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LIJST MET AFKORTINGEN 

°C: Graden Celcius 

µg: Microgram 

µl: Microliter 

ANOVA: Variantie-analyse (Analysis of Variance) 

CI: Betrouwbaarheidsinterval (Confidence Interval) 

CL: Betrouwbaarheidslimiet (Confidence Limit) 

CLSI: ‘Clinical and Laboratory Standards Institute’  

CV: Variatiecoëfficiënt (Coefficient of Variation) 

Dr.: Doctor 

EP: Europese Farmacopee 

EP: Evaluatie protocol (Evaluation Protocol) 

FDA: ‘Food and Drug Administration’ 

FID: Vlamionisatiedetector (Flame Ionization Detector) 

h: Uren 

HPLC: Hoge druk vloeistofchromatografie (High Pressure Liquid Chromatography) 

HPTLC: Hoge prestatie dunnelaagchromatografie (High Performance Thin Layer  
    Chromatography)                                          

ICH: ‘International Conference on Harmonisation’  

IQC: Interne kwaliteitscontrole (Internal Quality Control) 

ISO: ‘International Organisation for Standardisation’  

k’: Capaciteitsfactor  

L: Liter 

LCL: Lage betrouwbaarheidslimiet (Lower Confidence Limit) 

LoD: Detectielimiet (Limit of Detection) 

LoQ: Kwantificatielimiet (Limit of Quantitation) 

m: Meter 
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MEKC: Micellaire Elektrokinetische Chromatografie  
min: Minuten 

mL: Milliliter 

mm: Millimeter 

Mr: Relatieve moleculaire massa 

MS: Massaspectrometrie  

mV: Millivolt 

ng: Nanogram 

nm: Nanometer 

ODS: Octadecyl Silane 

OLR: Gewone lineaire regressie (Ordinary Linear Regression) 

PI: Predictie interval (Prediction Interval) 

pg: Picogram 

Ph.D: Philosophiæ doctor 

R2: Determinatiecoëfficiënt  

RP: Omgekeerde fase (Reversed Phase) 

SD: Standaardafwijking (Standard Deviation) 

SE: Standaard fout (Standard Error) 

SPME: Vaste fase micro-extractie (Solid Phase Micro-Extraction) 

SST: Systeem geschiktheidstest (System Suitability Test) 

TE: Totale fout (Total Error) 

TOF: ‘Time Of Flight’ 

UCL: Bovenste betrouwbaarheidslimiet (Upper Confidence Limit) 

USP: Verenigde Staten farmacopee (United States Pharmacopeia) 

UV: Ultraviolet 

VIS: Zichtbaar (Visible) 

WLR: Gewogen lineaire regressie (Weighted Linear Regression) 
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DEFINITIES 

Metrology [1] 

field of knowledge concerned with measurement  

Measurand [1]  

quantity intended to be measured  

Quantity [1] 

property of a phenomenon, body, or substance, to which a number can be assigned 
with respect to a reference  

Measurement [1] 

process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably 
be attributed to a quantity  

Notes:  

•  Quantities are length, mass, amount-of-substance, time, temperature, etc. 

•  The value of a quantity is expressed by both a number and an unit 

•  The full specification of the quantities measured in the medical laboratory 
comprises three elements: 

System (e.g., blood plasma) 

Component (also called analyte) (e.g., glucose) 

Kind-of-quantity (e.g., amount-of-substance concentration) 

 The full report of a glucose measurement would read: “the amount-of-
substance concentration of glucose in blood plasma was 5.2 mmol/L” 

Measurement unit [1] 

scalar quantity, defined and adopted by convention, with which any other quantity of 
the same kind can be compared to express the ratio of the two quantities as a 
number  

Value of a quantity [1] 

number and reference together expressing magnitude of a quantity  

EXAMPLE: Length of a given rod: 5.34 m 
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Measurement standard [1] 

realization of the definition of a given quantity, with stated quantity value and 
measurement uncertainty, used as a reference  

EXAMPLE: 1 kg mass standard. 

Error [1] 

difference of measured quantity value and reference quantity value 

Systematic error [1] 

component of measurement error that in replicate measurements remains constant 
or varies in a predictable manner  

Bias [1] 

systematic measurement error or its estimate, with respect to a reference quantity 
value 

Random error [1] 

component of measurement error that in replicate measurements varies in an 
unpredictable manner  

Trueness [1] 

closeness of agreement between the average of an infinite number of replicate 
measured quantity values and a reference quantity value 

Accuracy [1] 

closeness of agreement between a measured quantity value and a true quantity 
value of the measurand  

Precision [1] 

closeness of agreement between indications obtained by replicate measurements on 
the same or similar objects under specified conditions 

Reproducibility condition [1] 

condition of measurement in a set of conditions that includes different locations, 
operators, measuring systems, and replicate measurements on the same or similar 
objects  

Uncertainty [1]  

parameter characterizing the dispersion of the quantity values being attributed to a 

measurand, based on the information used  
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Matrix effect [2] 

Influence of a property of the sample, other than the measurand, on the 
measurement of the measurand according to a specified measurement procedure 
and thereby on its measured value [2] 

Selectivity [1] 

capability of a measuring system, using a specified measurement procedure, to 
provide measurement results, for one or more measurands, that do not depend on 
each other nor on any other quantity in the system undergoing measurement (= 
specificity in chemistry) 

Interference [in analysis] 

A systematic error in the measure of a signal caused by the presence of 
concomitants in a sample (http://goldbook.iupac.org) 

specific [in analysis] 

A term which expresses qualitatively the extent to which other substances interfere 
with the determination of a substance according to a given procedure. Specific is 
considered to be the ultimate of selective, meaning that no interferences are 
supposed to occur (http://goldbook.iupac.org). 

Calibration [1] 

operation that, under specified conditions, in a first step establishes a relation 
between the 

quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards 
and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a 
second step, uses this information to establish a relation for obtaining a 
measurement result from  

an indication 

Sensitivity [1] 

quotient of the change in the indication and the corresponding change in the value of 
the quantity being measured  

Linear range 

Concentration range over which the intensity of the signal obtained is directly 
proportional to the concentration of the species producing the signal 
(http://goldbook.iupac.org). 
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Linearity (generic) 

Ability of an analytical procedure to produce test results which are proportional to the 
concentration (amount) of an analyte, either directly or by means of a well-defined 
mathematical transformation. 

Working interval [1] 

set of values of the quantities of the same kind that can be measured by a given  

measuring instrument or measuring system with specified instrumental uncertainty, 

under defined conditions 

Limit of detection (in analysis) 

The limit of detection, expressed as the concentration, cL, or the quantity, qL, is 
derived from the smallest measure, xL, that can be detected with reasonable 
certainty for a given analytical procedure. The value of xL is given by the equation xL 
= xbi + k • sbi, where xbi is the mean of the blank measures, sbi is the standard 
deviation of the blank measures, and k is a numerical factor chosen according to the 
confidence level desired (http://goldbook.iupac.org).  

Limit of detection [1] 

measured quantity value, obtained by a given measurement procedure, for which the 
probability of falsely claiming the absence of a component in a material is β, given a 
probability α of falsely claiming its presence  

Ruggedness (generic) 

Ability to reproduce the method in different laboratories or in different circumstances. 

Ruggedness (USP) 

Degree of reproducibility of the results obtained under a variety of conditions, 
expressed as %RSD. These conditions include different laboratories, analysts, 
instruments, reagents, days, etc. 

Robustness (ICH Q2A 1995) 

The robustness of an analytical procedure is a measure of its capacity to remain 
unaffected by small, but deliberate variations in method parameters and provides an 
indication of its reliability during normal usage. 

[1] BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML,.2007. 

[2] EN/ISO 17511:2003 
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1. INLEIDING 

Wat is de ware concentratie van een staal? Deze kan nooit met 100% zekerheid 

achterhaald worden. Het meetresultaat is slechts een schatting, de echte waarde ligt 

met een bepaalde zekerheid binnen een betrouwbaarheidsinterval rondom deze 

schatting. Wanneer een analyse uitgevoerd wordt zal men, bij herhaalde metingen 

van hetzelfde staal verschillende resultaten bekomen. Dit omdat tijdens het 

analytisch proces (staalname, staalvoorbereiding en analyse) fouten optreden, 

waardoor er voor alle metingen een onzekerheid op het resultaat bestaat. Dankzij de 

statistiek kunnen we een betrouwbaarheidsinterval opstellen en toch conclusies 

trekken uit onze meetgegevens. 

1.1. VALIDATIE 

De International Organisation for Standardisation definieert, in haar ISO-9000 

standaarden voor kwaliteitsmanagement, validatie als : ”The conformation, through 

the provision of objective evidence, that requirements for a specific intended use or 

application have been fulfilled.” Dit wil zeggen dat men moet aantonen dat de 

methode geschikt is voor het doel waarvoor ze wordt toegepast, en moet voldoen 

aan de vooropgestelde specificaties. De term validatie mag niet verward worden met 

evaluatie. Evaluatie schat de prestatie van een systeem, terwijl validatie deze 

geschatte prestatie vergelijkt met de vooropgestelde vereisten. 

 Zoals vermeld moeten nieuwe methoden gevalideerd worden om te controleren 

of ze geschikt zijn om het analytisch probleem waarvoor ze ontwikkeld zijn op te 

lossen. Daarnaast moeten soms ook reeds bestaande methoden opnieuw 

gevalideerd worden. Een hervalidatie wordt uitgevoerd, indien de methode wordt 

aangepast, of wanneer deze uitgevoerd wordt op een nieuw toestel of in een ander 

labo. Bij een hervalidatie dienen wel niet alle prestatiekarakteristieken opnieuw 

gevalideerd te worden. Afhankelijk van de wijzigingen kunnen sommige stappen in 

het validatieplan worden overgeslagen.    

Vooraleer men kan beginnen aan een validatie, dient er eerst een validatieplan, 

waarin de verschillende uit te voeren stappen worden beschreven te worden 

opgesteld. De eerste stap is het definiëren van de toepassing en doel van de 

methode. Daarna worden de prestatiekarakteristieken en aanvaardbaarheidscriteria 
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bepaald. Vervolgens wordt een validatieprotocol opgesteld en wordt er bepaald 

welke materialen nodig zijn. Uiteindelijk worden de validatie-experimenten 

uitgevoerd, de resultaten in een validatierapport gedocumenteerd, en met behulp van 

statistische testen geïnterpreteerd. (Stöckl, 2007b) 

De uiteindelijke validatie bestaat uit verschillende experimenten, afhankelijk van 

de prestatiekarakteristieken die worden gevalideerd. Zie Tabel 1.1 voor een overzicht 

van enkele typisch prestatiekarakteristieken; diegene die ook in deze thesis aan bod 

komen worden in het vet weergegeven en verder iets meer in detail besproken.   

TABEL 1.1 ENKELE TYPISCHE PRESTATIEKARAKTERISTIEKEN. (Stöckl, 2007b) 

Prestatiekarakteristiek 

(Im)precisie 
LoDa/LOQb 

Lineariteit 

Werkgebied 

Interferentie 

Terugvinding (juistheid) 

Robuustheid  

Totale fout (Methodevergelijking) 

 

 

Precisie is de mate waarin individueel bekomen resultaten van verschillende 

metingen van hetzelfde staal overeenkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

binnen-dag (within day) en de tussen-dag (between day) imprecisie.   

  De detectielimiet is de laagst detecteerbare concentratie van een analyt die 

met voldoende zekerheid kan onderscheiden worden van de ruis. Ze kan worden 

gedefinieerd als het gemiddelde van de ruis op de basislijn + 3.3 keer de 

standaarddeviatie van de ruis, of als de concentratie die een signaal over ruis 

verhouding (S/R) van 3 geeft.  

Met de lineariteit  wordt getest in hoeverre een signaal proportioneel 

overeenkomt met de concentratie van een staal.  

a Limit of Detection, detectielimiet 
b Limit of Quantitation, kwantificatielimiet  
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De juistheid is de mate waarin het gemiddelde van  een reeks resultaten 

overeenkomt met de echte waarde van dat staal. 

Methodevergelijking wordt gebruikt om de nieuw ontwikkelde methode te 

vergelijken met reeds bestaande methodes om hetzelfde analyt te analyseren. 

Normaal gezien wordt deze vergeleken met een hiërarchisch hogere methode.  

 De protocollen voor het valideren van de verschillende prestatiekarakteristieken 

worden verder nog uitvoerig besproken. 

Wanneer we nu conclusies willen trekken uit de bekomen data, dienen deze 

statistisch verantwoord te zijn. Afhankelijk of de vereisten van de 

prestatiekarakteristieken analytisch, statistisch of toepassingsgericht zijn worden 

andere testwaarden gekozen. Bij statistisch gerichte specificaties wordt de test 

uitgevoerd tegen een nulhypothese. Bij een analytisch gerichte specificatie wordt 

getest t.o.v. gemiddelde waarden voor een stabiel proces. En bij toepassingsgerichte 

specificaties wordt getest t.o.v. een bepaalde specificatie voor vooropgesteld gebruik. 

Het gaat hier wel telkens over dezelfde statistische test, enkel de waarde waartegen 

getest wordt is verschillend. (Stöckl, 2007b) 

1.2. PARABENEN 

Parabenen zijn alkylesters van para-hydroxybenzoëzuur. Het zijn wit gekleurde, 

geurloze kristallijne poeders, die matig tot goed oplosbaar zijn in organische 

solventen, en weinig oplosbaar in water. De oplosbaarheid in water neemt af met 

toenemende lengte van de apolaire alkylketen. Ze zijn stabiel over een breed pH-

gebied, maar boven pH 8 kunnen ze hydrolyseren. Bij hoge temperatuur blijven ze 

stabiel en kunnen dus geautoclaveerd worden. (Soni et. al., 2005; Andersen, 2008; 

The Merck Index, 14th Edition; European Pharmacopeia 6.5 ) Bij contact met  de 

ogen, de ademhalingswegen en de huid zorgen zij voor irritatie. Sommige parabenen 

zoals methylparabeen komen in de natuur voor, toch worden alle commercieel 

gebruikte parabenen industrieel bereid door het veresteren van p-

hydroxybenzoëzuur met het gewenste alkylalcohol.  
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R= alkylketen 

R= -CH3 : Methylparabeen (Mr
a= 152.15) 

R= -CH2-CH3: Ethylparabeen (Mr= 166.18) 

R= -(CH2)2CH3: Propylparabeen (Mr= 180.20) 

R= -(CH2)3CH3: Butylparabeen (Mr= 194.23) 

 

1.2.1. Structuur 

Zoals eerder vermeld zijn parabenen esters van p-hydroxybenzoëzuur. De 

algemene structuur van een parabeen is weergegeven in figuur 1.1.  De meest 

gebruikte parabenen zijn ethyl-, methyl-, propyl- en butylparabeen. Enkele minder 

gebruikte zijn isopropyl-, isobutyl- en benzylparabeen. De gesubstitueerde 

aromatische ring absorbeert elektromagnetische straling  in het UV spectrum, 

waardoor parabenen kunnen gedetecteerd worden via spectrofotometrische 

technieken. De golflengte waarbij maximale absorptie optreedt is afhankelijk van het 

type parabeen en het oplosmiddel, hier wordt λ= 258 nm gebruikt. In deze thesis 

wordt een methode voor de detectie van ethylparabeen gevalideerd, in de systeem 

geschiktheidcontrole wordt ook methylparabeen gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.2. Functie 

Parabenen zijn een klasse van veelgebruikte bewaarmiddelen in de cosmetische 

en farmaceutische industrie. Ze beschikken over zowel bactericide als fungicide 

eigenschappen. Ze kennen ook een wijd verspreid gebruik als voedingsadditieven en 

hebben dan ook een E-nummer. Zo is ons analyt ethylparabeen ook bekend als 

E214. Ze zijn effectiever tegen fungi dan tegen gram positieve bacteriën, en 

effectiever tegen gram positieve bacteriën dan tegen gram negatieve. Hun 

werkingsmechanisme berust op de penetratie en fysische verstoring van de 

FIGUUR 1.1. BASISSTRUCTUUR PARABENEN 

aMr: relatieve moleculaire massa 
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fosfolipiden dubbellaag, en het verstoren van de protonengradiënt met verlies  van 

chemi-osmotische kracht. (Denyer, 1995; Soni et. al., 2005) 

1.2.3. Parabenen controverse 

In het begin van de jaren 2000 was er een stijgende belangstelling voor 

parabenen in de publieke opinie, omdat deze mogelijks in verband werden gebracht 

met het ontstaan van borstkanker. In vivo studies hadden aangetoond dat parabenen 

oestrogene activiteit hebben, weliswaar zeer zwak in vergelijking met het endogene 

17-β-oestradiol. De oestrogene activiteit van parabenen neemt toe met stijgende 

lengte van de alkylketen. Omdat oestrogenen een belangrijke rol spelen bij de groei 

en ontwikkeling van humaan mammae carcinoom, werd verondersteld dat parabenen 

daar mogelijks een invloed op hebben. Deze veronderstelling werd nog sterker toen 

ook werkelijk parabenen aangetroffen werden in weefselstalen afkomstig van 

borsttumoren. Het feit dat meer en meer borsttumoren zicht in het bovenste buitenste 

kwadrant van de borst bevinden, waar deze in contact komen met parabenen in 

deodorant, staaft deze theorie. (Soni, 2005; Andersen, 2008; Darbre, 2008) 

Anderzijds bestaan ook studies die geen causaal verband tussen 

parabeengebruik via anti-transpiranten en borstkanker vinden. Deze resultaten, 

samen met die van andere studies die stellingen van Darbre weerleggen (zoals het 

frequenter voorkomen van tumoren in het bovenste buitenste kwadrant van de borst, 

welke het gevolg kan zijn van de hoeveelheid klierweefsel op die plaats), worden 

gevolgd door het wetenschappelijk comité voor consumentenproducten van de 

Europese Unie. Dit comité besluit dan ook dat er geen verhoogd risico op 

borstkanker is na gebruik van parabenen via onderarmcosmetica. (SCCP, 2005) 

Het toegenomen onderzoek naar de hormonale activiteit van parabenen, heeft 

geleid tot de ontdekking dat parabenen een mogelijks belangrijke androgeen 

antagonist activiteit bezitten met spermatotoxische effecten als gevolg. Ook de 

toenemende incidentie van melanoom wordt verbonden aan parabeenverbruik.  

Om het echte risico in te schatten zal nog veel meer onderzoek nodig zijn, waar 

niet enkel naar een individuele verbinding dient gekeken te worden, maar naar het 

gezamenlijke effect van de verschillende verbindingen met oestrogene activiteit. 

(Andersen, 2008; Darbre, 2008) 
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2. OBJECTIEVEN 

Deze masterproef wordt opgedeeld in twee delen. Enerzijds een 

experimenteel luik, waarbij een analysemethode voor ethylparabeen wordt 

gevalideerd. Anderzijds een literatuurstudie waarin, informatie wordt vergaard 

omtrent enkele onderwerpen gelinkt aan het experimenteel gedeelte. Hier worden 

deze twee luiken meer in detail besproken. 

2.1. EXPERIMENTEEL GEDEELTE 

Voor het uitvoeren van de methodevalidatie werd - voor de volledige duur van 

de masterproef - een HPLC toestel ter beschikking gesteld door het labo voor 

analytische chemie. Dit was een Shimadzu HPLC systeem met UV/VIS detector.  

Na een korte periode, waarin we werden bijgestaan door personeel van het 

labo (om het toestel te leren kennen), was het de bedoeling zelfstandig te leren 

werken. Dit hield in dat we zelf de experimenten moesten plannen en uitvoeren, de 

verkregen data verwerken, interpreteren en vervolgens rapporteren. We waren ook 

verantwoordelijk voor het beheer van het HPLC toestel. Dit betekent dat we moesten 

zorgen voor onderhoud, tijdig leegmaken van het afvalvat, dagelijks de stabiliteit van 

het toestel evalueren met behulp van de systeem functie test. 

 De analysestalen, werden net als het eluens, zelf bereid. Verder werd ons 

ook de nodige kennis en kunde bijgebracht om de statistische verwerking van de 

verkregen data uit te voeren.  

We kunnen besluiten dat het experimenteel gedeelte tot doel had kennis te 

maken met de werking van een echt labo, en ons de nodige zelfstandigheid bij te 

brengen om experimenten te plannen, uit te voeren en de resultaten te interpreteren 

en rapporteren. 

2.2. LITERATUURONDERZOEK 

Naast het experimenteel gedeelte wordt ook nog een literatuurstudie 

uitgevoerd. Deze heeft als doel de student de nodige vaardigheden bij te brengen, 

om snel en doelgericht wetenschappelijke informatie op te zoeken, dit met behulp 

van allerlei moderne informatietechnieken, zoals wetenschappelijke databases. Ook 
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het kritisch evalueren van deze bronnen en beslissen of deze al dan niet 

betrouwbaar zijn, is een van de  leerdoelen.  

Om op een goede manier informatie op te zoeken, dienen we gebruik te 

maken van geschikte zoekparameters om op die manier de overdaad aan informatie 

te beperken tot wat nuttig is. Om deze redenen wordt op vraag van de promotor een 

deel van de zoekgeschiedenis kort gedocumenteerd.  

De onderwerpen omtrent welke informatie dient gezocht te worden zijn  

- Andere mogelijke methoden om parabenen te analyseren 

- De farmaceutische context van parabenen 

- Methodevalidatie in de farmaceutische context 
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3. MATERIALEN & METHODEN 

3.1. ANALYSEMETHODE 

3.1.1. Chemicaliën en reagentia 

Methanol 205 (gradiënt kwaliteit) en water (gradiënt kwaliteit) worden 

bekomen bij ROMIL (Cambridge, VK). Methylparabeen (methyl 4-hydroxybenzoaat) 

en ethylparabeen (ethyl 4-hydroxybenzoaat) worden aangekocht bij Sigma-Aldrich 

NV (Bornem, België).  Zie tabel 3.1 voor informatie betreffende zuiverheid en 

relatieve moleculaire massa (Mr) van de gebruikte stoffen. 

TABEL 3.1 RELATIEVE MOLECULAIRE MASSA & ZUIVERHEID GEBRUIKTE 

STOFFEN 

Stof Relatieve moleculaire massa  Zuiverheid (%) 

Methyl 4-hydroxybenzoaat 152.15 ≥ 99.0 

Ethyl 4-hydroxybenzoaat 166.18 ≥ 99.0 

Methanol 205 32.04 ≥ 99.9 

 

3.1.2. HPLC systeem en analytische condities 

Een Shimadzu (Kyoto, Japan) HPLC systeem uitgerust met een Prominence 

serie LC-20 AT pomp, Prominence serie SPD-20 A UV/VIS detector, Prominence  

DGU 20A5 ontgasser en manuele injector van Rheodyne (Rohnert Park, CA, VSA) 

model 7725i worden gebruikt tijdens deze masterproef. De data worden 

geregistreerd met Shimadzu LCsolution software.   

De mobiele fase, die dagelijks vers bereid wordt, bestaat uit 55% methanol en 

45% water, en wordt op voorhand gemengd en gefilterd, gebruik makende van 

Durapore membraanfilters met poriëngrote 0.45µm van Millipore (Bedford, MA, VSA). 

Het eluens wordt isocratisch over de kolom gepompt aan een debiet van 1.2 mL/ min, 

1 run duurt 5.5 minuten. De chromatografische scheiding wordt bereikt gebruik 

makend van een ODS Hypersil C18 kolom (150 mm x 4.6 mm interne diameter; 5 µm 

deeltjesgrootte) Thermo Electron Corp.(Waltham, MA, VSA). De detectiegolflengte 

wordt ingesteld op 258 nm. De injectieloop heeft een volume van  5 µL. Er wordt 

gebruik gemaakt van de overvul-techniek waarbij, in plaats van 5 µL, ongeveer 30 µL 

wordt geïnjecteerd. Dit zorgt ervoor dat de ‘loop’ voorgespoeld wordt en steeds 
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gevuld is met exact    5 µL van de te injecteren oplossing. Alle overtollige oplossing 

komt terecht in het afvalvat.  

3.1.3. Bereiden van de stockoplossing en stalen 

3.1.3.1. Stockoplossing 

Alle oplossingen worden gravimetrisch bereid, met behulp van een Mettler 

Toledo AT261 Deltarange balans (Greifensee, Zwitserland) met nauwkeurigheid tot 

10-5 g. Alle concentraties in deze masterproef zullen dan ook in gewicht/gewicht 

worden uitgedrukt.  Als oplosmiddel wordt gebruik gemaakt van een gefilterd 60% 

methanol, 40% water mengsel. 5.2074 mg ethylparabeen wordt nauwkeurig 

afgewogen en opgelost in 9.1718 g oplosmiddel wat aanleiding geeft tot een 

ethylparabeen stockoplossing van 567.76 µg/g. Vertrekkende uit deze stockoplossing  

wordt ook een tussenverdunning bereid met een concentratie van 26.825 µg/g.  

3.1.3.2. Stalen 

Alle stalen worden bereid door verdunnen van de stockoplossing en de 

tussenverdunning. Tabel 3.2 geeft een overzicht van alle stalen en hun concentratie. 

Juistheidstalen worden geleverd door het labo analytische chemie. 

TABEL 3.2. OVERZICHT ANALYSESTALEN EN HUN CONCENTRATIE 

Prestatiekenmerk Staal Concentratie (µg/g) 

Lineariteit Lin 1 0.20654 

 Lin 2 1.5620 

 Lin 3 2.8906 

 Lin 4 4.1207 

 Lin 5 5.3556 

Kalibratie Kal 1 0.23306 

 Kal 2 1.6846 

 Kal 3 3.1534 

 Kal 4 4.6179 

 Kal 5 6.0726 
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TABEL 3.2. OVERZICHT ANALYSESTALEN EN HUN CONCENTRATIE (VERVOLG) 

Prestatiekenmerk Staal Concentratie (µg/g) 

Imprecisie Hoog IQCa 2.8349 

 Laag IQC 0.96502 

LoD Blanco n.v.t.b 

Juistheidc Juistheid 1 1.1319 

 Juistheid 2 2.3321 

 Juistheid 3 2.8875 

 Juistheid 4 4.0866 

 Juistheid 5 5.3025 

Methodevergelijking Geen stalen gebruikt data gegenereerd 
a ‘Internal quality control’, interne kwaliteitscontrole  
b niet van toepassing 
c Als Juistheidstalen werden 5 stalen met voor ons onbekende concentratie geleverd door het labo 

voor analytische chemie, op het einde van de experimenten werd de concentratie meegedeeld. 

 

Alle oplossingen worden bewaard in heldere, kleurloze glazen 11 x 32 mm en 

21 x 72 mm vials met schroefdop van GRACE(Deerfield, IL, VSA), bij een 

temperatuur van ~ 4°C. 

Voor lineariteit/kalibratie worden eerst 2 stalen gemaakt, één met hogere en 

één met lagere concentratie. Staal 1 met lage concentratie wordt bereid uit de 

tussenverdunning, staal 5 met hoge concentratie uit de stockoplossing. De 

resterende drie lineariteit/kalibratie stalen worden verkregen via mengen in een 1:1 

verhouding van deze twee stalen, zoals beschreven in Tabel 3.3. Op die manier 

bekomt men vijf stalen met gradueel stijgende concentratie.  

       TABEL 3.3. MENGSCHEMA LINEARITEIT/KALIBRATIE 

 Mix (1:1) 

Staal 1    / 

Staal 2 1+3 

Staal 3 1+5 

Staal 4 3+5 

Staal 5    / 
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 De imprecisie stalen HIQC en LIQC worden bereid  door verdunnen van 

respectievelijk de stockoplossing en de tussenverdunning. Er wordt geen gebruik 

gemaakt van een detectielimiet staal met analyt, maar van blanco oplosmiddel. De 

juistheidstalen worden geleverd door het labo voor analytische chemie. De 

Methodevergelijking wordt enkel theoretisch uitgevoerd door middel van 

datageneratie.  

3.1.3.3. Testmengsel 

Voor het uitvoeren van de systeem geschiktheidcontrole (System Suitability 

Test; SST) wordt een testmix ter beschikking gesteld door het labo analytische 

chemie. Deze testmix bestaat uit een mengsel van 2.720 µg/g methylparabeen en 

2.685 µg/g ethylparabeen.  

3.1.4. Beschrijven van de methode 

3.1.4.1. Systeem functie controle 

 Aan het begin van elke meetdag wordt nagegaan of het toestel nog goed 

functioneert. Dit gebeurt door middel van de systeem functie controle (system 

function check) waarbij enkele systeemparameters gecontroleerd worden. Zie tabel 

3.4. voor een overzicht van de verschillende parameters en hun specificatie. 

TABEL 3.4. SYSTEM FUNCTION CHECK PARAMETERS 

Parameter Specificatie 

Druk over de koloma 90 - 130 bar 

Totaal geleverd volume door de pomp <180L 

Maximale duur gebruik D2b lamp 2000h 

Staal energie bij 258 nm >800 mV 

Referentie energie bij 258 nm >800 mV 

Maximale ruis op een stabiele basislijn 0.006 mV 

Maximale variatie op een stabiele basislijn 
gedurende 5 min. 

0.01 mV 

a onder de gekozen analytische condities 
b D2: Deuterium 
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3.1.4.2. Systeem geschiktheidcontrole 

Aan het begin van elke meetdag wordt ook gecontroleerd of het systeem nog 

steeds geschikt is voor de beoogde toepassing. Hiervoor evalueren we enkele 

parameters na injectie van de testmix. Zie Figuur 3.1. voor een 

voorbeeldchromatogram. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende 

parameters. Noteer dat de definities van de Verenigde Staten Farmacopee (United 

States Pharmacopeia, USP) worden gehanteerd. Tabel 3.5. toont de SST 

aanvaardingslimieten. 

 

 

FIGUUR 3.1. SYSTEEM GESCHIKTHEIDCONTROLE CHROMATOGRAM (17/03/2010) 

Retentietijd:  

Dit is de tijd die het analyt nodig heeft om de afstand van de injector tot de detector 

te overbruggen, en daarbij de kolom te doorlopen. Het is de som van de dode tijd en 

de relatieve retentietijd. De dode tijd is de tijd nodig om het chromatografisch 

systeem te doorlopen indien er geen enkele interactie tussen de kolom en het analyt 

optreedt.  

Ethylparabeen 
   (2.685 µg/g)  

Methylparabeen 
    (2.720 µg/g)  
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Oppervlakte en hoogte: 

De oppervlakte en hoogte van een piek staan in verband met de absolute 

hoeveelheid analyt die op de kolom gebracht is. Ze worden gebruikt om stalen te 

kwantificeren.  

Schotelgetal:  

                  3.1 

 Waarin: N= aantal platen, schotelgetal 

   tR= retentietijd 

 W= breedte van de piek op de basislijn: de tijd breedte tussen de   

2 raaklijnen aan de piek. 

Het aantal platen van een kolom is een maat om de scheidingsefficiëntie 

ervan te beschrijven. Ze zijn ook een maat voor de piekverbreding.  

‘Tailing factor’: 

 0.05

0.05

WTf
2 a

=
×        3.2

 

 Waarin: Tf= ‘Tailing factor’ 

   W0.05= de piekbreedte op 5% piekhoogte 

 a0.05 = de wijdte van de voorste helft van de piek (van het 

startpunt tot de apex) op 5% piekhoogte 

 De ‘tailing factor’ is een maat voor de gaussiaanse vorm van de piek. Indien 

Tf>1 dan tailt de piek (scheefheid naar rechts). Indien Tf<1 dan heeft men ‘leading’ 

(scheefheid naar links). 

Resolutie: 

 R Rp

p

t t
R 2

W W
−

= ×
+  3.3

 

 Waarin: R= resolutie 

   tR= retentietijd 

   tRp= retentietijd van de vorige piek 

2

16 RtN
W
 = ×  
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 W= breedte van de piek op de basislijn: de tijd breedte tussen de   

2 raaklijnen aan de piek. 

 Wp= breedte van de vorige piek 

De resolutie is een maat voor het scheidend vermogen van de 

analysemethode. Ze bepaalt of 2 pieken al dan niet genoeg van elkaar gescheiden 

zijn. Vanaf een resolutie van 1.5 heeft men basislijnscheiding.  

Capaciteitsfactor: 

 
0

tk ' 1
t

= −
 3.4

 

 Waarin: k’= capaciteitsfactor 

   t= retentietijd 

   t0= de dode tijd van de kolom 

 De capaciteitsfactor is een onafhankelijke maat voor retentie. Een ideale 

waarde voor k’ ligt tussen 2 en 10, maar een k’ tussen 1 en 20 is ook aanvaardbaar. 

Een te lage k’ wijst op te veel interactie tussen het analyt en de mobiele fase, met 

een te korte retentie tot gevolg. We kunnen besluiten dat we een te sterk eluens 

hebben. Een te hoge k’ wijst dan weer op teveel retentie, te weinig interactie tussen 

analyt en eluens, dus een te zwak eluens. 

 

TABEL 3.5. SYSTEEM STABILITEIT AANVAARDINGSLIMIETEN  

Parameter Aanvaardingslimiet 

Retentietijd  Methylparabeen: 2.7±0.2 min. 

Ethylparabeen: 3.9±0.2 min. 

Piekoppervlakte >50000 

Piekhoogte >8000 

Plaatgetal >2000 

Tailing factor <2 

Resolutie >4.5 

Capaciteitsfactor Methylparabeen: >0.7 

Ethylparabeen: >1.5 
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3.1.4.3. Kalibratie  

 Dagelijks wordt een kalibratiecurve opgemaakt om eventuele variaties in het 

systeem op te vangen. Dit gebeurt door de kalibratoren eerst in volgorde van 

stijgende concentratie, en daarna in volgorde van dalende concentratie te injecteren. 

De piekoppervlakte wordt dan uitgezet in functie van de concentratie van de stalen. 

Op die manier wordt een ijklijn bekomen. Met behulp van de vergelijking van de ijklijn 

kan men dan de concentratie van andere stalen berekenen, door hun 

piekoppervlakte in de formule in te brengen. De keuze van het kalibratiemodel wordt 

uitvoerig onderzocht; zie 3.1.5.2.  

 3.1.5. Beschrijving van de validatie-experimenten 

 Voor de uitvoering van de validatie-experimenten dienen we op zoek te gaan 

naar een geschikt protocol, om de validatie op een correcte manier uit te voeren. Een 

aantal protocollen worden bekomen bij de CLSI (Clinical and Laborotory Standards 

Institute). De CLSI is een non-profit organisatie die met behulp van vrijwilligers 

standaarden en handleidingen voor de klinische biologie maakt. De CLSI werkt ook 

samen met de ISO (International Organisation for Standardisation) voor het 

ontwikkelen van internationale standaarden. Tabel 3.6. toont de verschillende 

prestatiekenmerken die gevalideerd worden. 

TABEL 3.6. TE VALIDEREN PRESTATIEKENMERKEN 

Prestatiekarakteristiek Stalen Aantal metingen 

Lineariteit 5 gerelateerde 

kalibratoren 

n = 4 (binnen één dag) 

(Im)precisie IQC stalen n = 20 in duplicaat (over 

verschillende dagen) 

LoD Blanco n = 20 (over verschillende dagen) 

Juistheid Stalen met 

gekende conc. 

n = 4-5 in duplicaat (over 

verschillende dagen) 

Methodevergelijking ≥ 40 stalen 

 

n = 1 of 2 (binnen één dag of over 

verschillende dagen) 
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3.1.5.1. Lineariteit 

 Om na te gaan of het verband tussen piekoppervlakte en concentratie van het 

analyt lineair is, maakt men gebruik van het CLSI EP6 protocol. Hierbij worden eerst 

twee stalen gemaakt. Staal 1 met lage concentratie, en staal 5 met hoge 

concentratie. Deze stalen worden dan in een 1:1 verhouding gemengd, zoals 

beschreven in Tabel 3.3. De vijf stalen worden in quadruplicaat gemeten, in 

verschillende volgordes: oplopend, aflopend, oplopend, aflopend. De metingen 

moeten ‘within-run’ (binnen-analyse) gebeuren en het experiment wordt tot drie maal 

toe herhaald. 

 Het statistisch testen van de lineariteit wordt 2 maal uitgevoerd, éénmaal met 

het oude EP6 model (dat gebruik maakt van de ‘lack of fit’ methode) en éénmaal met 

het nieuwe EP6 model (dat gebruikt maakt van 2de orde polynomiale regressie-

analyse.) Grafische evaluatie gebeurt met een spreidingsdiagram en 

residuendiagram. 

 Bij de ‘lack-of-fit’ test wordt getest of de variantie rond de regressielijn groter is 

dan de binnen-staal variantie, dit gebeurt met behulp van een F-test. Indien de p-

waarde (‘probability’ waarde) groter is dan 0.05 dan is de afwijking niet significant, en 

kunnen we besluiten dat er een lineair verband is. Aangezien de spreiding van de 

resultaten toeneemt met stijgend concentratieniveau wordt gebruikt gemaakt van de 

gewogen lineaire regressie. 

 Bij de 2de graad polynomiale regressie-analyse wordt een 2de graad 

vergelijking opgesteld op basis van de resultaten, waarna wordt gecontroleerd of de 

coëfficiënt van x2 significant verschilt van nul. Indien de p-waarde van de t-test groter 

is dan 0.05, is de coëfficiënt van x2 niet significant verschillend van nul, en wordt 

besloten dat de punten een lineair verloop kennen.  

 Indien de data niet lineair zijn, wordt het verschil tussen de 1ste orde en de 2de 

orde vergelijking bepaald. Wanneer het verschil niet groter is dan 5% kan men het 

als verwaarloosbaar beschouwen en wordt toch gebruikt gemaakt van de lineaire 

curve.  
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3.1.5.2. Kalibratiemodel 

 Om een goede kwantificatie te bekomen, is het belangrijk een geschikt 

kalibratiemodel te selecteren. Dit wordt uitgebreid onderzocht met behulp van de LoD 

en HIQC resultaten. Er worden drie verschillende regressiemethoden getest. De 

standaard gewone lineaire regressie (ordinary linear regression, OLR), de gewogen 

lineaire regressie (weighted linear regression, WLR) en de OLR gedwongen door nul. 

 WLR wordt gebruikt indien de resultaten heteroscedastisch zijn, dit wil zeggen 

dat de standaarddeviatie op de y-waarden niet constant is, maar afhankelijk van de 

x-waarde. Om dit te corrigeren wordt aan elk gekwadrateerd residu een gewicht 

toegekend. Dit gewicht is omgekeerd evenredig met de variatie. Zo zullen waarden 

met een hoge variantie minder invloed hebben op de lineariteit bepaling dan deze 

met een lage variantie.     

 Evaluatie van de kalibratiemodellen gebeurt door middel van de 

variatiecoëfficiënt. Zowel voor de LIQC als de HIQC stalen worden de concentraties 

van de verschillende meetdagen bepaald met de verschillende regressiemethoden, 

waarna de variatie tussen de resultaten en de juistheid bepaald worden. De methode 

met de laagste variatiecoëfficiënt wordt als de meest robuuste beschouwd, en dit 

samen met de juistheid laat ons toe het meest geschikte model te selecteren.  

 3.1.5.3. Imprecisie 

 De imprecisie van de methode wordt bepaald via het CLSI EP5 protocol. Dit 

protocol bepaalt dat we twee stalen, één met hoge en één met lage concentratie 

gedurende 20 dagen in duplicaat meten. Er mogen ook twee onafhankelijke 

metingen per dag gebeuren. 

De specificaties voor de imprecisie worden vastgelegd op 2% voor de binnen-

analyse variatiecoëfficiënt (‘within-run coefficient of variation’, CVwr) en op 5% voor 

de totale CV. De resultaten worden geëvalueerd met behulp van een puntendiagram 

en Chi2 test (1-zijdig 95% betrouwbaarheidsinterval). De data worden gecontroleerd 

op uitschieters met behulp van de Grubb’s test. Indien er uitschieters aanwezig zijn 

worden deze verwijderd en vervangen door de overblijvende meting, die dan gebruikt 

wordt als daggemiddelde. Indien een uitschieter zich bevindt in de daggemiddelden 
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of het binnen-dag verschil dan wordt deze waarde vervangen door het gemiddelde 

van de resterende waarden. 

3.1.5.4. Detectielimiet 

Voor het bepalen van de detectielimiet (Limit of Detection; LoD) wordt een 

generisch protocol gevolgd. Een blanco staal wordt gedurende 20 dagen in singlicaat 

gemeten. De evaluatie gebeurt met behulp van een puntendiagram. De bovenste 

betrouwbaarheidslimiet (Upper Confidence Limit, UCL) van de LoD wordt dan 

vergeleken met de specificatie van 1 pg. 

  De LoD wordt elke dag bepaald door het meten van de ruis na injectie van een 

blanco staal, waarbij de detectielimiet wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de 

ruis + 3.3 keer de standaardafwijking van de ruis. Figuur 3.2. toont een voorbeeld 

van een chromatogram waar door middel van 2 parallelle rechten de gemiddelde ruis 

wordt getoond.  
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FIGUUR 3.2. RUISBEPALING (08/03/2010) 
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De reden waarom de LoD wordt bepaald via de ruis van de blanco en niet met 

behulp van een staal met zeer lage concentratie, waarvan de S/N verhouding wordt 

bepaald is, omdat parabenen zeer moeilijk volledig uit het systeem te verwijderen 

zijn. Zo duikt er steeds een kleine parabenenpiek op, zelf na injectie van 

verschillende blanco’s of na spoelen van de ‘injectieloop’.  

 Om het bekomen resultaat om te zetten in een concentratie, wordt een 

kalibratiecurve opgesteld, die gebruikt maakt van de piekhoogte in plaats van de 

piekoppervlakte. Om deze reden wordt gecontroleerd of ook de concentratie in 

functie van de piekhoogte een lineair verband kent.  

Na controle met de Grubb’s test worden mogelijks aangetroffen uitschieters 

verwijderd en vervangen door het gemiddelde van de resterende data. Als 

uiteindelijke LoD wordt het gemiddelde genomen van de LoD’s van de 20 meetdagen 

+ 3.3 keer de standaardafwijking op die 20 metingen. Hiervan wordt dan de UCL 

berekend. 

3.1.5.5. Juistheid 

 De vijf juistheidstalen worden gedurende vijf dagen in duplicaat gemeten. 

Interpretatie gebeurt met behulp van een verhoudingsdiagram, een verschildiagram 

en het eenzijdig 95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde verschil tussen 

bekomen waarde en doelwaarde. De afwijking van de doelwaarde mag niet hoger 

zijn dan 5%. De mogelijke aanwezigheid van uitschieters wordt gecontroleerd met de 

Grubb’s test. Indien uitschieters worden aangetroffen worden deze verwijderd en 

wordt de resterende meting gebruikt als daggemiddelde.  

3.1.5.6. Methodevergelijking 

 Bij deze methodevergelijking worden de analyseresultaten van de te valideren 

methode, vergeleken met die van een referentiemethode, uitgevoerd op hetzelfde 

staal. Volgens het CLSI EP9 protocol moeten minstens 40 stalen willekeurig gemeten 

worden in duplicaat, verspreid over vijf dagen. De methodevergelijking wordt enkel 

theoretisch uitgevoerd. Er vinden geen echte testen plaats, prestatiewaarden  

 



 

20 
 

worden uit de literatuur gehaald en daarmee worden data gegenereerd voor 50 

stalen waarmee we de methodevergelijking uitvoeren. Als referentiemethode wordt 

een HPLC/TOF-MS methode gebruikt. (Xiu Qin Li et. al., 2008) Het 

concentratiebereik gaat van 0.2 tot 5 µg/g en de gebruikte CV bedraagt 7%. 

 Er wordt gebruik gemaakt van de Bland & Altman benadering, waarbij het 

procentueel verschil tussen de meetresultaten van de routine- en de 

referentiemethode uitgezet wordt in functie van de meetresultaten van de 

referentiemethode. Het gemiddeld verschil tussen beide methoden en het 95% 

betrouwbaarheidsinterval hiervan wordt dan berekend, net als het 1.96 CV van de 

individuele verschillen met zijn 95% betrouwbaarheidsinterval. Deze waarden worden 

ook weergegeven in het Bland & Altmandiagram, samen met de limieten voor de 

systematische en totale fout. Voor de evaluatie van de resultaten wordt de 

gemiddelde waarde met zijn CI vergeleken met de limiet voor de systematische fout. 

De 1.96 CV met zijn PI (Prediction Interval, voorspellingsinterval) wordt vergeleken 

met de limiet van de totale fout.  

 Er wordt eveneens een lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Indien het 

snijpunt van de curve met de y-as verschilt van nul, en de richtingscoëfficiënt 

verschilt van één, dan wijst dit respectievelijk op een constante en proportionele 

systematische fout. Indien deze aanwezig is wordt zowel voor de hoogste, als voor 

de laagste concentratie nagegaan of deze fouten de limieten overschrijden. Op deze 

mannier kan onderscheid gemaakt worden tussen de prestatie van onze methode bij 

hogere en bij lagere concentratieniveaus.  

 De specificaties worden vastgesteld op een maximale systematische fout van 

5% en een maximale totale fout van 15%. Het procentueel verschil tussen  beide 

methodes wordt gecontroleerd op uitschieters met behulp van de Grubb’s test. Indien 

uitschieters worden aangetroffen worden deze verwijderd. 
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3.1.5.7. Specificaties 

 In Tabel 3.7. volgt een overzicht van de verschillende prestatiekarakteristieken 

met hun specificaties. 

   TABEL 3.7. SPECIFICATIES  

Prestatiekarakteristiek Limiet 

Imprecisie: Binnen-analyse CV 
                    Totale CV 

2%a 

5%a 

Lineariteit 5% 

Detectielimiet 1 pg 

Juistheid 5% 

Methodevergelijking: Systematische fout 
                                     Totale fout 

5% 

15% 

      a De waarden voor imprecisie zijn doelwaarden, geen limieten. 

 

3.1.6. Statistiek 

Voor de statistische analyse van de lineariteit wordt gebruik gemaakt van 

CBstat 5.1 van K. Linnet, PhD (Risskov, Denemarken).  Alle andere statistische 

testen worden uitgevoerd in Microsoft Office Excel 2007 van Microsoft Corporation 

(Redmond, WA, VSA). Voor een overzichtelijke samenvatting van alle resultaten en 

berekeningen wordt gebruikt gemaakt van de ExcelTM  templaat MethVal dat ons ter 

beschikking werd gesteld door STT-Consulting (Horebeke, België).  

3.2. LITERATRUURSTUDIE 

Naast het experimenteel gedeelte waar een analysemethode voor parabenen 

wordt gevalideerd, wordt er ook nog een literatuurstudie uitgevoerd, met als doel 

meer informatie te vergaren met betrekking tot parabenen en validatie. De 

onderwerpen die dienen te worden bestudeerd zijn: methodevalidatie in de 

farmaceutische context, parabenen in de farmaceutische context en 

analysemethoden voor parabenen. Voor deze literatuurstudie worden verschillende 

informatiebronnen geraadpleegd, zie Tabel 3.8. op de volgende pagina voor een 

overzicht. 
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TABEL 3.8. OVERZICHT GERAADPLEEGDE INFORMATIEBRONNEN 

Algemene zoekmachines Google 

Google Scholar 
Wetenschappelijke zoekmachines Pubmed, 

ISI Web of Knowledge 

BCFI (Belgisch Centrum voor 

Farmacotherapeutische Informatie) 

FDA (Food and Drug Administration) 

Literatuur Universiteitsbibliotheek Gent 

Fabrikanten Shimadzu 

Sigma Aldrich 

Kennis gebaseerd zoeken The Merck Index (14th Edtion) 

Martindale (35th Edition) 

European Pharmacopoeia 6.0 

United States Pharmacopoeia 32 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. EXPERIMENTEN 

4.1.1. System functie controle 

Tijdens de experimentperiode varieerde de druk tussen de 109 en 113 bar. De 

ruis schommelde rond een gemiddelde waarde van 0,003 mV en bleef elke dag 

onder de limiet van 0,006 mV. Hieruit wordt besloten dat het toestel tijdens de ganse 

periode van de masterproef goed functioneerde.  

4.1.2. Systeem geschiktheidcontrole  

Met de SST wordt nagaan of de analyse van het staal nog altijd betrouwbaar 

is of dat het systeem moet worden gecorrigeerd. Tabel 4.1. bevat de 

parametergemiddelden over alle meetdagen met hun standaardvariatie.  

TABEL 4.1. SYSTEEM GESCHIKTHEIDCONTROLE OVERZICHT 

Parameters Gemiddelde ± SD 

Methylparabeen 

Limiet  Gemiddelde ± SD 

Ethylparabeen 

Limiet  

Retentietijd (min)  2.756 ± 0.060 2.7 ± 0.2  3.971 ± 0.025 3.9 ± 0.2 

Piekoppervlakte 81968 ± 843  >50000 77022 ± 814 >50000 

Piekhoogte 12625 ± 205 >8000   9030 ± 158 >8000 

Plaatgetal   3717 ± 64 >2000   4627 ± 70 >2000 

‘Tailing factor’  1.22 ± 0.02 <2  1.17 ± 0.02 <2 

Resolutie  n.v.t.a   n.v.t.  5.69 ± 0.06 >4.5 

Capaciteitsfactor  0.89 ± 0.01 >0.7  1.69 ± 0.02 >1.5 
a niet van toepassing 

 Tijdens de duur van de experimenten werden geen problemen vastgesteld en 

de limieten nooit overschreden. De piekoppervlakte duidt de stabiliteit van de 

detectorrespons aan. De retentietijd toont de robuustheid van verschillende aspecten 

van de analyse aan, zoals de pomp, de samenstelling van het eluens en de kwaliteit 

van de kolom. De piekhoogte geeft ons informatie over de detectorrespons en de 

kolom. Alle andere parameters verwijzen tenslotte naar de kwaliteit van de kolom. 

Hieruit wordt geconcludeerd dat gedurende de hele meetperiode de kwaliteit van het 

chromatografisch systeem gegarandeerd bleef.  
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4.1.3. Lineariteit 

 De lineariteit metingen worden drie maal uitgevoerd. Hier volgt de uitgebreide 

bespreking van de resultaten van de 2de meetdag. Uit deze resultaten wordt een 

spreidingsdiagram (Figuur 4.1.) en een residuendiagram (Figuur 4.2.) opgemaakt. 

      
 

Uit het residuendiagram worden uitschieters verwacht bij concentraties 2.891 

µg/g en 5.356 µg/g, maar na testen met de Grubb’s test blijkt dit niet het geval te zijn. 

Uit het spreidingsdiagram en bijhorende lineaire regressielijn met goede R2 zou er 

kunnen worden besloten dat er inderdaad een lineair verband is, maar dit zou een 

voorbarige conclusie zijn. Er dient een degelijke statistische evaluatie gemaakt te 

worden.  

Zoals eerder vermeld, wordt voor de statistische evaluatie van de lineariteit 

zowel met de oude ‘lack-of-fit’ methode als met de nieuwe 2de orde polynomiale 

regressie-analyse gewerkt. De nieuwe polynomiale regressie is minder gevoelig aan 

spreiding van de resultaten dan de 'lack-of-fit' test.  

 Bij de ‘lack-of-fit’ test wordt de afwijking tussen de variantie rond de 

regressiecurve en de binnen-staal variantie gecontroleerd met een F-test. Bij de 2de 

graad polynomiale regressie-analyse wordt met behulp van een t-test gecontroleerd 

of de coëfficiënt van x2 significant verschilt van nul. Indien de p-waarde groter is dan 

0.05, wordt de nulhypothese weerhouden. 

 

y = 30733,38x - 213,17
R² = 1,000
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            TABEL 4.2. RESULTATEN STATISTISCHE TESTEN LINEARITEIT 

Test p-waarde 

F-test (lack-of-fit) 0.2077 

t-test (polynomiale regressie) 0.2665 

 

 De F-test heeft een p-waarde die hoger is dan 0.05, waaruit men kan besluiten 

dat de afwijking van lineariteit niet significant is en dat de nulhypothese kan aanvaard 

worden. Ook bij de t-test ligt de p-waarde hoger dan 0.05 en wordt de nulhypothese 

weerhouden, de coëfficiënt van x2 is niet significant verschillend van nul.  

 Er wordt besloten dat deze methode voldoet aan de vooropgestelde 

specificaties qua lineariteit. Ook de resultaten van de andere twee meetdagen en het 

verband tussen de concentratie en de piekoppervlakte wijken niet meer dan 5% af 

van lineariteit. 

4.1.4. Kalibratie 

 Bij het zoeken naar een geschikt kalibratiemodel werden 3 mogelijke modellen 

getest. De OLR, de OLR waarbij de curve door nul wordt gedwongen en de WLR. 

Hiervoor wordt voor elk model de variatiecoëfficiënt berekend van een reeks 

resultaten met lage concentratie, waarvoor de LIQC data wordt gebruikt; en een 

reeks met hogere concentratie waarvoor de HIQC data wordt gebruikt. Verder wordt 

ook de juistheid van de verschillende methodes geëvalueerd, opnieuw 

gebruikmakend van de IQC data. In Tabel 4.3 volgt een overzicht van de resultaten. 

TABEL 4.3. EVALUATIE KALIBRATIEMODELLEN 

 OLR Gedwongen door 0 WLR 

CV(%) LIQC 0.9 0.8 0.9 

CV(%) HIQC 0.9 0.7 0.8 

Juistheid (%) LIQC 102 100 102 

Juistheid (%) HIQC 101 100 101 

 

 Uit Tabel 4.3. blijkt dat zowel bij het lagere als het hogere concentratieniveaus 

de invloed van de kalibratiemethode miniem en verwaarloosbaar is, zeker wat betreft 
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de CV. De juistheid bij de gedwongen door nul methode is iets beter dan bij de OLR 

en de WLR. Afgaande op deze data zullen we verder gebruik maken van de 

gedwongen door nul methode als kalibratiemodel,. Figuur 4.3. toont een voorbeeld 

van een kalibratiecurve.  

 

  

4.1.5. Imprecisie 

 De (im)precisie van de methode wordt, zoals eerder vermeld, nagegaan door 

middel van duplicaat metingen gedurende 20 dagen van zowel een interne 

kwaliteitscontrole staal met lage als één met hoge concentratie. 

4.1.2.1. Lage interne kwaliteitscontrole  

 Figuur 4.4. (zie volgende pagina) toont een puntendiagram met daarin de 

daggemiddelden van de 20 meetdagen. Figuur 4.5. (zie volgende pagina) toont het 

verschil tussen de twee metingen van elke dag. Na testen met de Grubb’s test blijken 

er geen uitschieters aanwezig te zijn. Het gemiddelde van de daggemiddelden 

bedraagt 0.986 µg/g. 
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     FIGUUR 4.4. DAGGEMIDDELDEN             FIGUUR 4.5. BINNEN DAG VERSCHIL 

De berekeningen voor de CV kunnen met twee verschillende methodes 

uitgevoerd worden. Enerzijds met de EP 5 formules, anderzijds met model II ANOVA.      

TABEL 4.4 SAMENVATTING VAN DE STATISTISCHE RESULTATEN VAN DE   

LAGE INTERNE KWALITEITSCONTROLE 

 Binnen-dag Totaal 

Standaardafwijking 3.17E-03 9.92E-03 

Variatiecoëfficiënt (%) 0.33 1.0 

Lage CL van de SD 2.53E-03 7.76E-03 

Lage CL van de CV(%) 0.26 0.79 

Experimentele Chi2 waarde 0.5401 0.89 

Kritische Chi2 waarde 31.4 32.7 

 

De CVwr van 0.33% en CVt van 1.03%  voldoen aan hun respectievelijke 

specificaties van 2% en 5%. Indien dit niet het geval zou zijn wordt gebruik gemaakt 

van Chi2 statistiek om na te gaan of de doelwaarde toch wordt gehaald. Er wordt dan 

nagegaan of de eenzijdige 95% betrouwbaarheidslimiet (confidence limit; CL) kleiner 

dan of gelijk is aan de specificaties. Bij wijze van voorbeeld wordt dit hier 

geïllustreerd gebruik makende van onze resultaten. 
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Voor het berekenen van de lage CL (LCL) van de SD en CV worden volgende 

formules gehanteerd: 

Lage CL van de SD 
0.05 ,

SD.
ν

ν
χ

=
 4.1

 

 Waarbij:  ν = aantal vrijheidsgraden = 20 

   0.05 ,νχ =  kritische Chi2 waarde (gehaald uit Excel)  

   SD = Standaarddeviatie   

Lage CL van de CV CL v/d SD100.
X

=
 4.2

 

 Waarin: CL v/d SD = betrouwbaarheidslimiet van de standaarddeviatie 

   X =  gemiddelde van alle LIQC metingen 

 

 Uit Tabel 4.4. blijkt dat de lage betrouwbaarheidslimiet van de CVwr van 0.26% 

voldoet aan de specificatie van ≤2%. Ook de LCL van de CVt, zijnde 0.79%, voldoet 

aan zijn specificatie van ≤5%. 

 

 De imprecisie kan ook beoordeeld worden door de experimentele Chi2 waarde 

(Chi2exp) te vergelijken met de kritische Chi2 waarde (Chi2krit). De nulhypothese is hier 

dat de CVexp kleiner dan of gelijk is aan de CVspec. Indien de experimentele Chi2 

waarde kleiner dan of gelijk is aan de kritische Chi2 waarde, dan voldoet de methode 

aan de vooropgestelde specificaties voor precisie. De kritische Chi2 waarde   wordt 

gehaald uit Excel, de experimentele Chi2 waarde wordt berekend met de volgende 

formule: 

 
2
exp2

exp 2
spec

SD .
Chi

SD
ν

=
 4.3

 

 Waarin: Chi2exp = experimentele Chi2 waarde 

   SD2
exp = experimentele variantie 

   ν  = aantal vrijheidsgraden = 20 

   SD2
spec = specificatie voor variantie 
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 Uit Tabel 4.4. blijkt dat zowel voor de binnen-dag als voor de totale imprecisie, 

de experimentele Chi2 waarde kleiner is dan de kritische Chi2 waarde. De 

nulhypothese mag  weerhouden worden. 

Uit de resultaten wordt besloten dat de methode voldoet aan de specificaties 

zowel voor de binnen dag als de totale imprecisie voor het lage IQC staal. 

4.1.2.2. Hoge interne kwaliteitscontrole  

Aangezien de berekeningen in verband met de imprecisie hierboven al in 

detail werden besproken voor de LIQC volgt in Tabel 4.5. enkel een overzicht van de 

resultaten voor de HIQC. Ook hier wordt door de Grubb’s test geen uitschieter 

aangetroffen. Het gemiddelde van de daggemiddelden bedraagt 2.886 µg/g. 

TABEM 4.5. SAMENVATTING VAN DE STATISTISCHE RESULTATEN VAN DE   

HOGE INTERNE KWALITEITSCONTROLE 

 Binnen-dag Totaal  

Standaardafwijking 1.04E-02 2.32E-02 

Variatiecoëfficiënt (%) 0.37 0.82 

Experimentele Chi2 waarde 0.67 0.62 

Kritische Chi2 waarde  31.4 35.2 

 

 De waarde van de CV bedraagt 0.37% voor de CVwr en 0.82% voor de CVt, dit 

ligt beiden onder hun respectievelijke specificatie van 2% en 5%. Ook als we de 

experimentele Chi2 waarde vergelijken met de kritische Chi2 waarde wordt, zowel 

voor de binnen-dag, als voor de totale imprecisie voldaan aan de specificaties.  

Uit de resultaten blijkt dat de methode voldoet aan de specificaties zowel voor 

de binnen-dag als de totale imprecisie voor het hoge IQC staal. 

4.1.6. Detectielimiet  

 De LoD wordt bepaald aan de hand van de ruis na injectie van een blanco. De  

bovenste 95% betrouwbaarheidslimiet wordt gebruikt voor de interpretatie van de 

resultaten. 

De eenzijdige 95% betrouwbaarheidslimiet wordt als volgt berekend:  



 

30 
 

 
2 2 2

( ;n 1)
SD 3 SD95% CL X t

n 2nα −= ± +
 4.4

 

 Waarin:        X = gemiddelde van de meetwaarden 

   t(α;n-1) = t-waarde met probabiliteit α = 0.05 en n-1 vrijheidsgraden  

          = 1.73 

   n = aantal metingen = 20 

   SD = standaardafwijking  

 
Figuur 4.6. toont een spreidingsdiagram met de resultaten van de 20 meetdagen, 

waarbij het resultaat van de 4de meetdag - dat door de Grubb’s test wordt beschouwd 

als een uitschieter - vervangen wordt door het gemiddelde van de resterende 

resultaten. 

     
FIGUUR 4.6. RESULTATEN DETECTIELIMIET, VOOR (A) EN NA (B) 

VERVANGEN UTSCHIETER 

Voor de interpretatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de UCL. 

UCL= X CL+  4.5 

Waarbij: X = gemiddelde van het 3.3 SD centiel 

     CL = 95% betrouwbaarheidslimiet 
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Om te voldoen aan de specificaties voor de detectielimiet moet de UCL kleiner 

dan of gelijk aan de specificatie zijn. Deze wordt vastgelegd op 1 pg, en wanneer dit 

vergeleken wordt met de UCL van 0.5711 pg, blijkt dat inderdaad het geval te zijn. 

Er wordt uit de validatieresultaten besloten dat de methode voldoet aan de 

specificaties voor de detectielimiet.  

4.1.7. Juistheid 

 Zoals eerder vermeld, worden voor het evalueren van de juistheid vijf stalen 

gedurende vijf dagen in duplicaat gemeten. Na controle met de Grubb’s test blijkt dat 

bij staal 4 één uitschieter aanwezig is. Deze wordt uit de data verwijderd en er wordt 

verder gewerkt met de andere meetwaarde van die dag als daggemiddelde. Figuur 

4.7. toont de verdeling van de resultaten rond hun gemiddelde waarde na 

verwijderen van de uitschieter. Er worden geen onregelmatigheden aangetroffen. 

 

 
FIGUUR 4.7. VERSCHILDIAGRAM JUISTHEIDSDATA, NA VERVANGEN UITSCHIETER  

De juistheid wordt berekend met de volgende formules: 

 = ±
Gemeten waardeTerugvinding(%) 100 95% CL

Echte waarde  4.6
 

 Waarbij: 95% CL= 95% betrouwbaarheidslimiet  
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 Absoluut 95% ( ,n 1)
SDCI X t .

nα −= ±
 4.7   

 Relatief 95% CI(%) = Absoluut  CI100
X

   4.8 

 Waarbij: X = gemiddelde van de meetwaarden 

   t(α;n-1) = t-waarde met probabiliteit α = 0.05 en n-1 vrijheidsgraden 

          = 2.13 

    n = aantal metingen = 5 

    SD= Standaardafwijking 

 Alle resultaten worden uitgedrukt in hun relatieve terugvinding (%) met 

betrouwbaarheidsinterval. Op die mannier kunnen alle resultaten geëvalueerd 

worden in één grafiek. Figuur 4.8. toont een samenvatting van alle juistheidstalen 

met hun betrouwbaarheidsinterval in een %verhoudingsdiagram. 

 

 
 FIGUUR 4.8. VERHOUDINGSDIAGRAM JUISTHEID 

 Uit het verhoudingsdiagram blijkt bij geen enkel staal het 

betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde, de limiet van 5% afwijking van de 

ware concentratie overschrijdt.  
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 Uit de resultaten wordt besloten dat de methode voldoet aan de specificaties 

voor de juistheid. 

4.1.8. Methodevergelijking 

4.1.8.1. Bland & Altman benadering 

Voor de methodevergelijking worden gegenereerde data gebruikt. Na controle 

met de Grubb’s test blijkt dat het procentuele verschil tussen beide methodes geen 

uitschieters bevat. Met behulp van de MethVal templaat wordt een Bland & Altman 

diagram opgesteld waarin het verschil tussen de routinemethode en een bestaande 

referentiemethode, die gebruik maakt van een HPLC-MS techniek, procentueel wordt 

uitgezet in functie van de resultaten van de referentiemethode. Figuur 4.9. toont het 

Bland & Altman diagram. 

 

 
 FIGUUR 4.9. BLAND & ALTMAN DIAGRAM 
a = Systematic Error, systematische fout 
b = Total Error, totale fout 
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 Voor de interpretatie van het Bland & Altman diagram dienen een aantal 

berekeningen gemaakt te worden. Vooreerst wordt een éénzijdig 95% 

betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde relatieve verschil tussen beide 

methodes opgesteld, waarvoor volgende formule wordt gehanteerd.  

 ( gemiddelde verschil) ( ;n 1)
SDCI X t

nα −= ±
 4.9

 

 Waarin: CI = betrouwbaarheidsinterval  

  X = het gemiddelde verschil tussen beide methodes 

   t(α;n-1) = t-waarde met probabiliteit α = 0.05 en n-1 vrijheidsgraden  

          = 1.68 

    SD =  standaardafwijking op het verschil tussen de methodes 

    n =  aantal metingen = 50 

 Vervolgens wordt de 1.96 CV van de individuele verschillen opgemaakt, met 

zijn CI, deze bevat 95% van de resultaten. Daarvoor worden volgende formules 

gebruikt: 

 ( )ind . verschillen1.96 CV X 1.96 SD= ±   4.10 

 Waarin:  CV = variatiecoëfficiënt 

    X = gemiddelde verschil tussen beide methodes 

    SD = standaardafwijking op het verschil tussen de methodes 

 
( ind .verschillen )

2 2 2

(1.96CV ) ( ;n 1) ( gemiddelde verschil)
SD 1.96 SDCI X t 1.71 CI

n 2nα −= ± + =
 4.11

 

 Waarin: CI = betrouwbaarheidsinterval  

  X = het gemiddelde verschil tussen beide methodes 

   t(α;n-1) = t-waarde met probabiliteit α = 0.05 en n-1 vrijheidsgraden  

          = 1.68 

    SD =  standaardafwijking op het verschil tussen de methodes 

    n =  aantal metingen = 50 
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  TABEL 4.6. RESULTATEN BLAND & ALTMAN BENADERING  

 LCL UCL Limiet 

gemiddeld verschilCL(  )  -6.9% -5.0% 5% 

XCL
+( 1.96  CV)  0.3% 3.6% 15% 

XCL
−( 1.96  CV)  -15.5% 12.2% 15% 

 

 Uit het Bland & Altman diagram kan er visueel een systematische fout 

vastgesteld worden, aangezien het gemiddelde verschil tussen beide methodes en 

zijn betrouwbaarheidsinterval de SE limiet van 5% overschrijden. De ±1.96 CV(ind. 

verschillen) zelf overschrijdt de TE limiet niet, maar het onderste 95% 

betrouwbaarheidsinterval van de -1.96 CV(ind. verschillen) overschrijdt wel de TE limiet 

van 15%. Er is dus niet aan de specificaties voldaan. 

 Ook uit de berekende Bland & Altman data kunnen dezelfde besluiten worden 

getrokken. Het betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde verschil [-6.9% ; -5.0%] 

overschrijdt volledig de -5% SE limiet. De onderste betrouwbaarheidslimiet van de -

1.96 CV(ind. verschillen), -15.5% overschrijdt nipt de -15% limiet. 

4.1.8.2. Regressie-analyse 
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Bij het uitvoeren van de regressie-analyse wordt eerst en vooral een 

regressielijn opgemaakt, dit gebeurt door de resultaten van onze methode uit te 

zetten in functie van de resultaten bekomen met de referentiemethode. Door middel 

van die punten wordt een lineaire trendlijn opgesteld, de regressielijn (zie Figuur 4.10 

op de vorige pagina). Op basis van deze regressielijn worden verschillende 

regressieparameters berekend, zoals de richtingscoëfficiënt en het snijpunt met de y-

as. Indien deze afwijken van één en nul respectievelijk wijst dit op een proportionele 

en constante systematische fout. 

Om na te gaan of de systematische fout kleiner is dan de limiet, wordt voor 

zowel de laagste als hoogste meetwaarde van de referentiemethode, het resultaat 

voor de routinemethode voorspeld aan de hand van de regressievergelijking. Dan 

wordt gecontroleerd of het 95% CI(lijn) van deze waarde de specificatie van een 

maximale systematische fout van 5% overschrijdt of niet. Dit wordt voor zowel de 

laagste als hoogste meetwaarde uitgevoerd, om na te gaan of de prestaties van de 

routinemethode verschillend zijn bij lage en hoge concentratie.  

Voor de evaluatie van de totale fout wordt het 95% Predictie-interval(punten) 

(PI(punten)) voor de voorspelde y-waarde berekend, en vergeleken met de specificatie 

voor de totale fout, zijnde maximaal 15%. Voor de berekeningen van de 

betrouwbaarheid/pedictie-intervallen worden onderstaande formules gebruikt. 

2
a gem

( lijn ) ( ;n 2 ) y / x 2
i gem

( X X )1CI Y t SD
n ( X X )α −

−
= ± +

∑ −       4.12 

2
a gem

( punten ) ( ;n 2 ) y / x 2
i gem

( X X )1PI Y t SD 1
n ( X X )−

−
= ± + +

∑ −α

     4.13
 

Waarin: CI = betrouwbaarheidsinterval  

 PI = predictie-interval  

  Y = voorspelde y-waarde 

   t(α;n-1) = t-waarde met probabiliteit α = 0.05 en n-2 vrijheidsgraden 

             = 1.68 

 SDx/y =  standaarddeviatie van de residuen  

 n =  aantal metingen = 50 
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 (Xa-Xgem) = verschil tussen de gebruikte x-waarde en de     

 gemiddelde x-waarde  

 ∑(Xi-Xgem)2 = de som van de kwadraten van de verschillen   

 tussen elke individuele x waarde en de gemiddelde x-waarde  

 Vervolgens wordt berekend hoeveel de betrouwbaarheidslimieten van de y-

waarde afwijken van de x-waarde. Zo kennen we het CI van de systematische en het 

PI van de totale fout, deze worden weergegeven in Tabel 4.7. 

TABEL 4.7. BETROUWBAARHEID/PREDICTIE INTERVAL SYSTEMATISCHE EN 

TOTALE FOUT 

 Minimale x = 0.34 µg/g Maximale x = 5.78 µg/g 

Voorspelde y waarde (µg/g) 0.37 5.35 

CI SE (%) 8.0 ± 15.9 -7.5 ± 1.2 

PI TE (%) 8.0 ± 63.0 -7.5 ± 3.8 

 

 Uit Tabel 4.10. blijkt dat zowel voor de minimale als voor de maximale x-

waarde, het voorspelde y-waarde betrouwbaarheidsinterval voor de systematische 

fout de limiet van 5% overschrijdt. Er wordt aangenomen dat er inderdaad een 

systematische fout is. De systematische fout is bij de lage concentratie groter dan bij 

de hoge. Hieruit wordt besloten dat deze systematisch afhankelijk is van de 

concentratie. 

 Bij de minimale x-waarde wordt ook de limiet op de totale fout overschreden, 

maar bij de maximale x-waarde is dit niet het geval. de predictielimieten 

overschrijden daar de limiet van 15% op de totale fout niet. Dit wijst erop dat de totale 

fout vooral bestaat uit de systematische fout, die bij de lage concentraties zeer groot 

is, maar minder groot is bij hoge concentraties, waardoor ook de totale fout groter is 

bij lage dan bij hoge concentraties. Bijgevolg wordt geconcludeerd dat de toevallige 

fout eerder klein is in vergelijking met de systematische fout. 

 Er wordt besloten dat deze methode niet voldoet aan de vooropgestelde 

specificaties voor de systematische en totale fout. Er dient wel opgemerkt te worden 

dat dit luik van het validatieproces werd uitgevoerd met gegenereerde data en enkel 

een educatief doel had.    
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4.2. LITERATUURONDERZOEK 

4.2.1. Farmaceutische context van parabenen 

 Bij het zoeken naar informatie met betrekking tot de farmaceutische context 

van parabenen, werd het gebruik van Google als informatiebron snel verlaten. Dit 

omdat deze overspoeld wordt met sites over de mogelijke gevaren van parabenen. 

Tijdens de parabenenrel van enkele jaren geleden, doken sites over de mogelijke 

risico’s bij gebruik ervan - vooral dan met betrekking tot borstkanker, verlaagde 

mannelijke vruchtbaarheid en allergieën - als paddenstoelen uit de grond.  

 Voor het zoeken van literatuur over dit onderwerp wordt vooral gebruik 

gemaakt van wetenschappelijke databases, maar ook van gespecialiseerde literatuur 

zoals ‘The Merck Index’, ‘Martindale: The Complete Drug Reference’ en 

‘Pharmaceutical excipients’. 

 Hydroxybenzoaten zijn een klasse van bewaarmiddelen die veelvuldig 

gebruikt worden in de cosmetische,- farmaceutische- en voedingsindustrie. Ook voor 

het bereiden van magistrale bereidingen worden parabenen frequent aangewend. 

Alle preparaten die water bevatten zijn vatbaar voor microbiële groei, en dienen dus 

bewaarmiddelen te bevatten om dit tegen te gaan. Vooral preparaten die oraal of 

topicaal gebruikt worden bevatten parabenen. Vroeger werden ze ook gebruikt in 

parenterale en oftalmologische formulaties, maar dat is verlaten omwille van het 

mogelijk irriterend vermogen van deze producten. (Pharmaceutical Excipients, 2009) 

 Parabenen zijn actief over een breed pH gebied (4-8), ze zijn iets actiever in 

zuur milieu, bij een pH hoger dan 8 kan hydrolyse optreden. Ze zijn actiever tegen 

fungi dan tegen bacteriën, en gram positieve bacteriën zijn gevoeliger dan gram 

negatieve. Deze lage activiteit tegen gram negatieve bacteriën (zoals Pseudomonas 

aeruginosa) heeft mee gezorgd voor het verlaten van parabenen als bewaarmiddelen 

in oftalmologische preparaten. De noodzakelijke concentratie aan parabenen zou te 

irriterend zijn. (Soni et. al., 2005) 

 De activiteit van parabenen neemt toe met stijgende lengte van de alkylketen, 

maar een langere alkylketen betekent ook een lagere wateroplosbaarheid. Omdat 

enkel de wateropgeloste fractie actief is, betekent dat dan weer een daling van de 

activiteit. Daarom worden vooral p-hydroxybenzoëzuur esters met korte alkylketen 
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gebruikt. Het aanwenden van zouten van parabenen, (vooral dan het natriumzout) is 

een veel gebruikte methode om de oplosbaarheid te verhogen. Ze heeft wel als 

nadeel dat de pH van slecht gebufferde oplossingen kan stijgen zodat de stabiliteit 

van de esterverbinding in het gedrang komt. Andere mogelijkheden om de activiteit 

te verhogen zijn het gebruik van co-solventen, zoals propyleenglycol, of de 

combinatie van 2 parabenen met korte alkylketen, welke zorgt voor een synergistisch 

effect. (Martindale, 35th edition; Pharmaceutical Excipients, 2009) 

 Naast de stabiliteit over een breed pH gebied hebben parabenen nog enkele 

eigenschappen waardoor ze uitstekende bewaarmiddelen zijn. Deze zijn: breed 

activiteitsspectrum, voldoende wateroplosbaarheid, stabiel bij hogere temperatuur,  

lage toxiciteit, relatief niet irriterend, geur- en kleurloos en goedkoop. Hierdoor 

voldoen ze op veel vlakken aan de eigenschappen van een ideaal bewaarmiddel. Er 

zijn echter ook enkele stoffen waarmee parabenen niet verenigbaar zijn. Zo zorgen 

niet-ionische surfactanten voor een daling van de activiteit door micelvorming. Deze 

kan evenwel teniet gedaan worden door combinatie met propyleenglycol. Enkele 

andere veel gebruikte stoffen die niet verenigbaar zijn met parabenen zijn: 

magnesiumtrisilicaat, talg, essentiële oliën, sorbitol, atropine en sommige suikers. 

Het gebruik van parabenen in cosmetische producten is in de Europese Unie beperkt 

tot 0.4% van elk parabeen, maar de totale parabeenconcentratie mag de 0.8% niet 

overschrijden. (Soni et. al., 2005; Martindale, 35th edition; Pharmaceutical Excipients, 

2009) 

 Na oraal of topicaal gebruik van parabenen kunnen deze geabsorbeerd 

worden. De absorptie gaat sneller bij stijgende lengte van de alkylketen, met 

uitzondering van methylparabeen die de kortste alkylketen heeft, maar wel best wordt 

opgenomen. Zij worden echter snel  gehydrolyseerd door de vele hydrolasen 

aanwezig in huid, lever en nieren. Het meest abundante excretieproduct is p-

hydroxybenzoëzuur, dat via de urine wordt verwijderd. Slechts lage hoeveelheden 

parabenen worden intact in de urine aangetroffen. (Soni et. al., 2005) 

 Waar men vroeger dacht dat de blootstelling aan intacte  parabenen in de 

weefsels zeer laag was, vindt men nu hogere concentraties. Recente studies tonen 

dat het pre-systemische metabolisme van parabenen na orale inname zo extensief 
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is, dat intacte parabenen aanwezig in weefsels en urine waarschijnlijk afkomstig zijn 

van dermaal gebruik. (Darbre & Harvey, 2008; Andersen, 2008)  

 Rekening houdend met het feit dat de dagelijkse blootstelling aan parabenen 

voor 66% afkomstig is van cosmetica en verzorgingsproducten (die bijna allemaal 

dermaal gebruikt worden) en voor 33% van geneesmiddelen die ook gedeeltelijk 

dermaal worden toegepast, kan de recente gestegen detectie van intacte parabenen 

in weefsels en urine misschien verklaard worden door het toegenomen gebruik van 

deze producten over de laatste decennia. Voor de mogelijke gevaren van deze 

intacte parabenen in humane weefsels wordt verwezen naar 1.2.3. parabenen 

controverse. 

 Naast de mogelijke carcinogene en genotoxische eigenschappen van 

parabenen, kunnen na contact ook overgevoeligheidsreacties optreden. 

Bronchospasmen met algemene pruritus zijn een zeldzame bijwerking na injectie met 

parabenen-bevattende preparaten. Iets frequenter voorkomend is contact dermatitis 

na topicaal contact met parabenen, alhoewel deze ook kan optreden na contact met 

parabenen in orale formulaties. Sommige patiënten die een contact dermatitis 

ontwikkelen na contact met parabenen op een bepaalde plaats op hun lichaam doen 

dat niet wanneer zij in contact komen met parabenen op een andere plaats. Dit staat 

bekend als de parabenen paradox. (Martindale, 35th edition) 

4.2.2. Analysemethoden voor parabenen 

 Informatie omtrent dit onderwerp wordt vooral gezocht in wetenschappelijke 

databases, maar ook gespecialiseerde literatuur zoals de Europese en Amerikaanse 

Farmacopee wordt gebruikt. Tabel 4.8. (op de volgende pagina) toont een overzicht 

van enkele zoektermen en hun resultaten. 

Aangezien parabenen in farmaceutische preparaten zich meestal in complexe 

matrices bevinden, zoals zalven of crèmes, is er dikwijls nood aan 

staalvoorbereiding. Hiervoor worden vloeistof extractie en vaste fase micro-extractie 

(Solid Phase Micro Extraction, SPME) het frequentst toegepast. 
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TABEL 4.8. OVERZICHT VAN ENKELE ZOEKPARAMETERS EN HUN 

RESULTATEN 

Zoekmethode Zoekparameters Aantal resultaten Belangrijkste resultaat 

Google Analysis of 

preservatives, 

review 

1 330 000 Fahelelbom & El-

Shabrawy, 2007 

Web of 
Science 

‘title’= Analysis AND 

parabens 

16 Han et. al., 2008 

Web of 
Science 

‘topic’= Analysis 

AND parabens; 

‘refine’= review 

4 Andersen, 2008 

Web of 

Science 
‘topic’= Analysis 

AND parabens; 

‘refine’= comparison 

7 Labat et. al., 2000; 

Thomassin et. al., 1997 

  Er werden 2 artikels gevonden die een opsomming geven van alle 

methodes, aangewend om parabenen te analyseren. (Andersen, 2008; Fahelelbom 

& El-Shabrawy, 2007) Uit deze en andere blijkt dat vloeistofchromatografie in 

combinatie met UV-detectie de meest gebruikte analysetechniek is. Ook 

gaschromatografie wordt frequent toegepast. In Tabel 4.9. volgt een overzicht van 

deze en enkele andere frequent gebruikte technieken met hun voor en nadelen. 

Tabel 4.9. FREQUENT GEBRUIKTE ANALYSETECHNIEKEN VOOR PARABENEN 

Techniek Voor (+) en nadelen (-)  

RP-HPLC-UVa + weinig staalvoorbereiding 

+ relatief eenvoudig 

- organische solvent verbruik 

RP-HPLC-MSb + grotere selectiviteit dan met UV 

- duurdere apparatuur 

GC-FIDc + geen solventen nodig 

- derivatisering nodig 

GC-MS2d + grotere selectiviteit dan met FID 

- duurdere apparatuur 
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Tabel 4.9. FREQUENT GEBRUIKTE ANALYSETECHNIEKEN VOOR PARABENEN 

(VERVOLG) 

Techniek Voor (+) en nadelen (-)  

(HP)TLCe + verschillende stalen tegelijk meten 

- snelheid 

Spectrofotometrie + snel 

- enkel bruikbaar voor zuiver product 

Capillaire elektroforese + snelheid 

+ minder solventverbruik dan bij HPLC 

- isomeren kunnen niet gescheiden 

worden 
a: ‘Reversed Phase’ hoge druk vloeistofchromatografie met UV detectie 
b: ‘Reversed Phase’ hoge druk vloeistofchromatografie met massa spectrometrie  
c: Gaschromatografie met vlamionisatiedetector 
d: Gaschromatografie gecombineerd met tandem massaspectrometrie 
e: (Hoge prestatie) dunne laag chromatografie  

 Zoals eerder vermeld is HPLC de meest gebruikte techniek voor de analyse 

van parabenen. Door de vele voordelen van deze methode, zeer weinige nadelen en 

goede prestaties, is deze zeer geschikt als routinemethode. HPLC wordt ook gebruikt 

in combinatie met andere technieken en detectors. 

 Groot nadeel bij het gebruik van gaschromatografie is dat parabenen een 

hoge kooktemperatuur hebben en enkele polaire groepen waardoor derivatisatie 

nodig is. (Pietrogrande & Basaglia, 2007) Doordat geen organische solventen nodig 

zijn is deze techniek wel goedkoper en minder belastend voor het milieu.  

Zowel HPLC als GC kunnen gecombineerd worden met massaspectrometrie. 

Dit zorgt voor een toename in sensitiviteit en selectiviteit. De sensitiviteit kan nog 

verhoogd worden door de massaspectrometer in de SIM (‘Selective Ion Monitoring’) 

modus te gebruiken. GC in combinatie met tandem massaspectrometrie is uitermate 

geschikt voor het analyseren van stalen met complexe matrices, omdat het matrix 

achtergrondsignaal kan onderdrukt worden, waardoor hoge selectiviteit en 

sensitiviteit bekomen worden. (Pietrogrande & Basaglia, 2007) 
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Het gebruik van TLC wordt onder andere aangeraden in de Europese 

farmacopee. In vergelijking met HPLC is deze techniek wel trager, maar omdat 

verschillende stalen tegelijk kunnen worden gemeten is de tijd, benodigd om een 

reeks stalen te meten, ongeveer gelijk. Een ander voordeel (doordat de TLC plaat 

slechts eenmaal wordt gebruikt) is de mogelijkheid minder zuivere monsters te 

meten, welke een HPLC kolom zouden kunnen vervuilen. (Thomassin, et. Al., 1996) 

Spectrofotometrische bepaling van parabenen is een zeer goedkope en snelle 

methode voor de analyse van zuiver product, maar kan enkel daarvoor gebruikt 

worden. Het kan niet gebruikt worden voor de analyse van formulaties met 

parabenen in, door de spectrale overlap met de andere aanwezige stoffen. 

(Fahelelbom & El-Shabrawy, 2007) Om dit probleem te overkomen, kan gebruik 

worden gemaakt van een 2de orde derivatieve spectrofotometrische methode, 

waarvoor wordt verwezen naar Popovic et. al., 2003. 

In vergelijking met HPLC heeft capillaire zone elektroforese vele voordelen. Zo 

is het solventverbruik veel lager en de analysetijd korter, waardoor deze methode 

goedkoper is dan HPLC. De beperkende factor hier is de onmogelijkheid om 

structuurisomeren zoals n-butyl en iso-butyl te scheiden. (Labat et. al., 200) Een 

andere, veel belovende analysetechniek voor parabenen gebaseerd op 

elektroforese, is de micellaire elektrokinetische chromatografie (MEKC). Deze is wel 

in staat om de verschillende structuurisomeren te scheiden, maar de analysetijd is 

langer. (Driouich et. al., 2000) 

Naast de meest frequent toegepaste methodes (die hierboven vermeld zijn) 

bestaan nog een reeks minder gebruikte tests, zoals microbiologische assays, 

colorimetrische testen, verzeping gevolgd door titrimetrische bepaling. Deze laatste 

methode wordt ook vermeld in de USP en de EP.  

4.2.3. Methodevalidatie in de farmaceutische wereld 

 Informatie omtrent deze paragraaf werd gehaald uit het boek “Method 

Validation in Pharmaceutical Analysis” van Ermer & Miller, 2005. Verder werd gebruik 

gemaakt van USP ‘general chapter 1225: Validation of Compendial Procedures’ en 

de ICH (International Conference on Harmonisation) ‘guideline Q2(R1) Validation of 

Analytical Procedures: Text and Methodology’ 
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 Voor het uivoeren van methodevalidatie in de farmaceutische wereld bestaan 

geen vaste protocollen die gevolgd dienen te worden. De ICH richtlijnen worden wel 

beschouwd als een leidraad, maar het is niet de bedoeling dat deze blindelings 

gevolgd worden. De ICH stelt dat het de verantwoordelijkheid van de aanvrager is, 

om de best geschikte validatieprocedure en het geschikte validatieprotocol voor zijn 

product te kiezen. 

 Wel bestaan er voor een aantal typische prestatiekarakteristieken 

basisvereisten waaraan moet voldaan worden. Tabel 4.10. toont een overzicht van 

welke prestatiekarakteristieken bij welke analytische procedure dienen te worden 

uitgevoerd. 

TABEL 4.10. PRESTATIEKARAKTERISTIEKEN NORMAAL GEEVALUEERD VOOR 

VERSCHILLENDE TYPES ANALYTISCHE PROCEDURES (ERMER & MILLER, 2005) 

  Analytische procedure 

Prestatiekarakteristiek Minimum 
aantal 

Identiteit Onzuiverheden ‘Assay’ 

 Kwantitatief Limiet  

Specificiteit n.v.t. + + + + 

Lineariteit 5 - + - + 

Bereik n.v.t. - + - + 

Juistheid 9 - + - + 

Precisie      

    Herhaalbaarheid 6 of 9 - + - + 

    Intermediaire precisie 2 reeksen - + - + 

Detectielimiet  variabel - -a + - 

Kwantificatielimiet   - + - - 
+/- : normaal geëvalueerd/ niet geëvalueerd  
a: In sommige gevallen misschien toch nodig 
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 Hieronder volgt een korte bespreking van de ICH richtlijnen voor uitvoeren van 

experimenten voor valideren van de prestatiekarakteristieken, met als doel de 

opname van de methode in een farmacopee. 

 De specificiteit voor een test op onzuiverheden kan worden geëvalueerd door 

aan het te analyseren product een geschikte hoeveelheden onzuiverheden toe te 

voegen, en vervolgens aan te tonen dat deze met voldoende juistheid en precisie 

kunnen worden bepaald.  In geval van een ‘assay’ moet worden aangetoond dat 

deze niet beïnvloed wordt door onzuiverheden of excipiënten. Dit wordt opnieuw 

geëvalueerd door aan het te analyseren product geschikte hoeveelheden 

onzuiverheden toe te voegen, en aan te tonen dat het resultaat van de ‘assay’ niet is 

aangetast. 

 Lineariteit dient vastgesteld te worden over het volledige werkbereik. Eerst 

wordt een grafiek, waarin de signalen zijn uitgezet in functie van de analyt 

concentratie, visueel geëvalueerd. Wanneer er een lineair verband lijkt te zijn, dient 

een statistische evaluatie te worden gemaakt. Het bereik wordt gevalideerd door het 

evalueren van de juistheid, precisie en lineariteit van stalen met concentratieniveaus 

zowel binnen het bereik als aan de uiteinden ervan.  

 De juistheid voor een ‘assay’ wordt bepaald door de concentratie van een 

referentiestandaard te meten met de te valideren methode, en deze te vergelijken 

met de doelwaarde. Een andere methode is het vergelijken van de resultaten met 

deze van een goed gekarakteriseerde referentiemethode, waarvan de juistheid is 

gekend. Om de juistheid te beoordelen in het geval van een kwantitatieve bepaling 

van onzuiverheden, wordt gebruik gemaakt van stalen waaraan onzuiverheden of 

afbraakproducten zijn toegevoegd. De juistheid kan op verschillende manieren 

beoordeeld worden. Er kan gebruik gemaakt worden van de terugvinding van het 

analyt. Alternatief zal het lineair verband tussen geschatte en eigenlijke concentratie 

geëvalueerd worden.  

 De precisie van een analytische methode wordt bepaald door voldoende 

onafhankelijke metingen van eenzelfde staal uit te voeren. Het staal moet de 

volledige analytische procedure van staalvoorbereiding tot de uiteindelijke detectie 

hebben doorlopen.  
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 Voor zowel instrumentele als niet instrumentele methodes worden de LoD en 

LoQ bepaald door de analyse van stalen met gekende concentratie. Vervolgens 

wordt respectievelijk de laagste concentratie waarbij het analyt met voldoende 

zekerheid wordt gedetecteerd (LoD), en de concentratie waarbij het met voldoende 

zekerheid kan worden gekwantificeerd (LoQ), bepaald. Wanneer de methode wordt 

ingediend als een kandidaat officiële methode is het bijna nooit nodig om de LoD en 

LoQ te bepalen, want door de analyse van stalen met gekende concentratie boven 

en onder de LoD/LoQ wordt aangetoond dat de LoD/LoQ voldoende laag is. 

 Wanneer men te maken heeft met een analytische methode met sterke 

achtergrond ruis, wordt een iets andere methode gevolgd. De signalen van stalen 

met gekende lage concentratie worden vergeleken met die van blanco stalen. 

Vervolgens wordt de laagste concentratie waarbij het analyt met voldoende 

zekerheid kan worden gedetecteerd/gekwantificeerd bepaald. Meestal wordt gebruik 

gemaakt van een S/N verhouding van 3:1 voor de LoD en een S/N van 10:1 voor de 

LoQ. 
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5. BESLUIT 

Uit de resultaten van de validatie van deze HPLC methode voor het 

analyseren van ethylparabeen, kan besloten worden dat aan de specificaties wordt 

voldaan. Men dient wel te beseffen dat deze validatie een educatief doel voor ogen 

had, en niet de implementatie als routinemethode in een labo. Er werden dan ook 

slechts enkele parameters geëvalueerd, en er werd gebruik gemaakt van zuivere 

oplossingen, waardoor geen staalvoorbereiding nodig was, (zoals dat in de praktijk 

wel het geval zou zijn). 

 De resultaten van de methodevergelijking voldoen niet aan de vooropgestelde 

specificaties. Men dient wel rekening te houden met het feit dat deze werd uitgevoerd 

met gegenereerde data, en niet gebaseerd is op experimenten uitgevoerd met de te 

valideren methode.  

 Bij het zelfstandig leren plannen en uitvoeren van een methodevalidatie 

stelden zich geen problemen. De experimenten werden succesvol uitgevoerd binnen 

de vooropgestelde tijdspanne. Ook het beheer en onderhoud van het toestel verliep 

vlot. Verder werd ook een degelijke kennis van de werking van  LCsolution en andere 

software voor het opnemen van chromatogrammen vergaard. 

 Dankzij de literatuurstudie werden de nodige competenties voor het opzoeken 

en kritisch interpreteren van wetenschappelijke informatie aangeleerd.  

  Uit de literatuurstudie wordt besloten dat parabenen in de farmaceutische 

wereld enkel toegepast worden als excipiënten in allerlei waterbevattende 

preparaten. Daar doen zij dienst als bewaarmiddelen met zowel een antibacteriële 

als een anti-fungale werking.  

De frequentst toegepaste methode om deze te analyseren is HPLC, maar ook 

enkele andere methoden zoals gaschromatografie, elektroforese en (HP)TLC worden 

frequent toegepast.  

In de farmaceutische industrie bestaan geen vaste protocollen die gevolgd 

dienen te worden voor het valideren van analytische methodes. Er bestaan wel 

richtlijnen uitgegeven door de ICH. 
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