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Bromiheksiini-HCl, dekstrometorfaani-HBr, yskänlääkemikstuurat, HPLC, GC, CE

Maassamme käytetyin limaa inottava yskänlääkeaine, bromiheksiini, sekä yskänärsytyst¿i hillit-
sevä dekstrometorfaani formuloidaan tavallisimmin nestemäisiksi lääkevalmisteiksi. Tällöin ne
esiintyvät emäsmuotoa paremmin veteen liukenevina vetyhalogenideina. Yskänlåiäkemikstuuroi-
den sisält?imien monien yhdisteiden tähden bromiheksiinihydrokloridin (BH) ja dekstrometor-
faanihydrobromidin (DX) pitoisuuden mäåiritys mitta-analyyttisesti käsitt¿ie monia epävarmuus-
tekijöitä. Tämåin vuoksi nykyisin käytetään näiden erotukseen perustuvia instrumentaalianalyyt-
tisiä ¡¡"n"r"lmiä, erityisesti kromatografiaa, mutta myös suurin harppauksin kehittyvåiä kapillãa-
rielektroforeesia, vaikka täst¿i saadut kokemukset BH:n ja DX:n måiärityksissä ovat toistãiseksi
vähäiset.

Useimmiten BH ja DX kvantitoidaan nestemäisistä valmisteista korkean erotuskyvyn nestekro-
matografiaa (HPLC) käyttäen. Näytteet HPLC-ajoja varten valmistetaan laimentamalla pieni
määrä mikstuuraa määrätilavuuteen ja suodattamalla laimennos kalvosuodattimella. Kroma-
tografisessa ajossa käytetäân käänteisfaasikolonnia ja ioniparireagenssin mukana olosta riippuen
polaarisuudeltaan vaihtelevia ajoliuoksia. Normaalisti kumpikin analyytti detektoidaan UV-
spektrofotometrisesti. Näytteiden pitoisuudet lasketaan puhdãsainenäytteiden tulosten pohjalta
saadun kalibraatiosuoran perusteella.

Kaasukromatografìsia (GC) pitoisuusmiüirityksiä varten näytteiden valmistuksen tulee käsittää
BH:n ja DX:n vapauttaminen suolamuodostaan molekyylimuotoon, jolloin ne ovat höyrystettä-
vissä. GC-laitteissa käytetään bromiheksiinin ja dekstrometorfaanin erotuksiin poolittomia øi
semipolaarisia kolonneja sekä uunin lämpötilagradienttia. Detektointi tapahtuu liekki-ionisaa-
tiodetektorilla. Monista vaihtelutekijöistä huolimatta GC-analyysien tulokiet ovât verraten tark-
koja ja toistettavia.

Tutkielman kokeellisessa osassa kehitettiin HPlC-menetelmä BH:n ja DX:n pitoisuuden määrit-
tämiseksi yskänlääkemikstuuroista. Valmisteiden koostumukset olivat yksityìsapteekeissa suun-
niteltuja.

BH:a sisältäneestä mikstuurasta kvantitoitiin myös säilytysaineina mukana olleet metyyli- ja
propyyli-p-hydroksibentsoa¿ìtti (parabeenit). Määritykseen käytettiin Cl8-käänteisfaasikolonnia
sekä ajoliuoksena asetonitriili-vesi -seosta suhteessa 43:57 ja virtausnopeudella 1,0 ml/min. Vesi-
faasi sisälsi l5 mM trietyyliamiinia ja sen pH oli säädetty ortofosforihapolla 3,9:ksi. HPLC-ajoa
varten yskänlZiäkenäytteet laimennettiin Ll2O pitoisuuteen ajoliuoksella ja suodatettiin kalvosuo-
dattimella. Yhdisteet detektoitiin UV-absorptiospektrofotometrisesti aâllonpituudella 245 nm.
Tu-lokset laskettiin puhdasainenäytteillä määritetyn kalibraatiosuoran peruiteella. Parabeenien
väliseksi resoluutioksi tuli 1,4 sekä propyyli-p-hydroksibentsoaatin ja BH:n väliseksi 2,2. Vti-
meisenä kolonnista eluoitunut BH tuli dètektorille alle viiden minuutin kuluttua näytteensyötös-
tä. Apteekistl kllplelyn yskänlääkenäytteen BH-pitoisuudeksi saatiin 103,5 Vo sekä parabeenien
pitoisuuksiksi 1O7,7 ja lO4,O Vo.

DX:n määritykseen sopivimmaksi osoittautui fenyylikäänteisfaasikolonnin käyttö. Mikstuura-
näyttegt laimennettiin kromatografointia varten 0,1 N HCI:lla (aq) ja suodarettiin. Ajoliuokseksi
valittiin metanoli-vesi -seos sekoitussuhteella 53:47. Ennen liuottimien yhdistämistã vesifaasiin
lisättiin 3 Vo:n osuus ammoniumformaattipuskuria ja säädettiin pH 3,9:ksi muurahaishapolla.
Ilf;sp¡!-trometrisen detektoinnin aallonpituudeksi vâlittün 278 nin. t,O ml/min eluointinõpeu-
della DX tuli detektorille noin kuudessa minuutissa. Yskänlääkemikstuurasta otettujen näyitei-
den DX-pitoisuuksiksi osoittautui 96 Vo ilmoitetusta.
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