisissa näytteensyöttäjissä on myös edellä kuvatun kaltainen ventiilisysteemi, 

mutta  injektiosta  huolehtii  tietokoneohjatun  robottikäsivarren  päässä  oleva  ruisku. 

Automaattiseen  näytteensyöttäjään  voidaan  ladata  etukäteen  jopa  satoja  näytteitä  ja 

standardeja  septumikorkeilla  varustettuihin  ajopulloihin  (vial)  ja  ajaa  ne  sitten 

automaattisesti tietokoneelle ohjelmoidun ajo-ohjelman avulla. (Poppe 1992 s. 178)

3.2.3 Kolonni

HPLC-laitteistolla  kromatografinen  erottelu  tapahtuu  kolonnissa.  Kolonni  on pakattu 

tiukkaan  pakkausmateriaalilla,  yleensä  hyvin  pienillä  kiinteillä 

stationaarifaasipartikkeleilla,  ja  ajoliuos  pakotetaan  sen  läpi  suurella  paineella. 

Pakkausmateriaalin  ensisijainen  tehtävä  onkin  toimia  tukirakenteena,  joka  kestää 

suurten paineiden aiheuttamaa kovaa mekaanista rasitusta ilman, että romahtaisi kasaan 

tukkien kolonnin. Mikäli stationaarifaasi on pakkausmateriaalin huokosissa paikallaan 

pysyvä  neste,  toimii  pakkausmateriaali  ainoastaan  tukirakenteena.  Mutta  esim. 

adsorptiokromatografian tapauksessa stationaarifaasina toimii pakkausmateriaalin pinta 

tai siihen sidotut funktionaaliset ryhmät. Tällöin pakkausmateriaali on saman aikaisesti 

sekä tukirakenne että itse stationaarifaasi. (Poppe 1992 s. 201)

Kuva 23. Kaavakuva silikapartikkelin pii-happi-verkostosta. Pinnalla silanoliryhmät.

Yleisin pakkausmateriaali on huokoinen silika, joka koostuu kuvan 23 mukaisesti pii- ja 

happiatomien muodostamasta verkostosta (SiO2),  jonka pinnan peittävät hydroksyyli- 

eli  silanoliryhmät  (OH).  Nämä  silanoliryhmät  ovat  hyvin  polaarisia  ja  reaktiivisia. 

Huokoisen silikan tilavuudesta yli  puolet koostuu huokosista ja silikaseinämät näiden 

huokosten  välillä  ovat  hyvin  ohuet.  Tästä  huolimatta  huokoinen  silika  kestää  hyvin 

erittäin  korkeita  paineita  ja  mekaanista  rasitusta.  Silikan  kaikki  huokoset  ovat  myös 

hyvin  linkittyneet  toisiinsa  mahdollistaen  analyyttien  nopean  jakautumistasapainon 
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muodostumisen.  Tämän  lisäksi  pystytään  nykyisin  helposti  valmistamaan  hyvin 

pyöreitä  silikapartikkeleita  ja hyvin  pienellä  partikkelikokojakaumalla,  joten kolonnit 

kyetään pakkaamaan tasaisesti ja tiiviisti.  (Poppe 1992 ss. 201-202)

Silika  kestää  melko  hyvin  myös  erilaisia  kemiallisia  olosuhteita  mahdollistaen 

monenlaisten  ajoliuosten  käytön.  Kemiallinen  sietokyky  on  kuitenkin  myös  silikan 

suurin  heikkous,  sillä  ensinnäkin  emäksisissä  olosuhteissa  (pH  >  8)  silikan  runko 

hydrolysoituu ja liukenee hitaasti pois. Toisekseen silanoliryhmät ovat hyvin polaarisia, 

mitä voidaan pitää etuna esim. normaalifaasi- tai HILIC-menetelmien yhteydessä, mutta 

toisaalta päällystettäessä silika jollain funktionaalisilla ryhmillä jää silanoliryhmiä aina 

vapaaksi  aiheuttaen  sekundaarisia  retentiomekanismeja.  Vaihtoehtoisia 

pakkausmateriaaleja silikalle ovat mm. huokoinen grafiittihiili  ja erilaiset  polymeerit, 

jotka molemmat  sietävät  emäksisiä  olosuhteita,  mutta  jotka toisaalta  eivät  kestä  niin 

hyvin mekaanista rasitusta. (Poppe 1992 s. 202, 207-209)

Silika-  ja  polymeerirakenteita  on  myös  yritetty  yhdistää  siten,  että  saataisiin 

mekaanisesti yhtä kestävä pakkausmateriaali kuin silika, mutta joka kuitenkin sietäisi 

myös  emäksisiä  olosuhteita.  Markkinoille  onkin  saapunut  2000-luvulla  tällaisia 

hydridimateriaaleja, joissa silika-happi-verkoston lomaan on lisätty hiiliatomeja. Näiden 

hydridien on osoitettu kestävän jopa kymmenen kertaa paremmin emäksisiä olosuhteita 

ja korkeita lämpötiloja kuin perinteisen puhtaan silikan. (Wyndham ym. 2003, O'Gara ja 

Wyndham 2006, Grumbach ym. 2008)

Kolonnin pakkausmeteriaalit jaotellaan aktiivisen pinta-alan määrän sekä partikkelien 

koon  ja  huokoskoon  mukaan.  Partikkelien  huokoskoon  valinta  riippuu  analyyttien 

koosta,  sillä  retentoituminen  tapahtuu  pääasiallisesti  partikkelien  huokosissa,  joten 

huokoskoko ei luonnollisesti saa olla pienempi kuin analyyttien koko. Partikkelien koko 

puolestaan vaikuttaa kolonnin erotuskykyyn, sillä mitä pienempi on partikkelien koko, 

sitä  suurempi  on aktiivisen pinta-alan määrä ja sitä pienempi on teoreettisen pohjan 

korkeus H eli sitä tehokkaampi on kolonnin erotuskyky. Mutta toisaalta mitä pienempi 

on partikkelien koko, sitä suurempi on vastapaine,  ja vastaavasti  sitä tehokkaampi ja 

kestävämpi HPLC-pumppulaitteisto vaaditaan. Lisäksi mitä pienempiä ovat kolonnin ja 

muutenkin  koko  HPLC-laitteiston  tilavuudet,  niin  sitä  vähemmän  eluoituvat 

yhdistevyöhykkeet  ehtivät  diffuusion  vaikutuksesta  levitä  ja  sitä  kapeampia  piikkejä 

saadaan.  Ja  käytettäessä  detektorina  massaspektrometria  voidaan  analysoida 



35

luotettavasti  yhä  pienempiä  näytemääriä.  Siten  HPLC-laitteistojen  tuotekehityksessä 

trendinä onkin ollut kehittää yhä kestävämpiä ja tehokkaampia HPLC-laitteistoja, joissa 

tilavuudet  ovat  yhä  pienempiä  sekä  vastaavasti  yhä  pienempiä  kolonneja,  jotka  on 

pakattu  yhä  pienemmillä  partikkeleilla,  jotta  saavutettaisiin  mahdollisimman  tehokas 

erottelu mahdollisimman lyhyessä ajassa. (Poppe 1992 ss. 153-156, 161-162, 202-203, 

Appelblad ym. 2008)

Yleensä partikkelikoko on luokkaa 3-5 μm ja vastaavasti vastapaine korkeintaan n. 400 

bar, mutta viime vuosina on markkinoille tullut kehittyneempiä HPLC-laitteistoja, jotka 

kestävät jopa 1000 bar vastapainetta ja siten partikkelikoko on voitu laskea 1,5-2,5 μm. 

Näitä  uusia  laitteistoja  markkinoidaan mm.  nimellä  UPLC (ultra  performance  liquid 

chromatography). (Majors 2007a, 2007b)

4 POLAARISTEN YHDISTEIDEN HPLC-ANALYTIIKKA

4.1 Käänteisfaasikromatografia

Eri HPLC-menetelmistä käänteisfaasikromatografia on käytetyin. Sillä saadaan hetero-

geenisien  näytteiden  sisältämät  yhdisteet  eroteltua  toisistaan  ja  siinä  käytettävät 

ajoliuokset  soveltuvat  hyvin  MS  detektorin  ionisaatioon.  Menetelmän 

retentiomekanismi  tunnetaan  niin  hyvin,  että  menetelmän  kehitys  on  nopeaa  ja 

hyväksyttäviin  tuloksiin  päästään  varsin  nopeasti.  Käänteisfaasikromatografiassa 

kolonnin stationaarifaasi on pooliton ja ajoliuos on polaarinen, yleensä yhdistelmä vettä 

ja  jotain  poolittomampaa  vesiliukoista  orgaanista  liuotinta,  kuten  asetonitriiliä  tai 

metanolia.  Retentio  perustuu  analyytin  hydrofobisuuteen,  joka  puolestaan  riippuu 

enimmäkseen analyytin hydrofobisesta pinta-alasta, esim. alifaattisen ketjun pituudesta. 

Retentio kasvaa ajoliuoksen poolisuuden kasvaessa eli veden osuuden kasvaessa. Siten 

vähemmän  kokemusta  omaava  menetelmän  kehittäjä  pystyy  helposti  päättelemään 

analyytin  rakenteesta  sopivan  ajoliuos  koostumuksen,  jolla  analyytti  retentoituu 

kohtuullisessa  ajassa.  Yleisimmillä  ajoliuoksilla  kolonni  tasapainottuu  nopeasti  ja 

tuloksena  analyyseistä  saadaan  usein  symmetriset  ja  terävät  piikit  sekä  toistettavat 

retentioajat.  (Neue 1997 ss. 183-191)
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Kuva 24. Kaaviokuva tyypillisestä käänteisfaasikromatografiassa käytetystä stationaari-

faasista: C18-hiilivetyketjut sidottuna kovalenttisesti silika-partikkelin pintaan.

Käänteisfaasikromatografian  heikkoutena  on polaaristen  yhdisteiden  huono kolonniin 

retentoituminen.  Stationaarifaasi  on  useimmiten  silikapohjainen,  johon  on  kuvan  24 

mukaisesti  liitetty  kovalenttisesti  pitkiä  hiilivetyketjuja.  Kuitenkaan  näitä 

hiilivetyketjuja  ei  ole  mahdollista  liittää  kuin  noin  puoleen  kaikista  vieri  vieressä 

olevista  silanoliryhmistä  hiilivetyketjujen  suuren  koon  vuoksi.  Siten  kaikista 

silanoliryhmistä  jopa  puolet  esiintyy  käänteisfaasikolonneissa  ns.  vapaina 

silanoliryhminä,  joista  sitä  useammalla  on  negatiivinen  varaus,  mitä  korkeampi  on 

ajoliuoksen  pH.  Niinpä  kationisilla  analyyteillä  esiintyy  piikin  häntimistä  niiden 

retentoituessa  voimakkaasti  ioninvaihtovuorovaikutuksilla  vapaiden  silanoliryhmien 

kanssa.  Tätä  on  pyritty  estämään  uusimmissa  kolonneissa  endcapping-tekniikalla  ja 

toisaalta säätämällä ajoliuoksen pH matalaksi lisäämällä happoa ja siten protonoimalla 

vapaat silanoliryhmät neutraaleiksi (Neue 1997 ss. 191-196). Valitettavasti tällöin myös 

emäksiset  analyytit  protonoituvat  kationeiksi,  jolloin  niiden  polaarisuuden  kasvaessa 

retentio heikkenee ja ne eluoituvat lähes välisijatilavuudessa. Näytteen ollessa riittävän 

yksinkertainen  ei  tästä  välttämättä  ole  haittaa  käytettäessä  detektorina  tandem-

massaspektrometria,  sillä  se  on  erittäin  selektiivinen  ja  tunnistaa  analyytin  suurella 

varmuudella  useiden  muiden  joukosta.  Hetorogeenisiä  näytteitä  analysoitaessa 

välisijatilavuudessa  eluoituu  useita  yhdisteitä  ja  näytteen  mahdollisesti  sisältämiä 

suoloja samanaikaisesti.  Tämä aiheuttaa ESI-ionisaatiossa ionisupressiota (Buhrmann 

ym. 1996, Matuszewski ym. 1998, King ym. 2000, Mallet ym. 2004). Vaste vääristyy 

sillä muut yhdisteet kilpailevat ja ainakin osittain syrjäyttävät analyytin ionisoitumisessa 

ja  kaasufaasiin  siirtymisessä.  Lisäksi  polaaristen  suolojen  korkea  pintajännitys 

vaikeuttaa  analyytin  siirtymistä  nestefaasista  kaasufaasiin  ja  niiden  korkea 

sähkönjohtokyky  aiheuttaa  epävakautta  sähkösumutukseen  (Apffel  ym.  1995, 

Kuhlmann ym. 1995).
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Käänteisfaasikromatografiassa ajoluoksen eluointivoimakkuus voidaan laskea matalaksi 

vähentämällä  orgaanisen  liuottimen  osuutta  ajoliuoksessa  (<  10  %),  jolloin  erittäin 

polaariset  analyytit  retentoituvat  paremmin kolonniin.  Tällöin  ajoliuos koostuu lähes 

pelkästään  vedestä,  mikä  johtaa  liukoisuusongelmiin  poolittomimmilla  yhdisteillä  ja 

lisäksi mahdolliseen stationaarifaasin kuivumiseen (dewetting) eli faasin luhistuminen 

(phase  collapse).  Tämä  johtuu  klassisen  selityksen  mukaan  erittäin  hydrofobisten 

hiilivetyketjujen lakoamisesta (Gilpin ym. 1982, Yang ja Gilpin 1987). Hiilivetyketjut 

pyrkivät minimoimaan pintaenergiansa eli vuorovaikutuksensa veden kanssa ja tapahtuu 

itsejärjestäytyminen,  jossa  lopunkin  orgaanisesta  liuottimesta  karatessa  pois 

hiilivetyketjut  väleistä  ne  kietoutuvat  kylki  kylkeen  toistensa  kanssa.  Veden  suuren 

pintajännityksen  vuoksi  se  tunkeutuu  huonosti  hiilivetyketjujen  väliin  ja  siten 

polaarisilla analyyteillä on vähemmän vuorovaikutuspinta-alaa stationaarifaasin kanssa, 

jolloin  kromatografinen  suorituskyky  heikkenee  huomattavasti  –  retentio  ja 

toistettavuus heikkenevät ja piikit häntivät (Kazakevich ym. 2001).

Vaikka stationaarifaasin luhistumisesta on paljon spekuloitu, ei sen tarkkaa mekanismia 

vielä tunneta. Klassisen selityksen kanssa ristiriidassa on mm. Kazakevich ym. (2001) 

tekemien  havaintojen  mukaan  silikapohjaan  sidotut  hiilivetyketjut  ovat  aina 

luhistuneessa tilassa riippumatta orgaanisen liuottimen osuudesta ajoliuoksessa. Doylen 

ym.  (1997)  ja  Henryn  ym.  (2003)  tekemien  spektroskoppisten  tutkimusten  mukaan 

ajoliuoksen  koostumuksen  muutokset  eivät  vaikuta  hiilivetyketjujen  konformaatioon. 

Walter ym. (2005) tekemien havaintojen mukaan stationaarifaasin luhistuminen riippuu 

silikapohjaisen  tukirakenteen  huokoskoosta  sekä ajoliuoksen paineesta  ja  he esittivät 

siten  ilmiön  taustalla  olevan  ajoliuoksen  purkautumisen  ulos  silikapartikkelien 

huokosista.  Tällöin  retentio  heikkenee,  koska  ajoliuos  ei  ole  enää  kosketuksessa 

silikapartikkelien  huokoiseen  sisäpintaan,  joka  muodostaa  suurimman  osan 

stationaarifaasin  pinta-alasta.  Saman suuntaisiin  tuloksiin  päätyivät  myös  Nagae ym. 

(2002) sekä Bidlingmeyer ja Broske (2004) omissa tutkimuksissaan. Kolonni voidaan 

siten  palauttaa  stationaarifaasin  luhistumisesta  ennalleen  joko  huuhtelemalla  pitkään 

orgaanisella  liuottimella,  jolloin  orgaaninen  liotin  palaa  huokosiin,  tai  sitten  kovalla 

paineella, joka pakottaa hyvinkin vesipitoisen ajoliuoksen silikapartikkelien huokosiin 

(Walter ym. 2005).

Stationaarifaasin  luhistumiselle  ovat  alttiita  etenkin  sellaiset  stationaarifaasit,  joissa 

silikapohjaan on sidottu kovalenttisesti hyvin pitkiä hiilivetyketjuja hyvin tiheään. Sen 
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sijaan  stationaarifaasin  luhistumisesta  eivät  niinkään  kärsi  vähemmän  tiheät  ja 

hiilivetyketjuiltaan lyhyemmät stationaarifaasit, koska niiden vähemmän peitossa olevat 

vapaat  silanoliryhmät  luultavasti  edesauttavat  veden  oleskelua  silikapartikkelien 

huokosissa. Tästä mallia ottaen on kehitetty stationaarifaasin kuivumiselle vähemmän 

alttiita  stationaarifaaseja,  joissa  kuhunkin  silikapohjaan  sidottuun  hiilivetyketjuun  on 

lisätty polaarinen ryhmä väliin (polar-embedded) tai käytetty vapaiden silanoliryhmien 

sulkemiseen  polaarisen  ryhmän  sisältäviä  lyhyitä  hiilivetyketjuja  (polar-endcapped). 

Nämä  uudentyyppiset  stationaarifaasit  tuottavat  kuitenkin  heikomman retention  kuin 

perinteiset  RPLC-stationaarifaasit  eivätkä  ne  paranna  erittäin  polaaristen  yhdisteiden 

retentiota. (Layne 2002)

4.2 Normaalifaasikromatografia

Perinteinen  vaihtoehto  polaaristen  analyyttien  HPLC-analytiikkaan  on  ollut 

normaalifaasikromatografia,  joka  menetelmänä  on  vanhempi  kuin  käänteisfaasi-

kromatografia.  Siinä  stationaarifaasi  on  polaarinen  ja  ajoliuos  täysin  vedetön 

poolittomien orgaanisten liuottimien seos. Menetelmän heikkous on juuri vedettömyys, 

sillä jo pienikin määrä vettä ajoliuoksessa aiheuttaa epätoistettavuutta mittaustuloksissa. 

Lisäksi  vedettömät,  hyvin  poolittomat  ajoliuokset  eivät  tee  analyyttien  ionisaatiota 

helpoksi ja siten menetelmä ei sellaisenaan sovellu ESI-MS-tekniikalle. (Neue 1997 ss. 

164-171)

4.3 Ioninvaihtokromatografia

Ioninvaihtokromatografiassa  stationaarifaasi  on  pinnoitettu  joko  kationeilla  ja 

anioneilla,  jolloin  vastakkaisesti  varautuneet  analyytti-ionit  retentoituvat  siihen  ioni-

ioni-vuoro-vaikutuksilla.  Menetelmä  antaa  hyvän  retention  ainoastaan  ionisille 

yhdisteille  eikä  siten  ole  niin  selektiivinen  kuin  käänteisfaasikromatografia. 

Normaalifaasikromatografian  tavoin  ei  myöskään  ioninvaihtokromatografia  ole 

sellaisenaan  yhteensopiva  MS-tekniikan  kanssa  johtuen  eluointivoimakkuuden 

kasvattamiseen käytetyistä haihtumattomista suoloista. (Neue 1997 ss. 224-233)
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4.4 Ioniparimenetelmä

Käänteisfaasikromatografian  ajoliuos  soveltuu  erinomaisesti  käytettäväksi  MS-

tekniikan yhteydessä ja siten onkin ollut luonnollista etsiä uusien HPLC-menetelmien 

sijaan keinoja parantaa polaaristen yhdisteiden retentiota käänteisfaasikromatografialla. 

Se  onnistuu  joko  derivatisoimalla  eli  tekemällä  analyytistä  kemiallinen  johdos  tai 

ioniparimenetelmällä, jossa käänteisfaasikromatografian retentiovoimakkuutta ionisille 

analyyteille parannetaan lisäämällä ajoliuokseen vastakkaisesti  varautuneita ioneja eli 

ns.  ioniparireagenssia.   Tällöin  myös  näiden  ionisten  analyyttien  kromatografisten 

piikkien muoto paranee ja käänteisfaasikromatografian selektiivisyys muuttuu. Ionipari-

reagenssin suhteen vastakkaisesti varautuneiden yhdisteiden retentio kasvaa ja saman-

varauksisten  pienenee,  kun taas  neutraalien  retentio  pysyy  muuttumattomana.  (Neue 

1997 ss. 209-211)

Ioniparireagenssit kuuluvat ajoliuoksen lisäaineisiin (eng. mobile phase additives), joilla 

pyritään  ajoliuoksen  olosuhteita  muuttamalla  parantamaan  nestekromatografian  ja/tai 

detektion  suorituskykyä.  Perinteisesti  kationisille  analyyteille  on  käytetty  ionipari-

reagensseina erittäin hydrofobisia  huonosti haihtuvia  alkyylisulfonaatteja ja anionisille 

puolestaan tetra-alkyyliammoniumsuoloja. Nämä eivät kuitenkaan sovellu käytettäväksi 

massaspektrometrian  yhteydessä  ja  siksi  nykyisin  ioniparireagensseina  käytetään 

paremmin haihtuvia yhdisteitä.(Neue 1997 ss. 209-211)

Täyttä  yksimielisyyttä  ioniparikromatografian  retentiomekanismista  ei  ole,  vaikka 

aihetta on tutkittu jo 1970-luvun lopulta lähtien. Tuolloin Horvath ym. (1977) esittivät, 

että on olemassa kaksi retentiomekanismia,  jotka selittävät  varautuneiden analyyttien 

retention paranemisen  käänteisfaasikromatografiassa lisättäessä ajoliuoksiin vastakkai-

sesti  varautuneita  ioneja.  Joko  kyseessä  on  dynaaminen  ioninvaihtotapahtuma 

stationaarifaasin  pinnalla  tai  neutraalien  ioniparien  muodostuminen  ajoliuoksessa. 

Edellisessä hydrofobinen ioniparireagenssi adsorboituu ensin stationaarifaasiin luoden 

sille  varautuneen  pinnan,  johon  analyytti-ioni  retentoituu  ioninvaintokromatografian 

tavoin. Jälkimmäisessä puolestaan ioniparireagenssi muodostaa ajoliuoksessa analyytti-

ionien kanssa neutraaleja ionipareja,  jotka siten retentoituvat  paremmin poolittomaan 

stationaarifaasiin.

Mutta tuolloin 1970- ja 1980-luvuilla ioniparireagensseina käytettiin lähes yksinomaan 
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erittäin  hydrofobisia  alkyylisulfonaatteja,  jotka  takertuivat  voimakkaasti  stationaari-

faasiin  ja  siten  myös  hankaloittivat  kolonnin  puhdistamista.  Niinpä  yleinen  suositus 

olikin  omistaa  käytetty  kolonni  pelkästään  ioninvaihtomenetelmälle  kuin  yrittää 

puhdistaa  sitä  muuta  käyttöä  varten.  Ioniparireagensseina  ovatkin  2000-luvulla 

yleistyneet  hyvin  haihtuvat  pienet  hydrofiiliset  yhdisteet  ja  niiden  vaikutus 

retentiomekanismiin on ollut viime aikoina monen tutkimuksen kohteena. (Neue 1997 

ss. 209-211)

Dai ym. (2005a, 2005b) mittasivat kapillaarielektroforeettisesti ioniparinmuodostumis-

vakiot  pienille  hydrofiilisille  ioniparireagensseille  ja  todistivat  siten,  että  pH-arvon 

ollessa  välillä  4-5  vallitseva  retentiomekanismi  on  ioniparien  muodostuminen 

ajoliuoksessa. Lisäksi he havaitsivat, että alle puolet ionipari-reagenssista oli sitoutunut 

ajoliuoksessa ionipareihin yleisesti käytetyillä ionipari-reagenssikonsentraatioilla (< 100 

mM).  Sen  sijaan  pH-arvossa  2  havaittiin  myös  ioniparireagenssien  adsorptiota 

stationaarifaasin  pinnalle,  joten  sekä  ioniparien  muodostuminen  ajolioksessa  että 

ioninvaihtotapahtuma  stationaarifaasin  pinnalla  vaikuttavat  retention  paranemiseen 

ioniparimenetelmässä  ja  niiden  keskinäinen  suhde  riippuu  sekä  analyytistä  että 

käytetyistä kromatografiaolosuhteista eli stationaarifaasista ja ajoliuoksesta, etenkin sen 

pH-arvosta.

Ioniparireagenssien käytön myötä ei parane ainostaan ionisten analyyttien retentio, vaan 

samalla paranee kromatografisten piikkien symmetria. Ilman ioniparireagenssin käyttöä 

varautuneet  analyytit  ylikuormittavat  useimmat  käänteisfaasikolonnit  pieninäkin 

pitoisuuksina,  jolloin  analyytti-ionien  piikit  häntivät  ja  ovat  leveämpiä  kuin 

neutraaleiden  analyyttien  piikit.  McCalley  (2003)  osoitti,  että  ajoliuoksen  korkea 

ionivahvuus  ja  vahvat  ioniparireagenssit  kasvattavat  merkittävästi  käänteisfaasi-

kolonnien  kuormituskapasiteettia,  jolloin  samalle  näytemäärälle  saadaan  paljon 

suurempi teoreettisten pohjien lukumäärä ja siten terävämmät symmetriset piikit.

Ioniparireagenssin  konsentraation  valitsemisessa  on  kyse  kompromissista.  Toisaalta 

tarvitaan  riittävän  suuri  konsentraatio,  jotta  kromatografia  paranee,  mutta  toisaalta 

riittävän  pieni,  jotta  ESI-ionisaatio  ei  heikkene  liikaa  ionisupression vuoksi  (Law ja 

Temesi  2000,  Garcia  ym.  2002).  Tämä  MS-detektion  heikkeneminen  suurella 

ioniparikonsentraatiolla johtuu sähkösumutusionisaation ionisuppressiosta (Garcia ym. 

2002).
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On olemassa myös ioniparireagenssin konsentraatiosta riippumatonta ionisuppressiota. 

Hyvin  voimakkaat  ioniparireagenssit  muodostavat  analyytin  kanssa  niin  voimakkaan 

ioniparisidoksen,  ettei  ESI-ionisaatio  kykene  irrottamaan  niitä  toisistaan  vaan  ne 

siirtyvät  kaasufaasiin neutraalina ioniparina, jolloin analyytti  ei etene MS-detektorille 

(Apffel  ym.  1995,  Kuhlmann  ym.  1995).  Tällaisia  hyvin  voimakkaita  ionipari-

reagensseja ovat mm. pienet perfluoratut karboksyylihapot, kuten trifluorietikkahappo 

(TFA). Hyvin haihtuvien massaspektrometrialle otollisten ioniparireagenssien joukossa 

trifluorietikkahapon  kationisten  analyyttien  retentiota  ja  piikin  muotoa  parantavat 

ominaisuudet  ovat erinomaiset,  mutta  sen aiheuttama ionisuppressio on haasteellinen 

ongelma.  Viime  vuosina  on  yritetty  löytää  vaihtoehtoisia  ioniparireagensseja 

trifluorietikkahapon  korvaajaksi  (Gao ym.  2006)  ja  toisaalta  kehitetty  keinoja,  joilla 

trifluorietikkahapon ionisuppressiota voitaisiin hillitä (Shou ja Naidong 2005).

5 HYDROFIILINEN-VUOROVAIKUTUS-KROMATOGRAFIA, 
HILIC

Hydrofiilisessä-vuorovaikutus-kromatografiassa,  HILIC, stationaarifaasi  on polaarinen 

ja ajoliuos on sitä hydrofobisempi. Ajoliuoksen voimakkaammin eluoiva komponentti 

on vesi, jonka osuus seoksesta on yleensä n. 5 – 40 %. Suurin osa ajoliuoksesta koostuu 

vähemmän hydrofiilisesta orgaanisesta liuottimesta, esim. asetonitriilistä. Siten HILIC 

muistuttaa stationaarifaasinsa suhteen normaalifaasikromatografiaa, mutta ajoliuoksensa 

ja retentiomekanisminsa suhteen käänteisfaasikromatografiaa. Niinpä sitä kutsutaankin 

myös “käänteiseksi käänteisfaasi-kromatografiaksi”. (Hemström ja Irgum 2006)

Alpert otti termin HILIC käyttöön vuonna 1990 (Alpert 1990), mutta itse asiassa tämä 

menetelmä oli ollut käytössä jo pitkään ennen tätä. Jo vuonna 1951 Gregor ym. esittivät 

teoriansa ioninvaihtoresiinien pinnalle kertyvästä paikallaan seisovasta vesikerroksesta 

(Gregor  ym.  1951)  ja  seuraavana  vuonna  Samuelson  ja  Sjöström  käyttivät 

monosakkaridien erottelussa ioninvaihtokolonnia ja 99,5 % etanolista puhtaaseen veteen 

asteittain vaihtuvaa gradientti ajoa (Samuelson ja Sjöström 1952). Rückert ja Samuelson 

esittivät  vuonna  1954  vesikerroksen  retentoivan  varauksettomia  analyyttejä 

ioninvaihtoresiineillä (Rückert ja Samuelson 1954). Vuodesta 1975 lähtien menetelmää 

on käytetty sokerianalytiikassa (Linden ja Lawhead 1975, Palmer 1975) ja Rabel ym. 

esittivät  vuonna  1976  ensimmäisinä  kyseessä  olevan  normaalifaasikromatografian 
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muunnoksen (Rabel ym. 1976).

Vaikka HILIC-menetelmää on käytetty jo pidemmän aikaa sokerianalytiikassa, yleistyi 

sen käyttö  muiden polaaristen yhdisteiden  analytiikassa  vasta  2000-luvulle  tultaessa. 

HILIC-menetelmää  onkin  käytetty  mm.  pienten  polaaristen  yhdisteiden,  biologisten 

näytteiden, lääkeaineiden, antibioottien, huumausaineiden, elintarvikkeiden, myrkkyjen, 

synteettisten  polymeerien,  triterpeeni-  ja  steroidityyppisten  glykosidien,  glykaanien, 

glykopeptidien,  aminohappojen,  peptidien,  proteiinien  ja  metaboliittien  analytiikassa. 

Kattavan  katsauksen  näistä  kaikista  tarjoaa  Hemströmin  ja  Irgumin  review-artikkeli 

(Hemström ja Irgum 2006).

5.1 Retentiomekanismi

Alpert  (1990)  päätteli  HILIC-tekniikan  retentiomekanismina  olevan 

jakautumismekanismin (eng.  partition)  eli  analyytin  jakautumisen kahden nestefaasin 

välillä.  Polaarisen  stationaarifaasin  pinnalle  kertyneen  osittain  paikallaan  pysyvän 

vesikerroksen ja suhteellisen hydrofobisen osittain vettä sisältävän ajoliuoksen välillä. 

Siten  se  eroaisi  samanlaisia  stationaarifaaseja  hyödyntävästä 

normaalifaasikromatografiasta,  jossa  retentio  perustuu  analyytin  adsorptioon 

ajoliuoksen ja kolonnin stationaarifaasin välillä. Alpert perusteli tätä HILIC-tekniikan 

jakautumismekanismia  viittaamalla  Verhaarin  ja  Kusterin  (1982),  Orthin  ja 

Engelhardtin  (1982) sekä Nikolovin ja Reillyn  (1985) polaarisilla  stationaarifaaseilla 

tekemiin  hiilihydraattien  erotteluihin  ja  veden  retentiokokeisiin,  joissa  kaikissa  oli 

päädytty jakautumismekanismiin,  sekä HILIC-tekniikan samankaltaisuudella Müllerin 

ja  Kutemeierin  (1982,  1986a,  1986b)  ja  Albertssonin  (1986)  veden-kaksoisfaasi-

jakautumisjärjestelmästä kromatografiaan tekemän laajennuksen kanssa.

Review-artikkelissaan  Hemström  ja  Irgum  (2006)  myöntävät  Alpertin  viittaamien 

artikkelien perusteella olevan selvää, että HILIC-tekniikassa stationaarifaasin pinnalla 

on paikallaan  pysyvä  vesikerros,  mutta  kyseenalaistavat  artikkelien  kyvyn  perustella 

jakautumis-mekanismia.  Verhaarin  ja  Kusterin  (1982)  tutkimuksessa  ei  tutkittu  itse 

retentiomekanismia  vaan  viitattiin  Samuelsonin  (1969)  tekemiin  sokeritutkimuksiin, 

jotka  oli  tehty  ioninvaihtokolonneilla  eikä  silikakolonneilla.  Orthin  ja  Engelhardtin 

(1982) tutkimuksessa käsiteltiin retentiomekanismia,  mutta  päädyttiin  vain toteamaan 
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retention  perustuvan  polaarisiin  vuorovaikutuksiin  ottamatta  kantaa  retentio-

mekanismista.  Nikolov  ja  Reilly  (1985)  puolestaan  yhdistivät  kahdeksan  muun 

tutkimuksen  retentiotulokset  ja  osoittivat  niiden  perusteella  retention  kasvavan 

sokereiden koon ja hydrofiilisyyden funktiona, mikä ei myöskään puolla yksiselitteisesti 

jakautumismekanismia.  Müllerin  ja  Kutemeierin  (1982,  1986a,  1986b)  veden-

kaksoisfaasi-jakautumisjärjestelmän laajennuksesta kromatografiaan Hemströn ja Irgum 

(2006) toteavat olosuhteiden eroavan niin paljon HILIC-tekniikasta, ettei sen perusteella 

voi  päätellä  HILIC-tekniikan  retentiomekanismin  tyyppiä.  Alpert  (1990)  totesikin 

artikkelissaan HILIC-tekniikan retentiomekanismin olevan vielä hieman epämääräinen 

ja  lisätutkimuksia  kaivattavan  sen  lopullisen  luonteen  selvittämiseksi.  Useimmat 

myöhemmät Alpertin artikkeliin viittaavat HILIC-tutkimukset ovat ohittaneet Alpertin 

epäilyt ja hyväksyneet jakautumismekanismin sellaisenaan.

Hemströmin  ja  Irgumin  pyrkivät  review-artikkelissaan  saamaan  selvyyden  HILIC-

tekniikan  retentiomekanismista  ottamalla  uudelleen  tarkasteluun  muutamien 

myöhempien HILIC-artikkelien retentiomekanismia koskevat tulokset.  Normaalifaasi-

kromatografiassa retentiota kuvaa Snyder-Soczewinski-yhtälö (Snyder 1974, Snyder ja 

Poppe 1980):

log k = log kB – n log XB           (XII)

missä  B  tarkoittaa  ajoliuoksen  voimakkaammin  eluoivaa  komponenttia  eli  HILIC-

tekniikan  tapauksessa  vettä,  n  analyyttimolekyylien  stationaarifaasin  pinnalta 

syrjäyttämien vesimolekyylien lukumäärää, kB retentiotekijää k ajoliuoksen koostuessa 

100  %  vedestä  ja  XB veden  mooliosuutta  ajoliuoksessa  tai  approksimaationa 

tilavuusprosenttia.

Näin  ollen  mikäli  retentiomekanismi  on  adsorptio  pitäisi  tuloksena  olla  suora  viiva 

piirrettäessä kuvaaja log k:sta log XB:n funktiona. Hemström ja Irgum piirsivätkin siten 

useiden aikaisempien HILIC-artikkelien pohjalta nämä kuvaajat, mutta tulokset olivat 

ristiriitaisia eikä täyttä varmuutta retentiomekanismista saavutettu tälläkään tavalla. He 

epäilivät ristiriitaisten tulosten johtuvan siitä, ettei HILIC-retentiossa ole kyseessä täysin 

puhdas jakautumis- tai adsorptiomekanismi vaan ehkä monimutkainen yhdistelmä näistä 

sekä  joissain  tapauksissa  myös  ionisista  vuorovaikutuksista  esim.  vapaiden  silanoli-

ryhmien kanssa.
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5.2 Stationaarifaasit

HILIC-tekniikassa  käytetään  samoja  polaarisia  stationaarifaaseja  kuin  normaalifaasi-

kromatografiassa, mm. käsittelemätöntä silikafaasia sekä kemiallisesti sidottuja amino-, 

amidi-, syano-, dioli-, polyoli-, karbamaatti- ja zwitter-ionisia faaseja (Jandera 2008). 

Koska HILIC-tekniikassa retentiomekanismi ei ole puhdas partitio vaan siihen liittyy 

adsorptio-  ja  ioni-ioni-vurovaikutuksia,  voidaan  tähän  multimodaaliseen  retentio-

mekanismiin vaikuttaa stationaarifaasin valinnalla.

Käsittelemätön  silika  on  käytetyin  ja  yleensä  myös  edullisin  vaihtoehto  stationaari-

faasiksi.  Kemiallisesti  sidotuista faaseista saattaa jossain olosuhteissa irrota ligandeja 

aiheuttaen  vuotoa,  joka  havaitaan  detektorilla  kohonneena  taustakohinana,  mutta 

käsittelemättömällä  silikafaasilla näin ei voi käydä.  Silikapartikkelit  koostuvat pii-  ja 

happiatomien  verkostosta,  jonka  pinta  on  polaaristen/happamien  hydroksyyli-  eli 

silanoliryhmien  (–Si-OH)  peittämä.  Silikapartikkelien  mekaaninen  kestävyys  on 

erinomainen, samoin erilaisten liuottimien sietokyky.  Sen sijaan emäksiset olosuhteet 

ovat silikan heikkous,  sillä korkeassa pH-arvossa (pH > 8) silikapartikkelien rungon 

liukeneneminen  nopeutuu  merkittävästi.  Tätä  vajetta  on  pyritty  korjaamaan  ns. 

hydridimateriaaleilla,  joissa  silikarungon  lomaan  on  lisätty  hiiliatomeja  tuomaan 

parempaa  sietokykyä  emäksisiä  olosuhteita  vastaan  (Wyndham ym.  2003,  O'Gara ja 

Wyndham 2006, Grumbach ym. 2008).

Eri silikakolonnit saattavat erota paljonkin toisistaan sen mukaan, onko niiden raaka-

aineena  käytetty  synteettisesti  valmistettua  vai  luonnonsilikaa.  Lisäksi  vaikutusta  on 

myös sillä, mistä luonnonsilika on peräisin ja millä menetelmällä synteettinen silika on 

valmistettu.  Ensimmäisen  sukupolven  eli  tyypin  A  silikakolonnit  valmistettiin 

saostamalla  luonnonsilikasta  ja  ne  kärsivät  silikapartikkelien  epäsäännöllisestä 

muodosta, happamuudesta ja metallikontaminaatiosta. Siksi kromatografian erotuskyky 

oli heikko, mittaustulosten toistettavuus huono ja piikit häntivät. Toisen sukupolven eli 

tyypin B silikakolonneissa sen sijaan kiinnitettiin huomiota silikan puhtauteen päästen 

lähes  kokonaan  eroon  silikafaasin  metallikontaminaatioista.  Tästä  seurauksena 

kromatogrammien  piikit  olivat  symmetrisempiä  ja  kolonnit  sietivät  paremmin 

neutraaleja  ja  heikosti  emäksisiä  olosuhteita.  Lisäksi  synteettisesti  valmistetut 
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tasalaatuisen  pyöreät  ja  tiiviimmin  pakatut  silikapartikkelit  pidensivät  kolonnien 

käyttöikää  ja  paransivat  erotuskykyä  ja  toistettavuutta  Viime  vuosina  markkinoille 

ilmaantuneissa tyypin C silikakolonneissa lähes kaikki silikapartikkelien pinnalla olevat 

polaariset silanoliryhmät (–Si-OH) on korvattu poolittomilla hydrideillä (–Si-H), joten 

silikafaasin pinnalle ei muodostu vesikerrosta ja tätä uutta silikafaasia onkin käytetty ns. 

vesi-normaalifaasikromatografiassa, ANP, jota veden läsnäolo ajoliuoksessa ei haittaa 

samalla tavalla kuin perinteistä normaalifaasikromatografiaa (Pesek ja Matyska 2006, 

2007a, 2007b).

McCalley  (2007)  vertasi  useita  tyypin  B  silikakolonneja  polaaristen  emäksisten 

yhdisteiden  erotteluun  HILIC-menetelmällä  ja  havaitsi  erotuskyvyn  olevan  parempi 

kuin  käänteisfaasimenetelmässä,  mutta  ei  havainnut  merkittäviä  eroja  eri 

silikakolonnien välillä. Aiemmin Olsen (2001) oli vertaillut eri silikakolonneja HILIC-

menetelmällä ja havainnut huomattavia eroja kolonnien selektiivisyydessä ja piikkien 

muodossa, mutta tämä johtui luultavasti siitä, että vertailussa oli mukana myös tyypin A 

silikakolonneja.

Grumbach  ym.  (2008)  vertasivat  perinteistä  silikakolonnia  (partikkelikoko  3  μm)  ja 

uutta  hydridisilikakolonnia  (1,7  μm)  HILIC-menetelmällä  ja  totesivat 

hydridisilikakolonnin käyttöiän olevan pidempi. Lisäksi pienempi partikkelikoko tuotti 

kapeammat piikit ja paremman ESI-MS-vasteen.

Silikan pintaan voidaan helposti  sitoa kemiallisesti  erilaisia  ligandeja johtuen pinnan 

hydroksyyliryhmien  reaktiivisuudesta.  Näitä  kemiallisesti  sidottuja  faaseja  ovat  mm. 

amino  (esim.  aminopropyyli,  –Si-CH2-CH2-CH2-NH2),  dioli  (esim.  2,3-

dihydroksipropyyli,  –Si-CH2-CHOH-CH2OH),  syano  (esim.  syanopropyyli,  –Si-CH2-

CH2-CH2-CN)  ja  amidi  (esim.  karbamoyyli,  –Si-CO-NH2)  faasit.  Silikafaasia 

käytettäessä  emäksisillä  analyyteillä  saattaa  ilmetä  ioni-ioni-vuorovaikutuksia 

negatiivisesti  varautuneiden  silanoliryhmien  kanssa  aiheuttaen  piikkien  häntimistä. 

Aminofaaseilla  vastaavasti  hapot  saattavat  retentoitua  voimakkaasti  positiivisesti 

varautuneiden  aminoryhmien  vuoksi.  Lisäksi  aminofaaseilla  saattaa  ilmetä  edellä 

mainittua ligandien vuotoa ja joillain puskuriliuoksilla kolonnin tasapainotus voi olla 

hyvin hidasta (Oyler ym. 1996, Olsen 2001). Diolifaasi on myös hyvin polaarinen eikä 

sisällä  ionisoituvia  ryhmiä  mahdollisten  vapaiden  silanoliryhmien  lisäksi.  Se  myös 

mahdollistaa  analyyttien  adsorption  vetysidoksilla  (Wang  ym.  2005).  Sen  sijaan 
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syanofaasi ei tarjoa mahdollisuutta vetysidoksiin ja onkin melko poolittomana heikko 

vaihtoehto  HILIC-faasiksi  (Yoshida ja  Okada 1999).  Amidifaaseilla  ei  aminofaasien 

tavoin  ole  emäksisiä  taipumuksia,  joten  retentio  riippuu vähemmän ajoliuoksen  pH-

arvosta.  Markkinoilta  löytyykin  monenlaisia  amidifaaseja,  kuten  poly-(2-

hydroksietyyli-aspartamidi)-  ja karbamoyylisilika-faasit  (Yoshida 1997, Karlsson ym. 

2005, Curren ja King 2002).

Käsittelemätön silikafaasi on polaarisempi kuin siihen kemiallisesti sidotut faasit, mutta 

ioninvaihtofaasit pysyvine varauksineen ovat vielä silikafaasiakin polaarisempia. Niinpä 

ei liene yllätys,  että ioninvaihtofaaseja on käytetty jo 1960-luvulla neutraalien,  mutta 

hyvin  hydrofiilisten  sakkaridien  erottelussa  HILIC-menetelmällä  (Samuelson  ja 

Swenson  1962,  1963).  Retentiomekanismi  on  tällöin  luultavasti  sekoitus 

ioninvaihtomekanismista  ja  HILIC-tekniikan  vesi-vesi-partitiomekanismista.  HILIC-

menetelmälle  on myös varta vasten kehitetty zwitter-ioninen  betaiinisulfonaattifaasi, 

jossa  kuvan  25  mukaisesti  on  samassa  ligandissa  pH-arvosta  riippumatta  sekä 

positiivinen että negatiivinen varaus. Tällöin ligandin kokonaisvaraus on nolla, joskin 

faasin pinnalla on hienoinen negatiivinen kokonaisvaraus johtuen siitä, että negatiivinen 

sulfonaattiryhmä  on kauempana  silikan  pinnasta  kuin  positiivinen  ammoniumryhmä. 

Näin  ollen  ioninvaihto  on  vähäistä  verrattuna  partitioon.  Vastakkaisesti  varautuneet 

ligandit  peittävät  vapaat  silanoliryhmät  erittäin  tehokkaasti,  joten  ioninvaihdon  on 

zwitter-ionisella  faasilla  havaittu  olevan  jopa  vähäisempää  kuin  käsittelemättömällä 

silikalla tai kemiallisesti sidotuilla faaseilla (Guo ja Gaiki 2005).

Kuva 25. Kaavakuva zwitter-ionisesta betaiinisulfonaattifaasista.

5.3 HILIC-tekniikan edut

HILIC-tekniikalla  on  puolellaan  monia  etuja  verrattuna  perinteisiin  normaali-  ja 

käänteisfaasitekniikoihin. Useimmat näistä eduista selittyvät ajoliuoksella, jossa toisin 
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kuin  normaalifaasikromatografiassa  on  vettä,  mutta  kuitenkin  toisin  kuin 

käänteisfaasikromatografiassa, tämän veden osuus on varsin vähäinen.

Eluointijärjestys on HILIC-tekniikalla lähes täysin käänteinen verrattuna käänteisfaasi-

kromatografiaan (Alpert 1990), joten juuri käänteisfaasikromatografialle ongelmalliset 

yhdisteet  retentoituvat  erinomaisesti  HILIC-tekniikalla  (Wang  ym.  2005).  Tämän 

ortogonaali-suuden ansiosta voidaan nämä kromatografiset  erottelut  yhdistämällä,  ns. 

2D-LC,  saavuttaa  erinomainen  erottelukyky  erittäin  monimutkaisillekin  näytteille 

(Jandera  ym.  2006).  MS-vaste  on  HILIC-tekniikalla  parempi  kuin 

käänteisfaasikromatografiassa,  koska  ajoliuoksen  pintajännitys  on  pienempi  ja  siten 

ajoliuoksen haihtuvuus on ESI-ionisaatiossa tehokkaampaa (Grumbach ym. 2004).

Ajolioksen  viskositeetti  on  HILIC-tekniikalla  pienempi  kuin  käänteisfaasi-

kromatografiassa.  Siten  saavutetaan  lyhyemmät  ajoajat  käyttämällä  suurempaa 

virtausnopeutta  (Shou  ym.  2002).  Lisäksi  ajoliuoksen  diffusiviteetti  on  HILIC-

tekniikalla parempi kuin käänteisfaasikromatografiassa, joten suurilla virtausnopeuksilla 

retentio on parempi kuin vastaavilla virtausnopeuksilla käänteisfaasikromatografiassa.

Suurimmaksi  osaksi  orgaanisesta  liuottimesta  koostuvat  SPE-uutokset  voidaan 

injektoida  suoraan  kolonniin,  koska  orgaaninen  liuotin  on  HILIC-tekniikassa 

heikommin eluoiva komponentti. Tämä säästää aikaa ja parantaa saantoa (Naidong ym. 

2002). Lisäksi normaalifaasikromatografiaan verrattuna ajoliuoksien valmistaminen on 

HILIC-tekniikassa  käänteisfaasikromatografian  tavoin  huomattavasti  helpompaa,  kun 

liuottimilta ei tarvitse vaatia täydellistä vedettömyyttä.
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6 YHTEENVETO

Massaspektrometri  mittaa  atomeja  ja  molekyylejä  niiden  molekyylimassan 

määrittämiseksi  (Fenn  2002),  mutta  niin  yksinkertaiselta  kuin  tämä  kuulostaakin, 

kyetään  sillä  myös  määrittämään  tuntemattomien  molekyylien  rakenne  ja 

parhaimmillaan  havaitsemaan  jopa  yksittäiset  molekyylit.  Siten  massaspektrometri 

onkin nykyisin yleisesti käytetty detektori, mutta kompleksisten näytteiden analytiikassa 

sekin  tarvitsee  avukseen  näytteiden  sisältämien  yhdisteiden  erottelua  (Buhrman  ym. 

1996).  Yleisesti  käytetty  menetelmä  tähän  on  nestekromatografia,  sillä  sen 

analyyttiskaala  on  laaja  ja  näytteen  esikäsittely  vähäistä.  Näiden  kahden 

yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole mutkatonta, sillä massaspektrometria edellyttää, 

että  analyytin  on oltava  sekä ionimuodossa  että  kaasufaasissa.  Nykyisten  ionisaatio-

menetelmien,  kuten  ESI  ja  APCI,  ansiosta  kyetään  kuitenkin  suuretkin  analyytit 

siirtämään  kokonaisina  nestefaasista  kaasufaasiin  ja  tarvittaessa  ionisoimaankin 

(Horning ym. 1973, Aleksandrov ym. 1984, Yamashita ja Fenn 1984a, Yamashita ja 

Fenn  1984b).  Siten  HPLC-MS-laitteistosta  on  tullut  nykyisin  yleisesti  käytetty 

analytiikkatyökalu.

Käänteisfaasikromatografia  on  ollut  pitkään  yleisesti  käytetyin  HPLC-menetelmä 

luotettavuutensa ja hyvin ennustettavien tulostensa ansiosta. Sen heikkous on kuitenkin 

polaaristen yhdisteiden huono kolonniin retentoituminen.  Retentiota  on yritetty lisätä 

nostamalla  ajoliuoksen  vesipitoisuus  hyvin  korkealle.  Mutta  tällöin  ajoliuoksen 

haihtuvuuden laskiessa ESI-MS-vaste heikkenee ja lisäksi vaarana on stationaarifaasin 

luhistumisen (Gilpin ym. 1982, Yang ja Gilpin 1987) myötä retention romahtaminen 

(Kazakevich  ym.  2001).  Paremmin  vettä  sietäviä  käänteisfaasistationaarifaaseja  on 

kehitetty polar-embedded-tekniikan avulla (Layne 2002), mutta tällöinkin ongelmaksi 

jää  korkean  vesipitoisuuden  myötä  heikentynyt  ESI-MS-vaste.  Tästäkin  huolimatta 

käänteisfaasikromatografiaa käytetään edelleen yleisesti  myös  polaaristen yhdisteiden 

HPLC-MS-analytiikassa, sillä muiden HPLC-menetelmien ajoliuokset soveltuvat vielä 

sitäkin huonommin massaspektrometriaan.  Joko ne ovat normaalifaasikromatografian 

tapaan  liian  poolittomia  vaikeuttaen  ionisaatiota  (Neue  1997  ss.  164-171)  tai 

ioninvaihtokromatografian  tapaan  liian  huonosti  haihtuvia  vaikeuttaen  analyyttien 

kaasufaasiin siirtämistä (Neue 1997 ss. 224-233).
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Ioniparimenetelmä  on  yleinen  keino  parantaa  varautuneiden  polaaristen  yhdisteiden 

retentiota  käänteisfaasikromatografialla.  Siinä ajoliuokseen lisätään analyytin  suhteen 

vastakkaisesti  varautuneita  ioneja  eli  ns.  ioniparireagenssia,  jonka  pitää 

massaspektrometrian  vuoksi  olla  hyvin  haihtuvaa.  Retention  paranemisen  syystä  on 

olemassa  kaksi  teoriaa:  joko  stationaarifaasin  pinnalla  tapahtuu  dynaaminen 

ioninvaihtotapahtuma  tai  sitten  ajoliuoksessa  muodostuu  neutraaleja  ionipareja. 

Ioniparimenetelmä  ei  kuitenkaan  auta  varauksettomien  polaaristen  yhdisteiden 

analytiikassa ja  toisaalta  liian  suuri  määrä  ioniparireagenssia  ajoliuoksessa heikentää 

ESI-MS-vastetta signaalisuppression myötä.  (Neue 1997 ss. 209-211, Law ja Temesi 

2000, Garcia ym. 2002)

Polaaristen  yhdisteiden  HPLC-MS-analytiikassa  on  2000-luvulla  yleistynyt 

hydrofiilinen-vuorovaikutus-kromatografia,  HILIC,  jossa  polaarisen  stationaarifaasin 

pinnalle  muodostuu  ajoliuoksen  polaarisemmasta  komponentista  paikallaan  pysyvä 

nestekerros,  joka  retentoi  polaarisia  analyyttejä  neste-neste-jakautumismekanismilla. 

Ajoliuoksen  voimakkaammin  eluoiva  komponentti  on  vesi,  mutta  suurin  osa 

ajoliuoksesta koostuu vähemmän hydrofiilisesta orgaanisesta liuottimesta. Siten HILIC-

tekniikassa  ajoliuoksen  komponentit  ovat  samat  kuin  käänteisfaasikromatografiassa, 

mutta ajoliuoksessa on paljon vähemmän vettä, joten menetelmä soveltuu erinomaisesti 

massaspektrometriaan. (Hemström ja Irgum 2006)

Vaikka  HILIC-tekniikan  retentiomekanismina  pidetäänkin  ensisijaisesti  neste-neste-

jakautumis-mekanismia,  on  käytännössä  tällainen  "puhdas  HILIC"  -mekanismi 

kuitenkin  harvinainen,  sillä  useimmat  HILIC-erottelut  ovat  multimodaalisia.  Puhtaan 

neste-neste-jakautumisen  lisäksi  analyytit  vuorovaikuttavat  stationaarifaasin  kanssa 

ioni-ioni-  ja  vetysidos-vuorovaikutuksilla.  Näin  ollen  stationaarifaasin  valinnalla 

voidaan vaikuttaa HILIC-retentioon. (Hemström ja Irgum 2006)

HILIC-tekniikassa  stationaarifaaseina  käytetään  samoja  polaarisia  stationaarifaaseja 

kuin  normaalifaasi-kromatografiassa,  mm.  käsittelemätöntä  silikafaasia  sekä 

kemiallisesti sidottuja amino-, amidi-, syano-, dioli-, polyoli-, karbamaatti- ja zwitter-

ionisia  faaseja.  Käsittelemätön  silika  on  käytetyin  ja  sen  emäksisten  olosuhteiden 

kestävyyttä  on  viime  vuosina  pyritty  parantamaan  hydridi-materiaaleilla,  joissa 

silikarungon lomaan on lisätty hiiliatomeja (Wyndham ym. 2003, O'Gara ja Wyndham 

2006, Grumbach ym. 2008).
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HILIC-tekniikalla  on  puolellaan  monia  etuja  verrattuna  perinteisiin  normaali-  ja 

käänteisfaasitekniikoihin  ja   useimmat  niistä  johtuvat  ajoliuoksesta,  joka  koostuu 

suurimmaksi osaksi orgaanisesta liuottimesta. Käänteisfaasikromatografiaan verrattuna 

ongelmalliset polaariset yhdisteet retentoituvat paremmin (Wang ym. 2005), ESI-MS-

vaste  on  parempi  (Grumbach  ym.  2004),  ajoajat  ovat  lyhyemmät  suuremmilla 

virtausnopeuksilla (Shou ym. 2002) ja retentio on parempi suurilla virtausnopeuksilla. 

Lisäksi SPE-uutokset voidaan injektoida suoraan HILIC-kolonniin (Naidong ym. 2002).

HILIC-tekniikan  heikkoutena  on  poolittomien  yhdisteiden  huono  kolonniin 

retentoituminen,  samaan  tapaan  kuin  polaariset  yhdisteet  retentoituvat  heikosti 

käänteisfaasikromatografiassa.  Siten  nämä  kaksi  menetelmää  ovatkin  kuin  saman 

kolikon  kaksi  kääntöpuolta.  Mutta  lisäksi  HILIC-tekniikan  rasitteena  on 

multimodaalinen retentiomekanismi, joka tunnetaan vielä huonosti ja joka siten saattaa 

haasteita käyttäjälleen. Lisätutkimusta tarvitaan HILIC-tekniikan retentiomekanismista 

ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
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II

KOKEELLINEN OSA

HILIC-menetelmän kytkeminen ESI-MS-detektoriin
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7 TYÖN TARKOITUS

HPLC-MS-analyysimenetelmän kehittäminen pienille polaarisille yhdisteille on vaikeaa 

nestekromatografiassa yleisimmin käytetyillä käänteisfaasikolonneilla huonon retention 

vuoksi. Normaalifaasikolonneilla retentio on luonnollisesti parempi, mutta poolittomat 

ajo-liuokset  soveltuvat  huonosti  massaspektrometriaan  (Neue  1997  ss.  164-171). 

Käänteisfaasikromatografiassa  pienten  polaaristen  yhdisteiden  retentiota  voidaan 

parantaa  ajoliuoksen  korkealla  vesipitoisuudella  (Gilpin  ym.  1982,  Yang  ja  Gilpin 

1987),  mutta  tällöin  ESI-MS-vaste  heikkenee.  Vaihtoehtoisen  ratkaisun  tähän 

ongelmaan tarjoaa hydrofiilinen-vuoro-vaikutus-kromatografia, HILIC.

Tämän  tutkielman  luvussa  5  kuvattu  HILIC-tekniikka  on  eräänlainen  käänteinen-

käänteisfaasikromatografia.  Sen  stationaarifaasi  muistuttaa  hyvin  hydrofiilisena 

normaalifaasikromatografian  stationaarifaasia,  mutta  ajoliuos  on  sama  kuin 

käänteisfaasikromatografiassa – veden ja orgaanisen liuottimen seos. Mutta päinvastoin 

kuin  käänteisfaasikromatografiassa,  on  HILIC-tekniikassa  vesi  ajoliuoksen 

voimakkaammin  eluoiva  komponentti.  Koska  ajoliuos  koostuu  suurimmaksi  osaksi 

helposti  haihtuvasta  orgaanisesta  liuottimesta,  on  HILIC-tekniikalla  ESI-MS-vaste 

parempi  kuin  käänteisfaasikromatografialla  ja  menetelmä  soveltuu  erinomaisesti 

massaspektometriaan. (Alpert 1990)

HILIC-tekniikan  retentiomekanismin  taustalla  on  jakautumismekanismi  eli  analyytin 

jakautuminen kahden nestefaasin välillä: polaarisen stationaarifaasin pinnalle kertyneen 

osittain seisovan vesikerroksen ja suhteellisen hydrofobisen vettä sisältävän ajoliuoksen 

välillä.  Käytännössä  tällainen  "puhdas  HILIC"  -mekanismi  on  kuitenkin  melko 

harvinainen  sillä  useimmat  HILIC-erottelut  ovat  multimodaalisia.  Eli  puhtaan  neste-

neste-jakautumisen lisäksi  havaitaan neste-kiinteä-adsorptiota ioni-ioni-  tai  vetysidos-

vuorovaikutuksilla. (Hemström ja Irgum 2006)

Tämän  työn  tarkoituksena  oli  ottaa  käyttöön  HILIC-menetelmä  Kuopion  yliopiston 

Farmaseuttisen  kemian  laitoksen  massaspektrometrian  laboratoriossa.  Eli  kytkeä 

HILIC-kolonni HPLC-ESI-MS-laitteistoon sekä selvittää millaisille analyyteille HILIC 

soveltuu,  mitä  tekijöitä  on  otettava  huomioon  HILIC-mittauksien  onnistumiseksi  ja 

mitkä tekijät vaikuttavat HILIC-retentioon.
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8 MATERIAALIT JA MENETELMÄT

8.1 Reagenssit ja materiaalit

Mallianalyytteinä  käytettiin  toisaalta  helposti  saatavilla  olleita  yhdisteitä,  kuten 

aminohappoja  ja  sokereita,  sekä  toisaalta  farmaseuttisen  kemian  laitoksen  muista 

projekteista  pinnalle  nousseita  yhdisteitä,  kuten  asetyylikoliinia  (kts.  kuvat  26-30). 

Sokereiden  ja  sokerijohdannaisten  sekä  aminohappojen,  peptidien  ja  asetyylikoliinin 

kiinteät  reagenssit  olivat  Sigma-Aldrichin  valmistamia.  Kolonnin  välisijatilavuuden 

tutkimisessa käytetyt steroidit puolestaan Steraloidsin valmistamia (kts. kuva 31).

HPLC-ajoliuokset  valmistettiin  asetonitriilistä  (HPLC-grade,  J.T.  Baker)  ja 

ultrapuhtaasta  vedestä  (Milli-Q,  Millipore). Ajoliuosten  puskuroinnissa  käytettiin 

ammoniumasetaattia  (NH4Ac)  ja  pH  säädettiin  haluttuun  arvoon  väkevällä 

etikkahapolla. Autosamplerin neulanpesuliuoksena käytettiin 50 % metanolia.

L-isoleusiini L-tyrosiini L-fenyylialaniini

L-metioniini L-metioniiniamidi L-fenyylialaniiniamidi

L-tryptofaani L-tryptofaaniamidi

Kuva 26. Mallianalyytteinä käytettyjen aminohappojen molekyylirakenteet.
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α-L-ramnoosi D-(-)-arabinoosi Myo-inositoli

D-(+)-glukoosi D-glukoosi-6-fosfaatti

α-D-glukoosi-1-fosfaatti D-fruktoosi-6-fosfaatti

D-fruktoosi-1,6-difosfaatti D-fruktoosi-2,6-difosfaatti

Kuva 27. Mallianalyytteinä käytettyjen sokereiden ja fosfaattijohdannaisten

molekyylirakenteet.
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4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidi
MUG

Uridiini-5'-difosfo-glukuronihappo
UDP-GlcA

Uridiini-5'-difosfo-N-asetyyli-glukosamiini
UDP-GlcNAc

Guanosiini-5'-difosfo-D-mannoosi
GDP-Man

Uridiini-5'-difosfo-glukoosi
UDP-Glc

Sytidiini-5'-monofosfo-N-asetyyli-
neuramiiinihappo

CMP-NeuAc

Kuva 28. Mallianalyytteinä käytettyjen sokereiden nukleiiniemäsjohdannaisten

molekyylirakenteet.
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MRFA
Met-Arg-Phe-Ala

Kuva 29. Mallianalyyttinä käytetyn MRFA-peptidin molekyylirakenne.

Asetyylikoliini
ACh

Kuva 30. Asetyylikoliinin molekyylirakenne.

Progesteroni
4-pregneeni-3,20-dioni

Androstanoli
5-α-androstaani-3-α-oli

Kuva 31. LC-kolonnin välisijatilavuuden tutkimiseen käytettyjen steroidien

molekyylirakenteet.



57

8.2 Laitteisto

Kaikki mittaukset suoritettiin Finnigan LCQ-kvadrupoli-ioniloukku- ja Finnigan LTQ-

lineaarinen-ioniloukku-massaspektrometreillä  (Thermo  Electron).  LCQ-laitteiston 

HPLC-pumppuna oli Janeiro-pumppu sekä mittausten alussa hetken aikaa myös vanha 

Beckman  H2033 -pumppu.  Lisäksi  LCQ oli  varustettu  autosamplerilla  ja  mittausten 

myöhemmässä  vaiheessa  myös  erillisellä  kolonniuunilla.  LTQ-laitteistoon  oli 

puolestaan integroitu Finnigan Surveyor HPLC-laitteisto (Thermo Electron), joka sisälsi 

mm.  kolonniuunin  ja  vakuumikalvosto-kaasunpoistoyksikön.  Molemmissa  massa-

spektrometreissa  käytettiin  sähkösumutusionisaatiolähteenä  Finnigan  Ion  Max  API 

Sourcea  (Thermo  Electron).  Kromatografisen  datan  keräämisessä  ja  analysoimisessa 

käytettiiin  LCQ-laitteistolla  Navigator  1.2  ja  LCquan  1.2  -ohjelmistoja  ja  LTQ-

laitteistolla Xcalibur 1.4 SR1 ja LCquan 2.0 -ohjelmistoja (Thermo Electron).

HILIC-kolonneina käytettiin  PolyHYDROXYETHYL A -kolonnia (PolyLC),  Zorbax 

NH2 -kolonnia  (Agilent  Technologies)  ja  Atlantis  HILIC Silica  -kolonnia  (Waters). 

Kolonnien  tiedot  on  esitetty  taulukossa  1.  Uudet  kolonnit  tasapainotettiin  ennen 

käyttöönottoa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 1. Työssä käytettyjen HPLC-kolonnien tiedot

Kolonnin nimi Stationaarifaasi Mitat (mm) Partikkelit (μm) Huokoset (Å)

PolyHYDROXYETHYL A Hydroksietyyli- 
aspartamidi

2,1 x 100 5 100

Zorbax NH2 Aminopropyyli 4,6 x 250 5 70

Atlantis HILIC Silica Silika 2,1 x 50 3 100
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8.3 Näytteiden valmistus

Mallianalyyteistä  tehtiin  10  mg/ml  kantaliuokset  punnitsemalla  analyysivaa'alla 

(tarkkuus ± 0,1 mg)  kiinteää standardia n. 10 mg ja liuottamalla se punnittua painoa 

vastaavaan vesitilavuuteen säädettävillä mekaanisilla mikropipeteillä 10 μl tarkkuudella. 

Kantaliuoksia säilytettiin jääkaapissa polypropyleenisissa eppendorf-putkissa.

Välilaimennosten valmistamista varten tehtiin HPLC-luokan asetonitriilistä täyspipetillä 

ja mittapullolla 80 tai 90 % asetonitriililiuos. Välilaimennokset ja varsinaiset näytteet 

laimennettiin  kantaliuoksista  mekaanisilla  mikropipeteillä  eppendorf-putkiin.  Myös 

välilaimennokset  ja  näytteet  säilytettiin  jääkaapissa.  HPLC-ajoja  varten  näytettä 

siirrettiin  150 μl  mekaanisella  mikropipetillä  ajopullon lasiseen  inserttiin  ja  ajopullo 

suljettiin silikoniseptumisella kierrekorkilla.

Työn kvalitatiivisesta luonteesta johtuen mittauksia varten ei tehty rinnakkaisia näytteitä 

tai ajettu samasta näytteestä rinnakkaisia ajoja.

Ajoliuokset  valmistettiin  lasisiin  kierrekorkillisiin  pulloihin  (500  ml).  Yleensä 

mittalasitarkkuudella,  mutta  tarkemmissa  tapauksissa  mittapullotarkkuudella. 

Puskuroidut  ajoliuokset  valmistettiin  punnitsemalla  ensin  tarkka  määrä  ammonium-

asetaattia  analyysivaa'alla,  liuottamalla  se  ajoliuokseen  (450  ml)  dekantterilasissa, 

säätämällä  liuoksen  pH  haluttuun  arvoon  väkevällä  etikkahapolla  elektronisen  pH-

mittarin avulla, siirtämällä liuos mittalasilla (250 ml) mittapulloon (500 ml) ja lopuksi 

lisäämällä  samalla  mittalasilla  mittapulloon  ajoliuosta  niin,  että  liuoksen 

kokonaistilavuudeksi  tuli  500  ml.  Ennen  käyttöönottoa  uusia  ajoliuoksia  kuplitettiin 

heliumilla  noin  10  minuuttia  mahdollisten  kaasukuplien  poistamiseksi.  Ajoliuosten 

vaihdon  yhteydessä  HPLC-pumpun  linjat  huuhdeltiin  (eng.  purge,  prime).  Ensin 

vesiajoliuoksella  mahdollisten  puskurijäämien  saostumisen  välttämiseksi,  sitten 

orgaanisella ajolioksella ja lopuksi ajo-ohjelman aloittavalla ajoliuos-koostumuksella.
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8.3.1 Aminohapot ja peptidit

Ensimmäisen  aminohappojen  yhdistelmänäytteen  valmistaminen  aloitettiin  tekemällä 

aminohapoista  (L-fenyylialaniiniamidi,  L-tryptofaaniamidi,  L-metioniiniamidi,  L-

fenyylialaniini,  L-tryptofaani,  L-isoleusiini  ja  L-metioniini;  kts.  kuva  26)  10  mg/ml 

kantaliuokset  liuottamalla  tarkasti  punnittu  määrä  kutakin  aminohappostandardia 

ultrapuhtaaseen  veteen.  Tehtiin  1  mg/ml  välilaimennos  seitsemästä  aminohaposta 

ottamalla  kutakin  100  μl  ja  laimentamalla  ultrapuhtaalla  vedellä  tilavuudeksi  1  ml. 

Tehtiin edelleen 100 μg/ml 72 % asetonitriilissä -välilaimennos laimentamalla 100 μl 

edellä  valmistettua  1  mg/ml  välilaimennosta  900  μl:lla  80  %  asetonitriiliä. 

Laimennettiin  edelleen  ja  lisättiin  joukkoon  MRFA-peptidi  (Met-Arg-Phe-Ala,  kts. 

kuva 29) ottamalla 100 μl 100 μg/ml 72 % asetonitriilissä -välilaimennosta ja 100 μl 

260 μg/ml vedessä MRFA-peptidin valmista standardiliuosta. Laimennettiin tämä seos 

800  μl:lla  80  %  asetonitriiliä,  jolloin  saatiin  yhdistelmänäyte  10  μg/ml  seitsemää 

aminohappoa ja 26 μg/ml MRFA-peptidiä 71,2 % asetonitriilissä. Laimennettiin 300 μl 

edellä  valmistettua  yhdistelmänäyteen  välilaimennosta  300 μl:lla  80 % asetonitriiliä, 

jolloin saatiin lopullinen näyte:  5 μg/ml seitsemää aminohappoa ja 13 μg/ml MRFA-

peptidiä 75,6 % asetonitriilissä.

Toista aminohappojen yhdistelmänäytettä varten tehtiin kahdesta peptidistä (Tyr-D-Ala-

Gly-Phe-Met-NH2 ja  H-APVPYPDPLE-OH)  10  mg/ml  kantaliuokset  liuottamalla 

tarkasti  punnittu  määrä  kutakin  peptidiä  ultrapuhtaaseen  veteen.  Laimennettiin 

molemmat kahteen kertaan lisäämällä 100 μl:aan 900 μl:aa 90 % asetonitriiliä, jolloin 

saatiin  molemmista  peptideistä  100  μg/ml  välilaimennokset  89  %  asetonitriilissä. 

Sekoitettiin  keskenään  100  μl  kumpaakin  edellä  valmistettua  peptidien  100  μg/ml 

välilaimennosta, 100 μl MRFA-peptidin 260 μg/ml vedessä valmista standardiliuosta, 

100  μl  seitsemän  aminohapon  100  μg/ml  72  %  asetonitriilissä  yhdistelmäväli-

laimennosta  ja  600 μl  90 % asetonitriiliä,  jolloin saatiin  lopullinen  näyte:  10 μg/ml 

seitsemää aminohappoa, 26 μg/ml MRFA-peptidiä ja 10 μg/ml kahta muuta peptidiä 79 

% asetonitriilissä.
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8.3.2 Sokeriyhdisteet

Sokeriyhdisteiden  yhdistelmänäyte  valmistettiin  tekemällä  kustakin  sokeriyhdisteestä 

(D-glukoosi-6-fosfaatti,  D-fruktoosi-6-fosfaatti,  4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-

glukuronidi, guanosiini-5'-difosfo-D-mannoosi ja uridiini-5'-difosfo-glukoosi; kts. kuvat 

27  ja  28)  10  mg/ml  kantaliuokset  liuottamalla  tarkasti  punnittu  määrä  kutakin 

sokeristandardia  ultrapuhtaaseen  veteen.  4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidi  ei 

liuennut ultrapuhtaaseen veteen, joten lisättiin joukkoon sama tilavuus 100 % metanolia 

ja saatiin 5 mg/ml 50 % metanolissa kantaliuos. Tehtiin 1 mg/ml 72 % asetonitriilissä 

välilaimennokset  muiden  sokereiden  kuin  4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidin 

kantaliuoksista  ottamalla  kutakin  100  μl  ja  laimentamalla  tilavuudeksi  1  ml  80  % 

asetonitriilillä. 4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidin kantaliuoksesta tehtiin 1 mg/

ml 64 % asetonitriilissä  /  10 % metanolissa välilaimennos laimentamalla  100 μl  0,5 

ml:ksi  80  %  asetonitriilillä.  Otettiin  kutakin  viittä  edellä  valmistettua  1  mg/ml 

välilaimennosta 100 μl ja laimennettiin tilavuudeksi 1 ml 80 % asetonitriilillä, jolloin 

saatiin yhdistelmänäyte: 100 μg/ml viittä sokeriyhdistettä 75,2 % asetonitriilissä / 1 % 

metanolissa.

Eri pitoisuuden omaavat D-glukoosi-6-fosfaattinäytteet valmistettiin tekemällä ensin 1 

mg/ml 72 % asetonitriilissä välilaimennos laimentamalla 100 μl edellä valmistettua 10 

mg/ml ultrapuhtaassa vedessä kantaliuosta 900 μl:lla 80 % asetonitriiliä. Laimennettiin 

edelleen 100 μl tätä 1 mg/ml 72 % asetonitriilissä välilaimennosta 80 % asetonitriilillä 1 

ml:ksi,  jolloin saatiin 100 μg/ml 79,2 % asetonitriilissä  näyte.  Valmistettiin  edelleen 

tästä 100 μg/ml 79,2 % asetonitriilissä näytteestä 50 μg/ml 79,6 % asetonitriilissä näyte 

ottamalla sitä 200 μl ja laimentamalla se 200 μl 80 % asetonitriilillä sekä 10 μg/ml 79,9 

%  asetonitriilissä  näyte  ottamalla  100  μl  ja  laimentamalla  se  900  μl:lla  80  % 

asetonitriiliä.

Eri pitoisuuden omaavat D-glukoosi-6-fosfaatin ja D-fruktoosi-6-fosfaatin yhdistelmä-

näytteet valmistettiin tekemällä ensin 10 mg/ml ultrapuhtaassa vedessä kantaliuoksista 

100 μg/ml 79,2 % asetonitriilissä välilaimennokset.  Eri  pitoisuuden omaavat näytteet 

laimennettiin  näistä  välilaimennoksista  ottamalla  100/200  μl  kumpaakin  ja 

laimentamalla 80 % asetonitriilillä 1 ml:ksi. Näin saatiin kolme näytettä, joissa oli D-

glukoosi-6-fosfaattia ja D-fruktoosi-6-fosfaattia 10 ja 10 μg/ml, 20 ja 10 μg/ml sekä 10 

ja 20 μg/ml 79,9 % asetonitriilissä.
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8.3.3 Asetyylikoliini

Asetyylikoliinin (kts. kuva 30) 108 pmol/100μl 81 % asetonitriilissä -näyte valmistettiin 

laimentamalla 20 μl 270 pmol/50μl ultrapuhtaassa vedessä kantaliuosta 80 μl:lla 90 % 

asetonitriiliä.

Asetyylikoliinin  116  μg/ml  89  %  asetonitriilissä  -näyte  valmistettiin  laimentamalla 

ensin  11,60  mg/ml  ultrapuhtaassa  vedessä  kantaliuoksesta.  Otettiin  sitä  100  μl  ja 

laimennettiin  900  μl:lla  90  %  asetonitriiliä,  jolloin  saatiin  1,16  mg/ml  81  % 

asetonitriilissä välilaimennos. Otettiin sitäkin 100 μl ja laimennettiin 900 μl:lla 90 % 

asetonitriiliä, jolloin saatiin lopullinen näyte.

Asetyylikoliinin ja progesteroni-steroidin (kts. kuva 31) yhdistelmänäyte valmistettiin 

tekemällä ensin progesteronista 10 mg/ml kantaliuos liuottamalla sitä tarkasti punnittu 

määrä 90 % asetonitriiliin. Tehtiin edelleen 1 mg/ml 90 % asetonitriilissä välilaimennos 

laimentamalla  100  μl  edellä  valmistettua  10  mg/ml  kantaliuosta  900  μl:lla  90  % 

asetonitriiliä. Otettiin 100 μl 1,16 mg/ml 81 % asetonitriilissä asetyylikoliinia sekä 100 

μl 1 mg/ml 90 % asetonitriilissä steroidia ja laimennettiin 800 μl:lla 95 % asetonitriiliä, 

jolloin saatiin yhdistelmänäyte: 116 μg/ml asetyylikoliinia ja 100 μg/ml progesteronia 

93,1 % asetonitriilissä.

Asetyylikoliinin 1,14 μg/ml 89 % asetonitriilissä -näyte  valmistettiin tekemällä ensin 

asetyylikoliinin  114  μg/ml  kantaliuos  liuottamalla  ultrapuhtaaseen  veteen  tarkasti 

punnittu määrä kiinteää asetyylikoliinikloridi-reagenssia. Tehtiin edelleen 11,4 μg/ml 81 

% asetonitriilissä välilaimennos laimentamalla 100 μl edellä valmistettua kantaliuosta 

900 μl:lla 90 % asetonitriiliä. Laimennettiin tästä välilaimennoksesta edelleen samalla 

tavalla lopullinen näyte: 1,14 μg/ml asetyylikoliinia 89 % asetonitriilissä.

Asetyylikoliinin 1 μg/ml 90 % asetonitriilissä -näyte valmistettiin tekemällä ensin uusi 

10 mg/ml kantaliuos ultrapuhtaaseen veteen kiinteästä asetyylikoliinireagenssista, joka 

oli  ollut  säilöttynä pakastimessa.  Laimennettiin  siitä kolmen välilaimennoksen kautta 

varsinainen 1 μg/ml näyte 90 % asetonitriilissä. Kukin välilaimennos tehtiin ottamalla 

edellistä välilaimennosta 100 μl ja laimentamalla se 900 μl:lla 90 % asetonitriiliä.
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8.4 Menetelmät

Ennen kunkin analyytin ensimmäistä HPLC-ajoa injektoitiin puhdasta näytettä suoraan 

massaspektometrille,  jotta  varmistuttiin  ionisaation  onnistumisesta  ja  tunnistettiin 

analyytin  molekyyli-ioni.  Samalla  massaspektometrin  suorituskyky  optimoitiin  ko. 

analyytille ja tallennettiin nämä asetukset omaan tune-tiedostoonsa.

Ajo-ohjelmat  laadittiin  LCQ-laitteistolla  sekä  massaspektrometria  käskyttävälle 

tietokoneohjelmistolle  että  HPLC-pumppua  käskyttävälle  autosamplerille.  LTQ-

laitteiston  tapauksessa  massaspektrometrin  tietokoneohjelmisto  käskytti  sekä  HPLC- 

että MS-laitteistoa. Ajo-ohjelmat tallennettiin omiin method-tiedostoihinsa.

Kolonni  tasapainotettiin  ennen  ajo-ohjelman  alkua  huuhtelemalla  ajo-ohjelman 

aloittavalla ajoliuoskoostumuksella noin puoli tuntia tai kunnes vastapaineen vaihtelu 

tasaantui.  Tasapainotuksen  ajaksi  ajoliuosvirtaus  ohjattiin  yleensä  suoraan kolonnilta 

jäteastiaan,  jotta  massaspektrometrin  ionisaatiolähdettä  ei  suotta  liattaisi.  Mittausten 

jälkeen kolonni huuhdeltiin asetonitriilin ja ultrapuhtaan veden 60/40(v/v)-seoksella.

Mittausten  suorittamisesta  pidettiin  laboratoriopäiväkirjaan,  jonne  kirjattiin  mm. 

mittaus-suunnitelmat,  liuosten  ja  näytteiden  valmistus,  ajo-ohjelmat,  tärkeimmät 

tulokset  sekä  johtopäätökset.  Tärkeimmät  kromatogrammit  ja  massaspektrit  myös 

tulostettiin  samantien  paperille  ja  mapitettiin.  Lisäksi  ajotiedostot  tallentuivat 

ajotietokoneen kiintolevylle, josta ne määräajoin poltettiin CD-levyille. Jäljitettävyyden 

parantamiseksi  on  tässä  selostuksessa  ajotiedostojen  nimet  mainittu  aina  niiden 

käsittelyn yhteydessä suluissa.
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9 TULOKSET

9.1 Ajoliuoksen koostumuksen vaikutus HILIC-retentioon

Ajoliuoksen asetonitriilipitoisuuden vaikutusta HILIC-retentioon tutkittiin käyttämällä 

mallianalyytteinä tryptofaani- ja tryptofaamiamidi-aminohappoja sekä Tyr-D-Ala-Gly-

Phe-Met-NH2-peptidiä.  Kuvan  32  kuvaajissa  on  esitetty  retentioajat  asetonitriili-

pitoisuuden  funktiona  isokraattisilla  ajoilla  ja  havaitaan  retentioaikojen  kasvavan 

ajoliuoksen asetonitriilipitoisuuden kasvaessa. Pylväsdiagrammin 32a) tulokset saatiin 

ajamalla  seitsemän  aminohapon  ja  yhden  peptidin  yhdistelmänäyte  LCQ-HPLC-MS-

laitteistolla  ja  kuvaajan  32b)  tulokset  puolestaan  ajamalla  seitsemän  aminohapon  ja 

kolmen  peptidin  yhdistelmänäyte  LTQ-HPLC-MS-laitteistolla.  Vastaavat  kromato-

grammit on esitetty kuvissa 34-36.

a) b)

Kuva 32. Retentioajat ajoliuoksen asetonitriilipitoisuuden funktiona isokraattisilla

ajoilla. Kuvan a) pylväsdiagrammissa tryptofaanin ja tryptofaaniamidin, 

joiden lisäksi kuvan b) kuvaajassa Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Met-NH2-peptidin.
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Aminohappojen  ensimmäinen  yhdistelmänäyte  ajettiin  LCQ-HPLC-MS-laitteistolla 

PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  (2,1  x  100  mm,  5  μm).  Ajoliuos  A  oli 

ultrapuhdas  vesi, jossa oli 6,5 mM NH4Ac (ammoniumasetaattia) ja jonka pH-arvoksi 

oli  säädetty  5,5  väkevällä  etikkahapolla,  ja  ajoliuos  B  oli  100  %  asetonitriili. 

Isokraattiset ajo-ohjelmat olivat 15 min / 15 %A ja 20 min / 10 %A. Virtausnopeus oli 

500 μl/min ja injektiotilavuus 20 μl. Kolonnin lämpötilaa ei säädelty vaan kolonni oli 

huoneenlämpötilassa.  LCQ-ioniloukku-massaspektrometrin  sähkösumutusionisaatio-

lähde  toimi  positiivisella  puolella  ja  oli  optimoitu  aminohappoja  varten.  Detektio 

tapahtui skannaamalla kaikkia ioneita välillä 125-800 m/z (15 %A) ja 125-550 m/z (10 

%A).  Suodatettiin  Full  scan  -kromatogrammeista  erilleen  aminohappojen  ja  MRFA-

peptidin  molekyyli-ionien  m/z-piikit  (± 0,5  m/z):  L-fenyylialaniiniamidi  165  m/z,  L-

tryptofaaniamidi  204  m/z,  L-metioniiniamidi  149  m/z,  L-fenyylialaniini  166  m/z,  L-

tryptofaani 205 m/z, L-isoleusiini 132 m/z, L-metioniini 150 m/z ja MRFA-peptidi 525 

m/z.  Näistä  valittiin  esimerkeiksi  tryptofaani  ja  tryptofaaniamidi,  joiden 

kromatogrammit  on  esitetty  kuvissa  33  ja  34  ja  joiden  retentioajat  on  esitetty 

asetonitriilipitoisuuden  funktiona  kuvan  32a)  pylväsdiagrammissa.  (Ajotiedostot 

160805ahappo05-06)

Aminohappojen  toinen  yhdistelmänäyte  ajettiin  LTQ-HPLC-MS-laitteistolla 

PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla. Ajoliuos A oli  ultrapuhdas  vesi, jossa oli 6,5 

mM NH4Ac ja jonka pH-arvoksi oli säädetty 4,4 väkevällä etikkahapolla, ja ajoliuos B 

oli 95 % asetonitriili, jossa myös oli 6,5 mM NH4Ac ja jonka pH-arvoksi oli säädetty 

4,4  väkevällä  etikkahapolla.  Isokraattiset  ajo-ohjelmat  olivat  68  %B  (65  % 

asetonitriiliä), 74 %B (70 %), 79 %B (75 %), 84 %B (80 %), 89 %B (85 %), 95 %B (90 

%)  ja  100  %B  (95  %).  Kukin  isokraattinen  ajo  kesti  15  minuuttia,  jonka  jälkeen 

kolonnia aina tasapainotettiin 15 minuuttia seuraavaa ajoa varten. Virtausnopeus oli 400 

μl/min  ja  injektiotilavuus  20  μl.  Kolonnin  lämpötilaksi  säädettiin  35  °C  HPLC-

laitteistoon  integroidulla  kolonniuunilla.  LTQ-ioniloukku-massaspektrometrin 

sähkösumutusionisaatiolähde toimi positiivisella puolella ja oli optimoitu aminohappoja 

varten.  Detektio  tapahtui  skannaamalla  kaikkia  ioneita  välillä  131-1200  m/z. 

Suodatettiin Full scan -kromatogrammeista erilleen aminohappojen ja MRFA-peptidin 

molekyyli-ionien m/z-piikit kuten aikaisemminkin ja lisäksi kahden peptidin (± 0,5 m/z): 

Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Met-NH2 587,2  m/z ja  H-APVPYPDPLE-OH  1097,5  m/z.  Näin 

saatiin  kuvien  35  ja  36  kromatogrammit  ja  niistä  edelleen  kuvassa  32b)  esitetyt 

kuvaajat. (Ajotiedostot 021005ahappo04-10)
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Kuva 33. Kromatogrammit tryptofaaniamidin ja tryptofaanin isokraattisista ajoista

(85 % asetonitriili, pH 5,5) LCQ-HPLC-MS-laitteistolla

(Ajotiedosto 160805ahappo05).

Kuva 34. Kromatogrammit tryptofaaniamidin ja tryptofaanin isokraattisista ajoista

(90 % asetonitriili, pH 5,5) LCQ-HPLC-MS-laitteistolla

(Ajotiedosto 160805ahappo06).
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Kuva 35. Tryptofaaniamidin ja tryptofaanin kromatogrammit isokraattisista ajoista eri

asetonitriilipitoisuuksilla LTQ-HPLC-MS-laitteistolla (pH 4,4)

(Ajotiedostot 021005ahappo04-07).
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Kuva 36. Tryptofaaniamidin ja tryptofaanin kromatogrammit isokraattisista ajoista eri

asetonitriilipitoisuuksilla LTQ-HPLC-MS-laitteistolla (pH 4,4)

(Ajotiedostot 021005ahappo08-10).
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Ajoliuoksen  pH-arvon  vaikutusta  HILIC-retentioon  tutkittiin  toistamalla  edellä  pH-

arvossa 4,4 tehdyt ajot pH-arvossa 5,6. Tulokset on esitetty kuvissa 37 ja 38. Havaitaan, 

että ajoliuoksen asetonitriilipitoisuuden nousu välillä 85 – 95 % kasvattaa merkittävästi 

retentioaikoja ja että pH-arvossa 5,6 tämä on voimakkaampaa kuin pH-arvossa 4,4. Sen 

sijaan  ajoliuoksen  asetonitriilipitoisuuden  muutoksella  välillä  65  –  85  %  ei  ole 

merkittävää vaikutusta retentioaikoihin kummassakaan pH-arvossa.

Kuvan 37 kuvaaja on sama kuin kuvassa 32b), mutta nyt  eri skaalassa (Ajotiedostot 

021005ahappo04-10).  Kuvan  38  kuvaaja  on  saatu  ajamalla  aminohappojen  toinen 

yhdistelmänäyte  pH-arvossa  5,6  lähes  samalla  tavalla  kuin  kuvan  6  tapauksessa. 

Erotuksena  kuvan  37  ajoihin  käytettiin  yhdistelmänäytteen  laimentamisessa  80  % 

asetonitriiliä eikä 90 % asetonitriiliä,  joten lopullinen näyte oli  77 % asetonitriilissä 

eikä  79 % asetonitriilissä. Lisäksi ajoliuoksena A oli siis ultrapuhdas vesi, jossa oli 6,5 

mM NH4Ac ja jonka pH-arvoksi oli säädetty 5,6 väkevällä etikkahapolla, ja ajoliuos B 

oli 95 % asetonitriili, jossa myös oli 6,5 mM NH4Ac ja jonka pH-arvoksi oli säädetty 

5,6 väkevällä etikkahapolla, ja lisäksi kukin isokraattinen ajo kesti 60 minuuttia eikä 15 

minuuttia. (Ajotiedostot 011005ahappo04-10)

Kuvan 39 pylväsdiagrammit  on koottu samoista  tuloksista  kuin kuvat 37 ja 38.  Nyt 

lähtökohtana oli vertailla retentioaikoja identtisillä ajoilla ajoliuoksen koostuessa 90 % 

asetonitriilistä  siten,  että  ainoastaan  ajoliuoksen  pH  muuttuu.  Vasemmanpuoleisella 

pylväsjoukolla pH on 4,4 ja oikeanpuoleisella 5,6. Havaitaan, että pH-arvon noustessa 

kaikkien tavallisten aminohappojen retentioajat kasvavat voimakkaammin kuin niiden 

amidimuotojen retentioajat. (Ajotiedostot 011005ahappo08 ja 021005ahappo07)
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Kuva 37. Tryptofaanin ja tryptofaaniamidin retentioajat asetonitriilipitoisuuden

funktiona isokraattisilla ajoilla (pH 4,4)

(Ajotiedostot 021005ahappo04-10).

Kuva 38. Tryptofaanin ja tryptofaaniamidin retentioajat asetonitriilipitoisuuden

funktiona isokraattisilla ajoilla (pH 5,6)

(Ajotiedostot 011005ahappo04-10).

65 70 75 80 85 90 95
0

5

10

15

20

25

30

tryptofaani
tryptofaaniamidi

Asetonitriilipitoisuus (%)

R
et

en
tio

ai
ka

 (m
in

)

65 70 75 80 85 90 95
0

5

10

15

20

25

30

tryptofaani
tryptofaaniamidi

Asetonitriilipitoisuus (%)

R
et

en
tio

ai
ka

 (m
in

)



70

Kuva 39. Retentioajat ajoliuoksen pH-arvon funktiona isokraattisella ajolla (90 % 

asetonitriili). Yhdisteet vasemmalta oikealle ovat Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Met-

NH2-peptidi, fenyyli-alaniini-amidi, fenyylialaniini, tryptofaani-amidi, 

tryptofaani, metioniiniamidi, metioniini ja isoleusiini (Ajotiedostot 

011005ahappo08 ja 021005ahappo07).

Kolonnin  lämpötilan  vaikutusta  HILIC-retentioon  tutkittiin  ajamalla  aminohappojen 

toinen  yhdistelmänäyte  samalla  tavalla  isokraattisesti  (80  %  asetonitriili)  eri 

lämpötiloissa välillä 20 – 35 °C. Tulokset on esitetty kuvan 40 kuvaajissa: kuvassa 40a) 

neljälle  aminohapolle  ja  yhdelle  peptidille  ja  kuvassa  40b)  kahdelle  peptidille. 

Havaitaan, että kolonnin lämpötilan noustessa kahden peptidin retentioajat kuvassa 40b) 

pienenevät.  Sen  sijaan  kuvassa  40a)  ei  havaita  merkittäviä  muutoksia  neljän 

aminohapon ja yhden peptidin retentioajoissa kolonnin lämpötilan noustessa.

Kuvan 40 tulokset saatiin ajamalla aminohappojen toinen yhdistelmänäyte LTQ-HPLC-

MS-laitteistolla  muuten  vastaavalla  tavalla  kuin  kuvan  38  ajoissa,  mutta  nyt  eri 

kolonnilämpötiloissa:  20, 25, 30 ja 35  °C. Kukin isokraattinen ajo kesti 10 minuuttia, 

jonka  jälkeen  lämpötila  nostettiin  seuraavalle  tasolle  ja  ajettiin  ennen  varsinaista 

näytettä tyhjänäyte 10 minuutin ajolla, jotta kolonnin lämpötila ehti varmasti tasaantua 

uudelle tasolle. (Ajotiedostot 041005ahappo03-09)
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a) b)

Kuva 40. Retentioajat kolonnin lämpötilan funktiona isokraattisella ajolla (80 %

asetonitriili) (Ajotiedostot 041005ahappo03-09).

9.2 HILIC-tekniikan soveltaminen sokerianalytiikkaan

HILIC-tekniikan soveltuvuutta sokerianalytiikkaan tutkittiin ajamalla sokeri-yhdisteiden 

yhdistelmänäyte gradienttiajolla LCQ-HPLC-MS-laitteistolla Poly-HYDROXYETHYL 

A  -kolonnilla.  Tulokset  on  esitetty  kuvan  41  kromatogrammissa.  Havaitaan  terävät 

piikit  muilla  paitsi  D-glukoosi-6-fosfaatilla  ja  D-fruktoosi-6-fosfaatilla,  jotka 

retentoituvat  voimakkaasti  ja  eluoituvat  yhtenä  leveänä  piikkinä  gradientin  lopulla. 

Lisäksi osalla sokereista havaitaan kaksoiskonjugaattien muodostusta.

Ajoliuos  A oli  ultrapuhdas  vesi,  jossa  oli  6,5  mM  NH4Ac ja  jonka  pH-arvoksi  oli 

säädetty 6,3 väkevällä etikkahapolla, ja ajoliuos B oli 100 % asetonitriili. Gradienttiajo-

ohjelma nousi aluksi 5 minuutissa 20 %A → 60 %A, pysyi tasolla 60 %A 10 minuuttia, 

laski  sitten  2  minuutissa  takaisin  tasolle  20  %A  ja  pysyi  lopuksi  kolonnin 

tasapainotukseksi  3  minuuttia  tasolla  20  %A.  Virtausnopeus  oli  500  μl/min  ja 

injektiotilavuus  20  μl.  Kolonnin  lämpötilaa  ei  säädelty  vaan  kolonni  oli 

huoneenlämpötilassa.  LCQ-ioniloukku-massaspektrometrin  sähkösumutusionisaatio-

lähde  toimi  negatiivisella  puolella  ja  oli  optimoitu  sokeriyhdisteitä  varten.  Detektio 

tapahtui  skannaamalla  kaikkia  ioneita  välillä  150-800  m/z.  Suodatettiin  Full  scan 

-kromatogrammeista erilleen sokeriyhdisteiden molekyyli-ionien m/z-piikit (± 0,5 m/z): 

D-glukoosi-6-fosfaatti ja D-fruktoosi-6-fosfaatti 259  m/z, D-glukoosi-6-fosfaatin ja D-
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fruktoosi-6-fosfaatin  kaksoiskonjugaatit  519  m/z,  4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-

glukuronidi 351 m/z, 4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidin kaksoiskonjugaatti 703 

m/z, guanosiini-5'-difosfo-D-mannoosi 604 m/z ja uridiini-5'-difosfo-glukoosi 565 m/z. 

(Ajotiedosto 190805sok05)

Kuva 41. Kromatogrammit sokeriyhdisteiden gradienttiajosta

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla (Ajotiedosto 190805sok05).
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Hitaamman gradientin vaikutusta sokeriyhdisteiden retentoitumiseen tutkittiin ajamalla 

sokeriyhdisteiden  yhdistelmänäyte  gradienttiajolla  LTQ-HPLC-MS-laitteistolla 

PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla.  Kromatogrammi  on  esitetty  kuvassa  42. 

Havaitaan  D-glukoosi-6-fosfaatin  ja  D-fruktoosi-6-fosfaatin  piikin  häntivän 

voimakkaasti  ja  eluoituvan  edelleen  gradientin  loppupuolella.  Ajo-olosuhteet  olivat 

muuten samat kuin edellä kuvan 41 tapauksessa, mutta kolonnin lämpötilaksi säädettiin 

25 °C HPLC-laitteistoon integroidulla kolonniuunilla ja gradientti oli hitaampi: nousi 5 

%A  → 60  %A  30  minuutissa,  pysyi  tasolla  60  %A  20  minuuttia,  laski  sitten  3 

minuutissa  takaisin  tasolle  5  %A  ja  pysyi  lopuksi  kolonnin  tasapainotukseksi  7 

minuuttia tasolla 5 %A. (Ajotiedosto 220805sok06)

Näytteen  konsentraation  vaikutusta  kaksoiskonjugaattien  muodostumiseen  tutkittiin 

ajamalla eri vahvuisia D-glukoosi-6-fosfaattinäytteitä gradienttiajolla LCQ-HPLC-MS-

laitteistolla  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla.  Kromatogrammit  on  esitetty 

kuvissa 43-45. Havaitaan,  että kaksoiskonjugaatteja muodostuu näytekonsentraatioilla 

100 ja 50 μg/ml, mutta ei näytekonsentraatiolla 10 μg/ml.

Ajoliuos  A  oli  ultrapuhdas  vesi,  jossa  oli  10  mM  NH4Ac ja  jonka  pH-arvoksi  oli 

säädetty 6,6 väkevällä etikkahapolla, ja ajoliuos B oli 100 % asetonitriili. Ajo-olosuhteet 

olivat muuten samat kuin kuvan 41 tapauksessa, mutta gradientti oli hieman hitaampi: 

nousi 20 %A → 60 %A 10 minuutissa, pysyi tasolla 60 %A 5 minuuttia, laski sitten 2 

minuutissa  takaisin  tasolle  20  %A  ja  pysyi  lopuksi  kolonnin  tasapainotukseksi  3 

minuuttia tasolla 20 %A. (Ajotiedostot 230805sok01-03)

HILIC-menetelmän  kykyä  erotella  D-glukoosi-6-fosfaatti  ja  D-fruktoosi-6-fosfaatti 

omiksi piikeikseen tutkittiin ajamalla eri vahvuisia yhdistelmänäytteitä gradienttiajolla 

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla. Kromatogrammit 

on esitetty kuvissa 46-48. Havaitaan, että D-fruktoosi-6-fosfaatti eluoituu hieman ennen 

D-glukoosi-6-fosfaattia.  Ajo-olosuhteet  olivat  muuten  samat  kuin  kuvien  43-45 

tapauksessa, mutta gradientti oli vielä hitaampi: nousi 30 %A → 60 %A 15 minuutissa, 

laski 2 minuutissa takaisin tasolle 30 %A ja pysyi lopuksi kolonnin tasapainotukseksi 3 

minuuttia tasolla 30 %A. (Ajotiedostot 240805sok02-04)
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Kuva 42. Kromatogrammit sokeriyhdisteiden gradienttiajosta

LTQ-HPLC-MS-laitteistolla (Ajotiedosto 220805sok06).
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Kuva 43. Kromatogrammit 100 μg/ml D-glukoosi-6-fosfaattinäytteen gradienttiajosta

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla (Ajotiedosto 230805sok03).

Kuva 44. Kromatogrammit 50 μg/ml D-glukoosi-6-fosfaattinäytteen gradienttiajosta

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla (Ajotiedosto 230805sok02).

Kuva 45. Kromatogrammit 10 μg/ml D-glukoosi-6-fosfaattinäytteen gradienttiajosta

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla (Ajotiedosto 230805sok01).
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Kuva 46. Kromatogrammi 10 μg/ml D-glukoosi-6-fosfaatin ja 10 μg/ml

D-fruktoosi-6-fosfaatin gradienttiajosta LCQ-HPLC-MS-laitteistolla

(Ajotiedosto 240805sok04).

Kuva 47. Kromatogrammi 20 μg/ml D-glukoosi-6-fosfaatin ja 10 μg/ml

D-fruktoosi-6-fosfaatin gradienttiajosta LCQ-HPLC-MS-laitteistolla

(Ajotiedosto 240805sok03).

Kuva 48. Kromatogrammi 10 μg/ml D-glukoosi-6-fosfaatin ja 20 μg/ml

D-fruktoosi-6-fosfaatin gradienttiajosta LCQ-HPLC-MS-laitteistolla

(Ajotiedosto 240805sok02).
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9.3 HILIC-tekniikan soveltaminen asetyylikoliinianalytiikkaan

HILIC-tekniikan soveltuvuutta asetyylikoliinianalytiikkaan tutkittiin ajamalla 108 pmol/

100μl  81  % asetonitriilissä  asetyylikoliininäyte  (kts.  kuva  30)  gradienttiajolla  LTQ-

HPLC-MS-laitteistolla  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla.  Kromatogrammi  on 

esitetty kuvassa 49 ja massaspektrit kuvissa 50 ja 51. Havaitaan terävä hieman häntivä 

piikki. Ajoliuos A oli ultrapuhdas vesi ja B 90 % asetonitriili, joissa molemmissa oli 10 

mM  NH4Ac  ja  joiden  pH-arvoksi  oli  säädetty  6,4  väkevällä  etikkahapolla. 

Gradienttiajo-ohjelma nousi aluksi 20 minuutissa 0 %A → 40 %A (10 % → 46 % vesi), 

pysyi tasolla 40 %A (46 % vesi) 5 minuuttia, laski sitten 2 minuutissa takaisin tasolle 0 

%A (10 % vesi) ja pysyi lopuksi 3 minuuttia tasolla 0 %A (10 % vesi). Virtausnopeus 

oli 500 μl/min ja injektiotilavuus 25 μl. Kolonnin lämpötilaksi säädettiin 30 °C HPLC-

laitteistoon  integroidulla  kolonniuunilla.  LTQ-ioniloukku-massaspektrometrin  sähkö-

sumutusionisaatiolähde toimi positiivisella puolella. Detektio tapahtui kaksivaiheisella 

skannauksella: ensimmäinen oli Full scan 131-300 m/z ja toinen Product ion scan 146,2 

m/z → 50-160 m/z, josta suodatettiin erilleen asetyylikoliinin yleisin fragmentti-ioni: 87 

m/z (± 0,5 m/z). (Ajotiedosto 050905ak01)

Aminokolonnin  soveltuvuutta  HILIC-menetelmään  ja  asetyylikoliinianalytiikkaan 

tutkittiin ajamalla 116 μg/ml 89 % asetonitriilissä asetyylikoliininäyte  gradienttiajolla 

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla Zorbax-aminokolonnilla (4,6 x 250 mm, 5 μm). Kromato-

grammi on esitetty kuvassa 52. Havaitaan jälleen terävä hieman häntivä piikki. Ajoliuos 

A oli ultrapuhdas vesi ja B 95 % asetonitriili, joissa molemmissa oli 6,5 mM NH4Ac ja 

joiden pH-arvoksi oli säädetty 5,5 väkevällä etikkahapolla. Gradienttiajo-ohjelma nousi 

20 minuutissa 16 %A → 58 %A (20 % → 60 % vesi). Virtausnopeus oli 500 μl/min ja 

injektiotilavuus 20 μl. Kolonnin lämpötilaa ei säädelty vaan kolonni oli huoneenlämpö-

tilassa.  LCQ-ioniloukku-massaspektrometrin  sähkösumutusionisaatiolähde  toimi 

positiivisella  puolella  ja  oli  optimoitu  asetyylikoliinia  varten.  Detektio  tapahtui 

skannaamalla  kaikkia  ioneita  välillä  131-200  m/z.  Suodatettiin  tästä  Full  scan 

kromatogrammista  erilleen  asetyylikoliinin  molekyyli-ioni:  146  m/z (± 0,5  m/z). 

(Ajotiedosto 200905ack01)
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Kuva 49. Kromatogrammi: asetyylikoliini 27 pmol/injektio (Ajotiedosto 050905ak01).

Kuva 50. MS-massaspektri: asetyylikoliini 27 pmol/injektio (Ajotiedosto 050905ak01).

Kuva 51. MS/MS-massaspektri: asetyylikoliini 27 pmol/injektio

(Ajotiedosto 050905ak01).
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Kuva 52. Kromatogrammi asetyylikoliinin gradienttiajosta Zorbax-aminokolonnilla

(Ajotiedosto 200905ack01).

Progesteroni-steroidin  (4-pregneeni-3,20-dioni,  kts.  kuva  31)  soveltuvuutta  HILIC-

menetelmän  tyhjätilavuusmarkkeriksi tutkittiin  ajamalla  asetyylikoliinin  ja  proges-

teroni-steroidin  yhdistelmänäyte  isokraattisesti  LCQ-HPLC-MS-laitteistolla  Zorbax-

aminokolonnilla.  Kromatogrammi  on  esitetty  kuvassa  53.  Havaitaan  terävät  piikit 

molemmille  yhdisteille.  Ajoliuokset  olivat  samat  kuin  kuvan  52  tapauksessa. 

Taulukossa 2 on lueteltu  ajettujen ajojen ajo-ohjelmat  sekä niistä  saadut  tulokset  eli 

retentioajat. Lisäksi taulukossa 2 on laskettu kapasiteettitekijät k isokraattisille ajoille 

olettamalla steroidin eluoituvan välisijatilavuudessa. Kuvan 53 tapauksessa oli kyse siis 

isokrattisesta ajosta 90 % asetonitriilillä. (Ajotiedostot 220905ack01-03)

Taulukko 2. Asetyylikoliinin ja steroidin retentioajat (min)
Ajo-ohjelma tR (asetyylikoliini) tR (steroidi) k Ajotiedosto
Gradientti: 5 → 40 % vesi, 18 min 13,88 6,98 - 220905ack01
Isokraattinen: 80 % asetonitriili 6,25 4,28 0,46 220905ack02
Isokraattinen: 90 % asetonitriili 10,20 5,47 0,86 220905ack03

Vertailtiin  HILIC-kolonnien  suorituskykyä  asetyylikoliinianalytiikassa  ajamalla 

asetyylikoliinin  1,14  μg/ml  89  % asetonitriilissä  -näyte  isokraattisesti  samoissa  ajo-

olosuhteissa sekä PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla että Zorbax-aminokolonnilla 

LTQ-HPLC-MS-laitteistolla. Kromatogrammit on esitetty kuvissa 54 ja 55. Havaitaan 

pienempi  retentioaika  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  kuin  Zorbax-amino-

kolonnilla. Ajoliuokset olivat jälleen samat kuin kuvan 52 tapauksessa. Molemmat ajot 

tehtiin isokraattisesti  5 %A (10 % vesi).  Injektiotilavuus oli 15 μl.  Detektio tapahtui 

skannamalla positiivisella puolella kaikkia ioneita välillä 140-200 m/z (Full scan), josta 

suodatettiin erilleen asetyylikoliinin molekyyli-ioni: 146 m/z (± 0,5 m/z). (Ajotiedostot 

230905Asetyylikoliini02,07)



80

Kuva 53. Kromatogrammi asetyylikoliinin ja steroidin isokraattisesta ajosta

(90 % asetonitriili) Zorbax-aminokolonnilla (Ajotiedosto 220905ack03).

Kuva 54. Kromatogrammi asetyylikoliinin isokraattisesta ajosta (90 % asetonitriili)

PolyHYDROXYETHYL A-kolonnilla (Ajotiedosto 230905Asetyylikoliini02).

Kuva 55. Kromatogrammi asetyylikoliinin isokraattisesta ajosta (90 % asetonitriili)

Zorbax-aminokolonnilla (Ajotiedosto 230905Asetyylikoliini07).
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Silikakolonnin  soveltuvuutta  HILIC-menetelmään  ja  asetyylikoliinianalytiikkaan 

tutkittiin  ajamalla  asetyylikoliinin  1 μg/ml  90 % asetonitriilissä  -näyte isokraattisesti 

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla  Atlantis  HILIC Silica -kolonnilla (2,1 x 50 mm, 3 μm). 

Kromatogrammit on esitetty kuvassa 56. Havaitaan terävät piikit ja retentioajan kasvu 

ajoliuoksen  asetonitriilipitoisuuuden  noustessa.  Ajoliuokset  olivat  lähes  samat  kuin 

edellä eli ajoliuos A oli ultrapuhdas vesi ja B 95 % asetonitriili, joissa molemmissa oli 

6,5 mM NH4Ac, mutta molempien pH-arvoksi oli nyt säädetty 5,0 eikä 5,5 väkevällä 

etikkahapolla. Ajot tehtiin isokraattisesti 90 %B (85 % asetonitriili), 95 %B (90 %) ja 

100 %B (95 %). Detektio tapahtui skannaamalla positiivisella puolella kaikkia ioneita 

välillä 131-200  m/z (Full scan), josta suodatettiin  erilleen asetyylikoliinin molekyyli-

ioni: 146 m/z (± 0,5 m/z). (Ajotiedostot 211005Ach02,06,08)

Kuva 56.  Kromatogrammit asetyylikoliinin ajoista Atlantis HILIC Silica

-kolonnilla (Ajotiedostot 211005Ach02,06,08).
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10 TULOSTEN TARKASTELU

10.1 Ajoliuoksen koostumuksen vaikutus HILIC-retentioon

Kromatografiassa  näytteen  sisältämien  yhdisteiden  erottuminen  toisistaan  perustuu 

niiden  erilaiseen  jakautumistasapainoon  stationaari-  ja  mobiilifaasien  kesken.  Tähän 

jakautumistasapainoon vaikuttaa neljä asiaa:

1. Analyytin kemiallinen olemus

2. Stationaarifaasin kemiallinen olemus

3. Mobiilifaasin kemiallinen olemus

4. Lämpötila

Kromatografisen erottelun luonteeseen voidaan siten puuttua muokaamalla jotain näistä 

neljästä kohdasta. Lämpötilaa nostamalla kaikkien yhdisteiden jakautumistasapainojen 

muodostuminen  nopeutuu,  joten  sillä  ei  niinkään  saada  aikaan  eroja  eri  yhdisteiden 

välille.  Lämpötilan  vaikutus  pyritäänkin  useimmiten  vain minimoimaan pitämällä  se 

vakaana  kolonniuunien  avulla.  Analyytin  ja  stationaarifaasin  rakenteetkin  ovat 

useimmiten ne mitkä sattuvat olemaan ja niihin puuttuminen esim. derivatisaation tai 

ioniparimenetelmän avulla voi olla riskialtista. Siten jäljelle jääneellä mobiilifaasin eli 

ajoliuoksen kemiallisella olemuksella onkin suuri painoarvo kromatografisen erottelun 

muokkamisessa – etenkin kun se niin helppoa ja nopeaa.

Ajoliuoksen  vaikutusta  polaaristen  yhdisteiden  retentioon HILIC-tekniikalla tutkittiin 

käyttämällä  mallianalyytteinä  aminohappoja  ja  pieniä  peptidejä,  jotka  pieninä 

polaarisina  yhdisteinä  retentoituvat  huonosti  käänteisfaasimenetelmällä,  sekä 

stationaarifaasina  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnia,  jonka  Alpert  suunnitteli 

HILIC-käyttöön  jo  90-luvun alussa  (Alpert  1990).  Sen  valmistuksessa  on  kuvan  57 

mukaisesti ensin aktivoitu aminopropyylisilika rengasrakenteisella polysukki-nimiidilla, 

jolloin  osa  renkaista  on  auennut  muodostaen  amidisidoksia  aminopropyyli-ketjujen 

kanssa.  Jäljelle  jääneet  renkaat  ovat  alttiita  nukleofiilien  hyökkäyksille  ja 

PolyHYDROXYETHYL A -kolonnin  tapauksessa niihin  on sidottu  aminolyysillä  2-

hydroksietyyli-ketjut. Siten tämä stationaarifaasi sisältää useita polaarisia vetysidoksiin 

kykeneviä funktionaalisia ryhmiä soveltuen teoriassa hyvin HILIC-menetelmään.
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Kuva 57. Kaavakuva PolyHYDROXYETHYL A -kolonnin valmistusprosessista.

Oikealla valmiin stationaarifaasin rakenne ja vasemmalla sen

valmistuksessa käytetyt komponentit.

Kapasiteettitekijä  k  on  retention  yleinen  mitta  ja  se  mahdollistaa  analyytin 

retentoitumisen suoran vertailun erilaisten stationaari- ja mobiilifaasien kesken. Mutta 

sen  laskemiseksi  pitää  pystyä  määrittämään  kuollut  aika,  t0,  eli  sellaisen  analyytin 

retentioaika, joka ei lainkaan vuorovaikuta stationaarifaasin kanssa. Koska ei löydetty 

sellaista analyyttiä, joka ei lainkaan olisi vuorovaikuttanut stationaarifaasin kanssa, ja 

toisaalta  selkeää  liuospiikkiäkään  ei  kromatogrammeissa  havaittu,  jouduttiin 

retentoitumista tutkimaan pelkästään analyyttien retentioaikojen pohjalta. Täten saatuja 

tuloksia  ei  sellaisenaan  pysty  suoraan  vertaamaan  muihin  stationaarifaaseihin,  mutta 

niistä  kyllä  saatiin  tavoitteena  ollut  kvalitatiivinen  käsitys  eri  kromatografisten 

muuttujien vaikutuksesta HILIC-retentioon.

10.1.1 Ajoliuoksen asetonitriilipitoisuus

HILIC-tekniikassa  ajoliuos  koostuu  samoista  komponenteista  kuin  käänteisfaasi-

kromatografiassakin  eli  vedestä  ja  orgaanisesta  liuottimesta,  yleensä  asetonitriilistä. 

Vesi on kuitenkin HILIC:ssä ajoliuoksen voimakkaammin eluoiva komponentti,  joten 

HILIC:ssä  ajoliuoksen  vesipitoisuus  on  paljon  matalampi  kuin  käänteisfaasi-

kromatografiassa. Kuitenkin siten, että vettä suositellaan käytettävän HILIC-tekniikassa 

vähintään  2,5  %,  jotta  stationaarifaasin  pinnalla  säilyisi  koko  ajan  jakautumis-

mekanismin  mahdollistava  ohut  paikallaan  pysyvä  vesikerros.  Ajoliuoksen  suuri 

orgaanisen liuottimen pitoisuus on HILIC-tekniikan suuri etu verrattuna muihin HPLC-

tekniikoihin,  joten vettä ei suositella käytettäväksi  kovin suuria määriä;  ei yli  40 %. 
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Ajoliuoksen  orgaanisen  liuottimen  eli  asetonitriilin  pitoisuuden  vaikutusta  retentioon 

tutkittiin  ajamalla  aminohappoja  ja  pieniä  peptidejä  (kts.  kuvat  26  ja  29)  erilaisilla 

ajoliuoskoostumuksilla PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla HILIC-menetelmällä.

Kuvissa  33  ja  34  on  esitetty  kromatogrammit  tryptofaanin  ja  tryptofaaniamidin 

isokraattisista  ajoista  LCQ-HPLC-MS-laitteistolla  PolyHYDROXYETHYL  A 

-kolonnilla. Nämä olivat ensimmäisiä työn aikana suoritettuja mittauksia, joten HPLC-

MS-laitteiston  käsittely  ei  vielä  ollut  kunnolla  hallussa.  Tämä  näkyi  molemmissa 

kromatogrammeissa  piikkien  rosoisuutena,  minkä  epäiltiin  johtuneen  pumppu-

ongelmista. Todennäköisesti ajoliuoksia ei oltu heliumkuplitettu, joten pumpun mäntiin 

oli  muodostunut  ilmakuplia  ja  ne  aiheuttivat  paineenvaihtelua  ajon  aikana,  mikä 

puolestaan aiheutti rosoiset piikit. LCQ-laitteiston pumpuilla oli muutenkin taipumusta 

paineenvaihteluun matalilla virtausnopeuksilla (alle 100 μl/min), joten pyrittiin LCQ-

laitteistolla käyttämään vain suuria virtausnopeuksia (n. 500 μl/min). Lisäksi jatkossa 

uudet ajoliuokset muistettiin aina heliumkuplittaa ennen käyttöönottoa.

Toinen  merkille  pantava  seikka  näissä  kuvien  33  ja  34  piikeissä  oli  tryptofaanin 

kromatogrammeissa havaittava tryptofaaniamidin haamupiikki. Tämä johtui siitä, että 

massaspektrometrilla skannattiin tasaisesti kaikkia ioneita, Full scan, josta sitten vain 

rajattiin tietyt  m/z-ikkunat tryptofaaniamidia (m/z  203,5 – 204,5) ja tryptofaania (m/z 

204,5 – 205,5) varten.  Nämä  m/z-ikkunat ovat siis aivan vierekkäiset  ja oletettavasti 

tryptofaanille  käytetty  m/z-ikkuna  on  lipsahtanut  hieman  trytofaaniamidin  puolelle, 

mikä  aiheuttaa  havaitun  haamupiikin.  Detektiomenetelmänä tällainen  on siten varsin 

epäselektiivistä,  mutta  puhtaiden  analyyttien  ollessa  kyseessä  kuitenkin  riittävää 

retentioaikojen mittamiseksi. Käyttämällä jotain hienostuneempaa massaspektrometrista 

detektiomenetelmää  oltaisiin  voitu  välttyä  haamupiikeiltä  ja  saavuttaa  paremmat 

vasteet, mutta se ei ollut tämän työn tavoite.

Kuvan 33 ajossa oli ajoliuoksen asetonitriilipitoisuus 85 % ja kuvan 34 ajossa 90 %. 

Tryptofaanin  retentioaikaan  tällä  melko  pienellä  ajoliuoksen  asetonitriilipitoisuuden 

kasvulla  oli  suuri  vaikutus  –  tryptofaanin  retentioaika  nelinkertaistui.  Sen  sijaan 

tryptofaaniamidin retentioaika ei kasvanut juuri lainkaan. Tämä käy hyvin ilmi kuvan 

32a) pylväsdiagrammista.  Vaikutti siis siltä, että tryptofaani retentoitui  hyvin HILIC-

menetelmällä  eli  vietti  eluutioprosessin  aikana  paljon  aikaa  stationaarifaasissa,  joten 

ajoliuoksen  polaarisuudella  oli  selkeä  vaikutus  sen  retentioon.  Tryptofaaniamidi  sen 
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sijaan  eluoitui  lähes  välisijatilavuudessa  ja  ei  siten  vaikuttanut  juurikaan  viihtyvän 

stationaarifaasissa.  Tämä  on  hämmästyttävää,  sillä  hyvin  polaarisena  yhdisteenä 

tryptofaaniamidin  olisi  pitänyt  viihtyä  tätä  paremmin  stationaarifaasin  pinnalla 

paikallaan  pysyvässä  ohuessa  vesikerroksessa.  Selityksenä  saattaisivat  olla 

sekundaariset  eli  toisarvoiset  retentiomekanismit.  Ehkä  tryptofaaniamidi  on 

ajoliuoksessa kationimuodossaan ja hylkii siten sähköisesti PolyHYDROXYETHYL A 

-kolonnin stationaarifaasia.

Kuvissa  35  ja  36  on  on  esitetty  jälleen  tryptofaanin  ja  tryptofaaniamidin 

kromatogrammit  isokraattisista  ajoista  PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla,  mutta 

tällä kertaa eri pH-arvossa ja ajettuna LTQ-HPLC-MS-laitteistolla. Retentioaikoihin ei 

laitteiston vaihdolla pitäisi olla vaikutusta muuten kuin virtausnopeuden pienenemisen 

osalta (500 μl/min → 400 μl/min). Piikkien muodot sen sijaan olivat kauniimmat LTQ-

laitteistolla kuin LCQ-laitteistolla johtuen laadukkaammasta HPLC-laitteistosta. Jälleen 

tryptofaanin  kromatogrammeissa  on  havaittavissa  tryptofaaniamidin  haamupiikit 

johtuen  siitä,  että  käytetty  massaspektometrinen  detektiomenetelmä  oli  sama  kuin 

edellä.

Mielenkiintoisena  yksityiskohtana  on  etenkin  kuvan  36  piikeissä  havaittavissa 

epäsymmetrisyyttä.  Kyse  ei  ole  yleisemmästä  piikin  häntimisestä  (peak tailing),  jota 

usein  havaitaan  liian  suuren  näytemäärän  tai  sekundaaristen  retentiomekanismien 

aiheuttamana (Dolan 2005). Sen sijaan kyse on harvinaisemmasta piikin keulimisesta 

(peak  fronting),  jota  ei  olla  kyetty  selittämään  teoreettisella  tasolla  niin  yhtä 

tyydyttävästi  kuin  häntimistä.  Yleensä  piikkien  keulimisen  epäillään  johtuvan 

epätasaisesti jakaantuneesta kolonninpakkaus-materiaalista. (Morrison ja Dolan 2005)

Kuten  kuvasta  35  havaitaan,  ei  asetonitriilipitoisuudella  ollut  merkittävää  vaikutusta 

niin tryptofaanin kuin tryptofaaniamidinkaan retentioon pitoisuuksilla 65 – 80 %. Sen 

sijaan  kuvasta  36  havaitaan,  että  asetonitriilipitoisuuksilla  85  –  95  %  retentioajat 

kasvavat selvästi. Edellä niin huonosti retentoituneen tryptofaaniamidinkin retentioaika 

yli  kaksinkertaistuu asetonitriilipitoisuuden noustessa 90 %  → 95 %. Tämä on myös 

nähtävissä  kuvan  32b)  kuvaajasta,  jossa  käyrät  lähtevät  jyrkkään  nousuun 

asetonitriilipitoisuuden korkeimmilla arvoilla. Kuvan 32b) kuvaajaan on myös piirretty 

Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Met-NH2-peptidin  käyrä,  joka  tryptofaaniamidin  tapaan  nousee 

niukasti  matalammilla  asetonitriilipitoisuuksilla,  mutta  lähtee  selvään  nousuun 
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korkeimmilla asetonitriilipitoisuuksilla.

Hyvä  retentoituminen  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  HILIC-menetelmällä 

vaatii  siis  varsin  korkean  asetonitriilipitoisuuden  eli  jo  pienillä  vesipitoisuuksilla  on 

suunnaton  vaikutus  retentoitumiseen.  Vesi  on  HILIC-menetelmässä  ajoliuoksen 

voimakkaammin eluoiva komponentti ja lisäksi sillä on HILIC-menetelmässä erityinen 

merkitys  stationaarifaasin  muodostajana,  joten  ilmeistä  on,  että  vedellä  on  ilmeisen 

suuri merkitys HILIC-menetelmässä. Unohtaa ei myöskään pidä HILIC-menetelmissä 

aina läsnä olevia sekundaarisia retentiomekanismeja ja veden roolia niissä.

10.1.2 Ajoliuoksen pH

Kuvissa 37 ja 38 on esitetty kuvaajat tryptofaanin ja tryptofaaniamidin retentioajoista 

asetonitriilipitoisuuden  funktiona.  Molemmat  on  saatu  ajamalla  LTQ-HPLC-MS-

laitteistolla ja PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla, mutta eri pH-arvoissa. Kuvassa 

37 ajoliuoksen pH on 4,4 ja kuvassa 38 puolestaan 5,6. Jälleen voidaan havaita, että 

retentioajat kasvavat merkittävästi vasta aivan korkeimmilla asetonitriilipitoisuuksilla. 

Mutta pH-arvossa 5,6 tämä retentioaikojen kasvu on merkittävästi voimakkaampaa kuin 

pH-arvossa 4,4.

Ajoliuoksen  pH  vaikuttaa  luonnollisesti  analyyttien  ionisoitumiseen  ja  sitä  kautta 

analyytin  kemialliseen  olemukseen  ja  retentoitumiseen.  Jos  analyytin  retentioajat 

kuvattaisiin ajoliuoksen pH-arvon funktiona, nähtäisiin hyvin todennäköisesti analyytin 

pKa-arvo  titrauskäyrää  muistuttavana  jyrkkänä  hyppäyksenä  retentioaikakäyrässä. 

Ajoliuoksen  pH  vaikuttaa  kuitenkin  myös  stationaarifaasin  ionisoitumiseen.  Olettaa 

voisi,  että  ionisoitunut  HILIC-stationaarifaasi  vuorovaikuttaa  analyytin  kanssa  myös 

sekundaarisilla vuorovaikutuksilla kuten adsorptiomekanismilla, jotka saattaisivat pH-

arvon  nousun  tapauksessa  kasvattaa  retentiota  tai  tiettyjen  analyyttien  kuten 

tryptofaaniamidin  tapauksessa  vähentää  retentiota.  PolyHYDROXYETHYL  A 

-kolonnin  tapauksessa  mahdollisia  ionisoituvia  funktionaalisia  ryhmiä  on 

stationaarifaasissa useita, kuten kuvasta 57 voidaan todeta.

Kuvan  39  perusteella  voisi  päätellä,  että  pH-arvon  muutos  vaikuttaa  nimenomaan 

PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnin  stationaarifaasiin  ja  sitä  kautta  kaikkien 
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mallianalyytteinä  käytettyjen  aminohappojen  ja  peptidien  retentoitumiseen.  Kaikkien 

retentioajat  kasvavat  tasaisesti  pH-arvon  noustessa  ilman,  että  yksikään 

mallianalyyteista  erottuu merkittävästi  joukosta.  Lisäksi  pH-arvon noustessa kaikkien 

aminohappojen  amidimuotojen  retentioajat  kasvavat  voimakkaammin  kuin  niitä 

vastaavien tavallisten aminohappojen retentioajat,  joten voidaan päätellä nimenomaan 

aminohapon  amidiryhmän  heikentävän  retentiota  riippumatta  aminohapon  muusta 

rakenteesta.

10.1.3 Kolonnin lämpötila

Kolonnin  lämpötila  on  ajoliuoksen koostumuksen  ohella  toinen  helposti  muutettava 

kromatografiseen erotteluun vaikuttava tekijä. Sen vaikutusta  PolyHYDROXYETHYL 

A  -kolonnin  HILIC-retentioon  tutkittiin  käyttämällä  LTQ-HPLC-MS-laitteistolla 

HPLC-yksikköön integroitua kolonniuunia.

Kuvasta  40b)  havaitaan  odotetusti  MRFA-  ja  H-APVPYPDPLE-OH-peptidien 

retentioaikojen  lyhenevän  kolonnin  lämpötilan  noustessa.  Tämän  voidaan  päätellä 

johtuvan ajoliuoksen  viskositeetin  laskusta  ja  sitä  myöden  analyyttien  nopeammasta 

eluoitumisesta.  Sen  sijaan  kuvassa  40a)  ei  aminohappojen  retentoitumisessa  havaita 

merkittävää  muutosta  lämpötilan  noustessa.  Todennäköisesti  kolonnin  lämpötilan 

heikko  vaikutus  niiden  retentoitumiseen  selittyy  niiden  lyhyillä  retentioajoilla.  Jos 

ajoliuoksessa olisi  ollut  vähemmän  retentiovoimakkuutta  eli  pienempi  vesipitoisuus, 

olisivat  retentioajat  olleet  pidemmät  ja  olisi  todennäköisesti  havaittu  näiden 

aminohappojenkin retentioaikojen lyhenevän lämpötilan nousun myötä.

10.2 HILIC-tekniikan soveltaminen sokerianalytiikkaan

Aminohappojen  ja  peptidien  ohella  käytettiin  mallianalyytteinä  käänteisfaasi-

menetelmällä  tunnetusti  huonosti  retentoituvia  sokereita  sekä  niiden  fosfaatti-  ja 

nukleiiniemäsjohdannaisia  (kts.  kuvat  27  ja  28)  ja  tutkittiin  niiden  retentoitumista 

HILIC-tekniikalla PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla.

Kuvassa 41 on esitetty kromatogrammi viiden sokeriyhdisteen ajosta LCQ-HPLC-MS-

laitteistolla  PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla.  Kyseessä  oli  gradienttiajo,  jossa 
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ajoliuoksen  eluointivoimakkuus  oli  jo  lähtötilanteessa  sangen  korkea  ja  voimistui 

maksimiinsa  nopean  gradientin  aikana.  Tästä  huolimatta  retentoituivat  guanosiini-5'-

difosfo-D-mannoosi  ja uridiini-5'-difosfo-glukoosi hyvin eluoituen terävinä piikkeinä. 

Sen sijaan 4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidi eluoitui hyvin nopeasti, joten sen 

retentoituminen ei ollut lainkaan niin voimakasta. D-glukoosi-6-fosfaatti ja D-fruktoosi-

6-fosfaatti  sen  sijaan  retentoituivat  erittäin  voimakkasti  eluoituen  vasta  gradientin 

lopulla. Koska kyseessä oli rakenneisomeerit eli molempien molekyylikaava oli muotoa 

C6H12O9P,  ei  massaspektrometrilla  kyetty  erottamaan  niiden  piikkejä  toisistaan 

yksinkertaisella  Full  scan -detektiomenetelmällä.  Niinpä ne näyttivät  eluoituvan yhtä 

aikaa.  Mutta  toisaalta  mahdollinen  ero  niiden  retentioajoissa  saattoi  peittyä  piikin 

leviämisen alle. Piikki oli erittäin leveä ja epämääräisen muotoinen, mikä saattoi viitata 

joko  liian  suureen  näytemäärään  tai  hyvin  voimakkaisiin  sekundaarisiin 

retentiomekanismeihin.

Sekä  4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidin  että  D-glukoosi-6-fosfaatin  ja  D-

fruktoosi-6-fosfaatin  havaittiin  muodostavan  kaksoiskonjugaatteja,  jotka  eluoituivat 

lähes samalla retentioajalla varsinaisen molekyyli-ionin kanssa. Kaksoiskonjugaateissa 

siis  kaksi  analyytti-ionia  sitoutui  toisiinsa  heikoilla  vuorovaikutuksilla,  joita  pehmeä 

sähkösumutusionisaatio ei rikkonut. Tämän epäiltiin johtuvan suuresta näytemäärästä, 

mikä lisäsi analyyttien keskinäistä vuorovaikutusta ja siten suosi kaksoiskonjugaattien 

muodostumista.

Kuvassa  42  on  esitetty  kromatogrammi  samojen  viiden  sokeriyhdisteen  ajosta 

PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla, mutta tällä kertaa LTQ-HPLC-MS-laitteistolla 

ja hitaammalla gradientilla ja lähtötilanteessa ajoliuoksen eluointivoimakkuus oli siten 

heikompi  kuin  kuvan  41  tapauksessa  ja  4-metyyli-umbelliferyyli-β-D-glukuronidikin 

retentoitui nyt hyvin. Piikit olivat jälleen LTQ-laitteistolla terävämmät ja kauniimmat 

kuin  LCQ-laitteistolla  johtuen  juuri  kolonniuunista  ja  vakaammasta  pumpusta.   D-

glukoosi-6-fosfaatin ja D-fruktoosi-6-fosfaatin suuri piikki oli nyt myös sangen kaunis 

muodoiltaan osoittaen tosin selvää häntimistä. Tämä viittaisi fosfaattijohdannaisten liian 

suureen näytemäärään eli kolonnin ylikuormittumiseen.

Kaksoiskonjugaattien  muodostumista  tutkittiin  ajamalla  eri  vahvuisia  D-glukoosi-6-

fosfaattinäytteitä  LCQ-HPLC-MS-laitteistolla  PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla. 

Vesiajoliuoksen  NH4Ac-pitoisuutta  nostettiin,  jotta  ajoliuoksen  eluointivoimakkuus 
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kasvaisi ja fosfaattijohdannaiset siten eluoituisivat nopeammin ja kapeampina piikkeinä. 

Tulokset  on  esitetty  kuvissa  43-45. Kuten  kuvista  havaitaan,  ei  pienellä  10  μg/ml 

näytteellä  enää  havaittu  kaksoiskonjugaattien  muodostumista,  joten 

kaksoiskonjugaattien  muodostumisen  pääteltiin  johtuvan liian suuresta  näytemäärästä 

eikä  itse  HILIC-menetelmästä.  Myös  piikkien  häntiminen  väheni  pienemmän 

näytemäärän  ansiosta.  Kaikki  piikit  olivat  myös  selvästi  kapeampia  eluoituessaan 

nopeammin ajoliuoksen suuremman suolapitoisuuden ansiosta.

Haluttiin  tutkia,  voiko  D-glukoosi-6-fosfaattia  ja  D-fruktoosi-6-fosfaattia  erotella 

toisistaan  HILIC-menetelmällä,  joten  ajettiin  niistä  eri  vahvuisia  yhdistelmänäytteitä 

LCQ-HPLC-MS-laitteistolla  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla.  Tulokset  on 

esitetty  kuvissa  46-48.  Jotta  saataisiin  kapeat  piikit  voimakkaasti  retentoituville 

fosfaattijohadannaisille,  käytettiin  vesiajoliuoksessa  jälleen  korkeampaa  NH4Ac-

pitoisuutta  ja  lisäksi  nostettiin  gradientin  lähtöpistettä.  Kuten kuvista  nähdään,  piikit 

olivatkin  varsin  kapeat.  Mutta  silti  D-glukoosi-6-fosfaatti  ja  D-fruktoosi-6-fosfaatti 

eluoituvat lähes samalla retentioajalla ja niiden resoluutioksi arvioitiin n. 0,8 – 1,0 eli 

erottelu  ei  ole  tyydyttävää.  Yleensä kromatografiassa  pyritään  vierekkäisten  piikkien 

resoluutioksi saamaan vähintään 1,5 (Snyder 1992 ss. 13-14). Mutta joka tapauksessa 

pystytään havaitsemaan kaksi erillistä piikkiä ja päättelemään, etteivät  D-glukoosi-6-

fosfaatti ja D-fruktoosi-6-fosfaatti retentoidu täysin samalla tavalla HILIC-menetelmällä 

PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla.  Lisäksi  eri  vahvuisten  näytteiden  ansiosta 

voidaan  päätellä,  että  D-fruktoosi-6-fosfaatti  eluoituu  hieman  ennen  D-glukoosi-6-

fosfaattia eli retentoituu näistä kahdesta hieman heikommin.

HILIC-menetelmällä saadaan kauniita piikkejä sokeriyhdisteille, kunhan näytemäärä on 

riittävän pieni piikkien häntimisen ja kaksoiskonjugaattien muodostuksen välttämiseksi. 

Erittäin  polaarisina  sokeriyhdisteiden,  etenkin  fosfaattijohdannaisten,  retentoituminen 

PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla  on hyvin voimasta,  joten aiheellista  on lisätä 

ajoliuokseen  vähintään  10  mM  puskurisuolaa  ajoliuoksen eluointivoimakkuuden 

kasvattamiseksi.

10.3 HILIC-tekniikan soveltaminen asetyylikoliinianalytiikkaan

Aminohappojen  ja  sokereiden  ohella  HILIC-tekniikan  soveltuvuutta  kokeiltiin 



90

asetyylikoliinille  (kts.  kuva  30),  joka  on  hermoston  välittäjäaine.  Asetyylikoliini  on 

erittäin  polaarinen yhdiste,  joka esiintyy  kvaternaarisen  ammonium-ryhmänsä vuoksi 

aina kationi-muodossa riippumatta liuoksen pH-arvosta.

Kuvassa  49  on  kromatogrammi  asetyylikoliininäytteen  gradienttiajosta 

PolyHYDROXY-ETHYL A -kolonnilla.  Gradientin  aikana  ajoliuoksen vesipitoisuus 

nousi, mutta NH4Ac-pitoisuus ja pH pysyivät lähtötasolla. Koska asetyylikoliini on aina 

kationi-muodossa ja siten hyvin polaarinen yhdiste, odotettiin sen retentoituvan hyvin 

HILIC-menetelmällä, mutta tällä gradientilla se eluoitui melko nopeasti. Piikin muoto 

sen sijaan oli kaunis ja terävä, joskin lievästi häntivä.

Koska  asetyylikoliinin  retentoituminen  vaikutti  heikolta  PolyHYDROXYETHYL  A 

-kolonnilla,  päätettiin  kokeilla  HILIC-menetelmää  käytettävissä  olleella  Zorbax-

aminokolonnilla.  Kuvassa  52  on  esitetty  kromatogrammi  asetyylikoliininäytteen 

gradienttiajosta ko. aminokolonnilla. Gradientin aikana ajoliuoksen vesipitoisuus nousi, 

mutta NH4Ac-pitoisuus ja pH pysyivät jälleen lähtötasolla. Retentioaika oli lähes kolme 

kertaa  suurempi  kuin  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  tehdyssä  ajossa,  joten 

retentoituminen  vaikutti  olevan  aminokolonnilla  voimakkaampaa  kuin 

PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla.  Toisaalta  aminokolonnin  dimensiot  ovat 

suuremmat ja tästä johtuen ovat retentioajat sillä muutenkin suuret. Jotta retentoitumista 

voitaisiin  kunnolla  verrata  eri  kokoisten  kolonnien  välillä,  pitäisi  määrittää  piikkien 

kapasiteettitekijät k.

Kapasiteettitekijän k laskemista  varten yritettiin  HILIC-menetelmälle  löytää kuolleen 

ajan  merkkiaine  eli  yhdiste,  joka  ei  lainkaan  retentoituisi  HILIC-menetelmällä  eli 

eluoituisi  välisijatilavuudessa.  Haettiin  siis  mahdollisimman  hydrofobista  yhdistettä, 

joka  kuitenkin  pystyttäisiin  saattamaan  ionimuotoon  ja  siten  havaitsemaan 

massaspektrometrisesti.  Päädyttiin  käyttämään  kuolleen  ajan  merkkiaineena 

progesteroni-steroidia  (4-pregneeni-3,20-dioni,  kts.  kuva  31).  Kuvassa  53  on 

kromatogrammi  asetyylikoliinin  ja  progesteronin  yhdistelmänäytteen  isokraattisesta 

ajosta ja taulukossa 2 on lueteltu muiden vastaavien ajojen retentioajat. Ajo-olosuhteet 

olivat  samat  kuin  edellä.  Olettamalla,  että  progesteroni  eluoituu  välisijatilavuudessa, 

saatiin  laskettua  kapasitettitekijöiksi  0,46  ja  0,86.  Nämä  ovat  varsin  vaatimattomat 

arvot, sillä optimaalinen k-arvo on yleensä luokkaa 1 < k < 20 (Snyder 1992 ss. 15-16). 

Mutta  näihin  tuloksiin  tulee  suhtautua  varauksella,  sillä  progesteroni  pätevyydestä 
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välisijatilavuuden  merkkiaineena  ei  voida  olla  varmoja.  Itse  asiassa  progesteronin 

retentioajat  ovat  näissä  ajoissa  epäillyttävän  suuret  edustaakseen  kuolleita  aikoja. 

Toisaalta niin kuin edellä jo mainittiin, ovat aminokolonnin dimensiot suuremmat kuin 

PolyHYDROXYETHYL A -kolonnin, mikä osaltaan selittää suuremmat retentioajat.

Kuvissa  54  ja  55  on  esitetty  kromatogrammit  asetyylikoliininäytteen  isokraattisista 

ajoista  samoilla  ajo-olosuhteilla  sekä  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  että 

Zorbax-aminokolonnilla.  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  asetyylikoliinin 

retentioaika on yli  kuusi kertaa pienempi kuin Zorbax-aminokolonnilla.  Mutta koska 

pätevää kuolleen ajan merkkiainetta ei ole käytössä, ei voida laskea kapasiteettitekijää k 

ja  siten  retentoitumista  ei  jälleen  voida  vertailla  kunnolla.  Havaitaan  kuitenkin,  että 

molemmilla  kolonneilla saadaan näinkin laimealla näytteellä kuin 1,14 μg/ml kauniit 

piikit, jotka erottuvat selvästi pohjaviivasta.

Kuvassa 56 on esitetty kromatogrammit  asetyylikoliininäytteen  isokraattisista ajoista 

Atlantis  HILIC  Silica  -kolonnilla.  Tämän  kolonnin  sanotaan  olevan  suunniteltu 

nimenomaan  HILIC-menetelmää  varten  (Grumbach  ym.  2004,  2005),  vaikka  se 

pohjimmiltaan  onkin  vain  käsittelemätön  silikakolonni.  Partikkelikoko  on  pienempi, 

samoin  kolonnin  pituus  verrattuna  PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonniin, 

puhumattakaan  Zorbax-aminokolonniin.  Huolimatta  hyvin  laimeasta  näytteestä 

erottuvat piikit selkeästi pohjaviivasta. Katsomalla pohjaviivaa tarkkaan voidaan siinä 

havaita pieni notkahdus retentioajalla 0,7 minuuttia, mikä voidaan tulkita kuollutta aikaa 

ilmaisevaksi  liuotinpiikiksi.  Tällöin  kapasitettitekijät  k  olisivat  näille  kolmelle  ajolle 

noin 2,6; 4,2 ja 6,0 eli retentoituminen olisi varsin tyydyttävää.

HILIC-menetelmällä saadaan kauniit piikit asetyylikoliinille, mutta nopea eluoituminen 

PolyHYDROXYETHYL  A  -kolonnilla  ihmetyttää.  Syyn  tähän  epäillään  liittyvän 

tryptofaaniamidin  yhtälailla  heikkoon  retentoitumiseen  PolyHYDROXYETHYL  A 

-kolonnilla. Kyse siis luultavasti sekundaarisistä retentiomekanismeista, joita ei tunneta 

kunnolla.
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11 YHTEENVETO

Työn  päätavoitteena  oli  kytkeä  HILIC-kolonni  HPLC-ESI-MS-laitteistoon  ja  tässä 

onnistuttiin;  HILIC-tekniikka  osoittautui  hyvin  yhteensopivaksi  ESI-MS-detektorin 

kanssa.  HILIC-tekniikan  retentioon  vaikuttavia  tekijöitä  tutkittiin  PolyHYDROXY-

ETHYL A -kolonnilla käyttämällä mallianalyytteinä aminohappoja ja peptidejä. Hyvän 

retention  havaittiin  vaativan  korkean  ajoliuoksen  asetonitriilipitoisuuden  (>  85  %). 

Tällöin jo pieni ajoliuoksen vesipitoisuuden muutos vaikutti  merkittävästi  retentioon. 

Ajoliuoksen  pH-arvon  muutoksen  havaittiin  vaikuttavan  samalla  tavalla  kaikkien 

mallianalyyttien  retentioon,  joten  sen  pääteltiin  vaikuttavan  retentioon  kolonnin 

ionisoitumisasteen kautta. Kolonnin lämpötilan nousun havaittiin odotetusti lyhentävän 

peptidien  retentioaikoja  johtuen  ajoliuoksen  viskositeetin  laskusta.  Yleisesti  ottaen 

HILIC-tekniikka soveltui hyvin aminohappojen erotteluun, mutta niiden amidimuodot 

sen sijaan eluoituivat PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla hyvin nopeasti paitsi aivan 

korkeimmilla ajoliuoksen asetonitriilipitoisuuksilla.

Tutkittiin  myös  HILIC-tekniikan  soveltuvuutta  sokeriyhdisteille  ja  asetyylikoliinille. 

Sokeriyhdisteiden retentio oli hyvä ja piikit kapeita, kunhan käytettiin riittävän pieniä 

näytemääriä piikkien häntimisen ja kaksoiskonjugaattien muodostuksen välttämiseksi. 

Sokeriyhdisteiden  fosfaattijohdannaisten  retention  havaittiin  olevan PolyHYDROXY-

ETHYL A -kolonnilla  niin  voimakasta,  että  ajoliuokseen  piti  eluointivoimakkuuden 

kasvattamiseksi  lisätä  vähintään  10  mM  puskurisuolaa.  Sen  sijaan  asetyylikoliinin 

havaittiin  vastoin  odotuksia  eluoituvan  aminohappojen  amidimuotojen  tapaan  hyvin 

nopeasti  PolyHYDROXYETHYL A -kolonnilla.  Jakautumismekanismi  ei  tätä  selitä, 

joten epäiltiin sen johtuvan sekundaarisista eli toisarvoisista retentiomekanismeista.

Tämä  tutkimus  osoitti  HILIC-tekniikan  tarjoavan  potentiaalisen  HPLC-ESI-MS-

vaihtoehdon  polaaristen  yhdisteiden  analytiikkaan,  mutta  multimodaalinen  retentio-

mekanismi  vaatii  lisätutkimusta.  ”Puhtaan  HILIC”  -mekanismin  eli  neste-neste-

jakautumisen lisäksi analyytit voivat vuorovaikuttaa suoraan stationaarifaasin kanssa ja 

näin ollen HILIC-retentioon voidaan vaikuttaa stationaarifaasin valinnalla.
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