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Kombinatoriaalisella kemialla voidaan tuottaa nopeasti ja tehokkaasti suuria määriä

erirakenteisia yhdisteitä. Kombinaroriaalista kemiaa käytetään uusien lääkeaineiden etsimi-

seen ja tunnettujen johtoyhdisteiden rakenteen optimointiin. Tuotannolliset ja puhtaussyyt

ovat johtaneet siihen, että kiinteäfaasisynteesi on suosittu menetelmä kombinatoriaalisessa

kemiassa. Kiinteäfaasisynteesissä reaktion lähtöaine kiinnitetään liukenemattomaan poly-

meeriin, jonka pinnalla uusi yhdisre syntyy asleittain. Reagensseja käytetään synteesissä

ylimäärin, jotta reaktiot kulkisivat mahdollisimman loppuun asti. Ylimääräiset reagenssit ja
sivutuotteet pestään pois reaktioiden välillä. Synteesin lopuksi yhdiste irrotetaan kiinteästä

faasista. Kombinatoriaalisella kemialla syntetisoitujen suurten yhdistemäärien rakenteen ja
puhtauden tutkiminen asettaa haasteira käytössâ oleville analyysimenetelmille.

Nopea. yksinkertainen ja herkkä analyysimenetelmä, kuten TLC (thin-layer chromatography)
on hyödyllinen työkalu kombinatoriaalisesti syntetisoitujen yhdisteiden analysointiin, koska
sillä voidaan tutkia samanaikaisesti useita näytteitä. TLC:n etuja ovat pieni liuotinkulutus,
stationäârifaasin kertakäyttöisyys ja laajat detektiomahdollisuudet. Tärkeimpiä TLC-
erotukseen vaikuttavia tekijöitä ovar starionäärifaasin, liikkuvan faasin koostumuksen ja
erotusolosuhteiden valinta. TLC on off line-menetelmä, jossa kaikki työvaiheet tapahtuvat
toisistaan erillään. Tämä erityispiirre on huomioitava TlC-menetelmän validoinnissa.

Kokeellisessa osuudessa kehitettiin preparatiivinen TLC-menetelmä kiinteäfaasisynteesin
lähtöaineessa (3-metoksi-4-nitrofenoli) olevien epäpuhtauksien poistamiseksi sekä

analyyttinen TLC-menetelmä kiinteäfaasisynteesillä tuotettujen yhdisteiden määrittämiseen.
Liikkuvan faasin koostumus optimoitiin molempiin menetelmiin käyttäen PRISMA-mallia.

Käyttäen standardina preparatiivisella TLC:llä puhdistettua 3-metoksi-4-nitrofenolia,
pystyttiin kehitetyllä analyyttisellä TLC-menetelm¿illä määrittämään kvantitatiivisesti 3-
metoksi-4-nitrofenoli polymeerista inoretusta seoksesta. Kehitetyllä menetelmällä tutkittiin
m,v-ös TLC-menetelmän validointiparametreja, joita olivat selektiivisyys, stabiilius,
lineaarisuus, mittausalue, kvantitointiraja, toistotarkkuus ja tarkkuus. Tulosten perusteella
menetelmâ soveltui aiottuun käyttötarkoitukseensa ja valitulla mittausalueella saatiin tarkkoja
ja toistettavia tuloksia. Lisäksi optimoidulla liikkuvan faasin koostumuksella tutkittiin
synteesin myöhemmissä vaiheissa polymeerista irrotettuja seoksia. Standardiyhdisteiden
puuttuessa vain kvalitatiivinen tulos oli mahdollinen.

Tulosten perusteella ohutkerroskromatografia soveltuu hyvin kombinatoriaalisesti
syntetisoitujen yhdisteiden analysointii n.
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