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Tutkielmassa kãsitellåiåin ohutkerroskromatografian käyttöä bioanalytiikassa. Liiäkeaineiden ja niiden
meøboliittien mãärittäminen biologisesta matriisista vaatii useimmiten näytteiden esikäsittelymenetelmän

ennen varsinaista kromatografista erottamista. Tavallisimmat biologiset näytenatriisit ovat veri ja virtsa.
Näytteenvalmistusmenetelmistä kãsitellään tarkemmin kahta tavallisinta menetelmää eli neste-nesteuuttoa

sekä neste-kiinteäfaasiuutüoa. Kromatografisen erohrksen osuudessa käydãän läpi kvantitatüivisia
normaalifaasimenetelmiä sekä kvalitatiivisia käänteisfaasimenetelmiä. Näytüeiden kvantitointiin käytetään

kalibrointisuoraa tai sisäisen standardin menetelmdä. Käänteisfaasimenetelmiä bioanalytiikassa käyûetään

låihinnä toksikologisissa läâkeaineiden seulonüatutkimuksissa. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa lããkeaineiden

identiñointi tapahtuu vertaamalla analyyttien ja standardiaineiden korjattuja R¡arvoja ja Uv-spektrejä
üoisiinsa. Käänüeisfaasikromaûografian etu normaalifaasikromatografiaan verrattuna on se, ettei biologisella
näytematriisilla ole mitään vaikutusta analyyttien R¡arvoihin, kun taas normaalifaasikromatografiassa
biologisten näytteiden matriisivaikutus näkyy sekä menetelmän tarkkuudessa ja oikeellisuudessa et!ä

analyyttien R¡arvojen muutoksina. Ioniparikäänteisfaasimenetelmän käyttö ei ole vielä yleistynyt
HPLC:sta ohutkerroskromatografiaan. Tämä johtunee siitä, ettei ioniparikromatografian mekanismia vielä
täysin halliúa levykromatografiassa. Koska bioanalyttistä IPRPTLC:aa käsittelevää kirjallisuutta ei
löytynyt, keskitytään tutkielmassa menetelmän mekanismin selvittämiseen. Analyyttien detektointi
suoritetaan yleensä tietokoneavusteisesti densitometrilla. Analyyttien derivatisointi, varsinkin
kromatografisen erotuksen jälkeen, on yleisesti käytetty menetelmä, jolla parannetaan detektoinnin

selektiivisyyttä ja herkkyyttä. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi kåisitelläänn sitä, miten bioanalyyttinen TLC-
menetelmä tulisi validoida. Bioanalyyttisen TlC-menetelmân valideinnissa hrlee normaalien
validointþarametrien lisäksi tutkia analyyttien säilyminen menetelmän aikana sekä biologisen matriisin
vaikutus analytiikkaan.

Liite I käsittää kokeellisen osuuden, eli kåisikidoituksen aiheesta "Simultaneous determination of
levosimendan and its main urinary metabolites in rat urine by ion-pair reversed-phase thin-þer
chromatography". Käsikirjoitus on tehty Journal of Chromatography lehden osaa B varten.
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