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Lijst met gebruikte afkortingen en symbolen 
 
 
A-I : angiotensine I  

A-II : angiotensine II  

A-III : angiotensine III 

ACE : angiotensine-converterend-enzym  

ANOVA : analysis of variance 

AOAC : Association of Official Analytical Chemists 

ARA-II(s) : angiotensine-II-receptorantagonist(en)  

AT1-receptor : 1e subtype van een A-II-receptor 

AT2-receptor : 2e subtype van een A-II-receptor 

B : benazepril 

BK : bradykinine 

C : cilazapril of candesartan (afhankelijk van de behandelde groep) 

CAP : captopril 

CC : candesartancilexitil 

CCC : central composite circumscribed 

CCF : central composite face-centred 

CCI : central composite inscribed 

CD : cyclodextrinen 

CE : capillaire elektroforese 

CIEF : capillaire isoëlektrische focusering 

CITP : capillaire isotachoforese 

CMC : kritische micellaire concentratie 

CTAB : cetyltrimethylammoniumbromide 

CTAC : cetyltrimethylammoniumchloride 

CZE : capillaire zone elektroforese 

D : diffusiecoëfficiënt 

E : enalapril of eprosartanmesylaat (afhankelijk van de behandelde groep) 

EKC : elektrokinetische capillaire chromatografie 

ELITE : Evaluation of Losartan in the Eldery 

EOF : elektro-osmotische flow 
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F : fosinopril 

HCT : hydrochlorothiazide   

HPLC : hogedrukvloeistofchromatografie  

I : irbesartan 

Ia : degradatieproduct van irbesartan 

ICH : International Committee for Harmonisation 

ID : interne diameter 

IS : inwendige standaard 

IUPAC : International Union of Pure and Applied Chemistry 

L : lisinopril of kaliumlosartan (afhankelijk van de behandelde groep) 

LOD : laagst detecteerbare hoeveelheid 

LQD : laagst kwantificeerbare hoeveelheid 

M : marker 

MEKC : micellaire elektrokinetische capillaire chromatografie 

NO : stikstofmonoxide 

NSAIDs : niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen  

OS : natriumoctaansulfonaat 

P : perindopril 

PRA : plasmarenineactiviteit 

Q : quinapril 

R : ramipril 

r2 : correlatiecoëfficiënt 

RAA : renine-angiotensine-aldosteron  

RP-HPLC : reversed phase hogedrukvloeistofchromatografie  

Rs : resolutie 

Rs,i : resolutie van opeenvolgende pieken of piekparen 

Rs,min : minimale resolutie 

RSD : relatieve standaarddeviatie 

SDS : natriumdodecylsulfaat of natriumlaurylsulfaat 

SH : sulfhydrylgroep 

T : telmisartan  

t : migratietijd 
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t_B : migratietijd van benazepril  

t_C : migratietijd van cilazapril 

t_E : migratietijd van enalapril of eprosartan (afhankelijk van de behandelde groep) 

t_F : migratietijd van fosinopril 

t_I : migratietijd van irbesartan 

t_L : migratietijd van lisinopril of kaliumlosartan (afhankelijk van de behandelde 

groep) 

t_P : migratietijd van perindopril 

t_Q : migratietijd van quinapril 

t_R : migratietijd van ramipril 

t_T : migratietijd van telmisartan 

tmax : langste migratietijd 

tr : relatieve migratietijd 

tr_C : relatieve migratietijd van candesartan 

tr_E : relatieve migratietijd van eprosartan 

tr_I : relatieve migratietijd van irbesartan  

tr_Ia : relatieve migratietijd van het degradatieproduct van irbesartan  

tr_L : relatieve migratietijd van kaliumlosartan 

tr_T : relatieve migratietijd van telmisartan  

tr_V : relatieve migratietijd van valsartan  

∆ ti : tijdsverschil tussen opeenvolgende piekparen  

∆ tmin : minimaal verschil in migratietijd  

∆ tr : verschil in relatieve migratietijd 

∆ tr,i : verschil in relatieve migratietijd tussen opeenvolgende piekparen 

∆ tr,min : minimaal verschil in relatieve migratietijd  

V : valsartan 

w : piekbreedte, gemeten op de basislijn  

w_B : piekbreedte van benazepril, gemeten op de basislijn  

w_C : piekbreedte van cilazapril, gemeten op de basislijn 

w_E : piekbreedte van enalapril, gemeten op de basislijn 

w_F : piekbreedte van fosinopril, gemeten op de basislijn 

w_L : piekbreedte van lisinopril, gemeten op de basislijn 
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w_P : piekbreedte van perindopril, gemeten op de basislijn 

w_Q : piekbreedte van quinapril, gemeten op de basislijn 

w_R : piekbreedte van ramipril, gemeten op de basislijn 



Inhoudstafel                                                                                                                                        II                               

_________________________________________________________________________________________ 

Inhoudstafel 
 

Voor- en dankwoord ----------------------------------------------------------------------------------------------- I 
Inhoudstafel -------------------------------------------------------------------------------------------------------- II 
Lijst met gebruikte afkortingen en symbolen -------------------------------------------------------------- VIII 
 

HOOFDSTUK I: ALGEMENE INLEIDING EN DOELSTELLING--------------------------------- 1 

I.1. HYPERTENSIE EN HAAR BEHANDELING ----------------------------------------------------------- 2 
I.1.1. Het renine-angiotensine-aldosteron (RAA)-systeem ----------------------------------------- 3 
I.1.2. De ACE-remmers---------------------------------------------------------------------------------- 5 

I.1.2.1. Ontwikkeling-------------------------------------------------------------------------------------5 
I.1.2.2. Indeling van de ACE-remmers en hun farmacokinetiek----------------------------------- 7 
I.1.2.3. Werkingsmechanisme-------------------------------------------------------------------------- 9 
I.1.2.4. Farmacologische effecten --------------------------------------------------------------------11 
I.1.2.5. Indicaties----------------------------------------------------------------------------------------11 
I.1.2.6. Bijwerkingen, contra-indicaties en interacties---------------------------------------------12 

I.1.3. De angiotensine-II-receptorantagonisten (ARA-IIs) ---------------------------------------- 13 
I.1.3.1. Ontwikkeling-----------------------------------------------------------------------------------13 
I.1.3.2. Indeling van de ARA-IIs en hun farmacokinetiek ----------------------------------------13 
I.1.3.3. Werkingsmechanisme-------------------------------------------------------------------------15 
I.1.3.4. Farmacologische effecten van de ARA-IIs en vergelijking met de ACE-remmers --16 
I.1.3.5. Indicaties----------------------------------------------------------------------------------------17 
I.1.3.6. Bijwerkingen, contra-indicaties en interacties---------------------------------------------18 

I.1.4. Thiazidediuretica -------------------------------------------------------------------------------- 19 
I.1.4.1. Ontwikkeling-----------------------------------------------------------------------------------19 
I.1.4.2. Farmacokinetiek -------------------------------------------------------------------------------21 
I.1.4.3. Werkingsmechanisme-------------------------------------------------------------------------22 
I.1.4.4. Farmacologische effecten --------------------------------------------------------------------22 
I.1.4.5. Indicaties----------------------------------------------------------------------------------------22 
I.1.4.6. Bijwerkingen, contra-indicaties en interacties---------------------------------------------23 

I.2. DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK ----------------------------------------------------------- 24 
I.3. REFERENTIES ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 

HOOFDSTUK II: THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER CAPILLAIRE 
ELEKTROFORESE -------------------------------------------------------------------------------------------28 

II.1. CAPILLAIRE ELEKTROFORESE (CE) -------------------------------------------------------------- 29 
II.1.1. Het algemeen principe van capillaire zone elektroforese (CZE) --------------------------29 

II.1.1.1. Elektroforetische mobiliteit ------------------------------------------------------------------30 
II.1.1.2. Elektro-osmotische flow (EOF) -------------------------------------------------------------32 
II.1.1.3. De apparente elektroforetische mobiliteit --------------------------------------------------35 

II.1.2. Analytische parameters van CZE ------------------------------------------------------------- 37 
II.1.2.1. Migratietijd------------------------------------------------------------------------------------- 37 
II.1.2.2. Efficiëntie---------------------------------------------------------------------------------------38 
II.1.2.3. Resolutie ----------------------------------------------------------------------------------------40 

II.1.3. Effecten die de analytische parameters bij CE beïnvloeden ------------------------------- 41 
II.1.3.1. Joule-effect -------------------------------------------------------------------------------------42 
II.1.3.2. Diffusie -----------------------------------------------------------------------------------------42 
II.1.3.3. Capillaire wandinteracties--------------------------------------------------------------------43 
II.1.3.4. Injectie ------------------------------------------------------------------------------------------44 



Inhoudstafel                                                                                                                                        III                              

_________________________________________________________________________________________ 

II.1.4. Micellaire elektrokinetische capillaire chromatografie (MEKC) ------------------------- 45  
II.1.4.1. Scheidingsprincipe ----------------------------------------------------------------------------45 
II.1.4.2. Analytische parameters -----------------------------------------------------------------------48 

II.1.4.2.1. Beschrijving van de migratie m.b.v. de capaciteitsfactor ----------------------------48 
II.1.4.2.2. Beschrijving van de migratie m.b.v. de elektroforetische mobiliteit ---------------50 
II.1.4.2.3. Resolutie------------------------------------------------------------------------------------51 
II.1.4.2.4. Efficiëntie ----------------------------------------------------------------------------------52 

II.1.4.3. Manipulatie van de selectiviteit -------------------------------------------------------------53 
II.1.4.3.1. Effect van de micellaire structuur -------------------------------------------------------53 
II.1.4.3.2. Effect van de pH---------------------------------------------------------------------------55 
II.1.4.3.3. Effect van de temperatuur ----------------------------------------------------------------55 
II.1.4.3.4. Effect van bufferadditieven --------------------------------------------------------------55 

II.2. REFERENTIES ---------------------------------------------------------------------------------------- 59 
 

HOOFDSTUK III: APPARATUUR EN VALIDATIE VAN EEN ANALYTISCHE METHODE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 

III.1. APPARATUUR --------------------------------------------------------------------------------------- 61 
III.1.1. Waters Quanta 4000 ---------------------------------------------------------------------------- 61 
III.1.2. Crystal CE ---------------------------------------------------------------------------------------- 61 

III.2. VALIDATIE VAN EEN ANALYTISCHE METHODE ------------------------------------------------- 62 
III.2.1. Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------ 62 
III.2.2. Verschillende validatieparameters ------------------------------------------------------------ 63 

III.2.2.1. Specificiteit ----------------------------------------------------------------------------------63 
III.2.2.2. Lineariteit en range van een analytische procedure ------------------------------------64 
III.2.2.3. Accuraatheid---------------------------------------------------------------------------------64 
III.2.2.4. Precisie ---------------------------------------------------------------------------------------64 
III.2.2.5. Detectielimiet (LOD) en laagst kwantificeerbare hoeveelheid (LOQ) --------------65 
III.2.2.6. Robuustheid ---------------------------------------------------------------------------------66 

III.3. REFERENTIES ---------------------------------------------------------------------------------------- 67 
 

HOOFDSTUK IV: ONTWIKKELING, OPTIMALISATIE EN VALIDATIE VAN EEN 
BEPALINGSMETHODE VOOR CAPTOPRIL----------------------------------------------------------68  

IV.1. ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN EEN BEPALINGSMETHODE------------------------- 69 
IV.1.1. Literatuuroverzicht ------------------------------------------------------------------------------ 69 
IV.1.2. Stabiliteit van captopril ------------------------------------------------------------------------- 69 
IV.1.3. Chemicaliën, reagentia en oplossingen ------------------------------------------------------ 71 

IV.1.3.1. Chemicaliën en reagentia ------------------------------------------------------------------71 
IV.1.3.2. Bereiding van de oplossingen -------------------------------------------------------------71 

IV.1.4. Ontwikkeling en optimalisatie op een silicacapillair --------------------------------------- 72 
IV.1.4.1. Praktische uitvoering -----------------------------------------------------------------------72 
IV.1.4.2. Selectie van het pH-gebied ----------------------------------------------------------------73 
IV.1.4.3. Selectie van de runningbuffer -------------------------------------------------------------73 
IV.1.4.4. Keuze van de inwendige standaard-------------------------------------------------------77 
IV.1.4.5. Organische solventen-----------------------------------------------------------------------77 
IV.1.4.6. Keuze van de golflengte -------------------------------------------------------------------78 
IV.1.4.7. Shift van de migratietijden ----------------------------------------------------------------78 

IV.1.5. Ontwikkeling en optimalisatie op een gecoate capillair ----------------------------------- 79 
IV.1.5.1. Praktische uitvoering -----------------------------------------------------------------------79 
IV.1.5.2. Methodeoverdracht -------------------------------------------------------------------------79 
IV.1.5.3. Keuze van de inwendige standaard-------------------------------------------------------80 
IV.1.5.4. Validatie van enkele parameters ----------------------------------------------------------82 



Inhoudstafel                                                                                                                                        IV                             

_________________________________________________________________________________________ 

IV.1.5.4.1. Specificiteit van de methode-----------------------------------------------------------82 
IV.1.5.4.2. Lineariteit van de methode-------------------------------------------------------------82 
IV.1.5.4.3. Herhaalbaarheid van de methode -----------------------------------------------------82 

IV.1.5.5. Toepassingen --------------------------------------------------------------------------------82 
IV.1.5.5.1. Gehaltebepaling van captopril in Capoten® -----------------------------------------82 
IV.1.5.5.2. Zuiverheidsonderzoek van de grondstof ---------------------------------------------84 

IV.1.5.6. Nieuwe probleemstelling ------------------------------------------------------------------84 
IV.1.6. Ontwikkeling en optimalisatie op een silicacapillair met cetyltrimethylammonium-

bromide (CTAB) --------------------------------------------------------------------------------- 85 
IV.1.6.1. Praktische uitvoering -----------------------------------------------------------------------85 
IV.1.6.2. Invloed van CTAB -------------------------------------------------------------------------85 
IV.1.6.3. Optimalisatie van de CE-condities -------------------------------------------------------86 

IV.1.6.3.1. CTAB-concentratie ---------------------------------------------------------------------86 
IV.1.6.3.2. Keuze van de inwendige standaard ---------------------------------------------------90 

IV.2. VALIDATIE EN TOEPASSINGEN VAN DE BEPALINGSMETHODE MET CTAB------------------ 90 
IV.2.1. Validatie van de bepalingsmethode ----------------------------------------------------------- 90 

IV.2.1.1. Lineariteit ------------------------------------------------------------------------------------90 
IV.2.1.2. Precisie ---------------------------------------------------------------------------------------91 
IV.2.1.3. Accuraatheid---------------------------------------------------------------------------------92 
IV.2.1.4. Specificiteit van de methode --------------------------------------------------------------93 
IV.2.1.5. Transfereerbaarheid ------------------------------------------------------------------------93 

IV.2.2. Toepassingen van de bepalingsmethode ------------------------------------------------------ 95 
IV.2.2.1. Gehaltebepaling van Capoten® tabletten ------------------------------------------------95 
IV.2.2.2. Zuiverheidsonderzoek van de grondstof-------------------------------------------------96 

IV.3. CONCLUSIE------------------------------------------------------------------------------------------ 98 
IV.4. REFERENTIES---------------------------------------------------------------------------------------- 99 

 

HOOFDSTUK V: ONTWIKKELING, OPTIMALISATIE EN VALIDATIE VAN EEN 
BEPALINGSMETHODE VOOR DE OVERIGE ACE-REMMERS ------------------------------102 

V.1. ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN EEN BEPALINGSMETHODE ---------------------- 103 
V.1.1. Literatuuroverzicht ---------------------------------------------------------------------------- 103 
V.1.2. Praktische uitvoering ------------------------------------------------------------------------- 104 

V.1.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 104 
V.1.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 104 
V.1.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 104 

V.1.3. Optimalisatie van de CE condities ---------------------------------------------------------- 105 
V.1.3.1. Capillaire zone elektroforese------------------------------------------------------------ 105 

V.1.3.1.1. pKa-waarden van de ACE-remmers en hun relevantie voor de scheiding------ 105 
V.1.3.1.2. Selectie van het  pH-gebied----------------------------------------------------------- 107 
V.1.3.1.3. Invloed van de molariteit-------------------------------------------------------------- 113 
V.1.3.1.4. Invloed van organische solventen---------------------------------------------------- 113 

V.1.3.2. MEKC-------------------------------------------------------------------------------------- 114 
V.1.3.2.1. Invloed van SDS ----------------------------------------------------------------------- 114 
V.1.3.2.2. Andere surfactantia -------------------------------------------------------------------- 115 

V.1.3.3. Keuze van de golflengte ----------------------------------------------------------------- 116 
V.1.4. Conclusie ---------------------------------------------------------------------------------------- 117 

V.2. VALIDATIE VAN DE BEPALINGSMETHODE ----------------------------------------------------- 117 
V.2.1. Selectie van de methode ----------------------------------------------------------------------- 117 
V.2.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 118 

V.2.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 118 
V.2.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 118 
V.2.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 118 



Inhoudstafel                                                                                                                                        V                              

_________________________________________________________________________________________ 

V.2.3. Selectie van de inwendige standaard -------------------------------------------------------- 120 
V.2.4. Validatie van de bepalingsmethode --------------------------------------------------------- 122 

V.2.4.1. Lineariteit ---------------------------------------------------------------------------------- 122 
V.2.4.2. Precisie ------------------------------------------------------------------------------------- 123 
V.2.4.3. Accuraatheid------------------------------------------------------------------------------- 127 
V.2.4.4. Transfereerbaarheid van het systeem -------------------------------------------------- 128 

V.3. CONCLUSIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 130 
V.4. REFERENTIES -------------------------------------------------------------------------------------- 132 

 

HOOFDSTUK VI: ONTWIKKELING, OPTIMALISATIE EN VALIDATIE VAN EEN 
SIMULTANE BEPALINGSMETHODE VOOR HYDROCHLOROTHIAZIDE EN 
VERSCHILLENDE ACE-REMMERS -------------------------------------------------------------------133 

VI.1. ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN EEN BEPALINGSMETHODE -----------------------134 
VI.1.1. Literatuuroverzicht ----------------------------------------------------------------------------- 134 
VI.1.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 134 

VI.1.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 134 
VI.1.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 135 
VI.1.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 135 
VI.1.2.4. Keuze van het solvent -------------------------------------------------------------------- 135 

VI.1.3. Optimalisatie van de CZE condities---------------------------------------------------------- 136 
VI.1.3.1. Selectie van het  pH-gebied ------------------------------------------------------------- 136 
VI.1.3.2. Invloed van de molariteit ---------------------------------------------------------------- 138 
VI.1.3.3. Keuze van de golflengte ----------------------------------------------------------------- 139 

VI.1.4. Conclusie ---------------------------------------------------------------------------------------- 139 
VI.2. VALIDATIE VAN DE BEPALINGSMETHODE ----------------------------------------------------- 139 

VI.2.1. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 139 
VI.2.1.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 139 
VI.2.1.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 139 
VI.2.1.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 140 

VI.2.2. Selectie van de inwendige standaard -------------------------------------------------------- 143 
VI.2.3. Validatie van de bepalingsmethode ---------------------------------------------------------  143 

VI.2.3.1. Lineariteit ---------------------------------------------------------------------------------- 143 
VI.2.3.2. Precisie ------------------------------------------------------------------------------------- 144 
VI.2.3.3. Accuraatheid------------------------------------------------------------------------------- 149 

VI.3. CONCLUSIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 150 
VI.3. REFERENTIES -------------------------------------------------------------------------------------- 151 

 

HOOFDSTUK VII: ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN EEN 
BEPALINGSMETHODE VOOR DE VERSCHILLENDE ACE-REMMERS (MET 
UITZONDERING VAN CAPTOPRIL) MET GEBRUIK VAN ALKYLSULFONATEN DOOR 
MIDDEL VAN EXPERIMENTEEL DESIGN --------------------------------------------------------- 153 

VII.1. EXPERIMENTEEL DESIGN EN CHEMOMETRIE -------------------------------------------------- 154 
VII.2. ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN EEN BEPALINGSMETHODE VOOR 

VERSCHILLENDE ACE-REMMERS (MET UITZONDERING VAN CAPTOPRIL) MET GEBRUIK 
VAN ALKYLSULFONATEN  ----------------------------------------------------------------------- 157 

VII.2.1. Verantwoording van de nieuwe bepalingsmethode ---------------------------------------- 157 
VII.2.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 159 

VII.2.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 159 
VII.2.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 159 
VII.2.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 159 



Inhoudstafel                                                                                                                                        VI                             

_________________________________________________________________________________________ 

VII.2.2.4. Experimentele set-up en analyse van de resultaten ---------------------------------- 160 
VII.2.3. Optimalisatie van de scheiding -------------------------------------------------------------- 160 

VII.2.3.1. Screeningfase------------------------------------------------------------------------------ 160 
VII.2.3.1.1. Selectie van de pH ------------------------------------------------------------------- 161 
VII.2.3.1.2. Keuze van natriumoctaansulfonaat als ionenpaarreagens ---------------------- 161 

VII.2.3.2. Responsoppervlaktedesign -------------------------------------------------------------- 164 
VII.2.3.3. Verwerking van de resultaten ----------------------------------------------------------- 168 

VII.2.3.3.1. Regressiemodellering---------------------------------------------------------------- 168 
VII.2.3.3.2. Transfereerbaarheid van de methode ---------------------------------------------- 174 

VII.3. CONCLUSIE  ---------------------------------------------------------------------------------------- 180 
VII.4. REFERENTIES -------------------------------------------------------------------------------------- 182 

 

HOOFDSTUK VIII: ONTWIKKELING, OPTIMALISATIE EN VALIDATIE VAN EEN 
CZE-BEPALINGSMETHODE VOOR DE SARTANEN -------------------------------------------- 185 

VIII.1. ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN EEN BEPALINGSMETHODE -----------------------186 
VIII.1.1. Literatuuroverzicht ---------------------------------------------------------------------------- 186 
VIII.1.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 186 

VIII.1.2.1. Apparatuur -------------------------------------------------------------------------------- 186 
VIII.1.2.2. Chemicaliën en reagentia --------------------------------------------------------------- 186 
VIII.1.2.3. Bereiding van de oplossingen ---------------------------------------------------------- 187 
VIII.1.2.4. Keuze van het solvent ------------------------------------------------------------------- 187 
VIII.1.2.5. Keuze van de golflengte----------------------------------------------------------------- 188 
VIII.1.2.6. Experimentele set-up en analyse van de resultaten---------------------------------- 188 

VIII.1.3. Optimalisatie van de scheiding --------------------------------------------------------------- 189 
VIII.1.3.1. Screeningfase ----------------------------------------------------------------------------- 189 

VIII.1.3.1.1. Selectie van de pH ------------------------------------------------------------------ 189 
VIII.1.3.1.2. Concentratie van de runningbuffer------------------------------------------------ 194 

VIII.1.3.2. Responsoppervlaktedesign-------------------------------------------------------------- 195 
VIII.1.3.3. Verwerking van de resultaten ---------------------------------------------------------- 196 

VIII.2. VALIDATIE VAN DE KWANTITATIEVE BEPALINGSMETHODE -------------------------------- 208 
VIII.2.1. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 208 

VIII.2.1.1. Apparatuur -------------------------------------------------------------------------------- 208 
VIII.2.2.2. Chemicaliën en reagentia --------------------------------------------------------------- 208 
VIII.2.2.3. Bereiding van de oplossingen ---------------------------------------------------------- 208 

VIII.2.2. Selectie van de inwendige standaard -------------------------------------------------------- 210 
VIII.2.3. Validatie van de bepalingsmethode --------------------------------------------------------- 210 

VIII.2.3.1. Lineariteit --------------------------------------------------------------------------------- 210 
VIII.2.3.2. Precisie ------------------------------------------------------------------------------------ 211 
VIII.2.3.3. Accuraatheid------------------------------------------------------------------------------ 212 

VIII.3. CONCLUSIE -----------------------------------------------------------------------------------------216 
VIII.4. REFERENTIES -------------------------------------------------------------------------------------- 217 

 

HOOFDSTUK IX: ONTWIKKELING, OPTIMALISATIE EN VALIDATIE VAN EEN 
MEKC-BEPALINGSMETHODE VOOR DE SARTANEN ----------------------------------------- 219 

IX.1. ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN DE BEPALINGSMETHODE ------------------------ 220 
IX.1.1. Literatuuroverzicht ---------------------------------------------------------------------------- 220 
IX.1.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 220 

IX.1.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 220 
IX.1.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 220 
IX.1.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 220 
IX.1.2.4. Keuze van het solvent -------------------------------------------------------------------- 221 



Inhoudstafel                                                                                                                                        VII                            

_________________________________________________________________________________________ 

IX.1.2.5. Keuze van de golflengte ----------------------------------------------------------------- 222 
IX.1.2.6. Experimentele set-up en analyse van de resultaten ---------------------------------- 222 

IX.1.3. Optimalisatie van de scheiding -------------------------------------------------------------- 222 
IX.1.3.1. Screeningfase------------------------------------------------------------------------------ 222 

IX.1.3.1.1. Selectie van de pH -------------------------------------------------------------------- 223 
IX.1.3.1.2. Concentratie van de runningbuffer ------------------------------------------------- 225 
IX.1.3.1.3. Concentratie van SDS ---------------------------------------------------------------- 226 

IX.1.3.2. Responsoppervlaktedesign -------------------------------------------------------------- 227 
IX.1.3.3. Verwerking van de resultaten ----------------------------------------------------------- 231 

IX.2. VALIDATIE VAN DE KWANTITATIEVE BEPALINGSMETHODE -------------------------------  249 
IX.2.1. Praktische uitvoering ------------------------------------------------------------------------- 249 

IX.2.1.1. Apparatuur -------------------------------------------------------------------------------- 249 
IX.2.1.2. Chemicaliën en reagentia --------------------------------------------------------------- 249 
IX.2.1.3. Bereiding van de oplossingen ---------------------------------------------------------- 249 

IX.2.2. Selectie van de inwendige standaard --------------------------------------------------------251 
IX.2.3. Validatie van de bepalingsmethode --------------------------------------------------------- 251 

IX.2.3.1. Lineariteit --------------------------------------------------------------------------------- 251 
IX.2.3.2. Precisie ------------------------------------------------------------------------------------ 252 
IX.2.3.3. Accuraatheid ------------------------------------------------------------------------------ 253 

IX.3. CONCLUSIE ---------------------------------------------------------------------------------------  257 
IX.4. REFERENTIES -------------------------------------------------------------------------------------  259 

 

HOOFDSTUK X: TOEPASSING VAN DE CZE- EN DE MEKC-METHODE VOOR DE 
SIMULTANE BEPALING VAN HYDROCHLOROTHIAZIDE EN ENKELE SARTANEN260 

X.1. BESPREKING VAN DE BEPALINGSMETHODEN --------------------------------------------------261 
X.1.1. Literatuuroverzicht ---------------------------------------------------------------------------- 261 
X.1.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 261 

X.1.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 261 
X.1.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 261 
X.1.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 262 
X.1.2.4. Keuze van het solvent -------------------------------------------------------------------- 262 

X.1.3. Bespreking van de bepalingsmethoden ------------------------------------------------------ 263 
X.1.3.1. Overzicht van beide methoden---------------------------------------------------------- 263 
X.1.3.2. CZE-methode------------------------------------------------------------------------------ 263 
X.1.3.3. MEKC-methode -------------------------------------------------------------------------- 265 

X.2. VALIDATIE VAN DE BEPALINGSMETHODEN --------------------------------------------------- 265 
X.2.1. Selectie van de methode ----------------------------------------------------------------------- 265 
X.2.2. Praktische uitvoering -------------------------------------------------------------------------- 266 

X.2.2.1. Apparatuur--------------------------------------------------------------------------------- 266 
X.2.2.2. Chemicaliën en reagentia ---------------------------------------------------------------- 266 
X.2.2.3. Bereiding van de oplossingen ----------------------------------------------------------- 266 

X.2.3. Selectie van de inwendige standaard -------------------------------------------------------- 270 
X.2.4. Validatie van de bepalingsmethoden -------------------------------------------------------- 271 

X.2.4.1. Lineariteit ---------------------------------------------------------------------------------- 271 
X.2.4.2. Precisie ------------------------------------------------------------------------------------- 272 
X.2.4.3. Accuraatheid------------------------------------------------------------------------------- 276 

X.3. CONCLUSIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 277 
X.4. REFERENTIES -------------------------------------------------------------------------------------- 278 

 
Samenvatting en besluit --------------------------------------------------------------------------------------- 280 
Summary and conclusion -------------------------------------------------------------------------------------- 285 
 



Hoofdstuk I: Algemene inleiding en doelstelling                                                                                  1 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk I: 
___________ 

 
Algemene inleiding en doelstelling 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste hoofdstuk omvat een algemene inleiding en schetst de context waarin dit werk 

uitgevoerd werd. In een eerste deel wordt stilgestaan bij de behandeling van hypertensie 

waarna de bestudeerde geneesmiddelen uitgebreid besproken worden. In het tweede deel 

worden de doelstellingen van deze doctoraatsstudie omschreven. 
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I.1. Hypertensie en haar behandeling 
 
Hypertensie is een veel voorkomende en gewoonlijk progressieve ziekte die, indien ze niet 

effectief behandeld wordt, een hoge mortaliteit heeft ten gevolge van een sterk toenemende 

kans op coronaire trombose, beroerte of nierinsufficiëntie. De ontwikkeling van 

antihypertensiva was dan ook een dringende vereiste om arteriële hypertensie en hartfalen te 

bestrijden.  

 

Momenteel kunnen verschillende klassen geneesmiddelen aangewend worden als 

antihypertensiva: 

- β-blokkers 

- calciumantagonisten (verapamil, dihydropyridines en diltiazem) 

- vasodilatoren (diazoxide, minoxidil, urapidil en dihydralazinesulfaat) 

- α-blokkers (fenoxybenzamine, fentolamine, prazosine en terazosine) 

- antihypertensiva met centrale werking (clonidine, guanfacine, moxonidine en 

methyldopa) 

- de serotonine-antagonist: ketanserine 

- diuretica 

- inhibitoren van het angiotensine-converterend-enzym of ACE-remmers 

- angiotensine-II-receptorantagonisten of sartanen  

- associaties van verschillende klassen. 

 

In deze studie werden enkel de ACE-remmers en de angiotensine-II-receptorantagonisten 

(ARA-IIs) bestudeerd. Sommige vertegenwoordigers van deze twee klassen worden 

gecombineerd met hydrochlorothiazide, een diureticum, omwille van het versterkend 

antihypertensief effect. Daarom wordt dit geneesmiddel eveneens in het onderzoek 

opgenomen. 

Voor een goed begrip van de werkingsmechanismen van deze farmaca is een korte 

bespreking van de fysiologie van het renine-angiotensine-aldosteron (RAA)-systeem 

noodzakelijk (1,2).  
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I.1.1. Het renine-angiotensine-aldosteron (RAA)-systeem 
 
Het RAA-systeem, dat weergegeven is in figuur I.1, is een hormonaal systeem dat een 

belangrijke rol speelt in de regulatie van de cardiovasculaire homeostase en van de water- en 

elektrolythuishouding. Het interageert sterk, zowel met het sympathisch zenuwstelsel als met 

de aldosteronsecretie. In dit systeem is immers op twee niveaus een modulerend effect op de 

bloeddruk denkbaar: het rechtstreeks vaatvernauwend effect van angiotensine II enerzijds en 

het natriumretinerend effect via een interactie met tubulaire angiotensine-II-receptoren en 

verhoogde aldosteronsecretie anderzijds. Vandaar de naam het renine-angiotensine-

aldosteron systeem. 

 
 Figuur I.1: Het renine-angiotensinesysteem (3) 
 

Renine is een protease dat vooral geproduceerd wordt in de nieren ter hoogte van het 

juxtaglomerulaire apparaat. Dit enzym splitst van het uit de lever afkomstige en in het 

plasma circulerende α2-globuline angiotensinogeen (reninesubstraat) een decapeptide af aan 

het N-terminale gedeelte van het proteïne.   

Het aldus gevormde angiotensine I (A-I) heeft nagenoeg geen biologische activiteit maar 

wordt door het angiotensine-converterend-enzym (ACE), een carboxypeptidase, omgezet in 

het biologisch actieve octapeptide, angiotensine II (A-II). Het ACE splitst namelijk een 

dipeptide (histidine-leucine) af van het C-terminale gedeelte van A-I. Er zijn aanwijzigingen 
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dat A-I niet enkel door ACE naar A-II omgezet wordt maar dat andere enzymen, zoals het 

chymase, eveneens de omzetting kunnen katalyseren.  

Het A-II wordt op zijn beurt door een aminopeptidase, angiotensinase A, omgezet in 

angiotensine III (A-III). A-III is eveneens actief en bevordert vooral de aldosteronproductie. 

Zowel A-II als A-III worden snel door peptidasen, de angiotensinasen, verder 

gemetaboliseerd tot inactieve fragmenten. 

 

Angiotensine II heeft verscheidene biologische effecten. De twee waarschijnlijk 

belangrijkste eigenschappen voor de homeostase van de bloeddruk zijn het rechtstreeks 

vernauwend effect op de arteriolen en de stimulering van de aldosteronsecretie uit de 

bijnierschors. Bijgevolg zal een verhoogde aanmaak van A-II leiden tot een 

bloeddrukverhoging enerzijds door toename van de perifere weerstand en anderzijds door 

natrium- en waterretentie met de daaruit voortvloeiende toename van het extracellulair en 

circulerend volume. Door middel van een negatief feedbackmechanisme resulteert dit, onder 

normale omstandigheden, in een verminderde reninevrijstelling en behoud van de normale 

cardiovasculaire homeostase. Door stimulatie van tubulaire A-II-receptoren neemt ook de 

tubulaire natriumreabsorptie toe. Naast deze effecten leidt A-II eveneens tot een aantal 

belangrijke veranderingen in het centraal zenuwstelsel zoals stimulering van het dorstgevoel 

en drang naar zoutinname.  

Daarnaast treedt er ook een interactie op met het orthosymphatische zenuwstelsel. Zo wordt 

de reninevrijstelling verhoogd door stimulering van de β1-receptoren ter hoogte van het 

juxtaglomerulair apparaat, hetgeen in een verhoogde aanmaak van A-II resulteert. A-II 

faciliteert op verschillende niveaus het adrenerge zenuwstelsel, onder meer door interactie 

met presynaptische A-II-receptoren die de vrijstelling van noradrenaline uit de sympathische 

zenuwuiteinden doen toenemen. Op postsynaptisch niveau versterkt A-II het effect van 

noradrenaline.  

 

Het ACE is identiek aan het kininase II, dat betrokken is bij de afbraak van de krachtige 

vasodilatator bradykinine (BK), die een uitgesproken relaxerend effect heeft op de gladde 

spiercellen van de vaatwand. Bradykinine stimuleert naast natriurese en diurese eveneens de 

vorming van vaatverwijdende renale prostaglandinen. A-II en bradykinine hebben dus 

tegengestelde fysiologische effecten. De ACE-remmers en de specifieke A-II-
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receptorantagonisten (ARA-IIs) verschillen in hun invloed op de bradykinineconcentratie: 

eerstgenoemden remmen de afbraak van BK terwijl de ARA-IIs er geen effect op hebben 

(cfr. I.1.2.3 en I.1.3.4). 

 

Sinds de jaren vijftig proberen onderzoekers middelen te vinden om het RAA-systeem 

farmacologisch te beïnvloeden en bruikbare antihypertensiva te ontwikkelen. De introductie 

van oraal werkzame ACE-remmmers was een belangrijke stap in de bestrijding van 

hypertensie. Meer recent werden A-II-receptorantagonisten (ARA-IIs) op de markt gebracht, 

die minder nevenwerkingen vertonen dan de ACE-remmers (2,3,4). 

 

I.1.2. De ACE-remmers 
 

I.1.2.1. Ontwikkeling 
 
Captopril was de eerste oraal werkzame ACE-remmer die effectief als geneesmiddel werd 

aangewend. Zijn ontwikkeling is een voorbeeld van de rationele ontwikkeling van 

geneesmiddelen, die gebaseerd was op de chemische kennis van de targetplaats, in dit geval 

het ACE.  

 

Het ACE is een membraangebonden enzym dat vooral aan het vasculair endotheeloppervlak 

voorkomt en dat overvloedig aanwezig is in de longcirculatie. Het is echter ook aanwezig in 

talrijke andere weefsels en organen zoals nieren, hersenen en geslachtsorganen. 

 

Het ACE vertoont structurele gelijkenis met het carboxypeptidase A. Het bevat enkele 

typische functionele groepen die instaan voor de interactie met de ACE-remmers : 

• Een kationisch centrum, voor interactie met de carboxylgroep 

• Een H-atoom, voor waterstofbrugvorming 

• Een ruimte (inpassen ondermeer van een –CH3 groep) 

• Een complex gebonden Zn-ion (Zn2+) 
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 Figuur I.2: Het actieve centrum van het angiotensine-converterend-enzym (2) 

A. Binding van angiotensine I 
B. Binding van de inhibitor captopril wiens structuur analoog is aan het 

terminale dipeptide van angiotensine I   
 

Bij interactie van ACE met A-I treedt er een wisselwerking op tussen het kationisch centrum 

van het enzym met de carboxylgroep van het eindstandige aminozuur (leucine). De 

noodzakelijke waterstofbrugvorming komt tot stand met de –C=O- groep die deel uitmaakt 

van de peptidebinding tussen histidine en leucine. De klievingsplaats van het A-I bevindt 

zich ter hoogte van het Zn-ion van het ACE zoals in Figuur I.2.A weergegeven is.  

 

Bij de ontwikkeling van de ACE-remmers heeft men getracht (structuur)analoge groepen in 

te bouwen welke gelijken op het eindstandige en afgesplitste gedeelte van A-I. Aldus kunnen 

de ontwikkelde farmaca als substraat de plaats van A-I innemen en zo de vorming van A-II 

inhiberen. 

 

Bij captopril, de eerst ontwikkelde ACE-remmer wordt de interactie met het kationisch 

centrum veroorzaakt door de carboxylgroep van het proline gedeelte. Tegenover het Zn-ion 

staat nu de sulfhydrylgroep  (Figuur I.2.B). Omdat captopril sommige bijwerkingen 

veroorzaakte en omdat onderzoekers geloofden dat de thiolfunctie daarvoor 

verantwoordelijk was, werd bij de later ontwikkelde ACE-remmers de thiolfunctie 

vervangen door een carboxylgroep, meestal onder de vorm van een ester. Bij deze prodrugs 

is een voorafgaande hydrolyse noodzakelijk om actief te zijn (2−7). 
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I.1.2.2. Indeling van de ACE-remmers en hun farmacokinetiek 
 
Zoals reeds vermeld vertonen de ACE-remmers structurele overeenkomsten met het 

eindstandige en afgesplitste gedeelte van A-I waardoor ze competitief binden aan het ACE 

en de plaats van A-I innemen. Bijgevolg wordt de interactie tussen A-I en ACE verhinderd 

en wordt de vorming van A-II geïnhibeerd. 

 

De indeling van de ACE-remmers is gebaseerd op de groep die interactie vertoont met het 

complex gebonden Zn-ion van het ACE. 

 

Men onderscheidt drie groepen : 

1. ACE-remmers met een sulfhydrylgroep (-SH) 

2. ACE-remmers met een carboxylgroep (-COOH) of een veresterde carboxylgroep (-

COOR)  

3. ACE-remmers met een veresterde fosfinezuurgroep (RO−P=O) 

                      

De structuurformules van alle, momenteel op de Belgische markt aanwezige ACE-remmers 

zijn weergegeven in Figuur I.3.  

Captopril, de enige ACE-remmer met een sulfhydrylgroep, is gevoelig voor oxidatie tot een 

disulfide derivaat, terwijl het verder ook kan reageren met andere endogene SH-dragende 

moleculen (cysteïne, glutathion) onder vorming van gemengde disulfiden. Captopril is op 

zichzelf actief en is dus geen prodrug. De biologische beschikbaarheid bedraagt 65% en de 

plasmahalfwaardetijd 2 tot 4 uur. Omdat sommige bijwerkingen van captopril (voornamelijk 

huidrash, smaakstoornissen en zelfs smaakverlies) in verband gebracht werden met de SH-

groep en omdat de sulfydrylgroep niet noodzakelijk bleek te zijn voor de interactie met het 

Zn-ion van het ACE, werd een nieuwe groep van ACE-remmers gesynthetiseerd waarbij de 

thiolfunctie vervangen werd door een carboxylgroep.  

De meeste ACE-remmers die op de markt zijn, behoren tot deze groep (enalapril, lisinopril, 

quinapril, perindopril, ramipril, benazepril en cilazapril). Met uitzondering van lisinopril, dat 

twee carboxylgroepen bevat en dat op zichzelf actief is, zijn deze ACE-remmers voor orale 

toediening beschikbaar onder vorm van esters, inactieve prodrugs met goede biologische 

beschikbaarheid.  
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Figuur I.3: Structuurformules van de ACE-remmers (25) 
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Na resorptie worden zij vooral in de lever gehydrolyseerd tot de actieve metabolieten 

(dizuren) waarvan maximale plasmaspiegels bereikt worden na 2 tot 4 uur. Ten gevolge van 

de noodzakelijke, voorafgaande hydrolyse hebben deze geneesmiddelen een meer geleidelijk 

intredende werking dan bijvoorbeeld captopril, dat snel een bloeddrukval kan veroorzaken. 

De carboxylderivaten hebben een lange plasmahalfwaardetijd, hetgeen vermoedelijk verband 

houdt met hun sterke binding aan het plasma-ACE. 

Fosinopril, de enige ACE-remmer met een fosfinezuurgroep, wordt als geneesmiddel 

toegediend in de estervorm. Het is dus eveneens een prodrug, die in vivo gehydrolyseerd 

wordt tot zijn actieve metaboliet, het fosinoprilaat (2−7).  

 

I.1.2.3. Werkingsmechanisme 
 
ACE-remmers inhiberen de enzymatische omzetting van A-I naar A-II, met als gevolg een 

stijging van de plasmaspiegels van A-I en een lagere concentratie van A-II in het bloed. 

Door de A-II-daling zal de prikkel tot vorming van aldosteron afnemen, hetgeen in een 

afname van de plasma-aldosteronspiegels en van het met de urine uitgescheiden aldosteron 

resulteert.  

 

Als gevolg van algemene regelmechanismen, in gang gezet door een bloeddrukdaling en 

deels als gevolg van het uitvallen van de negatieve terugkoppeling die normaal door A-II op 

het niveau van de renine- of angiotensinogeenproductie wordt uitgeoefend, is er een verdere 

stijging van de plasmarenineactiviteit (PRA) en van de renineconcentratie. 

 

Omdat A-II een potente vaatvernauwende stof is, kan men verwachten dat een afname van 

de concentratie van deze vasoconstrictor een afname van de perifere weerstand zal 

veroorzaken en de bloeddruk zal doen dalen. De gedaalde plasma-A-II-spiegel draagt zonder 

twijfel bij tot het hypotensieve effect. Een aantal waarnemingen wijst er echter op dat dit 

waarschijnlijk niet het enige mechanisme is. De PRA correleert namelijk niet goed met de 

bloeddrukverlaging op lange termijn: de ACE-remmers zijn ook werkzaam bij patiënten met 

een normale of lage PRA.  

Het hypotensief effect verloopt niet parallel met de remming van de plasma-ACE-activiteit. 

De ACE-remmers werken wellicht deels doordat zij vooral het ACE in de weefsels 

inhiberen, eerder dan het plasma-ACE. Renine, ACE en A-II zijn namelijk niet enkel in het 
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plasma maar ook in talrijke weefsels (hart, vaten, (bij)nier, hersenen) aanwezig. Een effect 

van de ACE-remmers op deze lokale systemen zou een verklaring kunnen zijn voor de 

dissociatie tussen het langdurige farmacodynamische effect van deze farmaca en het relatief 

korte effect op het plasma-ACE. 

Samengevat kan worden gesteld dat het acute bloeddrukverlagende effect van de ACE-

remmers rechtstreeks verband houdt met de daling van het plasma-A-II, maar dat bij 

chronische behandeling andere factoren meespelen. 

 

Er werd reeds op gewezen dat, omwille van de gelijkheid tussen ACE en het kininase II, de 

afbraak van bradykinine (BK) door de ACE-remmers geblokkeerd wordt zodat een hogere 

weefselconcentratie van BK ontstaat. Ook langs deze weg zouden de ACE-remmers een 

vasodilatatie met als gevolg een bloeddrukdaling kunnen bewerkstelligen, hetzij rechtstreeks 

via bradykinine, hetzij indirect via vorming van stikstofoxide (NO) of van prostacyclinen. 

Bradykinine stimuleert namelijk het endotheel om NO en prostacyclinen aan te maken, die 

niet enkel een belangrijke vasodilaterende werking vertonen maar ook antiproliteratief 

werken. Daarnaast remmen ze eveneens de plaatjesaggregatie en verhinderen ze de adhesie 

van monocyten aan het endotheel. De ACE-remmers kunnen op deze manier de 

endotheelfunctie gunstig beïnvloeden. 

Over de betekenis van remming van het kininase II door ACE-remmers als verklaring voor 

het antihypertensief effect bestaat er nog geen eensgezindheid, maar de meeste auteurs zijn 

de mening toegedaan dat de verminderde afbraak van BK geen belangrijke rol speelt. Er mag 

echter niet vergeten worden dat het ACE ook interfereert met andere peptidehormonen en 

dus niet specifiek is voor angiotensine en bradykinine. 

 

ACE-remmers verminderen de vrijstelling van aldosteron en hebben een gering natriuretisch 

effect. In welke mate de daaruit voortvloeiende kleine wijziging van de zouthomeostase 

bijdraagt tot het hypotensief effect van deze farmaca is niet bekend maar het is wel duidelijk 

dat een negatieve natriumbalans (zoutarm dieet, diuretica) het bloeddrukverlagend effect 

versterkt (2,3,4). 
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I.1.2.4. Farmacologische effecten  
 
ACE-remmers zijn vaatverwijdende farmaca want ze geven aanleiding tot arteriole 

vasodilatatie en daaruit resulterende daling van de totale perifere weerstand wat 

bloeddrukdaling tot gevolg heeft. Het acuut hypotensief effect is weinig uitgesproken bij 

normale individuen in liggende houding. De bloeddrukverlagende werking komt echter meer 

tot uiting bij iedere ingreep die het RAA-systeem activeert, zoals rechtop staan, inspanning, 

zout- en waterdepletie. Zo kan bij patiënten die een streng zoutloos dieet volgen of die 

diuretica innemen een drastische bloeddrukdaling optreden. Bij chronische behandeling met 

ACE-remmers is het bloeddrukverlagende effect onafhankelijk van de PRA en van de 

plasma-A-II-concentratie en treedt er een dissociatie op tussen de plasma-ACE-remming en 

het antihypertensief effect (cfr. I.1.2.3). De ACE-remmers zijn bijgevolg werkzaam bij elke 

vorm van arteriële hypertensie, zelfs indien deze gekenmerkt wordt door een lage PRA. 

 

De regionale doorbloeding van het hart, de lever, de nieren en de hersenen neemt toe. Het 

plasma- en extracellulaire volume blijven ongewijzigd waardoor er, in tegenstelling tot 

andere vasodilatoren, geen zout- en waterretentie optreedt. Dit houdt waarschijnlijk verband 

met de verminderde aldosteronvrijstelling en verklaart ten dele waarom met deze farmaca 

geen tolerantie voor het hypotensief effect optreedt (3,4). 

 

I.1.2.5. Indicaties 
 
(a) Essentiële hypertensie 

ACE-remmers zijn werkzame antihypertensiva waarvan het bloeddrukverlagend effect te 

vergelijken is met dat van andere antihypertensiva. Ze zijn in het bijzonder geïndiceerd bij 

hypertensiepatiënten met hartfalen of diabetes omdat ze geen ongunstig effect op de 

glucosehomeostase en op het lipidenprofiel vertonen. 

De ACE-remmers kunnen in monotherapie gebruikt worden of in combinatie met andere 

antihypertensiva, vooral met diuretica en calciumantagonisten. ACE-remmers en diuretica 

versterken elkaars bloeddrukverlagend effect waardoor deze associatie zeer werkzaam is. 

 
(b) Hartfalen 

ACE-remmers verbeteren de hemodynamische toestand, de symptomen, de 

inspanningstolerantie en de levenskwaliteit van patiënten met hartdecompensatie. 
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Belangrijker nog is dat deze geneesmiddelen de progressie van de ziekte remmen 

(vermoedelijk door onderdrukking van de neurohormonale activatie) en de mortaliteit van 

deze patiënten verminderen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de ACE-remmers daarom 

de eerstelijnsbehandeling geworden zijn. Zij kunnen gebruikt worden in combinatie met 

andere geneesmiddelen. 

 
(c) Myocardinfarct 

Toepassing van ACE-remmers tijdens de vroege fase na het myocardinfarct leidt tot gunstige 

cardiovasculaire effecten. Dit betreft zowel het voorkomen van uitbreiding van het infarct als 

de daaropvolgende hypertrofie en de verwijding van de linkerhartventrikel (remodellering). 

Klinisch leidt dit tot een daling van zowel de mortaliteit als de morbiditeit (afname van de 

incidentie van reïnfarcten, instabiele angina pectoris en hartfalen). 

 
(d) Diabetische nefropathie 

Van sommige ACE-remmers werd aangetoond dat ze de proteïnurie verminderen en de 

progressie van nefropathie tegengaan met vermindering van de ermee gepaard gaande 

klinische gevolgen (dialyse, niertransplantatie, dood). 

 
(e) Chronische nierinsufficiëntie 

Onlangs werden de gunstige effecten van de ACE-remmers op de progressie van 

nierinsufficiëntie, ook bij patiënten zonder diabetes, bevestigd (3). 

 

I.1.2.6. Bijwerkingen, contra-indicaties en interacties 
 
ACE-remmers worden doorgaans goed verdragen alhoewel verschillende bijwerkingen 

gerapporteerd werden zoals droge prikkelhoest, hoofdpijn, hypotensie, huidrash en 

smaakstoornissen (reversibel). De incidentie van deze bijwerkingen is afhankelijk van de 

dosis, de nierfunctie en de eventuele bijkomende pathologie. Zo dient de dosis van de ACE-

remmers gereduceerd te worden bij patiënten met nierinsufficiëntie. 

 

Het gebruik van ACE-remmers is gecontraïndiceerd bij zwangerschap gezien het verhoogd 

risico op congenitale afwijkingen. 
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Wat de interactie met andere geneesmiddelen betreft, kunnen niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) het antihypertensief effect van ACE-remmers 

verminderen. Combinatie met een diureticum, een calciumantagonist en –in mindere mate- 

een β-blokker versterkt het hypotensief effect. ACE-remmers verminderen de hypokaliëmie 

ten gevolge van diureticatoediening zodat combinatie met kaliumsparende diuretica of met 

kaliumsupplementen vermeden moet worden vanwege de kans op hyperkaliëmie (2,3,4).  

 

I.1.3. De angiotensine-II-receptorantagonisten (ARA-IIs) 
 

I.1.3.1. Ontwikkeling 
 
De angiotensine-II-receptorantagonisten zijn de nieuwste klasse antihypertensiva. De eerste 

A-II-receptorantagonisten zoals saralasine (Sar−Arg−Val−Tyr−Val−His−Pro−Ala) waren 

peptide-analogen van A-II die belangrijke beperkingen kenden. Door hun korte 

werkingsduur, hun lage orale biologische beschikbaarheid en hun partiële agonistische 

activiteit hadden ze weinig klinische waarde. Het onderzoek spitste zich vervolgens toe op 

niet-peptide A-II-receptorantagonisten en uiteindelijk werd de eerste, oraal actieve ARA-II 

ontwikkeld nl. losartan. Nadien volgden candesartan, eprosartan, irbesartan, telmisartan en 

valsartan. Andere ARA-IIs bevinden zich nog in het onderzoeksstadium. Gezien hun recente 

ontwikkeling zijn de beschikbare gegevens i.v.m. hun werking, indicaties, farmacologie, enz. 

minder omvangrijk in vergelijking met de ACE-remmers. 

 

I.1.3.2. Indeling van de ARA-IIs en hun farmacokinetiek  
 
Tot op heden zijn er in België zes ARA-IIs geregistreerd: candesartan (onder vorm van 

candesartancilexitil), eprosartanmesylaat, irbesartan, kaliumlosartan, telmisartan en valsartan 

(Figuur I.4). Analoog aan de ACE-remmers vertonen een aantal vertegenwoordigers uit deze 

groep eveneens enige structurele eenvormigheid: vier sartanen hebben dezelfde basistructuur 

terwijl er twee uit de boot vallen. Zo bevatten candesartan, irbesartan, losartan en valsartan 

een gemeenschappelijke bifenyltetrazooleenheid. Telmisartan bezit een structureel verwante 

bifenylcarboxylzuurgroep gekoppeld aan een op elkaar gebonden N-

methylbenzimidazoolgroep en een methylpropylbenzimidazoolgroep.  
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Figuur I.4: Structuurformules van de ARA-IIs (25) 
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Bij eprosartan daarentegen is de imidazoolgroep gebonden aan drie substituenten: een 

carboxyfenylmethylgroep, een thienylmethylpropeenzuur en een butylketen.  

 

Kaliumlosartan is een competitieve antagonist van de AT1-receptoren met een korte 

halfwaardetijd, die echter snel en volledig omgezet wordt in de lever naar een actieve 5-

carboxylzure metaboliet, EXP-3174. Deze actieve metaboliet is een niet-competitieve 

antagonist ter hoogte van de AT1-receptor met een langere en tienmaal potentere werking 

dan kaliumlosartan. Omdat kaliumlosartan zelf ook actief is, kan het niet beschouwd worden 

als een echte prodrug.  

 

Candesartan wordt oraal toegediend als prodrug onder de vorm van een ester of 

candesartancilexetil die, tijdens absorptie ter hoogte van de gastro-intestinale tractus, 

volledig omgezet wordt tot het actieve candesartan door hydrolyse van de esterfunctie. 

Candesartan is, naar analogie van EXP-3174, een niet-competitieve antagonist van de AT1-

receptor. 

 
Al de overige ARA-IIs, meer bepaald eprosartan, irbesartan, telmisartan en valsartan zijn op 

zichzelf actief en vereisen geen metabolisatie tot actieve moleculen. Zowel irbesartan, 

telmisartan als valsartan zijn niet-competitieve antagonisten terwijl eprosartan een 

competitieve antagonist is (8−18).  

 

I.1.3.3. Werkingsmechanisme 
 
Deze farmaca werken evenals de ACE-remmers in op het RAA-systeem maar hun werking 

is selectiever. De ontwikkeling van deze stoffen leidde tot de ontdekking dat er twee 

subtypen A-II-receptoren bestaan, namelijk de AT1- en de AT2-receptoren (Figuur I.5).  

 
De AT1-receptor is aanwezig in de vaatwand en in verschillende andere weefsels, zoals 

lever, milt, nier en hersenen. Veruit het grootste deel van de effecten van A-II, waaronder 

vasoconstrictie en hypertrofie van de vaatwand, komen tot stand via stimulering van AT1-

receptoren. Dit type receptor wordt verantwoordelijk geacht voor alle gekende schadelijke 

effecten van A-II. De AT2-receptoren daarentegen spelen een rol in de voordelige effecten 

van A-II gezien hun functie m.b.t weefselherstel en inhibitie van de celproliferatie. Ze 
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worden in diverse weefsels gevonden, zoals het hart, de (bij)nieren, hersenen en uterus. De 

angiotensine-II-receptorantagonisten blokkeren selectief en op een competitieve manier de 

AT1-receptor terwijl de AT2-receptor ongemoeid gelaten wordt. Daardoor worden de 

effecten, uitgelokt door stimulatie van de AT1-receptoren, verhinderd. De ‘goedaardige’ 

effecten van de AT2-receptoren kunnen zich ongehinderd verder zetten (3,19). 

 

  
 Figuur I.5: De werkingsplaatsen van ACE-inhibitie en AT1-receptorblokkage in het renine-

angiotensinesysteem (19) 
 

I.1.3.4. Farmacologische effecten van de ARA-IIs en vergelijking met de ACE-remmers  
 
ACE-remmers blokkeren het ACE en gaan zo de vorming van A-II uit A-I tegen. Ondanks 

deze ACE-inhibitie zijn er een aantal andere enzymen zoals chymase, cathepsine G en 

trypsine, die de omzetting van A-I naar A-II katalyseren waardoor toch nog verhoogde levels 

van A-II voorkomen. Daardoor kunnen zowel de AT1- als de AT2-receptoren nog steeds 

gestimuleerd worden en kunnen de bijhorende uitgelokte effecten toch nog in weliswaar 

verminderde mate waargenomen worden. De ARA-IIs daarentegen blokkeren selectief de 

effecten van A-II op de AT1-receptor, onafhankelijk van de manier waarop het A-II gevormd 

is. Bovendien verdwijnt de negatieve feedback van de renineproductie, die normaal gezien te 

wijten is aan de stimulatie van de AT1-receptor door A-II, wat resulteert in toegenomen 

levels van A-II en intense stimulatie van de AT2-receptor. 
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Alle gekende schadelijke effecten van A-II worden veroorzaakt door stimulatie van de AT1-

receptor. Overmatige vasoconstrictie en natrium-en waterretentie geven aanleiding tot 

hypertensie en oedeem. De gunstige effecten van A-II treden op door stimulatie van de AT2-

receptor en gezien deze niet beïnvloedt wordt door de ARA-IIs, is AT1-receptorblokkage 

niet enkel selectiever maar ook voordeliger dan ACE-inhibitie waarbij beide typen 

receptoren onrechtstreeks geïnhibeerd worden. 

Anderzijds is het zo dat ACE-inhibitie minder afbraak veroorzaakt van bradykinine 

waardoor er meer stikstofoxide dat gunstige effecten uitlokt zoals vasodilatatie, natriurese en 

diurese, gevormd wordt. Dus het zou voordelig zijn de bradykinineafbraak te verhinderen. In 

tegenstelling tot de ACE-remmers beïnvloeden de AT1-receptorblokkers deze afbraak niet 

maar ze zouden toch de NO-concentratie kunnen laten toenemen. Zo brengen verscheidene 

studies nu naar voor dat de stikstofoxideproductie eveneens zou toenemen door AT2-

receptorstimulatie. De bradykinine-2 receptor zou namelijk, ten gevolge van een intrinsieke 

pathway die waarschijnlijk gemedieerd wordt door een bradykinine-afhankelijk 

mechanisme, een verhoogde gevoeligheid vertonen voor fysiologische BK-concentraties. 

Daardoor kunnen verhoogde NO-concentraties gevonden worden ondanks normale, 

extracellulaire BK-concentraties. Bovendien vormt A-II, m.b.v. de AT1-receptor, 

superanoxide dat NO kan afbreken en bijgevolg zal bij AT1-receptorblokkage de 

superanoxidevorming verminderen waardoor meer NO beschikbaar is. Dus het blijkt dat de 

toegenomen activiteit van stikstofoxide die bij behandeling met ACE-remmers optreedt, 

eveneens aanwezig is indien ARA-IIs toegediend worden (19−22). 

 

I.1.3.5. Indicaties   
 
Tot nu toe worden de ARA-IIs hoofdzakelijk gebruikt voor behandeling van arteriële 

hypertensie omwille van de inhibitie van de A-II-gemedieerde vasoconstrictie. 

Het bloeddrukverlagende effect van de ARA-IIs is even uitgesproken als dat van de ACE-

remmers. De ARA-IIs leiden daarentegen niet tot de ongewenste bijwerkingen van de ACE-

remmers die door verhoogde bradykinineconcentraties worden gemedieerd zoals 

prikkelhoest. Het indicatiegebied voor de ARA-IIs bij arteriële hypertensie zal zich dus in 

eerste instantie toespitsen op patiënten bij wie ACE-remmertherapie wegens optreden van 

prikkelhoest moest worden stopgezet. 
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Gezien het werkingsmechanisme van ARA-IIs kunnen ook gunstige effecten worden 

verwacht bij hartfalen. Er werden inderdaad in initiële onderzoeken met kaliumlosartan bij 

patiënten met hartfalen gunstige vasodilaterende, hemodynamische en neurohormonale 

effecten beschreven, vergelijkbaar met deze van de ACE-remmers. Uit twee kleine, korte-

termijnstudies bij patiënten met symptomatisch hartfalen (< 135 patiënten; 12 weken) 

waarbij losartan en irbesartan (ARA-IIs) vergeleken werden met enalapril en lisinopril 

(ACE-remmers) bleek dat er m.b.t. klinische outcome, de oefeningencapaciteit of het 

tolerantieprofiel geen verschillen te merken waren tussen beide behandelingen. Bovendien 

blijkt uit de ELITE-studie (Evaluation of Losartan in the Elderly) dat kaliumlosartan de 

mortaliteit vermindert bij patiënten met hartfalen omdat het, net als de ACE-remmers, zorgt 

voor een verminderde nabelasting en een toename van de cardiale output. De mogelijke 

toepassing van ARA-IIs bij hartfalen wordt thans onderzocht in grote prospectieve 

onderzoeken. Preliminaire resultaten van de eerste klinische onderzoeken zijn hoopgevend 

maar de nodige bewijzen zullen geleverd moeten worden vooraleer deze farmaca voor deze 

indicatie zullen gebruikt worden.  

 

Preliminaire gegevens tonen aan dat ARA-IIs geen nadelige metabole of renale effecten 

hebben wat suggereert dat ze geschikte antihypertensiva zouden kunnen zijn bij patiënten 

met suikerziekte of nierfalen. Veelbelovende resultaten m.b.t. de regressie van 

linkerventrikelhypertrofie werden eveneens opgetekend. Voor al deze indicaties zijn meer 

bewijzen onontbeerlijk. Het hoeft ons niet te verwonderen dat de lijst van indicatie de 

komende jaren waarschijnlijk nog zal uitbreiden (3, 18, 19, 22). 

 

I.1.3.6. Bijwerkingen, contra-indicaties en interacties 
 
De ARA-IIs vertonen een uitstekende tolerantie. Als neveneffecten treden dikwijls 

duizeligheid en hoofdpijn op terwijl hoest en angioneurotisch oedeem, twee belangrijke 

nevenwerkingen van de ACE-remmers, minder frequent voorkomen omdat de ARA-IIs de 

bradykinineconcentratie niet beïnvloeden.  

 

De incidentie van deze bijwerkingen is afhankelijk van de dosis, de nierfunctie en de 

eventuele bijkomende pathologie. Zo dient de dosis gereduceerd te worden bij patiënten met 

lever- en nierinsufficiëntie. 
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Het gebruik van ACE-remmers is gecontraïndiceerd bij zwangerschap gezien het verhoogd 

risico op congenitale afwijkingen en bij lactatie. Het gebruik van candesartan wordt 

afgeraden bij patiënten met stenose van de nierarteriën en ernstige intravasculaire 

volumedepletie. 

 

Wat de interactie met andere geneesmiddelen betreft, kunnen niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) het antihypertensief effect van de ARA-IIs 

verminderen. ARA-IIs worden best niet gecombineerd met kaliumsparende diuretica of met 

kaliumsupplementen vanwege de kans op hyperkaliëmie (1, 3, 8, 18). 

 

I.1.4. Thiazidediuretica 
 

I.1.4.1. Ontwikkeling 
 
Diuretica (geneesmiddelen die de urineafscheiding bevorderen) worden frequent gebruikt bij 

hypertensie, alleen of in combinatie met andere antihypertensiva. Met de ACE-remmers en 

met de ARA-IIs wordt slechts één diureticum gecombineerd namelijk hydrochlorothiazide 

(HCT) zodat enkel dit diureticum in de studie opgenomen werd. De structuurformule van 

HCT is weergegeven in Figuur I.6. 

 
 

 

 
Figuur I.6: Structuurformule van HCT (25)  
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De klasse van de diuretica omvat een groot aantal groepen geneesmiddelen die verschillende 

werkingsmechanismen hebben. Hydrochlorothiazide behoort tot de thiaziden, die op hun 

beurt ondergebracht worden bij de salidiuretica met een niet verwaarloosbaar kaliumverlies.  

 

De ontwikkeling van deze soort diuretica grijpt terug naar de jaren dertig en is een mooi 

voorbeeld van hoe een nevenwerking omgezet kan worden tot een hoofdwerking mits 

doorvoeren van de gepaste structurele modificaties. Zo werd bij gebruik van sulfanilamide 

als chemotherapeuticum, naast de antibacteriële werking als neveneffect een milde diurese 

waargenomen. Deze ontdekking gaf aanleiding tot uitgebreide experimenten en synthese van 

andere componenten, afgeleid van sulfanilamide en disulfonamiden, die uiteindelijk 

resulteerden in de ontwikkeling van de benzothiadiazinen, waartoe hydrochlorothiazide 

behoort.  

 

In eerste instantie werden verschillende 1,3,4-thiadiazoolsulfonamiden gesynthetiseerd 

omdat ze als carboanhydrase remmers 300 tot 900 maal potenter bleken te zijn dan 

sulfanilamide. Deze componenten gaven aanleiding tot de introductie van acetazolamide als 

oraal actief diureticum. Deze 1,3,4-thiadiazoolsulfonamiden waren echter geen ideale 

diuretica omwille van hun ongustige invloed op de excretie van elektrolyten 

(waterstofcarbonaat- en kaliumionen) met als gevolg een urinaire pH-shift tot 8,2. Omdat 

eerder een diuretische werking dan een carboanhydrase inhibitie gezocht werd, dienden 

andere structurele modificaties aangebracht te worden. 

Door invoeren van een tweede sulfonamidegroep op de benzeenring met behoud van de 

primaire aminegroep werden de benzeendisulfonamiden gesynthetiseerd, waaarbij vooral de 

1,3-disulfonamiden een hogere biologische activiteit vertoonden. Om de potentie van het 

diureticum te doen toenemen, werd bovendien een halogeengroep toegevoegd. Het 5-chloro-

2,4-disulfamoylaniline werd als sleutelintermediair gebruikt voor de synthese van de 

benzothiadiazinen of thiaziden, een nieuwe klasse oraal actieve diuretica. Door bijkomende 

ringsluiting tussen één van de sulfonamidegroepen en mierezuur of methanal verkrijgt men 

respectievelijk thiazide- of hydrothiazidederivaten (Figuur I.7) (2,3,23).  
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Figuur I.7: De ontwikkeling van diuretica vanuit sulfanilamide door moleculaire modificatie (23) 
 

I.1.4.2. Farmacokinetiek 
 
De thiaziden zijn oraal actief en worden goed geabsorbeerd uit de gastro-intestinale tractus. 

Hydrochlorothiazide behoort tot de kortwerkende diuretica. Zo treedt de diuretische werking 

van HCT binnen de 1-2 uur na inname in en bereikt na 4-6 uur een maximum. De diuretische 

werking houdt ongeveer 8 tot 12 uur aan (2).  
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I.1.4.3. Werkingsmechanisme 
 
Door het feit dat deze farmaca de natriumuitscheiding deden toenemen bij dieren behandeld 

met optimale doseringen acetazolamide, werd duidelijk dat thiaziden niet alleen (in 

wisselende mate) de proximale maar vooral de distale natriumreabsorptie blokkeerden. Ze 

remmen een luminale Na+Cl-symporter in het eerste deel van de distale tubulus. 

Deze groep geneesmiddelen wordt ook salidiuretica genoemd gezien het groot verlies aan 

Na+ en een nagenoeg equivalente hoeveelheid chloride-ionen (2,3,4).  

 

I.1.4.4. Farmacologische effecten 
 
Thiaziden veroorzaken natriurese en diurese. Na 3 tot 5 dagen thiazidetoediening wordt 

echter weer een balans bereikt, zij het ten koste van volumecontractie. 

Daarnaast leidt thiazidetoediening ook tot kaliurese en hypokaliëmie. Verder geven thiaziden 

een afname van de calciumexcretie en een lichte stijging van het totale en geïoniseerde 

serumcalciumgehalte, onder andere doordat de proximale natriumreabsorptie en de daaraan 

gekoppelde calciumreabsorptie toenemen. De door thiaziden veroorzaakte hyperuricemie 

wordt hiermee eveneens verklaard. 

 

De niet-renale effecten van thiazidetoediening betreffen vooral de intolerantie voor 

koolhydraten en de stijging van de totale cholesterolconcentratie in het bloed. Deze 

ongewenste effecten zijn te verklaren door hypokaliëmie, een bijwerking die ook het matige 

antihypertensieve effect van de volumedepletie door thiaziden begrijpelijk maakt (3).  

 

I.1.4.5. Indicaties 
 
Hydrochlorothiazide is een middel van eerste keuze bij de behandeling van verhoogde 

bloeddruk. Naast een (initiële) volumedepletie geeft HCT-toediening een daling van de 

perifere vaatweerstand op voorwaarde dat er geen uitgesproken hypokaliëmie ontstaat. Ook 

bij oedemateuze aandoeningen heeft HCT zijn waarde bewezen mits de glomerulaire 

filtratiesnelheid niet te sterk gestoord is (minstens 30 ml/min). Bij hartfalen worden de 

thiaziden boven de andere diuretica verkozen. Tenslotte worden thiaziden toegepast bij 

hypercalciurie ter voorkoming van calciumoxalaatstenen (2,3,6,23). 
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I.1.4.6. Bijwerkingen, contra-indicaties en interacties 
 
Jicht, hypercalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, koolhydraatintolerantie en 

hyperlipidemie zijn welgekende en voor de hand liggende bijwerkingen van HCT. Indien 

onvoldoende kalium ingenomen wordt met de voeding of indien simultaan 

digitalispreparaten toegediend worden, kunnen een kaliumrijk dieet, kaliumsupplementen of 

een associatie met een kaliumsparend diureticum nodig zijn om hypokaliëmie tegen te gaan. 

Frequent optredende klachten zijn verder vermoeidheid, orthostatische hypotensie en 

impotentie. Hyponatriëmie door het gebruik van HCT berust veelal op een te ruime 

vochtinname. 

Andere gerapporteerde bijwerkingen van HCT zijn hemorragische en niet-hemorragische 

pancreatitis, acute cholecystitis, cholestatische icterus, hemolytische en aplastische anemie, 

trombopenie en non-trombotische purpura. Verder komen ook agranulocytose, interstitiële 

nefritis en allergische huidreacties voor. 

 

HCT passeert de placentabarrière en kan schadelijk zijn voor de foetus (icterus, 

trombopenie). Het diureticum komt ook in de moedermelk. 

 

Interacties zijn beschreven met alcohol en barbituraten (orthostatische hypotensie). Patiënten 

die HCT gebruiken, mogen alleen gecontroleerd ACE-remmers toegediend krijgen d.w.z. dat 

het bloeddrukverlagende effect van een eerste dosis gemeten moet worden. Zonder strenge 

natriumbeperking doen NSAIDs het natriuretische en antihypertensieve effect van HCT 

teniet (1,2,3). 
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I.2. Doelstelling van dit onderzoek 
 
Tot op heden wordt overwegend gebruik gemaakt van hogedrukvloeistofchromatografie 

(HPLC) in de farmaceutische analyse omdat deze techniek uiterst geschikt is om tegemoet te 

komen aan de steeds strenger wordende kwaliteitsnormen waaraan een geneesmiddel heden 

ten dage moet voldoen. De alternatieve scheidingstechnieken die vóór de ontwikkeling van 

HPLC beschikbaar waren, meer bepaald gaschromatografie (voor vluchtige componenten of 

na voorafgaande derivatisatie) en dunnelaagchromatografie worden enkel nog voor zeer 

specifieke doeleinden gebruikt. Sinds eind de jaren tachtig bestaat er een nieuwe 

scheidingstechniek die niet op chromatografie gebaseerd is maar op elektroforese, namelijk 

capillaire elektroforese (CE).  

CE kan beschouwd worden als één van de nieuwste en snelst ontwikkelende 

scheidingstechnieken. De techniek wordt aangewend in verschillende wetenschappelijke 

disciplines zoals de analytische chemie, de biochemie, de biotechnologie, de forensische en 

de farmaceutische wetenschappen. Niet enkel de veelzijdige mogelijkheden voor selectieve 

scheiding van neutrale en geladen organische moleculen, anorganische anionen en kationen, 

peptiden, proteïnen, oligonucleotiden en DNA-fragmenten maar ook het kleine 

monstervolume, het beperkt verbruik van bufferoplossingen en de lagere kostprijs zijn de 

voornaamste redenen voor deze wijd verspreide toepassingsgebieden. Omwille van dezelfde 

toepassingsgebieden moet er dikwijls gekozen worden tussen HPLC als CE. Toch is het 

beter hen als twee verwante methoden te zien dan als twee concurrenten gezien hun 

complementair karakter.  

 

Een literatuurstudie toonde aan dat er in de groep van de antihypertensiva enkel capillaire 

elektroforetische data beschikbaar waren over de ‘oudste’ vertegenwoordigers (o.a. sommige 

β-blokkers). Als studieobjecten in deze doctoraatsonderzoek werden de ACE-remmers en de 

angiotensine-II-receptorantagonisten (ARA-IIs) geselecteerd omwille van verschillende 

redenen.  

Binnen de antihypertensiva zijn deze twee geneesmiddelengroepen het laatst ontwikkeld 

geworden (de eerste ACE-remmer in 1977 en de eerste ARA-II in 1994) zodat er minder 

onderzoek werd verricht met behulp van CE. Het aantal verschenen publicaties is eerder 

gering. Bovendien omvatten deze 2 groepen een groot aantal structuuranaloge stoffen die 
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zich uitstekend lenen om analytisch onderzoek op te verrichten. Daarnaast zit het gebruik 

van deze geneesmiddelen in de lift gezien hun meer selectieve werking in vergelijking met 

de oudere antihypertensiva en kan dus voorzien worden dat het aantal vertegenwoordigers in 

iedere groep nog zal toenemen. 

 

Het verrichtte onderzoek had hoofdzakelijk tot doel nieuwe scheidingsmethoden voor beide 

groepen geneesmiddelen te ontwikkelen met gebruik van capillaire elektroforese. Binnen 

elke groep werd de selectiviteit van de methode als eerste doelstelling vooropgesteld zodat 

structuurverwante verbindingen en het volledige aanbod van farmaca onderling kunnen 

gescheiden worden. Om het groot aantal nodige experimenten zo klein mogelijk te houden 

en een optimale besluitvorming te kunnen formuleren werd in een later stadium van deze 

studie eveneens gebruik gemaakt van experimenteel design. De ontwikkelde methoden 

werden getoetst op hun bruikbaarheid bij de kwaliteitscontrole van afgewerkte 

geneesmiddelen met aandacht voor de validatie van de noodzakelijke parameters.  
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In dit tweede hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de techniek, capillaire elektroforese,  

die in dit doctoraatsonderzoek aangewend werd. Naast verduidelijking van het 

scheidingsprincipe worden de voornaamste analytische parameters en hun beïnvloeding 

beschreven. 
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II.1. Capillaire Elektroforese (CE) 
 
Elektroforese wordt gedefinieerd als het proces waarbij elektrisch geladen deeltjes in een 

gebufferde elektrolytoplossing gescheiden worden op basis van hun verschillende 

migratiesnelheden in een elektrisch veld.  

 

Capillaire elektroforese omvat alle types van elektroforetische scheidingen die uitgevoerd 

worden in capillairen. 

Men onderscheidt vier verschillende types: 

1) Capillaire zone elektroforese (CZE) 

2) Capillaire isotachoforese (CITP) 

3) Capillaire isoëlektrische focusering (CIEF) 

4) Micellaire elektrokinetische  capillaire chromatografie (MEKC) 

 

Omdat in dit onderzoek enkel gebruik gemaakt werd van CZE en MEKC worden enkel deze 

twee types besproken (1). 

 

II.1.1. Het algemeen principe van capillaire zone elektroforese (CZE)  
 
De basisopstelling voor de uitvoering van capillaire elektroforese is voorgesteld in Figuur 

II.1. Het holle capillair wordt volledig gevuld met een bufferoplossing en met beide 

uiteinden in de buffercompartimenten ondergedompeld, die elk een elektrode bevatten. 

Tussen de elektroden wordt een spanningsverschil aangelegd waardoor een elektrisch veld 

opgewekt wordt. 

 

De injectie van het te analyseren monster gebeurt gewoonlijk door het bufferreservoir aan de 

anionische zijde van het capillair te vervangen door het monsterreservoir. Het staal wordt op 

het capillair gebracht door drukverschil (onder- of overdruk), overheveling of 

elektromigratie. Na de injectie wordt het monsterreservoir terug vervangen door het 

bufferreservoir en wordt de gewenste spanning aangelegd doorheen het capillair. De detectie 

gebeurt aan de tegenovergestelde zijde van de injectieplaats dus gewoonlijk aan de 

kationische zijde. 



Hoofdstuk II: Theoretische beschouwingen over capillaire elektroforese                                           30 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                   

Onder invloed van het elektrisch veld ontstaan twee elektrokinetische bewegingen: 

elektroforetische mobiliteit en elektro-osmotische flow (EOF) (2,3,4,5).  

 

 
Figuur II.1: Instrumentele set-up van een CE systeem (3)  

 

II.1.1.1. Elektroforetische mobiliteit 
 
Geladen deeltjes migreren naar de corresponderende elektrode: kationen naar de kathode, 

anionen naar de anode.  Neutrale componenten migreren niet (Figuur II.2). 

  

 
Figuur II.2: Migratie van geladen en neutrale deeltjes in CE (5) 
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Dit verschijnsel geeft aanleiding tot scheiding van de aanwezige substanties en vormt de 

basis van de CZE-techniek. Wijzigingen in ionensterkte, pH en samenstelling van de buffer 

kunnen de elektroforetische mobiliteit van de te scheiden componenten beïnvloeden. 

 

De snelheid waarmee een geladen deeltje (ion) migreert (elektroforetische snelheid) wordt 

gegeven door: 

                 ve = µe.E                                                             [1] 

   waarin:  ve = elektroforetische snelheid van het ion (m/s) 

                 µe= elektroforetische mobiliteit van het ion (m2/Volt.s) 

                 E = elektrisch veld (Volt/m) 

 

De elektroforetische mobiliteit voor een sferisch ion wordt weergegeven door: 

                                 Elektrische kracht (FE)              q.E 

                 µe= -------------------------------- = ----------------          [2] 

                                   Wrijvingskracht (FF)             6.π .η.r.ve 

   waarin:  q = lading van het ion (Coulomb) 

                η = viscositeit van het medium (Pa.s) 

                  r = straal van het ion (m) 

                E = elektrisch veld (Volt/m)   

 

In steady-state toestand zijn FE en FF gelijk en tegengesteld aan elkaar: 

 q.E = 6.π .η.r.ve [3] 

 of:  q.E = 6.π .η.r.µe.E  [4] 

                                                            

                                                                                             q 

Uit [4] volgt dat de elektroforetische mobiliteit = µe = ------------   [5] 

                                                                                        6.π .η.r 

 

Het deeltje zal beginnen migreren wanneer het elektrisch veld (E) opgevoerd wordt zodanig 

dat FE groter wordt dan FF. 
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Uit [5] kunnen volgende algemeenheden afgeleid worden: 

- De mobiliteit van een ion is rechtevenredig met de lading van het ion. Dit betekent 

dat de elektroforetische mobiliteit (µe) afhankelijk is van de pKa-waarde van de te 

bepalen component. pH-wijzigingen van de buffer zullen dus een effect hebben op de 

mobiliteit. Hoe sterker de stof geïoniseerd is, hoe groter de lading (q) en hoe groter 

de mobiliteit (µe). 

- De mobiliteit van een ion is omgekeerd evenredig met de viscositeit van het medium.   

- De mobiliteit van een ion is omgekeerd evenredig met de straal van het deeltje. (2,3, 

5,6).             

 

II.1.1.2. Elektro-osmotische flow (EOF) 
 
Elektro-osmose is een fenomeen dat voorkomt bij alle elektroforetische scheidingsprocessen. 

In feite is het eigen aan een systeem bestaande uit twee fasen, een vaste stationaire fase en 

een vloeibare, beweeglijke fase waartussen een elektrische dubbellaag bestaat en waar onder 

invloed van een elektrische potentiaalgradiënt de ene fase t.o.v. de andere beweegt. Het kan 

gedefinieerd worden als de relatieve beweging van een vloeistof ten opzichte van een vast 

geladen oppervlak veroorzaakt door een elektrisch veld.  

 

De kwartswand van het capillair bevat silanolgroepen (Si-OH) die verantwoordelijk zijn 

voor de lading van de wand van het capillair. Afhankelijk van de pH van de gebruikte buffer 

komen de volgende evenwichten voor in het capillair 

                                                                  H+  OH- 

                                                   SiOH2
+          SiOH           SiO- 

 OH-  H+ 

wat tot volgende situaties leidt: 

• pH < 1,8: er komen nagenoeg alleen positief geladen silanolgroepen voor (Si-

OH2
+) 

• 1,8 < pH < 3,5: er komen bijna geen geladen silanolgroepen voor (Si-OH) 

• 3,5 < pH < 7,5: overgangsgebied 
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• pH > 7,5: er komen nagenoeg alleen negatief geladen silanolgroepen voor 

(Si-O-) 

De negatieve lading op de wand van het capillair neemt dus toe wanneer de pH stijgt. 

 

Bij een negatief geladen wand worden kationen uit de runningbuffer door elektrostatische 

aantrekkingskrachten naar deze negatieve wand aangetrokken zodat de wand van het 

capillair als het ware bedekt wordt met positieve ladingen. Deze aantrekking van kationen 

resulteert bovendien in een toename van positieve potentiaal waardoor meer watermoleculen 

met een geörienteerd dipoolmoment naar de omgeving van de wand aangetrokken worden. 

Zo ontstaat uiteindelijk een dubbellaag (bestaande uit een rigide laag en een diffuse 

dubbellaag) die een potentiaalverschil veroorzaakt aan de interface tussen het silica-

oppervlak en de elektrolytoplossing, de Zeta-potentiaal (ζ) genoemd.  

Als nu een elektrisch veld aangelegd wordt over het capillair zullen de kationen in de 

richting van de kathode migreren. De geconcentreerde kationenlaag dicht bij de wand van 

het capillair vertoont een relatief hoge mobiliteit (geleidingsvermogen) in vergelijking met 

de rest van de runningbuffer en bijgevolg sleuren ze hun gesolvateerde watermoleculen met 

zich mee naar de kathode wat in beweging van de hele oplossing resulteert zoals in Figuur 

II.3 weergegeven is. Op deze manier ontstaat de EOF. 

 

 
Figuur II.3: Elektro-osmotische flow (EOF) (5) 
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De snelheid van de EOF wordt, analoog met [1], gegeven door: 

                 veo = µeo.E                                                             [6] 

   waarin:  veo = snelheid van de EOF (m/s) 

                 µeo= elektro-osmotische mobiliteit (m2/Volt.s) 

                 E = elektrisch veld (Volt/m) 

 

                                                                   ζ.ε 

De elektro-osmotische mobiliteit = µeo = --------   [7] 

                                                                    η 

 waarin: ζ = zeta-potentiaal (V) 

  ε = diëlektrische constante van de buffer  

                η = viscositeit van het medium (Pa.s) 

                    

Omdat de zeta-potentiaal beïnvloed wordt door de pH en de ionensterkte van de oplossing 

zal de elektro-osmotische mobiliteit (µeo) eveneens beïnvloed worden door deze twee 

factoren. 

 

De pH van de runningbuffer beïnvloedt de lading van de wand van het capillair en zal zo zijn 

invloed uitoefenen op de EOF:   

• pH < 1,8: EOF draait om omdat de wand van het capillair positief geladen is 

en dus anionen aantrekt. Deze zullen door de anode aangetrokken worden bij 

aanleggen van een potentiaal doorheen het capillair.  

• 1,8 < pH < 3,5: nagenoeg geen EOF omdat de wand nagenoeg ongeladen is.  

• 3,5 < pH < 7,5: EOF stijgt naarmate de pH stijgt en dus de negatieve ladingen 

op de wand toenemen. 

• pH > 7,5: EOF heeft een nagenoeg constante waarde omdat bijna alle 

silanolgroepen onder de negatieve vorm voorkomen. 

 

Naarmate de ionensterkte van de buffer toeneemt, ontstaat een grotere concentratie aan 

anionen in de runningbuffer. Hierdoor neemt de positieve potentiaal aan de wand van het 
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capillair af en vermindert de interactie van de watermoleculen in de buffer met de kationen 

aan de wand. Dit resulteert in een daling van de EOF. 

 

De additie van bepaalde stoffen aan de runningbuffer kan een reductie of zelfs een eliminatie 

van de EOF veroorzaken. Zo kunnen organische solventen de EOF reduceren terwijl 

bepaalde kationische surfactantia (bv. cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB)) zelfs de 

richting van de EOF kunnen omkeren door aan de wand te adsorberen. 

 

Om de selectiviteit van scheidingsmethoden na te gaan, is het nuttig de grootte van de EOF 

te kennen. De meest praktische methode is het meten van de migratietijd van een neutrale 

marker zoals formamide of benzylalcohol. Beide stoffen vertonen de geschikte 

eigenschappen om als marker te fungeren: wateroplosbaar, neutraliteit over een brede pH-

range, geen adsorptie aan de wand en een voldoende absorptie in het UV-gebied.  

 

Een unieke eigenschap van de EOF in het capillair is het platte profiel van de flow en dit in 

tegenstelling tot een flow ontstaan door een externe pomp (bv. HPLC), welke een laminair of 

parabool profiel heeft (Figuur II.4). De drijfkracht achter de flow in elektrisch aangedreven 

systemen is uniform verdeeld over het capillair waardoor een lagere dispersie van de zones 

optreedt. (2,3,5,6) 

 

 
Figuur II.4: Flowprofielen bekomen met HPLC en CE (5) 

 

II.1.1.3. De apparente elektroforetische mobiliteit 
 
De deeltjes bewegen dus onder invloed van de twee hierboven besproken verschijnselen: de 

elektroforetische mobiliteit (µe) en de EOF. De vectorïele combinatie van deze twee 

resulteert in de waargenomen of apparente elektroforetische mobiliteit (µapp). 
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 µapp = µe + µeo                   [8] 

    waarin:  µapp = apparente elektroforetische mobiliteit 

                   µe     = elektroforetische mobiliteit  

                   µeo   = elektro-osmotische mobiliteit 

 

Wanneer aangenomen wordt dat de wand van het capillair negatief geladen is, de injectie aan 

de anode en de detectie aan de kathode gebeurt, kunnen volgende situaties zich voordoen, 

afhankelijk van de lading van de te bepalen component (Figuur II.5). De migratiesnelheid 

van kationen wordt versterkt door de EOF. Neutrale deeltjes vertonen geen elektroforetische 

beweging en migreren dus naar de kathode met een snelheid gelijk aan de EOF. Anionen 

daarentegen vertonen een elektroforetische mobiliteit die qua richting tegengesteld is aan de 

EOF maar kunnen toch naar de kathode migreren indien de kracht uitgeoefend door de EOF 

groter is dan de aantrekkingskracht door de anode (2,3,6,7). 

 

 
Figuur II.5: Resultante van de elektroforetische 
mobiliteit en de elektro-osmotische mobiliteit bij 
alle mogelijke situaties indien de injectie aan de 
anode gebeurt en de detectie aan de kathode (2) 
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II.1.2. Analytische parameters van CZE 
 

II.1.2.1. Migratietijd 
 
Het is logisch dat de te scheiden componenten verschillende elektroforetische mobiliteiten 

moeten bezitten om gescheiden te kunnen worden door CZE. Met andere woorden, ze 

moeten allemaal een verschillende verblijftijd (t) vertonen nadat ze de afstand vanaf de 

injectieplaats tot de detectieplaats (Ld) afgelegd hebben. Deze afstand is normaal gezien niet 

identiek aan de totale lengte van het capillair (Lt), die de veldsterkte bepaalt voor een 

bepaalde aangelegde spanning:  

 

         V 

 E =  ----   [9] 

          Lt                              

 waarin: E = elektrisch veld (Volt/m) 

  V = aangelegde spanning (Volt) 

  Lt = totale lengte van het capillair (m) 

 

De migratietijd of verblijftijd (t) wordt gegeven door de volgende vergelijking: 

  

         Ld              Ld              Ld . Lt 

 t  = ----- =  -------- = --------- [10] 

                              vapp      µapp.E       µapp.V 

 waarin:  t  = migratietijd (s) 

  vapp = apparente snelheid (m/s) 

  Ld = lengte van het capillair tussen de injectie- en detectieplaats (m) 

  Lt = totale lengte van het capillair (m) 

  µapp = waargenomen elektroforetische mobiliteit (m2/Volt.s) 

  V = aangelegde spanning (Volt) 
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Wanneer het verschil tussen Ld en Lt verwaarloosbaar is, wordt vergelijking [10] 

gereduceerd tot: 

               L2 

 t  =    -------- [11] 

                                 µapp.V 

 

Uit [11] volgt dat de analysetijd verkort kan worden door korte capillairen en hoge 

spanningen te gebruiken. 

 

Vermits vergelijking [10] de apparente mobiliteitsparameter bevat die het effect van elektro-

osmose inhoudt, is voor de bepaling van de elektroforetische mobiliteit uit het 

elektroferogram het meten van t0 (= de  migratietijd van een ongeladen deeltje) noodzakelijk.   

 

            Ld . Lt 

 t0  = ------------ [12] 

                                  µeo.V 

 

Vermits µe = µapp - µeo geldt: 

 

          Ld . Lt              Ld . Lt         Ld . Lt  (t0 − t) 

 µe  = --------- −  -------- = ------------------ [13] 

                                  V. t               V. t0          V. t . t0 

 

(2,6,7) 

 

II.1.2.2. Efficiëntie 
 
Analoog aan de chromatografie wordt de scheidingsefficiëntie bij CZE uitgedrukt door het 

theoretisch plaatgetal N. Algemeen wordt aangenomen dat de axiale diffusie de enige factor 

is die bijdraagt tot piekverbreding.  
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Het plaatgetal N wordt gegeven door: 

            Ld 

 N = --------  [14]   

            H 

 waarin:  N = het theoretisch plaatgetal 

  Ld = lengte van het capillair tussen de injectie- en detectieplaats 

  H = de plaathoogte 

 

Daar                         2 D 

 H = --------  [15]   

            v 

 waarin: D = diffusiecoëfficiënt van de molecule  

  v = migratiesnelheid  

 

wordt                        Ld. v            Ld. µapp.E             µapp. V. Ld 

  N = ----------- = -------------- = ---------------------   [16] 

                          2 D                2 D                       2 D. Lt 

 

Indien we, zoals voorheen veronderstellen dat Ld en Lt nagenoeg aan elkaar gelijk zijn, 

wordt [16]:  

                                 µapp. V 

  N = -----------   [17] 

                          2 D          

 

Uit [17] volgt dat de scheidingsefficiëntie groter zal zijn bij aanleggen van een hogere 

spanning. Dit is logisch vermits een hogere spanning tot een kleinere verblijftijd van de te 

bepalen component in het capillair leidt waardoor minder tijd optreedt om te diffunderen. De 

efficiëntie zal tevens hoger zijn voor grote moleculen gezien hun lagere diffusiecoëfficiënt in 

vergelijking met kleinere moleculen, die een hogere D hebben. 
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Het is niet steeds nodig het theoretisch plaatgetal te berekenen met behulp van de hierboven 

vermelde vergelijkingen daar het eveneens kan afgeleid worden uit een elektroferogram door 

gebruik te maken van één van de volgende vergelijkingen: 

                   t           2 

  N = 16   ------   [18] 

                                w      

 of 

             t           2 

  N = 5,54     -----   [19] 

                                    w1/2      

 

 waarin: t  = migratietijd of de afstand, gemeten op de basislijn tussen het punt van 

injectie en de loodlijn uit het maximum van de bedoelde piek 

  w =  breedte van de piek, gemeten op de basislijn  

  w1/2  =  breedte van de piek, gemeten op halve piekhoogte (1,2,3,6) 

 

II.1.2.3. Resolutie 
 
In CZE wordt de resolutie (Rs) tussen twee pieken berekend met volgende formule: 

 

                                   ∆µapp . N1/2 

  Rs =   ---------------- [20] 

                                4.µapp         

 waarin:  ∆µapp = µapp2 - µapp1  

  µapp = ½ (µapp1 + µapp2)   

   N = theoretisch plaatgetal 

 

Vergelijking [20] toont aan dat de resolutie opgebouwd is uit een selectiviteitsterm                                    

(∆µapp/µapp) en een efficiëntieterm (N). De selectiviteitsterm wordt bepaald door de 

eigenschappen van de te scheiden stoffen en de buffer terwijl de efficiëntieterm in eerste 

instantie afhankelijk is van de gebruikte instrumentatie.  
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Ook hier kan de resolutie tussen twee pieken in een elektroferogram verkregen worden met 

behulp van dezelfde formules als beschreven voor HPLC of gaschromatografie. 

                                   2 (t2 − t1)  

  Rs =   --------------  en t2 > t1 [21] 

                            w1 + w2 

 

of           1,18 (t2 − t1) 

  Rs  =  ----------------  en t2 > t1  [22] 

                          w1/2, 1 + w1/2, 2 

 

waarin:  t1 =  migratietijd van component 1 of de afstand, gemeten op de basislijn 

tussen het punt van injectie en de loodlijn uit het maximum van de piek 

van component 1  

  t2 =  migratietijd van component 2 of de afstand, gemeten op de basislijn 

tussen het punt van injectie en de loodlijn uit het maximum van de piek 

van component 2  

  w1 = breedte van de piek van component 1, gemeten op de basislijn  

  w2 = breedte van de piek van component 2, gemeten op de basislijn  

  w1/2,1  = breedte van de piek van component 1, gemeten op halve piekhoogte  

  w1/2,2 = breedte van de piek van component 2, gemeten op halve piekhoogte 

(1,2,3,6,8) 

 

II.1.3. Effecten die de analytische parameters bij CE beïnvloeden 
 
Verscheidene fenomenen die zowel te wijten zijn aan het principe van de methode als aan de 

gebruikte instrumentatie hebben een nadelige invloed op het scheidend vermogen. Hun 

minimalisatie of uitsluiting is bijgevolg van groot praktisch belang om efficiënte scheidingen 

te waarborgen. 

 

Zoneverbreding in CE is het resultaat van een aantal effecten. Naast de axiale diffusie zijn 

het Joule-effect, diffusie, capillaire wandinteracties en injectie de belangrijkste (3,9).   
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II.1.3.1. Joule-effect 
 
Wanneer een elektrische stroom door een capillair gestuurd wordt, zal de elektrische energie 

gedeeltelijk omgezet worden in warmte. Dit fenomeen wordt het Joule-effect genoemd en de 

ontstane warmte de Joule-warmte. Ten gevolge van deze warmteontwikkeling zal de 

gemiddelde temperatuur in het capillair uniform toenemen.  Vermits de warmte enkel kan 

verdwijnen via de wand van het capillair ontstaat onvermijdelijk een temperatuursgradiënt 

binnenin het capillair. Aangezien bij verhoogde temperatuur de viscositeit van de buffer 

daalt, zullen de moleculen centraal in het capillair sneller migreren dan aan de buitenkant. 

Dit verschijnsel veroorzaakt onvermijdelijk piekverbreding. Daarnaast wordt ook de 

elektroforetische mobiliteit beïnvloed gezien haar temperatuursafhankelijkheid. Extreem 

hoge temperaturen kunnen zelfs de vorming van gasbelletjes in de hand werken. De nodige 

voorzichtigheid is zeker geboden bij de analyse van thermolabiele stoffen.  

 

De warmtegeneratie is recht evenredig met het kwadraat van de veldsterkte, de 

geleidbaarheid en de concentratie van de elektrolyten terwijl het temperatuursverschil tussen 

het midden van het capillair en de wand recht evenredig is met de warmtegeneratie en het 

kwadraat van de binnendiameter van het capillair. Hieruit kan afgeleid worden dat 

hooggeleidende elektrolyten en hoge concentraties de warmteproductie doen toenemen. 

Daarom worden bij voorkeur ionen met een lage geleidbaarheid verkozen boven deze met 

een hoge terwijl smalle capillairen te verkiezen zijn boven bredere omwille van de geringere 

warmteproductie. Bovendien is de warmtespreiding effectiever in smalle capillairen gezien 

de grotere oppervlakte/volumeverhouding. 

    

Het Joule-effect kan eveneens tegengegaan worden door afkoeling (m.b.v. lucht of water) of 

door thermostatiseren. Deze koeling zal niet enkel het Joule-effect reduceren maar ook een 

constante temperatuur van het capillair garanderen (3,9).  

 

II.1.3.2. Diffusie 
 
Diffusie kan gedefinieerd worden als de beweging van een substantie ten gevolge van een 

concentratieverschil van deze substantie tussen twee plaatsen.  
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Er bestaan twee verschillende diffusieprocessen in vloeistoffen: 

• Zelfdiffusie of Browse moleculaire beweging: is het gevolg van kleine fluctuaties in 

thermische energie maar heeft slechts een geringe invloed op de bandbreedte. 

• Wanneer een concentratiegradïent bestaat in een vloeistof zullen moleculen 

bewegen om het concentratieverschil te nivelleren. Dit fenomeen heeft wel een 

grote invloed op de bandbreedte.  

 

Gedurende de migratie verbreedt het profiel van de monsterzone door diffusie. Omdat deze 

plaatsvindt langs de as van het capillair wordt deze diffusie axiaal genoemd in vergelijking 

met de laterale diffusie die dwars over het capillair optreedt en die voornamelijk door 

temperatuurgradiënten veroorzaakt wordt. Omdat de massaflux recht evenredig is met de 

diffusiecoëfficiënt (D) zal de zoneverbreding minder uitgesproken zijn voor moleculen met 

een hoge moleculaire massa dan voor kleinere ionen. Omwille van de 

temperatuursafhankelijkheid van D zal een temperatuursdaling eveneens de zoneverbreding 

reduceren.  

In feite zal iedere poging om diffusie tegen te gaan (vb. door de viscositeit van de oplossing 

te doen stijgen) de mobiliteit van de te scheiden componenten eveneens verminderen. 

Daarom kan diffusie moeilijk uitgesloten worden bij elektroforetische experimenten en dient 

er steeds rekening gehouden te worden met de dispersie van de migratiezones (3,9). 

 

II.1.3.3. Capillaire wandinteracties 
 
Wanneer een vloeibare fase in contact komt met een vaste fase (bij CE de silicawand van het 

capillair) kunnen de moleculen uit de vloeibare fase adsorberen aan de vaste fase. Deze 

adsorptie kan irreversibel zijn maar is meestal reversibel. Reversibele adsorptie veroorzaakt 

zowel piekverbreding als piektailing. Daarnaast verhoogt adsorptie eveneens de retentie en 

vermindert het sterk de scheidingsefficiëntie. Multipele pogingen werden reeds ondernomen 

om dit effect te minimaliseren maar tot op heden bestaat er nog steeds geen universele 

oplossing voor dit probleem.  

Zo werden de silanolgroepen reeds gederivatiseerd om de actieve adsorptiezones te 

reduceren maar een complete deactivatie is nog steeds niet gelukt. Een andere poging 

bestond erin de pH van de buffer zodanig te kiezen dat de te scheiden deeltjes en de wand 

dezelfde lading hadden. Dynamische coating kon bekomen worden door bufferadditieven te 
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gebruiken zodanig dat er competitie ontstaat voor de adsorptieplaatsen. Het probleem kan 

eveneens aangepakt worden door statische coating met polymeren die een beschermende 

laag vormen (3,9).  

 

II.1.3.4. Injectie 
 
De scheidingsefficiëntie wordt beïnvloed door de keuze van de injectieparameters waarbij 

vooral het geïnjecteerde volume een belangrijke rol speelt. Deze parameter moet minimaal 

blijven ten einde de hoge scheidingsefficiëntie te blijven garanderen. Indien onzuiverheden 

bepaald worden, zullen grotere hoeveelheden geïnjecteerd moeten worden. 

De twee voornaamste injectietechnieken zijn elektromigratie en hydrodynamische injectie. 

 

Bij elektromigratie wordt het staal geïntroduceerd door het kortstondig aanleggen van een 

spanning over het capillair (vb. 30 kV gedurende 1 s) terwijl men het ene uiteinde in het 

monster dompelt en het andere in de bufferoplossing. Na vervanging van het monstervial 

door het buffervial wordt de gewenste spanning aangelegd en start de scheiding. Bij deze 

injectietechniek is een combinatie van elektroforese en elektro-osmose verantwoordelijk 

voor de staalopname waardoor het geïnjecteerde staalvolume afhankelijk is van de 

migratiesnelheid van de te injecteren component(en). Dit resulteert in een discriminatie 

tussen ionen met verschillende migratiesnelheid.  

 

Voor de staalintroductie via hydrodynamische flow heeft men een keuze tussen drie 

methoden: hydrostatische introductie, aanleggen van een overdruk ter hoogte van het 

monsterreservoir of een onderdruk (vacuüm) aan het uiteinde van het capillair. De 

hoeveelheid monster die geïnjecteerd wordt, is afhankelijk van de injectietijd, de 

binnendiameter van het capillair, de bufferviscositeit en het drukinterval over het capillair. 

Omdat de aard van de te injecteren componenten het geïnjecteerde staalvolume niet 

beïnvloedt, wordt vooral voor deze injectietechniek geopteerd. 

Voor kwantitatieve bepalingen is het noodzakelijk een inwendige standaard toe te voegen 

om mogelijke verschillen in injectievolume te compenseren (2,3,4).  
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II.1.4. Micellaire elektrokinetische capillaire chromatografie (MEKC) 
 
Zoals in het eerste deel van dit hoofdstuk reeds vermeld, is het scheidingsprincipe van CZE 

gebaseerd op het verschil in elektroforetische mobiliteit waardoor alleen geladen moleculen 

of ionen gescheiden kunnen worden door deze methode. Neutrale moleculen bezitten 

namelijk geen elektroforetische mobiliteit, kunnen onderling niet gescheiden worden en 

migreren met de EOF. Alhoewel CZE een groot scheidend vermogen heeft, is het bijgevolg 

niet toepasbaar voor de scheiding van ongeladen componenten. 

Om deze beperking te verhelpen werd elektrokinetische chromatografie (EKC) ontwikkeld, 

een verzamelnaam voor elektroforetische technieken en chromatografie. Het 

scheidingsprincipe van EKC is hetzelfde als dat van chromatografie maar EKC gebruikt 

elektrokinetische fenomenen om de chromatografie uit te voeren in plaats van een 

vloeistofleverende pomp. Voor chromatografische scheidingen zijn twee fasen nodig 

waartussen de te scheiden stoffen verdeeld kunnen worden: één vaste en één migrerende  

fase. Daar geladen componenten over een elektroforetische mobiliteit beschikken, kunnen ze 

migreren met een snelheid die verschilt van die van de omgevingsvloeistof. Bijgevolg is een 

geladen substantie die de te scheiden componenten kan incorporeren geschikt als een ‘fase’ 

in EKC. Deze elektroforetisch migrerende fase of pseudo-stationaire fase wordt een 

‘separation carrier’ genoemd en in micellaire EKC (MEKC) worden daarvoor meestal 

geladen micellen gebruikt. MEKC heeft voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van 

CE gezorgd want ondertussen is het een scheidingtechniek die niet enkel voor ongeladen 

stoffen gebruikt wordt maar ook toepassing vindt om de selectiviteit van geladen 

componenten te verbeteren (1,3). 

 

II.1.4.1. Scheidingsprincipe 
 
Micellen zijn moleculaire aggregaten van surfactantia of tensio-actieve stoffen, componenten 

met amfifiele eigenschappen. Amfifiele moleculen bezitten zowel een lange hydrofobe, 

apolaire staart als een hydrofiele, polaire kop. 

 

Afhankelijk van de hydrofiele functionele groep onderscheidt men vier klassen: 

• anionische: vb. natriumlaurylsulfaat (SDS) 

• kationische: vb. cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB) 
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• zwitterionische: vb. sulfobetaïne 

• niet-ionische: vb. brij 35 

 

In voldoende lage concentratie (mM) komen de tensio-actieve stoffen in waterig milieu voor 

als geïsoleerde moleculen. Boven een bepaalde concentratie, de zogenaamde kritische 

micellaire concentratie (CMC) aggregeren de tensio-actieve stoffen en vormen ze sferische 

micellen. Deze spontane aggregatie wordt veroorzaakt door de gestegen hydrofobe 

interacties tussen de moleculen bij hogere concentraties. Iedere tensio-actieve stof wordt 

gekenmerkt door een specifieke CMC-waarde. Naast het type tensio-actieve stof is de CMC-

waarde eveneens afhankelijk van externe factoren zoals de temperatuur, ionensterkte en de 

pH van het medium. Bovendien kunnnen organische solventen micellaire systemen 

destabiliseren door de polariteit van het medium te verminderen. Naast de CMC-waarde 

worden de surfactantia ook gekenmerkt door het aggregatienummer (AN), meer bepaald het 

gemiddeld aantal moleculen per micel.  

   

In waterige oplossingen is de micellaire structuur gewoonlijk sferisch maar met hogere 

concentraties kan deze wel eens veranderen. Binnen de sferische structuur zijn de hydrofobe 

staarten naar binnen geörienteerd terwijl de hydrofiele koppen voor het contact met de 

waterige fase zorgen. De diameter van typische micellen ligt in de range van 30-50 ? en 

macroscopisch gedragen moleculaire oplossingen zich als gewone moleculair-disperse 

oplossingen. Micellaire systemen zijn dynamische systemen die altijd in evenwicht zijn met 

de monomeren in de oplossing. Als de concentratie van de tensio-actieve stof in de waterige 

fase verder opgedreven wordt, dan kunnen zowel het aantal micellen als de vorm, grootte en 

structuur significant wijzigen. 

 

Micellen van ionische surfactantia migreren, afhankelijk van hun oppervlaktelading,  

elektroforetisch naar de anode (vb. SDS) of de kathode (CTAB) na aanleggen van een 

elektrisch veld. De EOF loopt in de richting van de kathode wanneer de wand van het 

capillair negatief geladen is (cfr. II.1.1.2). In het geval van een anionische micel zoals een 

SDS-micel zijn de EOF en de elektroforetische mobiliteit van de micel tegengesteld gericht 

maar omdat de elektro-osmotische snelheid hoger is dan de elektroforetische snelheid van de 
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micel vanaf pH 5 migreert de SDS-micel toch naar de kathode met een snelheid die 

overeenkomt met het verschil tussen de elektro-osmotische en elektroforetische snelheden.  

Als de te scheiden stof in het micellair systeem geïntroduceerd wordt, zal het zich verdelen 

tussen de hydrofobe micellaire fase (de zogenaamde pseudo-stationaire fase) en de waterige 

fase met een zekere verdelingscoëfficiënt P die afhankelijk is van de polariteit van de stof. 

Deze verdeling zal de migratiesnelheid bepalen: als de molecule niet geïncorporeerd is in 

een micel maar zich vrij in de bufferfase bevindt, zal het met de snelheid van de EOF 

migreren terwijl het de snelheid van de micel zal vertonen indien het wel geïncorporeerd zit 

in de micel. Op voorwaarde dat het evenwicht tussen de micel en de omliggende waterige 

fase zich voldoende snel instelt, zal de molecule met een snelheid migreren die tussen deze 

twee extremen gelegen is, namelijk de elektro-osmotische snelheid (veo) en de micellaire 

snelheid (vmc). De verschillende solubilisatie in de micellaire fase en de daaruit volgende 

verdeling tussen de traag bewegende micellen en de snel bewegende waterige fase ligt aan 

de basis van de scheiding in MEKC die in Figuuur II.6 weergegeven is.  

 

 
Figuur II.6: Schematische voorstelling van het scheidingsprincipe bij 

MEKC (3) 
 

Ook geladen moleculen kunnen gescheiden worden met MEKC. Stoffen die tegengesteld 

geladen zijn aan de micellen zullen sterk interageren ten gevolge van elektrostatische 

aantrekkingskrachten. Stoffen met dezelfde lading daarentegen zullen zwak interageren 

omwille van de elektrostatische repulsie. Ook de hydrofobiciteit van de geladen 

componenten bepaalt hun affiniteit voor de micellen: hoe hydrofober, hoe groter de affiniteit 

(1,3,7). 
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II.1.4.2. Analytische parameters 
 

II.1.4.2.1. Beschrijving van de migratie m.b.v. de capaciteitsfactor 
 
De verhouding tussen het aantal moleculen dat in de micel geïncorporeerd is en het aantal 

dat zich in de waterige fase bevindt, wordt weergegeven door de capaciteitsfactor k’ 

                                  nmc 

 k’ = --------  [23]   

            naq 

waarin nmc en naq het aantal neutrale moleculen voorstellen dat zich respectievelijk in 

de micellaire en de waterige bufferfase bevindt.  

 

Hieruit volgt dat 1/(1 + k’) overeenstemt met de fractie van de moleculen die zich in de 

waterige bufferfase bevindt omdat  

 

         1                    naq 

 ------------- = --------------  [24]   

     1 + k’           naq  + nmc 

 

Naar analogie kan afgeleid worden dat k’/(1 + k’) overeenstemt met de fractie van de 

moleculen die zich in de micellaire fase bevindt omdat  

 

         k’                   nmc 

 ------------- = --------------  [25]   

     1 + k’           naq  + nmc 

 

De migratiesnelheid van de molecule wordt gegeven door: 

 

             1                     k’ 

 v = --------- veo + ---------- vmc [26]   

         1 + k’             1 + k’ 

 waarin: veo = de elektro-osmotische snelheid  

  vmc = de micellaire snelheid  
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Uit [10] kan afgeleid worden dat  

                                Ld                   

 v = ------ [27]   

         t              

 waarin: Ld = lengte van het capillair tussen de injectie- en detectieplaats 

  t = migratietijd van de molecule 

 

Naar analogie kan gesteld worden dat  

                                  Ld                   

 veo = ------ [28]   

            t0              

 waarin: t0 = migratietijd van een neutrale, niet in een micel geïncorporeerde 

component  

 en 

                                   Ld                   

 vmc = ------ [29]   

            tmc              

 waarin: tmc = migratietijd van de micel 

 

Na substitutie van iedere snelheid uit [26] door [27], [28] en [29] wordt het verband tussen 

de capaciteitsfactor en de migratietijd bekomen: 

 

                1 + k’                     

 t   = ---------------- t0  [30]   

          1 + (t0/tmc)k’              

 

Als de moleculen geen affiniteit vertonen voor de micellen is hun capaciteitsfactor  = 0 en is 

hun migratietijd gelijk aan t0. Als de moleculen daarentegen volledig geïncorporeerd zijn in 

de micellen is hun migratietijd gelijk aan tmc. Voor alle tussengevallen zal de werkelijke 

migratietijd begrepen zijn tussen t0 en tmc (1,3,7,8). 
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II.1.4.2.2. Beschrijving van de migratie m.b.v. de elektroforetische mobiliteit 
 
De voorgaande verklaring werd gegeven vanuit een chromatografisch standpunt. De migratie 

d.m.v. MEKC kan echter ook beschreven worden vanuit elektroforetisch standpunt.  

 

In CZE wordt de waargenomen of apparente elektroforetische mobiliteit (µapp) gegeven door 

(cfr. [8]): µapp = µe + µeo 

    waarin:  µe = elektroforetische mobiliteit  

                   µeo = elektro-osmotische mobiliteit  

 

Wetende dat in MEKC de effectieve elektroforetische mobiliteit (µe) van de neutrale 

moleculen afhankelijk is van hun capaciteitsfactor (k’) en van de elektroforetische mobiliteit 

van de micel (µe,mc) volgens de volgende vergelijking: 

              k’                     

 µe = -------- . µe,mc [31]   

          1 + k’              

 

is de vergelijking voor de apparente elektroforetische mobiliteit van neutrale moleculen in 

MEKC:     

                k’                     

 µapp = -------- . µe,mc + µeo [32]   

            1 + k’              

 waarin: µapp = apparente elektroforetische mobiliteit van neutrale moleculen 

  k’ = capaciteitsfactor 

  µe,mc = elektroforetische mobiliteit van de micellen 

  µeo = elektro-osmotische mobiliteit 

 

In CZE wordt de migratiesnelheid gegeven door: 

  v = (µe + µeo)E [33]  

 waarin: µe= elektroforetische mobiliteit van de ionen 

  µeo = elektro-osmotische mobiliteit 

                 E = elektrisch veld  
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Rekening houdende met de effectieve elektroforetische mobiliteit (µe) van de neutrale 

moleculen wordt de migratiesnelheid van neutrale moleculen in MEKC gegeven door:  

  v = (µe + µeo)E [34]    

 waarin: µe= elektroforetische mobiliteit van de neutrale moleculen 

  µeo = elektro-osmotische mobiliteit 

                 E = elektrisch veld  

(1,3,7). 

 

II.1.4.2.3. Resolutie 
 
De resolutievergelijking voor neutrale moleculen in MEKC is gelijkaardig aan die voor 

conventionele chromatografie met uitzondering van de laatste term. De resolutie is 

afhankelijk van drie termen die verband houden met de efficiëntie, de selectiviteit en 

retentie. De vierde term is uniek voor MEKC en wijst op het bestaan van een elutievenster 

(gedefinieerd als tmc/t0): 

 

                                  N1/2       α − 1         k’2                   1 − t0/tmc 

  Rs =  ------ .  -------- . ----------- . ------------------ [35] 

                          4             α         1 + k’2        1 + (t0/tmc)k’1 

 waarin:  N = theoretisch plaatgetal 

  α = selectiviteit = k’2/k’1 

k’1 en k’2 = capaciteitsfactor van respectievelijk component 1 en 2  

  t0 = migratietijd van een neutrale, niet in een micel geïncorporeerde 

component  

  tmc = migratietijd van de micel 

 

Uit [35] blijkt dat de resolutie in MEKC sterk afhankelijk is van t0/tmc. Om de resolutie te 

doen toenemen is het nuttig t0/tmc te reduceren. Dit kan bereikt worden door de EOF te 

reduceren of zelfs uit te schakelen door organische solventen aan de runningbuffer toe te 

voegen of gecoate capillairen te gebruiken.  
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De capaciteitsfactor voor optimale resolutie kan berekend worden door de volgende 

vergelijking:               

  k’opt = (tmc/t0)1/2   [36] 

 

Terabe heeft afgeleid dat capaciteitsfactoren tussen 1 en 5 aanleiding geven tot een optimale 

resolutie (1,3,6,7,8). 

 

II.1.4.2.4. Efficiëntie 
 
In de vergelijking voor de resolutie [35] komt het theoretisch plaatgetal N voor dat een 

aanduiding geeft van de scheidingsefficiëntie. Een karakteristiek voordeel van MEKC ten 

opzichte van HPLC is zijn hoge efficiëntie. Het plaatgetal dat met MEKC bereikt wordt, kan 

gemakkelijk meer dan tienmaal hoger zijn dan dat met HPLC. 

Bij de bespreking van de efficiëntie bij CZE (cfr. II.1.2.2) werd vermeld dat algemeen 

aangenomen wordt dat axiale diffusie de voornaamste factor is die bijdraagt tot 

piekverbreding. In MEKC is de situatie complexer omwille van de verdeling van de neutrale 

moleculen tussen de micellen en de waterige bufferfase. Axiale diffusie zal nog steeds 

bijdragen tot zoneverbreding maar andere factoren specifiek voor MEKC zullen eveneens 

een rol spelen (vb. de kinetiek van het verdelingsevenwicht).  

De axiale diffusie kan verminderd worden door het aanleggen van een hogere spanning. Dit 

is logisch vermits een hogere spanning tot een kleinere verblijftijd van de oplossing in het 

capillair leidt waardoor minder tijd optreedt om te diffunderen. Waar bij CZE enkel de 

diffusiecoëfficiënt van de te scheiden moleculen in de runningbuffer een rol speelt, moet bij 

MEKC eveneens de effectieve diffusiecoëfficiënt in de micellaire fase in rekening gebracht 

worden. Moleculen met een grote k’-waarde zullen de meeste tijd in de traag diffunderende 

micellen verblijven. Hun migratietijd zal echter groter zijn waardoor ze meer kansen hebben 

om axiaal te diffunderen. Dezelfde redenering kan gevolgd worden bij een verhoging van de 

micellaire concentratie: de moleculen zullen minder lang in de bufferfase vertoeven maar dit 

resulteert dan weer in langere migratietijden.  

De constante uitwisseling van monomeren tussen de micellaire fase en de bufferoplossing 

zorgt ervoor dat de grootte van afzonderlijke micellen continu verandert wat een significante 

invloed heeft op de geschiktheid van het desbetreffend surfactant als pseudostationaire fase 

in MEKC. Het aggregatiegetal (het gemiddeld aantal surfactantmonomeren per micel) 
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beïnvloedt de grootte en vorm van de micellen, die op hun beurt een weerslag hebben op hun 

elektroforetische mobiliteit. Moleculen die interageren met micellen die verschillende 

migratiesnelheden vertonen, kunnen zoneverbreding veroorzaken. Dit effect kan gereduceerd 

worden door de snelheid van micel-monomeer uitwisseling op te drijven omdat dit 

dynamisch proces geneigd is de effecten van verschillende grootte van de micellen ‘uit te 

middelen’. De micellaire concentratie opdrijven en de temperatuur verhogen zijn twee 

manieren om de snelheid van de micel-monomeer uitwisseling in de hand te werken. Spijtig 

genoeg werkt een temperatuursverhoging het Joule-effect in de hand wat nadelig is voor 

zoneverbreding (cfr. II.1.3.1.). Al deze factoren dragen bij tot de totale plaathoogte. Mits een 

ideale balans gevonden wordt tussen de voorwaarden vereist voor een succesvolle scheiding 

en deze welke zoneverbreding minimaliseren, kan een hoge scheidingsefficiëntie bereikt 

worden in MEKC (1,3,8).  

 

II.1.4.3. Manipulatie van de selectiviteit 
 
Verschillende factoren beïnvloeden de selectiviteit van de scheiding in MEKC. Wat hun 

effecten zijn en hoe ze gemodificeerd kunnen worden, wordt in deze paragraaf uiteengezet 

(1,3). 

 

II.1.4.3.1. Effect van de micellaire structuur 
 
(a) Surfactantia 

Tensio-actieve stoffen bezitten een hydrofobe en hydrofiele groep die beiden de selectiviteit 

beïnvloeden. In het algemeen is de hydrofiele of ionische groep belangrijker dan de 

hydrofobe groep met betrekking tot de selectiviteit. De keuze van het surfactant 

karakteriseert de fysicochemische natuur van de micellen. Verschillende micellaire systemen 

zijn bestudeerd maar de bespreking van al deze studies zou ons te ver leiden. Bij de 

bevindingen m.b.t. enkele courant gebruikte systemen wordt toch even stilgestaan gezien 

hun toepassingsgebied. SDS-micellaire systemen zijn zeer stabiel en geschikt voor een groot 

aantal moleculen.  Surfactantia van het SDS-type slaan wel neer met kalium en 

aardalkalimetalen zodat deze kationen vermeden moeten worden als bufferbestanddeel. 

Kleinere anionische surfactantia met kortere alkylketens zoals natriumdecylsulfaat zijn 

minder efficiënt en vertonen een lage retentiereproduceerbaarheid. Het gebruik van 
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surfactantia met langere alkylketens zoals vb. C14 is dan weer gelimiteerd door de geringere 

oplosbaarheid in waterige media.  

Surfactantia zoals cetyltrimethylammoniumchloride (CTAC) zijn bruikbaar voor grotere 

moleculen daar waar de oplosbaarheid in het buffersysteem beperkt is. Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat de migratierichtingen van zowel de EOF als de elektroforetische 

migratie van de kationische micel tegengesteld zijn aan deze in het SDS-systeem. Omwille 

van de adsorptie van CTAC aan de silicawand en de omkering van de lading is de EOF van 

de kathode naar de anode gericht en de elektroforetische migratie van de micel van de anode 

naar de kathode.  

Naast ionische kunnen ook niet-ionische en zwitterionische surfactantia in MEKC gebruikt 

worden. De additie van octylglucoside (niet-ionisch) of CHAPS {3-[(3-

cholamidopropyl)dimethylammonium]-1-propaansulfonaat} (zwitterionisch) vertoonde veel 

voordelen t.o.v. ionische surfactantia. Beide componenten hebben minder invloed op de 

grootte van de EOF en zelfs bij hoge concentraties dragen ze niet bij tot de geleidbaarheid 

van de buffer en beïnvloeden bijgevolg de elektrische stroom en warmtegeneratie niet. 

Tenslotte zijn deze componenten ook gekend omwille van hun stabiliserende invloed op de 

structuur van proteïnen, vooral die van membraanproteïnen. Galzouten, zoals 

natriumcholaat, natriumdeoxycholaat en natriumtaurodeoxycholaat die helicale micellen 

vormen, vertonen een significant verschillende selectiviteit in vergelijking met de 

surfactantia met een alkylketen. Galzouten zijn niet enkel natuurlijke surfactantia maar ze 

zijn ook optisch actief waardoor ze vooral gebruikt worden als chirale selector voor 

enantiomere scheidingen (1,3).  

 
(b) Gemengde micellen 

De gebruikte micel in MEKC kan gemodificeerd worden door een gemengde micel te 

vormen met ionische of niet-ionische surfactantia of door het tegenion te vervangen. Zo 

kunnen het doel en het toepassingsgebied van MEKC verder uitgebreid worden. De 

gemengde micel bestaande uit een ionisch en niet-ionisch surfactant is gewoonlijk groter, 

heeft een lagere ladingsdensiteit op het oppervlak en een lagere elektroforetische mobiliteit 

in vergelijking met de originele ionische micel. Omwille van het gewijzigd oppervlak zal de 

gemengde micel natuurlijk een andere selectiviteit vertonen (1,3). 
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II.1.4.3.2. Effect van de pH 
 
De pH van de buffer is een belangrijke factor om de selectiviteit van ioniseerbare moleculen 

te manipuleren. Zowel de elektroforetische mobiliteit van zwakke zuren en basen als de EOF 

worden erdoor beïnvloed. Een geïoniseerde molecule met dezelfde lading als de micel zal 

hierin minder geïncorporeerd worden dan zijn niet-geïoniseerde vorm. In geval van zuren zal 

een pH-stijging ionisatie in de hand werken waardoor de verdeling naar de anionische micel 

vertraagd zal worden. De verdelingscoëfficiënt, de capaciteitsfactor k’, de migratietijd en de 

selectiviteit kunnen in hoofdzaak veranderd worden door een pH-wijziging in geval van 

ioniseerbare moleculen (1,3). 

 

II.1.4.3.3. Effect van de temperatuur 
 
De temperatuur oefent op verschillende manieren invloed uit op scheidingen. Eerst en vooral 

worden micellen enkel gevormd als de kritisch micellaire temperatuur (zogenaamde Kraft 

temperatuur) overschreden is. Deze temperatuur is afhankelijk van het type surfactant en zijn 

concentratie. In het algemeen veroorzaakt een temperatuursstijging een toename van de 

CMC. De verdelingscoëfficiënt is eveneens temperatuursafhankelijk zodat een 

temperatuursstijging een daling van de verdelingscoëfficiënt veroorzaakt wat in een 

verkorting van de migratietijd resulteert. Deze temperatuursafhankelijkheid van de 

verdelingscoëfficiënt is echter componentspecifiek. De selectiviteitsbeïnvloeding van de 

temperatuur laat zich vooral gelden op het niveau van de migratietijd. Daarom is het voor de 

reproduceerbaarheid van de resultaten essentieel de temperatuur zo constant mogelijk te 

houden (1,3). 

 

II.1.4.3.4. Effect van bufferadditieven 
 
De meest aangewende technieken om de selectiviteit te manipuleren in MEKC zijn het 

gebruik van additieven om de bufferfase te modificeren en de keuze van het surfactant. Tot 

nu toe hebben vier groepen van additieven hun nut bewezen in MEKC: cyclodextrinen, 

ionenpaarreagentia, ureum en organische solventen (1,3). 
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(a) Cyclodextrinen (CD) 

De meeste technieken die CD gebruiken zijn gebaseerd op de capaciteit van CD om 

specifieke moleculen te herkennen die in hun hydrofobische holte passen. Ze zijn vooral 

effectief voor de scheiding van aromatische isomeren en aromatische enantiomeren wiens 

chiraal centrum zich dicht bij de aromatische ring bevindt. Vanuit het MEKC-oogpunt zijn 

CD elektrisch neutraal en hebben geen elektroforetische mobiliteit. Alhoewel de holte van de 

CD hydrofoob is, is het oppervlak hydrofiel en vandaar wordt aangenomen dat CD niet 

geïncorporeerd worden in de micellen. Een surfactantmolecule daarentegen kan wel 

ingesloten worden in de holte van de CD. Het scheidingsprincipe van cyclodextrine-

gemodificeerde MEKC is schematisch voorgesteld in Figuur II.7.  

 
Figuur II.7: Schematische voorstelling van het scheidingsprincipe bij 

cyclodextrine-gemodificeerde MEKC (1)  
 

De te scheiden molecule die ingesloten zit in CD migreert met dezelfde snelheid als de EOF 

omdat de CD zich elektroforetisch als neutrale componenten gedragen. Bijgevolg reduceert 

de additie van de CD de waargenomen verdelingscoëfficiënt en maakt de scheiding van sterk 

hydrofobe moleculen mogelijk die in afwezigheid van de CD bijna volledig in de micel 

geïncorporeerd zouden zijn. De toevoeging van de CD wijzigt dus drastisch de selectiviteit. 

Cyclodextrine-gemodifieerde MEKC is eveneens zeer bruikbaar voor chirale scheidingen 

omwille van de chiraliteit van de CD. Een voordeel is bovendien dat er slechts zeer kleine 

hoeveelheden van de zeer dure CD nodig zijn in vergelijking met vb. RP-HPLC (1,3). 
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(b) Ionenpaarreagentia 

Ionenpaarreagentia worden frequent gebruikt in RP-HPLC voor de scheiding van ionische 

componenten. Er bestaat een essentieel verschil tussen MEKC en RP-HPLC wat de 

scheiding van ionische componenten betreft alhoewel beide technieken overeenkomsten 

vertonen voor de scheiding van niet-ionische componenten. Het verschil is te wijten aan de 

elektrische lading op de micel. Figuur II.8 illustreert schematisch het effect van de additie 

van het tetraalkylammoniumzout aan de SDS-oplossing voor de scheiding van anionische en 

kationische moleculen.   

 
Figuur II.8: Schematische voorstelling van het effect van ionenpaarreagentia 

(tetraalkylammoniumzout) MEKC met SDS-micel (1)  
A) Anionische component 
B) Kationische en zwitterionische component 

 

Een anionische component zoals het carboxylaat zal in afwezigheid van het 

ammoniumzoutadditief niet combineren met de anionische SDS-micel omwille van 

elektrostatische repulsie. Het ammoniumkation zal echter met het carboxylaatanion koppelen 

met vorming van een ionenpaar. De aldus gepaarde ionen zijn elektrisch neutraal en zullen 
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gemakkelijker in de micel geïncorporeerd worden dan de carboxylaatvorm. Een 

concentratiestijging van het ammoniumzout leidt tot een verlenging van de migratietijd. Het 

natriumion op het oppervlak van de SDS-micel zal gedeeltelijk gesubstitueerd worden door 

het ammoniumion waardoor de oppervlakkarakteristieken van de SDS-micel gewijzigd 

worden (Fig. II.8.A). 

Voor kationische moleculen veroorzaakt de additie van het ammoniumzout een verkorting 

van de migratietijd: het ammoniumzout en de kationische molecule treden in competitie om 

met de anionische SDS-micel te combineren waardoor de incorporatie van de kationische 

molecule gereduceerd wordt (Fig. II.8.B). Zwitterionische moleculen bezitten zowel 

anionische als kationische groepen zodat het effect van een ammoniumzout de som is van 

beide hierboven vermelde mechanismen (1,3). 

 

(c) Ureum 

Een hoge ureumconcentratie verhoogt de wateroplosbaarheid van hydrofobe componenten 

en verhindert de vorming van waterstofbindingen in de waterige fase. Verschillende studies 

hebben aangetoond dat ureumadditie aan SDS-oplossingen in een resolutieverbetering 

resulteerde bij de scheiding van hydrofobe componenten (1,3). 

 
(d) Organische solventen 

Met water mengbare organische solventen worden zeer frequent aangewend in RP-HPLC 

om de capaciteitsfactor zo goed mogelijk op de optimale waarde af te stellen aangezien de 

capaciteitsfactor daalt als de concentratie van het organisch solvent in de mobiele fase 

toeneemt. Hetzelfde effect mag verwacht worden in MEKC maar een hoge concentratie van 

het organisch solvent kan wel de micellen vernietigen. Om de capaciteitsfactor in MEKC te 

verminderen kunnen eveneens cyclodextrinen of ureum gebruikt worden voor zeer 

hydrofobe moleculen en ionenpaarreagentia voor ionische moleculen, eerder dan een lage 

concentratie van de micel. Het gebruik van organische solventen kan echter wel bijdragen tot 

een verbetering van de resolutie of een selectiviteitswijziging. In het algemeen reduceert de 

additie van methanol of 2-propanol de snelheid van de EOF en vergroot zo het 

migratietijdsvenster (1,3). 
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In dit hoofdstuk wordt in een eerste deel de gebruikte apparatuur beschreven terwijl in het 

tweede deel aandacht besteed wordt aan de validatie van een analytische methode en de 

bespreking van de verschillende parameters.  
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III.1. Apparatuur  
 
In dit onderzoek werden twee toestellen gebruikt, namelijk een Waters Quanta 4000 en een 

Crystal CE instrument. De algemene beschrijving van beide toestellen wordt hieronder 

vermeld terwijl de methodespecifieke kenmerken (o.a. type en lengte van het gebruikte 

capillair, het gebruikte voltage, enz.) bij de desbetreffende methoden zullen vermeld worden. 

 

III.1.1. Waters Quanta 4000 
 
De Waters Quanta 4000 (Millipore, Milford, USA) is uitgerust met een capillair waarvan de 

totale lengte steeds 7,5 cm meer moet bedragen dan de lengte tot de detector. Deze lengte 

(7,5 cm), meer bepaald de minimumafstand tussen de detectieplaats en de outlet, wordt 

bepaald door de constructie van het toestel.  

De injecties in het capillair gebeurden steeds door overheveling: het staalcompartiment werd 

gedurende een vooraf bepaald aantal seconden ongeveer 10 cm hoger gebracht dan het 

buffercompartiment. 

De detectie gebeurde met behulp van een UV-detector, uitgerust met een 

zinkontladingslamp, voorzien van een filter welke een golflengte van 214 nm selecteert.  

De experimenten werden steeds uitgevoerd bij kamertemperatuur daar dit toestel niet 

gethermostatiseerd kan worden. De piekoppervlakten werden opgetekend met een Hewlett-

Packard Integrator (HP 3396 – Series II, Avondale, USA).  

 

III.1.2. Crystal CE 
 
De Crystal CE (Thermo Capillary Electrophoresis, Franklin, USA) is gekoppeld aan een Dell 

computer met OS/2 als besturingssysteem en waarop PC 1000 software geïnstalleerd is. De 

constructie van dit toestel bepaalt eveneens de lengte van het gebruikte capillair: de totale 

lengte moet steeds 52 cm meer bedragen dan de lengte tot de detector. In vergelijking met de 

Waters Quanta liggen de detectieplaats en de outlet veel verder van elkaar: 52 cm in de 

plaats van 7,5 cm. Dit constructieverschil zal een weerslag hebben op de 

scheidingsvoorwaarden (cfr. hoofdstuk IV). De tray (plaats waar de monsters bewaard 

worden) en het capillair kunnen, in tegenstelling tot de Waters Quanta 4000, wel 
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gethermostatiseerd worden. Doorgaans werd een temperatuur ingesteld van 25 °C voor de 

tray en 30 °C voor het capillair.  

De monsters werden door middel van druk op het capillair gebracht en de detectie gebeurde 

met behulp van een variabele-golflengte UV-detector (Spectra FOCUS detector, Spectra-

Physics, San Jose, California). 

 

III.2. Validatie van een analytische methode 
 

III.2.1. Inleiding 
 
De laatste stap in de ontwikkeling van een analytische methode is de validatie. De 

geschiktheid van de analytische procedure voor het vooropgesteld gebruik moet namelijk 

bewezen worden.  

De volgende definitie van ‘method validation’ geeft duidelijk weer wat met deze term 

bedoeld wordt: 

Method validation consists of documenting the quality of an analytical procedure, by 

establishing adequate requirements for performance criteria, such as accuracy, 

precision, detection limit, etc. and by measuring the values of these criteria (1). 
 

Elke ontwikkelde methode moet principieel getest worden op specificiteit, precisie, 

accuraatheid, lineariteit, detectielimiet, laagst kwantificeerbare hoeveelheid en robuustheid. 

Welke factoren in werkelijkheid nagegaan moeten worden, hangt af het vooropgestelde 

gebruik en is bijgevolg methodeafhankelijk. 

 

Daar verschillende instanties zich bezighouden met het opstellen van richtlijnen m.b.t. 

validatie en de verschillende validatieparameters levert de terminologie dikwijls een 

probleem op. Zo komen de definities niet steeds overeen wat tot verwarring kan leiden. In 

deze studie werden de ICH (the International Committee for Harmonisation) richtlijnen als 

norm gekozen omdat deze organisatie de terminologie in de farmaceutische analyse 

voorschrijft (2). Om misverstanden te vermijden worden de verschillende 

validatieparameters, zoals door de ICH gedefinieerd, hieronder in het kort beschreven. Bij de 

latere bespreking van de validatie van de ontwikkelde methoden zal steeds naar dit 

hoofdstuk verwezen worden (1,2,3,4). 
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III.2.2. Verschillende validatieparameters  
 

III.2.2.1. Specificiteit 
 
Eén van de belangrijkste parameters is zonder enige twijfel de specificiteit van een 

analytische methode. Als er geen zekerheid bestaat over de invloed van potentiële 

interferenties op de methode, hebben de andere validatieparameters geen enkele waarde 

meer. 

De specificiteit wordt gedefinieerd als het vermogen om de identiteit van de te bepalen 

component ondubbelzinnig vast te stellen in aanwezigheid van andere componenten zoals 

onzuiverheden, degradatieproducten en excipiëntia. In eerste instantie moet comigratie met 

structuuranaloge stoffen, onzuiverheden en excipiënta uitgesloten worden zodat er zekerheid 

bestaat dat de gemeten signalen uitsluitend afkomstig zijn van de te bepalen component(en).  

Bij de ontwikkeling van de hierna besproken bepalingsmethoden voor zowel de ACE-

remmers als de ARA-IIs werd vooral de nadruk gelegd op de specificiteit met het oog op de 

scheiding van structuur- en farmacologisch verwante geneesmiddelen. In het ideale geval 

kunnen de ontwikkelde methoden simultaan voor kwalitatieve en kwantitatieve doeleinden 

aangewend worden wat een reductie van het analytisch werk tot gevolg heeft. Om de 

eventuele storende invloed van de excipiëntia na te gaan, werd de gehaltebepaling eveneens 

uitgevoerd op een placebomengsel. Van iedere ontwikkelde methode werd geëist dat de 

begeleidende tabletbestanddelen ofwel geen respons vertoonden of niet interfereerden met de 

te bepalen componenten.  

 

De uiteenlopende terminologie die verschillende instanties soms hanteren, komt vooral tot 

uiting bij deze term. Zo verkiezen sommige organisaties (zoals de IUPAC1 en de AOAC2) de 

term ‘selectiviteit’ boven ‘specificiteit’. Zij aanzien de selectiviteit als de mate waarin een 

methode een welbepaald bestanddeel kan bepalen in aanwezigheid van andere componenten. 

Een methode welke perfect selectief is voor het te bepalen bestanddeel is dan op haar beurt 

specifiek. Specificiteit is daardoor een absolute karakteristiek terwijl de selectiviteit 

geschaald kan worden. In feite kan de specificiteit beschouwd worden als de ultieme 

selectiviteit (4,5). 

                                                                 
1 International Union of Pure and Applied Chemistry 
2 Association of Official Analytical Chemists 
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III.2.2.2. Lineariteit en range van een analytische procedure 
 
Het gebied waarbinnen een rechtstreeks lineair verband bestaat tussen de concentratie en de 

opgetekende respons begrenst de lineariteit van een analytische methode. Herhaaldelijke 

analyse van calibratoren op vijf concentratieniveaus volstaat om de lineariteit te bewijzen. 

De range waarbinnen deze vijf concentraties moeten vallen, is afhankelijk van de toepassing. 

Voor de gehaltebepaling van actieve bestanddelen of een afgewerkt geneesmiddel wordt als 

minimumrange 80% tot 120% van de testconcentratie vooropgesteld. 

 

III.2.2.3. Accuraatheid 
 
De accuraatheid van een analytische methode kan gezien worden als een maat voor de 

systematische fout en kan gedefinieerd worden als het verschil (of de overeenkomst) tussen 

de teruggevonden waarde (of concentratie) en de juiste waarde (of concentratie).  

De accuraatheid kan op verschillende manieren nagegaan worden. Voor een grondstof kan 

de accuraatheid bepaald worden door dezelfde analytische procedure toe te passen op een 

monster met gekende zuiverheid (vb. een gecertificeerd referentiemateriaal). Een andere 

mogelijkheid bestaat erin de resultaten bekomen met de te evalueren methode te vergelijken 

met deze van een tweede, welgekende procedure waarvan de accuraatheid gekend is of 

gedefinieerd (vb. een methode uit de Farmacopee). In geval van de gehaltebepaling van een 

geneesmiddel in een afgewerkte formulatie kunnen ook drie placebomengsels ‘gespiked’ 

worden met gekende hoeveelheden van de te bepalen stof en kan de recovery bepaald 

worden door de gehaltebepaling op deze drie mengsels uit te voeren. De drie ‘spiking levels’ 

moeten respectievelijk 80%, 100% en 120% van de theoretische concentratie bedragen en de 

analyse moet minstens driemaal uitgevoerd worden. Indien de verschillende exipiëntia niet 

voorhanden zijn, mogen eveneens gekende hoeveelheden van de te bepalen stof aan het 

geneesmiddel toegevoegd worden. 

 

III.2.2.4. Precisie 
 
De precisie van een analytische methode is de mate van overeenkomst tussen individuele 

testresultaten wanneer de methode herhaaldelijk toegepast wordt op een homogeen staal. De 



Hoofdstuk III: Apparatuur en validatie van een analytische methode                                                  65 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                               

precisie wordt gewoonlijk uitgedrukt als de standaarddeviatie,  de relatieve standaarddeviatie 

(RSD, in %) of de variatiecoëficiënt (CV, in %) van een reeks metingen. 

 

Men onderscheidt drie soorten precisie: 

(a) Repetabiliteit, ook wel intra−assay of within−day precision genoemd: de analytische 

procedure wordt binnen hetzelfde laboratorium, door dezelfde analist met gebruik van 

dezelfde apparatuur en binnen een kort tijdsbestek (gewoonlijk een dag) uitgevoerd. De 

ICH stipuleert dat ofwel minimum negen bepalingen die de range van de procedure 

omvatten (3 concentraties die driemaal uitgevoerd moeten worden) ofwel minimum zes 

bepalingen bij de 100% testconcentratie vereist zijn. 

(b) Intermediaire precisie, ook wel inter−assay of between−day precision genoemd: de 

analytische procedure wordt binnen hetzelfde laboratorium, door verschillende analisten 

met gebruik van verschillende apparatuur en binnen een groter tijdsbestek (gewoonlijk 

meerdere dagen) uitgevoerd. 

(c) Reproduceerbaarheid: de analytische procedure wordt in verschillende laboratoria 

uitgevoerd, zoals dat het geval is bij een collaboratieve studie.  

 

In deze studie werd de precisie op twee verschillende manieren bepaald. In eerste instantie 

werden dezelfde referentieoplossing en/of te onderzoeken oplossing minstens zesmaal  

geanalyseerd op dezelfde dag waardoor een aanduiding van de instrumentele fout bekomen 

werd. Daarnaast werd de volledige gehaltebepaling minstens zesmaal uitgevoerd op 

hetzelfde vooraf gehomogeniseerde poedermengsel. Hierdoor werd een idee verkregen van 

de precisie tussen de meetresultaten binnen een beperkt tijdsinterval (intra – assay precision) 

uitgevoerd. 

 

III.2.2.5. Detectielimiet (LOD) en laagst kwantificeerbare hoeveelheid (LOQ) 
 
Er zijn verschillende methoden beschikbaar om de minimumconcentratie (van een te bepalen 

component) die nog gedetecteerd (LOD) of gekwantificeerd (LOQ) kan worden, te bepalen. 

In deze studie werden deze parameters d.m.v. de visuele methode nagegaan: stalen met 

gekende concentraties werden geanalyseerd en het minimumlevel werd vastgesteld waarbij 

het bestanddeel nog betrouwbaar kan gedetecteerd worden (LOD) of waarbij het nog 

gekwantificeerd kan worden met aanvaardbare precisie en accuraatheid (LOQ).  
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De twee andere methoden zijn gebaseerd op een calibratiecurve en op vergelijking met een 

blanco of referentie.  

 

III.2.2.6. Robuustheid 
 
De robuustheid van een analysemethode is een maat voor de capaciteit van de methode om 

onveranderd te blijven wanneer kleine, doelbewuste veranderingen aan de werkvoorwaarden 

doorgevoerd worden. Het geeft bijgevolg een aanduiding van de methodebetrouwbaarheid 

bij normaal gebruik. 

Daarom zal bij de optimalisatie van de ontwikkelde methoden de invloed van wijzigingen 

van o.a. de pH, de molariteit van de runningbuffer, enz. nagegaan worden. Daarnaast wordt 

de ontwikkelde methode dikwijls op twee CE toestellen uitgevoerd om de 

transfereerbaarheid te onderzoeken (2,3,4). 
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In de groep van de ACE-remmers is het verantwoord om captopril afzonderlijk te 

bestuderen, niet enkel omwille van zijn afwijkende chemische structuur (sulfydrylgroep) 

maar ook omwille van zijn stabiliteitsproblemen. Deze stabiliteitskwestie beperkt het pH-

gebied waarbinnen de nieuwe methode dient gezocht te worden. Het doel van dit onderzoek 

was het opstellen van een gevalideerde bepalingsmethode voor captopril, zowel kwalitatief 

als kwantitatief. Achtereenvolgens wordt de ontwikkeling, de optimalisatie en de validatie 

van de ontwikkelde bepalingsmethode beschreven. 
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IV.1. Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode 
 

IV.1.1. Literatuuroverzicht 
 
De literatuur vermeldt verschillende methoden voor de analyse van zowel gederivatiseerde 

als ongederivatiseerde thiolen met behulp van capillaire elektroforese. Deze studies hadden 

echter enkel tot doel verscheidene biologisch belangrijke thiol-bevattende componenten 

(zoals glutathion, cysteïne, enz.) te scheiden en besteedden bijgevolg geen aandacht aan 

captopril (1−20). In een beperkt aantal studies, waarin de doelgroep uitgebreid werd naar 

zowel biologisch als farmacologisch belangrijke thiolen, werd captopril wel opgenomen 

(21−24). De condities van deze bestaande methoden waren echter enkel gericht naar de 

scheiding van complexe thiolmengsels en niet naar de bepaling van captopril en zijn 

degradatieproducten. In twee van de vier systemen werd captopril bepaald na derivatisatie 

(21,23) terwijl een derde methode gebaseerd was op capillaire isotachoforese (24). Russell et 

al. slaagden erin captopril en een aantal thiolen te scheiden mits gebruik te maken van een 

zure runningbuffer (0,01 M fosfaatbuffer pH 2,3) en negatief voltage maar omwille van de 

grotendeels ongeladen vorm waarin captopril hier voorkomt zijn deze condities vanuit 

selectiviteitsoogpunt niet geschikt (cfr. IV.1.4.2)(22). 

Daarom focuste deze studie zich specifiek op captopril en werd er naar voorwaarden gezocht 

om dit geneesmiddel zonder derivatisatie en zonder speciale staalvoorbereiding te bepalen. 

 

IV.1.2. Stabiliteit van captopril  
 
Uit de literatuur blijkt dat in waterig midden de thiolfunctie van captopril zowel een auto-

oxidatie als een door metaalionen gekatalyseerde oxidatie kan ondergaan met vorming van 

captopril-disulfide (Figuur IV.1).  

 
Figuur IV.1: Structuurformules van captopril en captopril-disulfide (25) 
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De graad van oxidatie hangt af van de pH en de maximale stabiliteit doet zich voor bij een 

pH kleiner dan 4,0 waardoor de bepalingsmethode in het lagere pH-gebied dient gezocht te 

worden (Figuur IV.2) (26,27).  

 

 
Figuur IV.2: Het pH-snelheidsprofiel voor de 

oxidatie van 0,5 M captopril bij 
50 °C (26) 

 

Daarnaast kunnen anti-oxidantia het reactiemechanisme van de oxidatie verhinderen zodat 

hun gebruik aan te bevelen is. Daartoe werden verschillende wateroplosbare anti-oxidantia 

(ascorbinezuur, natriumsulfiet en natriummetabisulfiet) onderzocht. Ascorbinezuur co-

elueert met captopril-disulfide en is bijgevolg niet bruikbaar. Omwille van de goede 

wateroplosbaarheid en het feit dat er geen interferentie optreedt met captopril en zijn 

degradatieproduct werden de sulfieten als eerste keus anti-oxidantia gekozen. Alhoewel uit 

onderzoek bleek dat de anti-oxiderende werking van zowel Na2S2O5 als van Na2SO3 

vergelijkbaar is m.b.t. de stabiliteit van een captopriloplossing werd Na2S2O5 als anti-oxidans 

verkozen omwille van de geringere invloed op de pH van de runningbuffer. Zo trad bij 

additie van natriumsulfiet aan 100 mM fosfaatbuffer (pH 6,0) een kleine pH-stijging op (tot 

pH 6,20) terwijl additie van natriummetabisulfiet aan dezelfde buffer een verwaarloosbare 

pH-daling veroorzaakte (pH 5,95) door de vorming van het zuurdere NaHSO3. Bij additie 

van sulfieten aan fosfaatbuffers met een lagere molariteit dan 100 mM waren deze pH-

veranderingen meer uitgesproken. 
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Vervolgens werd de benodigde Na2S2O5-concentratie bepaald met het oog op het garanderen 

van de stabiliteit van een captopriloplossing gedurende minstens 24 uur. Daartoe werd in 

functie van de tijd de omzetting naar het disulfide nagegaan van een captopriloplossing (0,5 

mg/ml) in 100 mM fosfaatbuffer (pH 6,0) bij toevoeging van 1 tot 5 mg Na2S2O5 per ml 

buffer. Een concentratie van 2 mg Na2S2O5/ml buffer bleek voldoende bescherming te 

bieden gedurende de vooropgestelde bewaarperiode. 

 

IV.1.3. Chemicaliën, reagentia en oplossingen 
 

IV.1.3.1. Chemicaliën en reagentia 
 
Captopril werd aangekocht bij Sigma (St. Louis, MO, USA) en qua gehalte gecontroleerd 

volgens de monografie van de Europese Farmacopee (28). Het gehalte, berekend op de 

gedroogde grondstof, bedroeg 99,0 % en het massaverlies na drogen 0,127 %. Beide 

resultaten en andere beschreven onderzoeken voldoen aan de normen van de Europese 

Farmacopee en de grondstof kan bijgevolg als referentiestof gebruikt worden.  

Capoten tabletten (25, 50 en 100 mg) afkomstig van Bristol-Myers Squibb (Brussel, 

België) werden gebruikt voor de kwantitatieve bepaling.  

Natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat, dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat en benzoëzuur 

werden geleverd door Merck (Darmstadt, Duitsland), cetyltrimethylammoniumbromide 

(99%), salicylzuur (99%) door Janssen Chimica (Beerse, België), natriummetabisulfiet door 

UCB (Leuven, België) en N-acetyl-L-tyrosine door Sigma (St. Louis, MO, USA). Alle 

gebruikte chemicaliën, reagentia en solventen zijn van pro analysi kwaliteit. 

 

IV.1.3.2. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffers 

Gedurende de ontwikkeling van de methode werden verschillende buffers met 

uiteenlopende pH-waarden en molariteiten gebruikt. Daarenboven werd 2 mg 

natriummetabisulfiet per ml buffer toegevoegd. Deze runningbuffers werden ook als 

solvent gebruikt voor de bereiding van stam-, referentie- en te onderzoeken oplossingen. 

Fosfaatbuffers met verschillende molariteit werden bereid door mengen van wisselende 

volumina natriumdiwaterstoffaatoplossing en dinatriumwaterstoffosfaatoplossing van 
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overeenkomstige molariteit tot de gewenste pH bereikt werd. Voor acetaatbuffers en 

citraatbuffers werd dezelfde procedure gevolgd met gebruik van natriumacetaat en 

azijnzuur of citroenzuur en natriumhydroxide.  

 
(b) Stamoplossing van captopril: 

Weeg nauwkeurig een hoeveelheid referentiestof (captopril) af die ongeveer 

overeenkomt met 75 mg. Los op in 50 ml solvent en verdun tot 100,0 ml met hetzelfde 

oplosmiddel.  

 
(c) Inwendige standaardoplossingen: 

Daar gedurende de ontwikkeling van de bepalingsmethode verschillende inwendige 

standaarden aangewend werden, worden ze afzonderlijk besproken bij de ontwikkeling 

van de desbetreffende methode. 

 
(d) Referentieoplossing voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode: 

Voeg toe aan 10,0 ml stamoplossing, 10,0 ml inwendige standaardoplossing (zie verder)  

en verdun tot 25 ml met solvent. 

 
Alle oplossingen en buffers werden bereid met gedestilleerd water (bekomen uit 

gedeïoniseerd water) en daarna gefiltreerd door een 0,45 µm membraanfilter (Millipore, 

Bedford, USA). 

 

IV.1.4. Ontwikkeling en optimalisatie op een silicacapillair 
 

IV.1.4.1. Praktische uitvoering  
 
De methode werd ontwikkeld op de Waters Quanta 4000, uitgerust met een silicacapillair 

met een totale lengte van 34,5 cm (27 cm tot de detector) en 75 µm ID. De injectie van de 

stalen duurde 10 seconden en een constant voltage van - 13 kV werd aangelegd. Voor de 

bereiding van de runningbuffer, de stam- en de referentieoplossing voor de ontwikkeling en 

optimalisatie van de methode verwijzen we naar IV.1.3. 
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IV.1.4.2. Selectie van het pH-gebied  
 
Zoals reeds vermeld dient de bepalingsmethode voor captopril in het lagere pH-gebied 

gezocht te worden omwille van stabiliteitsproblemen. Toevoeging van natriummetabisulfiet 

(2 mg/ml buffer) als anti-oxidans kan de omzetting tot captopril-disulfide gedurende 

minstens 24 uur verhinderen waardoor het pH-gebied tot maximaal pH 6,5 kan uitgebreid 

worden.  

 

Captopril heeft 2 pKa-waarden nl. 3,7 (carboxylgroep) en 9,8 (thiolgroep) waardoor deze stof 

in het lagere pH-gebied ofwel grotendeels ongeladen (pH < 2,7) ofwel hoofdzakelijk 

negatief geladen (pH > 4,7) is. Het zeer zure pH-gebied kan al meteen uitgesloten worden 

met het oog op het ontwikkelen van een selectieve bepalingsmethode daar alle aanwezige, 

niet-geladen stoffen met de EOF migreren waardoor alle selectiviteit verloren zou gaan. 

Deze vaststelling resulteert automatisch in een vernauwing van het pH-gebied waarbinnen de 

optimale scheiding gezocht moet worden: 4,7 ≤ pH ≤ 6,5. In deze condities is captopril 

overwegend negatief geladen en migreert bijgevolg van de kathode naar de anode terwijl de 

EOF in de omgekeerde richting georiënteerd is. Omwille van de lading van captopril werd er 

geopteerd om, analoog aan sommige methoden vermeld in de literatuur (20,22), aan de 

kathode te injecteren i.p.v. aan de anode. Omwille van de vertragende invloed die de EOF 

uitoefent op de migratie was een korte capillair (34,5 cm totale lengte) onontbeerlijk met het 

oog op het bekomen van bruikbare resultaten.  

 

IV.1.4.3. Selectie van de runningbuffer 
 
In de pH-range 4,7 − 6,5 worden de volgende drie buffers frequent gebruikt: acetaat-, 

fosfaat- en citraatbuffer. Zij werden bijgevolg op hun geschiktheid getest voor de bepaling 

van captopril. Omdat de pH van de runningbuffer, wegens de invloed op de lading van de te 

scheiden stoffen en de EOF, de scheidingsselectiviteit in eerste instantie beïnvloedt, is het 

evident dat deze parameter als allereerste geoptimaliseerd werd. Daartoe werd bij constante 

molariteit (100 mM) van de respectieve buffer de pH gevarieerd waarna de molariteit (bij de 

geoptimaliseerde pH) onder de loep genomen werd.  
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 (a) Acetaatbuffer  

Indien een symmetrische piekvorm van captopril als primaire eis gesteld werd, voldeden 

enkel pH 5,0 en pH 5,5. Niet enkel omwille van de kortere migratietijd maar vooral 

omwille van de betere stabiliteit van captopril werd voor de laagste pH geopteerd. 

De scheiding tussen benzoëzuur (IS) en captopril-disulfide was bepalend voor de 

selectie van de molariteit: uit voorexperimenten weten we dat een basislijnscheiding 

tussen beide componenten verwacht kan worden bij een ∆tr (verschil in relatieve 

migratietijd) van 0,08. Uit Figuur IV.3 kan afgeleid worden dat aan deze voorwaarde 

voldaan is vanaf 100 mM. Hogere concentraties (vb. 125 mM) hadden geen weerslag op 

de scheidingsselectiviteit maar veroorzaakte enkel een stroomsterktetoename wat, 

rekening houdend met het Joule-effect, vermeden moet worden. Kortom, een 100 mM 

acetaatbuffer (pH 5,0) was optimaal. 

 

 
Figuur IV.3: Relatieve migratietijden in functie van de molariteit van de 

runningbuffer. Experimenten werden uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 34,5 cm totale lengte (27 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: natriumacetaatbuffer (pH 
5,0) als runningbuffer en -15 kV.  
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 (b) Fosfaatbuffer. 

Analoog aan de acetaatbuffer waren, qua pieksymmetrie, enkel pH 5,0 en pH 5,5 

geschikt. Bij de eerstgenoemde pH echter waren benzoëzuur en captopril-disulfide niet 

basislijn gescheiden waardoor enkel pH 5,5 overbleef als geschikte pH. 

De molariteit van de fosfaatbuffer beïnvloedde de scheiding in mindere mate: vanaf 75 

mM was volledige basislijnscheiding mogelijk indien een ∆tr van 0,08 als eis gesteld 

werd (Figuur IV.4). Uiteindelijk werd 100 mM verkozen omwille van het sterker 

bufferend vermogen. Zoals reeds vermeld, trad bij toevoegen van natriummetabisulfiet 

als anti-oxidans een lichte pH-daling op die echter verwaarloosbaar was vanaf 100 mM. 

Indien lagere concentraties gebruikt werden, kon de pH te sterk dalen waardoor de 

selectiviteit van de scheiding in gevaar kwam. Kortom, een 100 mM fosfaatbuffer (pH 

5,5) was gunstig. 

 

 
Figuur IV.4: Relatieve migratietijden in functie van de molariteit van de 

runningbuffer. Experimenten werden uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 34,5 cm totale lengte (27 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: natriumfosfaatbuffer (pH 
5,5) als runningbuffer en -13 kV.  
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 (c) Citraatbuffer 

Omwille van basislijnschommelingen die optraden met een 100 mM citraatbuffer werd 

overgestapt op een 50 mM citraatbuffer. Deze ingreep leverde eveneens geen 

verbetering op waardoor deze buffer snel geëlimineerd werd.  

 

Alhoewel er in principe twee buffersystemen bruikbaar waren, werd uiteindelijk een 100 

mM fosfaatbuffer (pH 5,5) boven een 100 mM acetaatbuffer (pH 5,0) verkozen omwille van 

de betere piekspreiding en piekvorm. Een voorbeeldelektroferogram van de geoptimaliseerde 

scheiding is weergegeven in Figuur IV.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur IV.5: Elektroferogram van een mengsel 
van natriummetabisulfiet (1), benzoëzuur (2) en 
captopril (3), uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 34,5 cm totale 
lengte (27 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
5,5) als runningbuffer en -13 kV.  
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IV.1.4.4. Keuze van de inwendige standaard 
 
Bij CE is het gebruik van een inwendige standaard noodzakelijk omwille van variaties in het 

injectievolume bij verschillende analyses van dezelfde oplossing, vooral wanneer het 

monster in het capillair gebracht wordt door overheveling (29). Daarenboven kunnen 

verliezen die tijdens de monsterbehandeling optreden, eveneens gecompenseerd worden wat 

in een precisieverbetering resulteert.  

De ideale inwendige standaard is een zuivere, structuurverwante component die niet enkel 

een gelijkaardig elektroforetisch gedrag vertoont als de te bepalen component maar ook op 

een interferentievrije plaats elueert in het elektroferogram (30).  

In eerste instantie werd l-proline onderzocht maar bij pH 5,5 komt deze stof als zwitterion 

voor, migreert bijgevolg met de EOF en is dus ongeschikt als inwendige standaard. Bij 

gebrek aan een geschikte structuurverwante stof bij het begin van het onderzoek en omwille 

van de goede ervaring met benzoëzuur en salicylzuur als inwendige standaard bij andere 

bepalingen werden beide stoffen getest op hun geschiktheid. Zowel benzoëzuur als 

salicylzuur waren basislijn gescheiden van captopril en zijn degradatieproduct maar omwille 

van de betere wateroplosbaarheid en betere spreiding van de pieken werd uiteindelijk 

benzoëzuur gebruikt in een concentratie van 50 mg per 100 ml runningbuffer. 

 

IV.1.4.5. Organische solventen 
 
Daar organische solventen de polariteit en de viscositeit van de runningbuffer veranderen 

waardoor de EOF en de elektroforetische mobiliteit van de te scheiden stoffen beïnvloed 

kunnen worden, werd hun effect bij dit systeem nagegaan. Omdat Fujiwara en Honda 

aangetoond hadden dat de elektro-osmotische mobiliteit tot ongeveer 70 % van zijn 

oorspronkelijke waarde kon dalen door opdrijven van de methanolconcentratie tot 60% (v/v) 

terwijl het effect op de elektroforetische mobiliteit moeilijk te voorspellen was, opende hun 

additie perspectieven voor een analysetijdverkorting (30). In het algemeen wordt gesteld dat 

zowel methanol als acetonitrile de elektroforetische mobiliteit doen toenemen en verschillen 

in mobiliteit veroorzaken waardoor de resolutie verbeterd zou kunnen worden.   

Methanol en acetonitrile (10% tot 20%) werden aan de runningbuffer (100 mM fosfaatbuffer 

(pH 5,5)) toegevoegd maar dit leverde geen resolutieverbetering op. Integendeel, de 
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migratietijden namen toe en de piekvorm verslechterde (bredere, asymmetrische piekvorm 

voor captopril). Acetonitrile had een meer nadelige invloed dan methanol. 

 

IV.1.4.6. Keuze van de golflengte 
 
Het absorptiespectrum van captopril in de runningbuffer vertoont een absorptiemaximum bij 

215 nm. De Waters Quanta is gekoppeld aan een UV-detector die uitgerust is met een 

zinkontladingslamp, voorzien van een filter welke een golflengte van 214 nm selecteert. Het 

gebruik van 214 nm als detectiegolflengte is bijgevolg verantwoord. 

 

IV.1.4.7. Shift van de migratietijden  
 
Na de specificiteit werd bij de validatie van de methode de lineariteit nagegaan in het 

concentratiegebied 0,08 mg/ml − 0,4 mg/ml. Alhoewel de correlatiecoëfficiënt een 

aanvaardbare waarde had (r2 = 0,9997) viel het op dat in functie van de tijd de migratietijden 

toenamen. Om uitsluitsel te krijgen, werd besloten een zelfde referentieoplossing 

twintigmaal te injecteren en de RSD te berekenen. Deze bedroeg  4,41% wat onaanvaardbaar 

hoog was terwijl de migratietijd van captopril met een vijftal minuten toenam. Deze 

problemen bleken onafhankelijk van de buffer maar eigen aan het systeem te zijn. 

 

Om het capillair in evenwicht te brengen werd bij het begin van de analyses nochtans de 

volgende, algemeen aanvaarde standaardprocedure gevolgd: het capillair eerst spoelen met 

0,1 M NaOH (5 minuten), vervolgens met water (2 minuten), 0,1 M fosforzuur (5 minuten), 

water (2 minuten) en uiteindelijk met de runningbuffer (15 minuten).  Bovendien werden, 

vooraleer de uiteindelijke analyses gestart werden, minstens drie injecties uitgevoerd om te 

verifiëren of de migratietijden stabiel waren en het capillair in evenwicht was. Alhoewel 

deze standaardprocedure in het begin toereikend bleek te zijn om reproduceerbare resultaten 

op te tekenen, viel het toch op dat in functie van de tijd de migratietijden toenamen. Na een 

groot aantal injecties stabiliseerden de migratietijden zich wel met als voornaamste nadelen 

een langere analysetijd en bredere pieken. Het oplossen van dit probleem door verkorten van 

het capillair was onmogelijk aangezien reeds met de minimale lengte werd gewerkt. 

De langzame toename van de EOF in functie van de tijd was waarschijnlijk de oorzaak van 

dit probleem. Aangezien deze van de anode naar de kathode gericht is en wij aan de kathode 
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injecteerden, veroorzaakte de EOF een mobiliteitsvertraging van de te bepalen anionen wat 

uiteindelijk in een verlenging van de migratietijden resulteerde.  

 

Omdat de EOF de analysetijd deed toenemen, was het aan te raden een systeem te zoeken 

waarbij de EOF uitgeschakeld werd. Zoals reeds vermeld in II.1.1.3 wordt bij CZE de 

migratietijd van een component bepaald door de apparente elektroforetische mobiliteit, 

welke de som is van de elektroforetische mobiliteit en de EOF. Als de EOF uitgeschakeld 

wordt, blijft enkel de elektroforetische mobiliteit van de te scheiden stof over als 

determinerende factor. Deze mobiliteit is naar de anode gericht daar captopril negatief 

geladen is zodat een verkorting van de analysetijd verwacht kan worden. 

 

IV.1.5. Ontwikkeling en optimalisatie op een gecoate capillair 
 

IV.1.5.1. Praktische uitvoering 
  
De methode werd ontwikkeld op de Waters Quanta 4000, uitgerust met een CelectTM-N 

capillair met een totale lengte van 34,5 cm (27 cm tot de detector) en 75 µm ID. Alle andere 

voorwaarden zijn dezelfde gebleven (cfr. IV.1.4.1). Voor de bereiding van de runningbuffer, 

de stam- en de referentieoplossing voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode 

verwijzen we naar IV.I.3. 

 

IV.1.5.2. Methodeoverdracht  
 
De EOF kan geëlimineerd worden door een gecoate capillair aan te wenden. In eerste 

instantie werd getracht deze coating ‘ex tempore’ aan te brengen door gebruik te maken van 

trimethylammoniumpropaansulfonaat (AccupureTM Z1- methyl Reagent, Millipore, Milford, 

USA) doch dit bleek niet bruikbaar te zijn t.g.v. basislijnschommelingen en niet-

reproduceerbare scheidingen. Daarom werd vervolgens een gecoate capillair gebruikt, meer 

bepaald een CelectTM-N capillair (Supelco, Bellefonte, USA) met een neutrale, hydrofiele 

coating die de negatief geladen silanolgroepen maskeert.  

 

Omdat de hierboven beschreven methode voor een silicacapillair een goede scheiding 

opleverde, werd ze, op uitzondering van de inwendige standaard (cfr. IV.1.5.3), integraal 
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overgebracht op een CelectTM-N capillair met identieke afmetingen. Dezelfde 

scheidingsselectiviteit werd bekomen maar ten gevolge van de eliminatie van de EOF 

verkortten de migratietijden en verbeterden de piekvormen. Bovendien traden na een drietal 

injecties geen verschuivingen qua migratietijd meer op en bleef de migratietijd gedurende 

minstens twintig injecties constant zodat het vooropgestelde doel bereikt werd. Het enige 

minpunt aan dit systeem waren de kleine basislijnschommelingen die de piekintegratie 

bemoeilijkte bij het zuiverheidsonderzoek omwille van de lage concentraties en bijgevolg de 

precisie nadelig beïnvloedde (cfr. I.5.6). 

 

IV.1.5.3. Keuze van de inwendige standaard 
 
Omdat de methode in eerste instantie integraal overgebracht werd naar het gecoate capillair 

werd aanvankelijk benzoëzuur als inwendige standaard gebruikt. Bij het 

zuiverheidsonderzoek van captopril echter trad geen basislijnscheiding meer op tussen 

benzoëzuur en captopril-disulfide. Ten gevolge van de hoge captoprilconcentratie nam de 

captopril-disulfideconcentratie eveneens toe waardoor piekoverlapping tussen benzoëzuur en 

captopril-disulfide waargenomen werd. Daarom stapten we op salicylzuur over als 

inwendige standaard omwille van de kortere migratietijd in vergelijking met benzoëzuur 

waardoor interferentie met captopril-disulfide vermeden werd. Om de methode-uniformiteit 

te garanderen, werd salicylzuur niet enkel voor het zuiverheidsonderzoek maar ook voor de 

gehaltebepaling aangewend. Een voorbeeldelektroferogram van de geoptimaliseerde 

scheiding is weergegeven in Figuur IV.6.  
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Figuur IV.6: Elektroferogram van een mengsel 
van natriummetabisulfiet (1), salicylzuur (2) en 
captopril (3), uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een gecoate CelectTM-N capillair 
34,5 cm totale lengte (27 cm tot de detector) en 
75 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 5,5) als runningbuffer 
en -13 kV.  
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IV.1.5.4. Validatie van enkele parameters 
 

IV.1.5.4.1. Specificiteit van de methode 
 
Omwille van de basislijnscheiding van captopril, captopril-disulfide en salicylzuur leverde 

deze parameter geen probleem op. 

 

IV.1.5.4.2. Lineariteit van de methode 
 
De lineariteit werd nagegaan in twee concentratiegebieden. Bij het zuiverheidsonderzoek 

worden namelijk kleine hoeveelheden degradatieproducten opgespoord in de grondstof, 

uitgedrukt als captopril waardoor het lage concentratiegebied onderzocht dient te worden. 

Calibratiecurven werden opgetekend en zowel in het concentratiegebied 0,01 mg/ml tot 0,08 

mg/ml (r2 = 0,9994) als in het concentratiegebied 0,08 mg/ml tot 0,4 mg/ml (r2 = 0,9999) 

werd de lineariteit aangetoond. De hoeveelheid salicylzuur werd aangepast aan de gebruikte 

concentratierange. In het lage en hoge concentratiegebied werden respectievelijk 

piekhoogten en piekoppervlakten gebruikt om de data te berekenen. 

 

IV.1.5.4.3. Herhaalbaarheid van de methode 
 
Om de fout op het elektroforetisch systeem na te gaan werd de referentieoplossing voor de 

kwalitatieve analyse zesmaal geïnjecteerd. De RSD bedroeg 1,23%. 

 

IV.1.5.5. Toepassingen 

IV.1.5.5.1. Gehaltebepaling van captopril in Capoten 
 
- Werkvoorwaarden: cfr. IV.I.5.1. 

- Bereiding van de oplossingen:  

Runningbuffer en stamoplossing van captopril: cfr. IV.1.3.2. 

 
Inwendige standaardoplossing: los 50 mg salicylzuur op in 50 ml runningbuffer en 

verdun tot 100 ml met hetzelfde oplosmiddel.  
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Referentieoplossing: voeg toe aan 10,0 ml stamoplossing, 10,0 ml inwendige 

standaardoplossing en verdun tot 25 ml met de runningbuffer.  

 
Te onderzoeken oplossing: bepaal vooraf de totale massa van twintig tabletten en 

bereken hieruit de gemiddelde tabletmassa. Verpulver alle tabletten tot poeder en 

homogeniseer het mengsel. Weeg nauwkeurig een hoeveelheid tabletpoeder af die 

equivalent is met 15 mg captopril. Voeg toe 20,0 ml inwendige standaardoplossing en 

verdun tot 50 ml met de runningbuffer. Meng en centrifugeer bij 20 000 toeren per 

minuut.  

 
- Resultaten: Op de Belgische markt zijn 3 verschillende doseringen van captopril (25 mg, 

50 mg en 100 mg) beschikbaar. Daarom werd de gehaltebepaling uitgevoerd op de drie 

concentraties, meer bepaald Capoten 25 mg, Capoten 50 mg en Capoten 100 mg. 

Vooreerst werd een controle op de gelijkmatigheid van de massa van de tabletten 

uitgevoerd volgens de Europese Farmacopee (28) waaruit bleek dat alle tabletten aan de 

voorgestelde normen voldeden.  

Met behulp van een placebo werd aangetoond dat de aanwezige excipiëntia de bepaling 

niet stoorden: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, lactose en stearinezuuur. De 

resultaten van de kwantitatieve bepaling zijn samengevat in Tabel IV.1.  

 

 

Tabel IV.1: Gehaltebepaling van Capoten tabletten 

 

Te onderzoeken 

substantie 

Theoretische  

hoeveelheid 

(mg/tablet) 

Gevonden  

hoeveelheid 

RSD 

(n=3) 

Capoten 25 mg 25 mg 
25,3 mg ± 0,24 mg 

of 101,3 % 
0,95 % 

Capoten 50 mg 50 mg 
48,8 mg ± 0,25 mg 

of 97,6 % 
0,51 % 

Capoten 100 mg 100 mg 
103,3 mg ± 0,22 mg 

 of 103,3 % 
0,21 % 
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IV.1.5.5.2. Zuiverheidsonderzoek van de grondstof 
 
- Werkvoorwaarden: cfr. IV.I.5.1. 

- Bereiding van de oplossingen:  

Runningbuffer: cfr. IV.1.3.2. 

 
Inwendige standaardoplossing: los 10 mg salicylzuur op in 50 ml runningbuffer en 

verdun tot 100 ml met hetzelfde oplosmiddel.  

 
Referentieoplossingen: de oplossingen bereid om de calibratiecurve in het lage 

concentratiegebied (0,01 mg/ml tot 0,08 mg/ml) op te stellen werden gebruikt. 

 
Te onderzoeken oplossing: weeg nauwkeurig een hoeveelheid grondstof (captopril) af 

die ongeveer overeenkomt met 100 mg. Los op in 10,0 ml inwendige 

standaardoplossing en verdun tot 25 ml met de runningbuffer. 

 
- Resultaten: Met gebruik van salicylzuur als IS werd getracht de zuiverheid van captopril 

te bepalen. Alhoewel de verschillende componenten basislijn gescheiden waren en de 

pieksymmetrie aanvaardbaar was, traden basislijnschommelingen op waardoor een 

nauwkeurige piekintegratie in het gedrang kwam met onbruikbare resultaten als gevolg.  

 
 

IV.1.5.6. Nieuwe probleemstelling 
 
Het gebruik van een gecoate capillair om de EOF uit te schakelen was een goede manier om 

reproduceerbare migratietijden te verzekeren en een reductie van de totale analysetijd te 

verwezenlijken. Het enige minpunt aan dit systeem waren de basislijnschommelingen en 

daaruit voortvloeiende moeilijke piekintegratie bij lage concentraties (zuiverheidsonderzoek) 

waardoor de precisie van de methode in het gedrang kwam. De oplossing voor het ‘oude’ 

probleem leverde m.a.w. een ‘nieuw’ probleem op. 

 

Er moest bijgevolg een andere manier gezocht worden om de EOF uit te schakelen met 

behoud van een stabiele basislijn.  
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IV.1.6. Ontwikkeling en optimalisatie op een silicacapillair met cetyltrimethyl-
ammoniumbromide (CTAB) 

 

IV.1.6.1. Praktische uitvoering  
 
De methode werd ontwikkeld op de Waters Quanta 4000, uitgerust met een silicacapillair 

met een totale lengte van 60 cm (52,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. De injectie van de 

stalen duurde 10 seconden en een constant voltage van - 15 kV werd aangelegd. Om de 

transfereerbaarheid van het systeem te bewijzen werd de gehaltebepaling eveneens 

uitgevoerd op de Crystal CE die uitgerust was met een silicacapillair met een totale lengte 

van 85 cm (33 cm tot de detector) en 75 µm ID. De stalen werden gedurende 5 seconden bij 

een druk van 50 mbar geïnjecteerd, een constant voltage van - 25 kV werd aangelegd en de 

golflengte voor detectie bedroeg 214 nm.  

Voor de bereiding van de buffer (gebruikt als solvent) en de stam- en referentieoplossing 

voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode verwijzen we naar IV.I.3 terwijl de 

runningbufferoplossingen bereid werden met verschillende concentraties aan CTAB. 

 

IV.1.6.2. Invloed van CTAB 
 
In de literatuur wordt de eigenschap van cetyltrimethylammoniumbromide beschreven om, 

afhankelijk van de gebruikte concentratie, de EOF te elimineren en zelfs om te keren (van de 

kathode naar de anode). Vanaf 0,35 mM zou dit kationisch surfactant door adsorptie de 

polariteit van de zetapotentiaal aan de wand van het capillair omkeren waardoor de EOF van 

de kathode naar de anode gericht wordt (30). Zeer lage CTAB-concentraties zijn reeds in 

staat de EOF sterk te reduceren zoals in Figuur IV.7 weergegeven is. Omdat in de 

ontwikkelde methode de EOF uitgeschakeld werd door CTAB nam de apparente mobiliteit 

toe wat in een verkorting van de totale analysetijd resulteerde. 
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Figuur IV.7: Effect van CTAB op de elektro-
osmotische mobiliteit. Experimentele condities: 
silicacapillair 100 cm totale lengte en 75 µm ID 
en 30 kV (30)  

 

IV.1.6.3. Optimalisatie van de CE-condities 
 

IV.1.6.3.1. CTAB-concentratie 
 
Bij het onderzoek naar het effect van CTAB werd initieel de oorspronkelijke silicacapillair 

(34,5 cm totale lengte (27 cm tot de detector)) gebruikt op de Waters Quanta maar omdat 

CTAB zo’n verkorting van de migratietijden veroorzaakte dat de resolutie ontoereikend 

werd, was een langere silicacapillair (60 cm totale lengte (52,5 cm tot de detector)) vereist.  

 

De invloed van CTAB op de scheiding werd geëvalueerd door verschillende CTAB 

concentraties (0,025 mM − 0,5 mM) aan de runningbuffer (100 mM fosfaatbuffer (pH 5,5) 

die 2 mg Na2S2O5/ml buffer bevat) toe te voegen. Onze waarnemingen bevestigden wat in 

Figuur IV.7 voorgesteld is, namelijk dat niet alleen zeer lage CTAB-concentraties een 

spectaculaire invloed hadden op de migratietijd maar ook dat het effect op de EOF niet 

lineair verliep. Zo trad wel een spectaculaire reductie van de analysetijd op van zodra een 

lage concentratie CTAB aan de runningbuffer toegevoegd werd maar eens een bepaalde 

CTAB-concentratie bereikt werd, had verder opdrijven van de concentratie geen significant 

effect meer. Er werd als het ware een bepaald plateau bereikt (Figuur IV.8). 
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Figuur IV.8: Migratietijden in functie van de CTAB-concentratie. 

Experimenten werden uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale lengte (52,5 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 
natriumfosfaatbuffer (pH 5,5) als runningbuffer en -20 kV.  

 

  

Om de transfereerbaarheid van het systeem na te gaan werd de ontwikkelde methode 

eveneens op de Crystal CE uitgevoerd. De condities die op de Waters Quanta 

geoptimaliseerd waren, konden op de Crystal overgedragen worden mits aanpassing van de 

kritische factor, namelijk de CTAB-concentratie. De optimale CTAB-concentratie bleek 

sterk beïnvloed te worden door de totale lengte van het capillair. Ten gevolge van 

constructieverschillen tussen beide toestellen verschilde vooral de minimumafstand tussen 

de detectieplaats en de outlet (7,5 cm voor de Waters en 52 cm voor de Crystal) wat zijn 

weerslag had op de totale lengte van het capillair en de CTAB-concentratie (cfr. Hoofdstuk 

III) (31). Uit voorexperimenten wisten we dat een basislijnscheiding tussen captopril en N-

acetyl-L-tyrosine (IS; cfr. IV.1.6.3.2) op de Waters Quanta verwacht kon worden indien het 

verschil tussen de twee migratietijden minstens 0,25 min bedroeg. Zoals in Figuur IV.9 

weergegeven is, was dit enkel het geval bij gebruik van 0,025 mM CTAB. Aan deze eis 
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werd niet meer voldaan indien hogere concentraties gebruikt werden terwijl 0,025 mM 

CTAB echt de minimumconcentratie was waarbij effect op de EOF waargenomen werd. Op 

de Crystal CE moest een ander tijdsverschil beschouwd worden omwille van de bredere 

pieken ten gevolge van de langere migratietijden (en de langere afmetingen van het 

capillair). Zo was een tijdsverschil van 1,5 min noodzakelijk om een robuuste scheiding te 

waarborgen. Het ideale compromis tussen deze waarde en de totale analysetijd werd bij 

0,045 mM CTAB gevonden.  Twee voorbeeldelektroferogrammen van de geoptimaliseerde 

scheidingen op beide toestellen zijn weergegeven in Figuren IV.10 en IV.11. 

 

 
 

 

 
Figuur IV.9: Migratietijden in functie van de CTAB-concentratie. 

Experimenten werden uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale lengte (52,5 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 
natriumfosfaatbuffer (pH 5,5) als runningbuffer en -15 kV.  
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Figuur IV.10: Elektroferogram van een 
mengsel van natriummetabisulfiet (1), 
captopril (2) en N-acetyl-L-tyrosine (3), 
uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met 
een silicacapillair 60 cm totale lengte (52,5 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 100 
mM natriumfosfaatbuffer (pH 5,5) met 0,025 
mM CTAB als runningbuffer en -15 kV.  
 
 

Figuur IV.11: Elektroferogram van een 
mengsel van natriummetabisulfiet (1), 
captopril (2) en N-acetyl-L-tyrosine (3), 
uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met 
een silicacapillair 85 cm totale lengte (33 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 100 
mM natriumfosfaatbuffer (pH 5,5) met 0,045 
mM CTAB als runningbuffer en -25 kV.  
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IV.1.6.3.2. Keuze van de inwendige standaard 
 
Omdat salicylzuur niet structureel verwant is met captopril werd in dit stadium van de 

methodeontwikkeling naar een meer geschikte inwendige standaard gezocht. Geacetyleerde 

derivaten van de aminozuren proline (N-acetyl-L-proline) en tyrosine (N-acetyl-L-tyrosine) 

elueerden respectievelijk vóór en na captopril. N-acetyl-L-proline was echter minder 

bruikbaar omwille van de interferentie met captopril-disulfide waardoor uiteindelijk N-

acetyl-L-tyrosine weerhouden werd als nieuwe IS.  

Bij het zuiverheidsonderzoek van captopril echter kon N-acetyl-L-tyrosine niet gebruikt 

worden als inwendige standaard: omwille van de hogere concentratie van captopril en de 

daaruit resulterende grote, brede piek was geen basislijnscheiding meer mogelijk tussen 

captopril en N-acetyl-L-tyrosine. Daarom werd als inwendige standaard voor het 

zuiverheidsonderzoek opnieuw een beroep gedaan op salicylzuur daar deze stof vóór 

captopril en het disulfide migreert waardoor piekoverlapping uitgesloten werd. 

 

 

IV.2. Validatie en toepassingen van de bepalingsmethode met CTAB 
 

Omdat de twee ontwikkelde methoden (één op de Waters Quanta en één op de Crystal CE) 

verschilden in de benodigde CTAB-concentratie werden ze beiden afzonderlijk gevalideerd 

op de respectieve toestellen.  

 

IV.2.1. Validatie van de bepalingsmethode 

IV.2.1.1. Lineariteit  
 
Analoog aan het gecoate capillair werd de lineariteit zowel nagegaan in het hoge als in het 

lage concentratiegebied (cfr. IV.1.5.4.2). De detectorresponsen bleken op beide toestellen 

lineair te zijn voor captopril in de concentratiegebieden 0,01 mg/ml tot 0,08 mg/ml 

(zuiverheidsonderzoek) en 0,08 mg/ml tot 0,4 mg/ml (kwantitatieve bepaling). Naargelang 

het beoogde doel werden ofwel N-acetyl-L-tyrosine (gehaltebepaling) ofwel salicylzuur 

(zuiverheidsonderzoek) als inwendige standaard gebruikt. De correlatiecoëfficiënten (r2) op 

de Waters Quanta en de Crystal CE bedroegen voor het lage concentratiegebied 
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respectievelijk 0,9993 en 0,9994 en voor het hoge concentratiegebied respectievelijk 0,9998 

en 0,9997.  

 

IV.2.1.2. Precisie 
 
Om de fout op het elektroforetisch systeem na te gaan werd dezelfde referentieoplossing 

zesmaal geïnjecteerd. De RSD bedroeg 0,43% op de Waters Quanta en 0,67% op de Crystal 

CE. 

 

Voor de controle van de precisie (repetabiliteit) werd de volledige gehaltebepaling zesmaal 

uitgevoerd op hetzelfde gehomogeniseerd poedermengsel. De repetabiliteit werd enkel 

nagegaan op Crystal CE a.d.h.v. Capoten 100 mg. De gemiddelde waarde bedroeg 103,6 

mg ± 1,47 mg wat in een RSD van 1,42 % resulteerde (Tabel IV.2). 

 

Tabel IV.2: Precisie (repetabiliteit)  

 

 Capoten  100 mg 

Bepaling 1 104,2 mg 

Bepaling 2 100,9 mg 

Bepaling 3 104,7 mg 

Bepaling 4 103,5 mg 

Bepaling 5 104,9 mg 

Bepaling 6 103,4 mg 

Gemiddelde waarde 103,6 mg 

Standaarddeviatie 1,47 mg 

RSD 1,42 % 

 

 

De resultaten van de intermediaire precisie, uitgevoerd op de Waters Quanta, zijn 

weergegeven in Tabel IV.3. De vermelde waarden zijn het gemiddelde van drie 

herhaaldelijke injecties. 
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Tabel IV.3: Intermediaire precisie 

 

 Capoten  25 mg Capoten  50 mg Capoten  100 mg 

Dag 1 24,9 mg ± 0,03 mg 50,0 mg ± 0,36 mg 102,9 mg ± 0,77 mg 

Dag 2 25,4 mg ± 0,21 mg 48,9 mg ± 0,16 mg 103,4 mg ± 0,11 mg 

Dag 3 25,3 mg ± 0,34 mg 48,8 mg ± 0,25 mg 103,3 mg ± 0,22 mg 

 

IV.2.1.3. Accuraatheid 
 
Om de accuraatheid te testen, werden aan placebomengsels nauwkeurig afgewogen 

hoeveelheden van de referentiestof toegevoegd, die respectievelijk overeenkomen met 80 %, 

100 % en 120 % van de theoretische hoeveelheid van het actief bestanddeel. De accuraatheid 

werd bepaald aan de hand van het teruggevonden gehalte (recovery). 

Het gebruikte placebomengsel bevatte de niet-actieve stoffen in dezelfde verhouding als in 

het geneesmiddel. Door analyse van het placebomengsel werd aangetoond dat de excipiëntia 

(microkristallijne cellulose, maïszetmeel, lactose en stearinezuuur) geen storende invloed 

uitoefenden op de gehaltebepaling van de onbekenden. De recovery op beide toestellen is 

weergegeven in Tabel IV.4. 

 

Tabel IV.4: Accuraatheid  

 Waters Quanta Crystal CE 

 

g 

placebo 

 

mg 

captopril 

Theoretische  

hoeveelheid 

(mg 

captopril/g) 

Gevonden 

hoeveelheid 

(mg 

captopril/g) 

 

Recovery 

 

RSD 

(n = 3) 

Gevonden 

hoeveelheid 

(mg 

captopril/g) 

 

Recovery 

 

RSD 

(n = 3) 

3,2052 804,1 200,6 202,2 ± 0,74 100,8 % 0,37 % 204,2 ± 1,06 101,8 % 0,52 % 

3,0646 1020,2 249,8 255,0 ± 0,33 102,1 % 0,13 % 252,7 ± 0,91 101,2 % 0,36 % 

2,8029 1207,6 301,1 305,5 ± 0,97 101,5 % 0,32 % 300,3 ± 0,63 99,7 % 0,21 % 
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IV.2.1.4. Specificiteit van de methode 
 
Voor de determinatie van de verwante bestanddelen in de monografie van captopril in de 

Europese Farmacopee (28) wordt het voornaamste degradatieproduct of captopril-disulfide 

in situ gevormd door de additie van 0,05 M jood aan een oplossing van het te onderzoeken 

bestanddeel. Onder deze omstandigheden kan enkel een deel van het actief bestanddeel 

geoxideerd worden (Figuur IV.12−A (zuiver captopril) en IV.12−B (gedeeltelijk 

geoxideerd)). Andere onzuiverheden werden niet vermeld in de monografie maar de som is 

gelimiteerd tot twee per cent, berekend als captopril. 

Uit een complementaire stabiliteitsstudie van captopril onder stresscondities in de 

aanwezigheid van een overmaat jood merkten we op dat de piek van captopril verdween, de 

piek van het disulfide toenam terwijl een supplementaire piek verscheen (Figuur IV.12−C). 

Wanneer een grote overmaat jood toegevoegd werd en de oplossing eveneens opgekookt 

werd, verdween de piek van captopril-disulfide volledig ten gunste van het tweede gevormd 

degradatieproduct (Figuur IV.12−D). Dit bestanddeel werd waarschijnlijk gevormd door 

oxidatie van de thiolfunctie tot een sulfonaat analoog aan de jodometrische bepaling van 

benzylpenicilline (32,33). 

Onder normale bewaringscondities is het weinig waarschijnlijk dat dit product gevormd zou 

worden. De mogelijkheid om de drie bestanddelen (captopril, captopril-disulfide en het 

tweede degradatieproduct) te scheiden, bewijst eens te meer de specificiteit van de 

ontwikkelde methode. 

 

IV.2.1.5. Transfereerbaarheid 
 
Het systeem is transfereerbaar aangezien de hele methode van het ene toestel naar het andere 

overgebracht kan worden. De concentratie van CTAB dient wel aangepast te worden 

omwille van constructieverschillen bij beide toestellen (cfr. IV.1.6.3.1).  
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Figuur IV.12: Illustratie van de methodespecificiteit. Elektroferogram van een captopriloplossing 

waaraan jodium toegevoegd werd in drie verschillende concentraties, uitgevoerd op 
de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale lengte (52,5 cm tot 
de detector) en 75 µm ID. Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 5,5) met 
0,025 mM CTAB als runningbuffer en -15 kV. Pieken: (1) jodide; (2) tweede 
degradatieproduct (waarschijnlijk captoprilsulfonaat); (3) captopril-disulfide en (4) 
captopril. 
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IV.2.2. Toepassingen van de bepalingsmethode 

IV.2.2.1. Gehaltebepaling van Capoten tabletten  
 
- Werkvoorwaarden: cfr. IV.1.6.1. 

- Bereiding van de oplossingen:  

Runningbuffer en stamoplossing van captopril: cfr. IV.1.6.1. en IV.1.3.2 

 
Inwendige standaardoplossing: los 30 mg N-acetyl-L-tyrosine op in 50 ml solvent en 

verdun tot 100 ml met hetzelfde oplosmiddel.  

 
Referentieoplossing: voeg toe aan 10,0 ml stamoplossing, 10,0 ml inwendige 

standaardoplossing en verdun tot 25 ml met solvent.  

 
Te onderzoeken oplossing: bepaal vooraf de totale massa van twintig tabletten en 

bereken hieruit de gemiddelde tabletmassa. Verpulver alle tabletten tot poeder en 

homogeniseer het mengsel. Weeg nauwkeurig een hoeveelheid tabletpoeder af die 

equivalent is met 15 mg captopril. Voeg toe 20,0 ml inwendige standaardoplossing en 

verdun tot 50 ml met solvent. Meng en centrifugeer bij 20 000 toeren per minuut.  

 
- Resultaten: De gehaltebepaling werd op beide toestellen uitgevoerd en de resultaten zijn 

weergegeven in Tabel IV.5. 

 

Tabel IV.5: Gehaltebepaling van Capoten tabletten 

 

 Waters Quanta Crystal CE 

 Gevonden 

hoeveelheid 

(mg captopril/tablet) 

 

% 

 

RSD 

(n = 3) 

Gevonden 

hoeveelheid 

(mg captopril/tablet) 

 

% 

 

RSD 

(n = 3) 

Capoten 25 mg 24,9 ± 0,03 99,6 0,12 % 25,3 ± 0,14 101,2 0,55 % 

Capoten 50 mg 50,0 ± 0,36 100,0 0,72 % 51,1 ± 0,12 102,2 0,24 % 

Capoten 100 mg 102,9 ± 0,77 102,9 0,75 % 100,6 ± 0,70 100,6 0,70 % 
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IV.2.2.2. Zuiverheidsonderzoek van de grondstof 
 
- Werkvoorwaarden: cfr. IV.1.6.1. 

- Bereiding van de oplossingen:  

Runningbuffer en stamoplossing van captopril: cfr. IV.1.6.1. en IV.1.3.2 

 
Inwendige standaardoplossing: los 7 mg salicylzuur op in 50 ml solvent en verdun tot 

100 ml met hetzelfde oplosmiddel.  

 
Referentieoplossing: de oplossingen bereid om de calibratiecurve in het lage 

concentratiegebied (0,01 mg/ml tot 0,08 mg/ml) op te stellen werden gebruikt. 

 
Te onderzoeken oplossing: weeg nauwkeurig een hoeveelheid referentiestof (captopril) 

af die ongeveer overeenkomt met 100 mg. Los op in 10,0 ml inwendige 

standaardoplossing en verdun tot 25 ml met solvent. 

 

- Resultaten: Dezelfde methode als beschreven voor de gehaltebepaling van captopril in 

farmaceutische bereidingen kan eveneens gebruikt worden voor de kwantificatie van de 

degradatieproducten (Figuur IV.13). Enkel N-acetyl-L-tyrosine moet als IS vervangen 

worden door salicylzuur omwille van de interferentie met de piek van captopril (cfr. 

IV.1.6.3.2). Dit onderzoek werd enkel op de Waters Quanta uitgevoerd. 

 

In de monografie van captopril in de Europese Farmacopee wordt het gehalte van de 

verwante bestanddelen uitgedrukt als captopril. Daarom was een calibratiecurve in het 

lage concentratiegebied onontbeerlijk (0,01 mg/ml − 0,08 mg/ml). 

Het procentueel gehalte van captopril-disulfide in de gebruikte referentiestof, uitgedrukt 

als captopril, bedroeg 0,39% terwijl als waarden voor de LOQ en de LOD respectievelijk 

0,25% en 0,15% teruggevonden werden.  

Bij gebruik van de HPLC methode uit de Europese Farmacopee en een detector ingesteld 

op 214 nm om tot een vergelijk te komen met CE (i.p.v. 220 nm zoals voorgeschreven), 

bedroeg het procentueel gehalte van captopril-disulfide, uitgedrukt als captopril, 0,44%. 

Het resultaat met CE is dus vergelijkbaar met dat van de HPLC waaruit kan 

geconcludeerd worden dat CE een alternatief is voor de conventionele HPLC-methode.  
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Figuur IV.13: Elektroferogram van het 
zuiverheidsonderzoek van de grondstof 
captopril, uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale 
lengte (52,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
5,5) met 0,025 mM CTAB als running buffer 
en -15 kV. Pieken: (1) natriummetabisulfiet; 
(2) salicylzuur; (3) captopril-disulfide en (4) 
captopril. 
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IV.3. Conclusie 
 

In de eerste fase van dit onderzoek werd een CZE-methode op een silicacapillair ontwikkeld 

die toeliet captopril en captopril-disulfide op een selectieve manier te bepalen. Omdat tijdens 

de validatie van deze bepalingsmethode duidelijk werd dat er een shift in de migratietijden 

optrad die waarschijnlijk te wijten was aan de toename van de EOF in functie van de tijd 

werd besloten de EOF uit te schakelen. Deze eliminatie werd in eerste instantie 

verwezenlijkt door gebruik te maken van een gecoate capillair. De op een silicacapillair 

geoptimaliseerde CZE-methode werd vervolgens met succes overgedragen op het gecoate 

capillair met behoud van dezelfde scheidingsselectiviteit terwijl reproduceerbare 

migratietijden opgetekend werden. Deze methodeoverdracht had daarenboven een verkorting 

van de totale analysetijd tot gevolg daar de apparente elektroforetische mobiliteit nu enkel 

bepaald werd door de elektroforetische mobiliteit van captopril. Ondanks deze positieve 

resultaten werd van dit systeem afgestapt omwille van de basislijnschommelingen die de 

piekintegratie bij het zuiverheidsonderzoek nadelig beïnvloedde. Om alsnog de EOF uit te 

schakelen werd vervolgens een beroep gedaan op cetyltrimethylammoniumbromide 

(CTAB), een kationische surfactant, dat in staat is de EOF te elimineren en zelfs om te 

keren, afhankelijk van de gebruikte concentratie. Voor de twee in deze studie gebruikte 

toestellen werd, omwille van een constructieverschil, een verschillende CTAB-concentratie 

als optimum geselecteerd om de inwendige standaard, captopril en zijn degradatieproducten 

op een selectieve manier te scheiden binnen een aanvaardbare analysetijd. Beide 

bepalingsmethoden werd vervolgens gevalideerd en toegepast voor kwantitatieve analyse.  

Deze studie illustreert dat CE succesvol aangewend kan worden voor de bepaling van 

captopril en verwante bestanddelen zowel in farmaceutische bereidingen als in grondstoffen. 

Daarom biedt het een goede alternatief voor conventionele HPLC-methoden. 
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de overige ACE-remmers  
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Omwille van de afwijkende structuur van captopril in vergelijking met de andere ACE-

remmers werd voor dit geneesmiddel een afzonderlijke kwalitatieve en kwantitatieve 

bepalingsmethode ontwikkeld (cfr. hoofdstuk IV). Aangezien de overige ACE-remmers een 

meer homogene groep vormen werd nu getracht een gevalideerde, selectieve methode te 

ontwikkelen die toelaat simultaan enalapril (E), lisinopril (L), quinapril (Q), fosinopril (F), 

perindopril (P), ramipril (R), benazepril (B) en cilazapril (C) zowel kwalitatief als 

kwantitatief te bepalen. In een eerste deel wordt de ontwikkeling en optimalisatie van een 

bepalingsmethode beschreven waarna in een tweede deel aandacht besteed wordt aan de 

validatie en toepassing van de ontwikkelde procedure. 
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V.1. Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode 
 

V.1.1. Literatuuroverzicht  
 
Het onderzoek van deze geneesmiddelengroep met behulp van capillaire elektroforese is zeer 

beperkt. Tot op heden zijn er vooral bepalingsmethoden voor de individuele ACE-remmers 

beschikbaar, meer bepaald voor enalapril, lisinopril, fosinopril en cilazapril. Deze studies 

zijn gericht op de bepaling van enalapril (1−3), fosinopril (4), cilazapril (5) en hun 

respectieve degradatieproducten. Voor enalapril (3) en lisinopril (6) werd er eveneens 

onderzoek verricht naar de scheiding van de respectieve rotameren en diastereomeren. 

Slechts in één enkele studie werd recent de scheiding van vier ACE-remmers (lisinopril, 

quinapril, ramipril en benazepril) verwezenlijkt (7) terwijl onze studie acht ACE-remmers 

omvatte (8).  

 

In eerste instantie werd getracht de geschiktheid van de vijf, bij het begin van dit onderzoek 

gepubliceerde systemen voor de individuele ACE-remmers (1,2,3,4,6) te bestuderen in 

functie van het vooropgestelde doel, namelijk de simultane scheiding van de acht ACE-

remmers. Bij deze vijf systemen werden alkalisch reagerende runningbuffers (pH-range 8,25 

tot 9,5) gebruikt, zowel zonder als met additie van natriumdodecylsulfaat (SDS).  Alhoewel 

zonder SDS-additie symmetrische pieken opgetekend werden, comigreerden de 

verschillende componenten ten gevolge van hun gemeenschappelijke negatieve lading (cfr. 

V.1.3.1.2). Het gebruik van SDS beïnvloedde de piekvorm dermate negatief dat de 

selectiviteitsverbetering te niet gedaan werd door de bredere, asymmetrische pieken. 

Daarenboven zijn de meeste ACE-remmers esters die bij een pH hoger dan 8,5 kunnen 

hydrolyseren waardoor stabiliteitsproblemen kunnen optreden bij de hogere pH-waarden die 

in de literatuur vermeld werden. Omwille van deze vaststellingen werd besloten niet verder 

te bouwen op de reeds gepubliceerde systemen maar een totaal nieuwe bepalingsmethode te 

ontwikkelen. 
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V.1.2. Praktische uitvoering 

V.1.2.1. Apparatuur 
 
De methode werd gelijktijdig ontwikkeld op beide toestellen met volgende werkwijzen: 

(a) Waters Quanta: Gedurende de studie werden 2 silicacapillairen met 50 µm ID gebruikt: 

(1) 60 cm totale lengte (52,5 cm tot de detector) en (2) 93 cm totale lengte (85,5 cm tot 

de detector). De injectie van de stalen duurde 10 seconden en een voltage van 20 tot 30 

kV werd aangelegd. 

(b) Crystal CE: Dit toestel was slechts uitgerust met 1 silicacapillair met een totale lengte 

van 85 cm (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. De stalen werden gedurende 5 seconden 

bij een druk van 50 mbar geïnjecteerd, een constant voltage van 30 kV werd aangelegd 

en de golflengte voor detectie bedroeg 214 nm. 

 

V.1.2.2. Chemicaliën en reagentia  
 
Natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat en dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat werden 

geleverd door Merck (Darmstadt, Duitsland), enalaprilmaleaat en lisinopril dihydraat door 

Sigma (St. Louis, MO, USA). Lisinopril dihydraat werd geschonken door MSD (Waterloo, 

België) en Zeneca (Cheshire, Engeland), quinapril-HCl door Parke-Davis (Zaventem, 

België), fosinopril natrium door Bristol-Myers Squibb (Waterloo, België), perindopril t- 

butylamine door Servier (Orléans, Frankrijk), ramipril door Hoechst Marion Roussel 

(Frankfurt am Main, Duitsland), benazepril-HCl door Ciba-Geigy (Bazel, Zwitserland) en 

cilazapril monohydraat door Roche (Bazel, Zwitserland). 

Alle gebruikte chemicaliën, reagentia en solventen zijn van pro analysi kwaliteit. 

 

V.1.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffers 

Gedurende de ontwikkeling van de methode werden fosfaatbuffers met uiteenlopende 

pH-waarden en molariteiten als runningbuffers getest. In de pH-range van 2,0 tot 4,5 

werden wisselende volumina van een fosforzuuroplossing en een 

natriumdiwaterstoffosfaatoplossing van overeenkomstige molariteit gemengd tot de 

gewenste pH werd bereikt terwijl in de pH-range van 4,5 tot 8,5 dezelfde procedure 
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gevolgd werd met gebruik van natriumdiwaterstoffosfaat- en 

dinatriumwaterstoffosfaatoplossingen. Deze runningbuffers werden ook als solvent 

gebruikt voor de bereiding van referentie- en te onderzoeken oplossingen. 

 
(b) Referentieoplossingen voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode: 

Referentieoplossingen van de acht ACE-remmers werden in de corresponderende 

runningbuffer bereid in een concentratie van 100 µg/ml. Ingevolge onvoldoende 

hoeveelheden van de zuivere grondstoffen werden de referentieoplossingen van 

fosinopril, perindopril, ramipril, benazepril en cilazapril bereid uit de commercieel 

beschikbare geneesmiddelen Fosinil (Solvay), Coversyl (Servier), Tritace (Hoechst 

Marion Roussel), Cibacen (Novartis) en Inhibace (Roche) door het tabletpoeder te 

mengen met de corresponderende runningbuffer waarna de suspensies gefiltreerd 

werden.  

 
Alle oplossingen en buffers werden bereid met gedestilleerd water (bekomen uit 

gedeïoniseerd water) en daarna gefiltreerd door een 0,45 µm membraanfilter (Millipore, 

Bedford, USA). 

 

V.1.3. Optimalisatie van de CE condities  
 

V.1.3.1. Capillaire zone elektroforese 

V.1.3.1.1. pKa-waarden van de ACE-remmers en hun relevantie voor de scheiding 
 
Omwille van het amfoteer karakter van de ACE-remmers zal hun retentie in hoge mate 

beïnvloed worden door de pH van de runningbuffer zodat deze factor als eerste onder de 

loep genomen werd. Alle ACE-remmers worden namelijk gekenmerkt door de aanwezigheid 

van een ioniseerbare carbonzure groep waarvan de pKa-waarde zich situeert tussen 2,5 en 4,0 

waardoor buffers met een pH vanaf 5,0 kunnen gebruikt worden. Op uitzondering van 

fosinopril bezitten alle overige ACE-remmers naast deze carbonzure groep eveneens een 

basische aminefunctie waarvan de pKa-waarde tussen de 5,0 en 10,1 varieert. Afhankelijk 

van de pH van het medium zullen de ACE-remmers ofwel overwegend negatief ofwel 

positief geladen zijn. Dit biedt theoretisch de mogelijkheid om zowel een zure als een 

basische runningbuffer te gebruiken.  
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Voor enalapril, cilazapril en lisinopril zijn er pKa-waarden in de literatuur vermeld (3,5,6). 

De pKa-waarden voor de overige componenten werden berekend met ACD/pKa DB (V3,5 

voor Microsoft Windows, ACD/Labs Software; cfr. Tabel V.1). Uit deze tabel blijkt dat de 

pKa-waarden van enalapril, quinapril, fosinopril, perindopril, ramipril, benazepril en 

cilazapril in hetzelfde gebied gelegen zijn. Lisinopril vormt echter een uitzondering omwille 

van de vier pKa-waarden (pKa 2,5 en 4,0 voor de twee carbonzure groepen en pKa 6,7 en 10,1 

voor de primaire en secundaire aminegroep). In principe kan lisinopril dus, afhankelijk van 

de pH van de runningbuffer, in vijf verschillende vormen voorkomen (dikation, kationisch 

zwitterion, zwitterion, anionisch zwitterion of dianion) (6). De overige ACE-remmers, met 

uitzondering van fosinopril, kunnen slechts in drie verschillende vormen bestaan (kation, 

zwitterion of anion). Fosinopril, de enige fosfaatbevattende ACE-remmer zonder basische 

functie (pKa 3,8 ± 0.6), kan uitsluitend in twee verschillende vormen bestaan, ongeladen en 

negatief geladen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat lisinopril en fosinopril zich op een 

verschillende manier zullen gedragen in vergelijking met de overige componenten waardoor 

hun scheiding van de andere ACE-remmers bijgevolg niet veel problemen zal opleveren.  

 
Tabel V.1: pKa-waarden van de ACE-remmers  

pKa-waarde 
ACE-remmer 

Zure functie Basische functie 

Enalapril 
3,0 * 

3,8 ± 0,4 

5,4 * 

5,5 ± 0,4 

Lisinopril 
2,5 *; 4,0 * 

2,2 ± 0,1; 3,8 ± 0,4 

6,7 *; 10,1 * 

7,6 ± 0,4; 10,5 ± 0,1 

Quinapril 3,3 ± 0,4 5,4 ± 0,4 

Fosinopril 3,8 ± 0,6 − 

Perindopril 3,7 ± 0,4 5,7 ± 0,4 

Ramipril 3,7 ± 0,4 5,5 ± 0,4 

Benazepril 3,7 ± 0,1 5,0 ± 0,4 

Cilazapril 
3,3 * 

3,3 ± 0,4 

6,5 * 

5,9 ± 0,2 

* pKa-waarden vermeld in de literatuur (3,5,6) 
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V.1.3.1.2. Selectie van het  pH-gebied 
 
Zoals uit Figuur V.1 afgeleid kan worden, was de keuze van de pH van de runningbuffer een 

kritische factor voor een adequate scheiding gezien de invloed op de migratietijd en 

pieksymmetrie van de ACE-remmers.  

 

 
Figuur V.1: Migratietijden in functie van de pH van de runningbuffer. Experimenten werden 

uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale 
lengte (52,5 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 50 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden als runningbuffer en 25 kV. E, L, 
Q, F, P, R, B en C verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ACE-
remmer. 

 

Beneden pH 2,0 vertonen alle ACE-remmers, op uitzondering van fosinopril, een goede 

pieksymmetrie maar omdat deze zeven componenten allemaal als kation voorkwamen, 

comigreerden ze. Tussen pH 2,0 en 3,5 werd de piekvorm van zowel enalapril en perindopril 

minder symmetrisch terwijl fosinopril niet binnen de 20 minuten gedetecteerd werd. Enkel 

bij pH 3,0 was een basislijnscheiding mogelijk tussen cilazapril, ramipril, lisinopril en 

benazepril of quinapril. Deze pH was bijgevolg enkel geschikt voor vier ACE-remmers. 
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Zoals reeds vermeld, zijn de pKa-waarden van de carbonzure groep van deze vier ACE-

remmers begrepen in de range 2,5 tot 4,0 en het is algemeen bekend dat het grootste 

numerieke mobiliteitsverschil in de pH-range rond de pKa-waarde opgetekend wordt. Tussen 

pH 4,0 en 4,5 daarentegen kwamen de ACE-remmers, afhankelijk van hun respectieve pKa-

waarden grotendeels als zwitterionen voor met lange migratietijden als gevolg. Tussen pH 

5,0 en 8,5 verbeterde de piekvorm van alle ACE-remmers gradueel alhoewel vanaf pH 7,5 

de selectiviteit verminderde. Dit resulteerde uiteindelijk in een inadequate scheiding omdat 

alle componenten als anionen voorkwamen en bijgevolg comigreerden vanaf pH 7,5. De 

pieksymmetrie was echter voor alle ACE-remmers vanaf pH 6,25 aanvaardbaar zodat de pH 

voor een optimale scheiding gezocht moest worden in de range 6,25 tot 7,25. Zelfs onder 

deze pH-voorwaarden echter bleef het onmogelijk om alle acht ACE-remmers te scheiden 

gezien hun gelijkaardige pKa-waarden waardoor er telkens enkele comigreerden.  

 

De resultaten bekomen op beide toestellen waren vergelijkbaar: in de meeste gevallen 

werden dezelfde scheidingen bekomen alhoewel de migratietijden op de Crystal CE iets 

langer waren met bredere pieken als gevolg, waardoor soms ook de basislijnscheiding tussen 

zeer dicht migrerende ACE-remmers wel eens in het gedrang kwam. Deze vaststelling is 

natuurlijk ook het gevolg van de verschillende totale lengte van beide capillairen en daarmee 

samenhangend het constructieverschil tussen beide toestellen (cfr. III.1). Met het oog op het 

verbeteren van de scheiding tussen ramipril, quinapril, benazepril, perindopril en enalapril 

werd de invloed van de lengte van het capillair van naderbij onderzocht. Dit effect werd 

enkel bestudeerd op de Waters Quanta omdat de migratietijden op dit toestel niet alleen 

korter waren maar daarenboven de spanning nog tot 30 kV kon opgedreven worden met de 

bedoeling de migratietijden zo kort mogelijk te houden. Op de Crystal CE daarentegen 

waren de omstandigheden minder geschikt voor deze ingreep omwille van de reeds langere 

migratietijden en bredere piekvormen. Daarenboven werd reeds gewerkt bij 30 kV zodat het 

verder opdrijven van het voltage onmogelijk was. 

 

Naast de pH beïnvloedde de lengte van het capillair ook de scheiding. Bij gebruik van een 

capillair met een totale lengte van 93 cm in plaats van 60 cm werd een basislijnscheiding 

bekomen tussen enerzijds ramipril en enalapril en anderzijds quinapril en enalapril terwijl op 

het kortere capillair dezelfde componenten niet volledig basislijn gescheiden konden 
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worden.  Ook de overige scheidingen verbeterden: tussen benazepril en enalapril trad wel 

nog steeds geen basislijnscheiding op maar de onderlinge scheiding was meer uitgesproken 

terwijl perindopril en enalapril niet meer volledig comigreerden. Het gebruik van een nog 

langere capillair leidde tot een toename van de totale analysetijd en tot bredere pieken 

waardoor er geen selectiviteitsverbetering meer optrad.  

 

Zoals weergegeven in Figuur V.2 werden de optimale condities om het merendeel van deze 

ACE-remmers te scheiden uiteindelijk gevonden bij gebruik van een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 7,0). Onder deze omstandigheden was het mogelijk vijf ACE-

remmers te scheiden, namelijk lisinopril, fosinopril, cilazapril, enalapril, en één uit de 

volgende combinatie: ramipril/quinapril/benazepril/perindopril (Figuur V.3). Zowel 

benazepril en enalapril als perindopril en enalapril konden echter niet volledig gescheiden 

worden onder deze condities. De comigrerende componenten ramipril, quinapril, benazepril 

en perindopril konden in twee groepen onderverdeeld worden: ramipril en quinapril langs de 

ene kant en benazepril en perindopril langs de andere kant.  

 
Figuur V.2: Relatieve migratietijden in functie van de pH in een smal gebied. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 93 cm 
totale lengte (85,5 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden als runningbuffer en 30 kV. E, 
L, Q, F, P, R, B en C verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende 
ACE-remmer. 
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Figuur V.3: Elektroferogrammen van mengsels van verschillende ACE-remmers, uitgevoerd op 

de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 93 cm totale lengte (85,5 cm tot 
de detector) en 50 µm ID. Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) als 
runningbuffer en 30 kV. M: marker (formamide); E, L, Q, F, P, R, B en C 
verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ACE-remmer. 
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Ook voor dit probleem diende een oplossing gezocht te worden. Daartoe werd de migratie 

van de comigrerende ACE-remmers in de pH-range van 6,25 tot 7,25 bestudeerd. Zoals 

afgeleid kan worden uit Figuur V.4, was de grootste kans om deze componenten te scheiden 

gelegen bij pH 6,25. Zo konden de bij pH 7,0 comigrerende ramipril en quinapril wel 

geïdentificeerd worden door een 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,25) als runningbuffer 

te gebruiken (Figuur V.5). Diezelfde buffer is eveneens geschikt om benazepril en 

perindopril te scheiden (Figuur V.5). Onder deze voorwaarden comigreerde benazepril wel 

met enalapril maar perindopril kon gescheiden worden van enalapril (Figuur V.5). Door 

combinatie van beide systemen konden bijgevolg de acht ACE-remmers geïdentificeerd 

worden. 

 

 
Figuur V.4: Relatieve migratietijden in functie van de pH in een smal gebied. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 93 cm 
totale lengte (85,5 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden als runningbuffer en 30 kV. Q, 
P, R en B verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ACE-remmer. 
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Figuur V.5: Elektroferogrammen van mengsels van verschillende ACE-remmers, uitgevoerd op 

de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 93 cm totale lengte (85,5 cm tot 
de detector) en 50 µm ID. Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,25) als 
runningbuffer en 30 kV. M: marker (formamide); E, Q, P, R en B verwijzen naar de 
eerste letter van de corresponderende ACE-remmer. 
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V.1.3.1.3. Invloed van de molariteit 
 
Naast de pH speelde de ionensterkte van de runningbuffer eveneens een belangrijke rol: 

variatie van de molariteit van de natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) tussen 50 en 150 mM leidde 

tot de vaststelling dat de beste scheiding bekomen werd met een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (Figuur V.6). Bij gebruik van een concentratie lager dan 100 mM 

konden bepaalde componenten niet basislijn gescheiden worden terwijl concentraties hoger 

dan 100 mM aanleiding gaven tot langere migratietijden en basislijnschommelingen terwijl 

de selectiviteit onveranderd bleef.  

 
Figuur V.6: Migratietijden in functie van de molariteit van de runningbuffer. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 60 cm 
totale lengte (52,5 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) als runningbuffer en 20 kV. E, L, Q, F, P, R, B en 
C verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ACE-remmer. 

 

V.1.3.1.4. Invloed van organische solventen 
 
In het vorige hoofdstuk werd reeds vermeld dat organische solventen de polariteit en 

viscositeit van de runningbuffer veranderen waardoor zowel de EOF als de elektroforetische 

mobiliteit van de te scheiden stoffen beïnvloed worden wat in een resolutieverbetering kan 

resulteren (10). Daarom werden zowel methanol als acetonitrile in verschillende 

concentraties (0 tot 20 %) aan enkele fosfaatbuffers toegevoegd (pH 2,0; pH 7,0 en pH 8,0). 

Analoog aan de resultaten beschreven bij captopril leverde deze additie geen 
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selectiviteitsverbetering op. Integendeel, langere migratietijden, basislijnschommelingen en 

slechtere piekvormen (vooral voor enalapril en perindopril) waren hiervan het gevolg. 

Acetonitrile had een meer nadelige invloed dan methanol.  

 

Omdat het met CZE niet mogelijk was alle ACE-remmers in één run te scheiden, werden de 

mogelijkheden van MEKC onderzocht.  

 

V.1.3.2. MEKC 

V.1.3.2.1. Invloed van SDS 
 
Omdat SDS als surfactant zeer frequent gebruikt wordt in MEKC, werd de invloed ervan op 

de scheiding van de bestudeerde componenten nagegaan. Daartoe werd SDS toegevoegd aan 

fosfaatbuffers met pH-waarden van 7,0 en 8,0. Analoog aan de waarnemingen vermeld in 

V.1.1. verslechterde de piekvorm (asymmetrische piek en zelfs pieksplitsing) voor enalapril, 

perindopril, ramipril en quinapril indien meer dan 10 mM SDS toegevoegd werd. Dit effect 

bleek bovendien onafhankelijk te zijn van de pH van de runningbuffer. Ten gevolge van 

deze ongunstige piekbeïnvloeding was dit systeem enkel geschikt voor vier ACE-remmers, 

meer bepaald lisinopril, fosinopril, benazepril en cilazapril. Wat de scheidingsselectiviteit 

betrof, veroorzaakte SDS-additie bij pH 8,0 wel degelijk een verbetering: waar alle ACE-

remmers zonder SDS bij pH 8,0 comigreerden, konden nu minstens drie ACE-remmers 

gescheiden worden, meer bepaald lisinopril, fosinopril, benazepril of cilazapril (Figuur V.7). 

Zoals vroeger beschreven (V.1.3.1.2) konden dezelfde componenten gescheiden worden met 

gebruik van een 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0). Onder deze voorwaarden was het 

zelfs mogelijk om vijf ACE-remmers te scheiden zodat SDS-additie geen oplossing voor het 

scheidingsprobleem bood. Daarenboven kon dit surfactant, omwille van de negatieve invloed 

op de pieksymmetrie, niet aangewend worden voor alle ACE-remmers. Simultane additie 

van SDS en organische solventen resulteerde eveneens in asymmetrische pieken en 

basislijnschommelingen. 
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Figuur V.7: Migratietijden in functie van de SDS-concentratie. Experimenten werden 

uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale 
lengte (52,5 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 50 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 8,0) als runningbuffer en 25 kV. L, F, B en C 
verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ACE-remmer. 

 

V.1.3.2.2. Andere surfactantia 
 
In eerste instantie werden galzouten getest op hun bruikbaarheid. Zowel natriumtaurocholaat 

als natriumtaurodeoxycholaat, beiden in een concentratie van 0 tot 100 mM, werden aan een 

natriumfosfaat- en een natriumboraatbuffer (pH 8,0) toegevoegd. De resultaten en conclusie 

met beide galzouten waren gelijklopend aan deze opgetekend met SDS: negatieve 

piekbeïnvloeding van enalapril, perindopril, ramipril en quinapril zodat enkel lisinopril, 

fosinopril en cilazapril of benazepril gescheiden konden worden.  

In de hoop dat niet-ionische surfactantia misschien de oplossing boden, werd het effect van 

Triton-X100 (0,01% tot 0,1%) en Brij 35 (0,001% tot 0,01%) eveneens bestudeerd. Ook dit 

gebruik droeg niet bij tot een scheidingsverbetering. Dezelfde conclusie kon getrokken 

worden indien cyclodextrinen (α-, β-, dimethyl-β- en γ-CD) aan de runningbuffer 

toegevoegd werden. In alle gevallen trad er totaal geen selectiviteitsverbetering op waardoor 

MEKC verlaten werd.  
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Uit de verkregen resultaten blijkt duidelijk dat MEKC het probleem van de scheiding van de 

acht componenten in één run ook niet kon oplossen en dat het zelfs in geen nettoverbetering 

van de scheiding resulteerde in vergelijking met CZE. 

 

V.1.3.3. Keuze van de golflengte 
 
Bij opname van het absorptiespectrum van de verschillende ACE-remmers in de twee 

geselecteerde runningbuffers bleek hun absorptiemaximum tussen 205 en 210 nm gelegen te 

zijn (Tabel V.2). Benazepril is een uitzondering gezien deze stof 2 absorptiemaxima 

vertoont. Zoals reeds vermeld, is de Waters Quanta gekoppeld aan een UV-detector die 

uitgerust is met een zinkontladingslamp, voorzien van een filter welke een golflengte van 

214 nm selecteert waardoor de keuze uiteraard beperkt is. Alhoewel het absorptiemaximum 

van de ACE-remmers niet bij 214 nm gelegen is, kan het gebruik ervan als detectiegolflengte 

toch verantwoord worden gezien de nabijheid van de λmax. 

 

Tabel V.2: λmax van de ACE-remmers in beide runningbuffers 

 

λmax 
ACE-remmer 

100 mM fosfaatbuffer pH 7,0 100 mM fosfaatbuffer pH 6,25 

Enalapril 206 205 

Lisinopril 208 209 

Quinapril 205 205 

Fosinopril 209 206 

Perindopril 208 206 

Ramipril 208 210 

Benazepril 208 / 241 208 / 242 

Cilazapril 208 209 
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V.1.4. Conclusie 
 
De hierboven vermelde resultaten bewijzen dat een combinatie van twee CE-systemen 

noodzakelijk is voor de selectieve identificatie van de acht, structureel verwante ACE-

remmers. In eerste instantie kunnen vijf componenten, meer bepaald lisinopril, fosinopril, 

cilazapril, enalapril en één van de volgende geneesmiddelen in de combinatie 

ramipril/quinapril/benazepril/perindopril gescheiden worden door gebruik te maken van een 

100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0). De comigrerende componenten ramipril, quinapril, 

benazepril en perindopril kunnen op hun beurt geïdentificeerd worden d.m.v. een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 6,25).  

 

 

V.2. Validatie van de bepalingsmethode 
 

V.2.1. Selectie van de methode  
 
In het analytisch luik van het geneesmiddelendossier vormt de kwantitatieve bepaling een 

belangrijk deel bij de controle na bereiding alsook bij het houdbaarheidsonderzoek. Hier 

wordt ook geopteerd een zo selectief mogelijke bepalingsmethode te hanteren. Tot hiertoe 

werd bij de ontwikkeling van deze CZE-methode enkel de nadruk gelegd op de selectiviteit 

met het oog op een kwalitatieve identificatie. Op basis van deze resultaten leek het logisch 

om de bruikbaarheid van de beschreven methoden te onderzoeken voor kwantitatieve 

doeleinden. Omwille van de grootste specificiteit (vijf ACE-remmers) en beste piekvormen 

voor alle andere derivaten werd het systeem met de 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) 

geselecteerd voor de kwantitatieve bepaling van enalapril, lisinopril, quinapril, fosinopril, 

perindopril, ramipril, benazepril en cilazapril in hun corresponderende farmaceutische 

formulatie. Hierbij dient wel toegegeven dat voor enkele ACE-remmers het selectief karakter 

grotendeels verloren gaat.  

Omdat het accent van dit onderzoeksonderdeel verlegd werd van de identificatie naar de 

gehaltebepaling kan overwogen worden een minder lang capillair te gebruiken. Bovendien 

konden, mits  terugval op het kortere capillair, beide toestellen gebruikt worden.  

 

De beschikbaarheid van de zuivere referentiestoffen was een belangrijk probleem bij de 

uitvoering van deze studie. Momenteel zijn enkel enalaprilmaleaat en lisinopril in de handel 
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verkrijgbaar. De andere ACE-remmers werden ons door de desbetreffende farmaceutische 

firma’s ter beschikking gesteld doch meestal in kleine of onvoldoende hoeveelheid. Hierdoor 

werden niet steeds alle validatieparameters onderzocht voor elk geneesmiddel.  

 

V.2.2. Praktische uitvoering 

V.2.2.1. Apparatuur 
 
De validatie van de methode werd uitgevoerd op de Crystal CE omwille van de gevoeligere 

detectie en betere piekintegratie (cfr. V.1.2.1). Om de transfereerbaarheid van het systeem te 

bewijzen werd de gehaltebepaling eveneens uitgevoerd op de Waters Quanta. Voor het laatst 

genoemde toestel werd een silicacapillair met een totale lengte van 60 cm (52,5 cm tot de 

detector) en 50 µm ID gebruikt terwijl een constant voltage van 25 kV aangelegd werd.  

 

V.2.2.2. Chemicaliën en reagentia 
 
De commercieel beschikbare geneesmiddelen Renitec 20 mg (MSD), Zestril 20 (Zeneca), 

Accupril 20 mg (Parke-Davis), Fosinil (Solvay), Coversyl (Servier), Tritace (Hoechst 

Marion Roussel), Cibacen (Novartis) en Inhibace (Roche) werden gebruikt voor de 

kwantitatieve bepaling. Voor de overige chemicaliën en reagentia verwijzen we naar sectie 

V.1.2.2.  

 

V.2.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffer: cfr. V.1.2.3. 

 
(b) Referentieoplossingen: werden bereid door een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid van 

de corresponderende referentiestof op te lossen in de runningbuffer en te verdunnen tot 

50,0 ml met hetzelfde oplosmiddel (Tabel V.3). Aan 8,0 ml van deze oplossing werd 5,0 

ml inwendige standaardoplossing (zie verder) toegevoegd waarna verdund werd tot 15 

ml met de runningbuffer.  

 
(c) Inwendige standaardoplossingen: werden bereid door een geschikte hoeveelheid van de 

geselecteerde component af te wegen, op te lossen in de runningbuffer en te verdunnen 

tot 50 ml met hetzelfde oplosmiddel (Tabel V.4). 
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(d) Te onderzoeken oplossing: Vooraf wordt de totale massa van twintig tabletten bepaald en 

hieruit de gemiddelde tabletmassa berekend. Alle tabletten worden tot poeder gebracht 

en gehomogeniseerd. Aan een geschikte hoeveelheid tabletpoeder werd 5,0 ml inwendige 

standaardoplossing toegevoegd waarna verdund werd tot 15 ml met runningbuffer (Tabel 

V.4). Een aliquot gedeelte werd gecentrifugeerd bij 20 000 toeren per minuut.  

 

 

Tabel V.3: Referentieoplossingen voor de kwantitatieve bepaling       

 

 

Referentiestof 
Referentieoplossing 

(mg/50 ml) 

Verdunde 

referentieoplossing 

(mg/ml) 

Enalaprilmaleaat ± 175 ± 1,87 

Lisinopril dihydraat ± 250 ± 2,67 

Quinapril-HCl ± 60 ± 0,64 

Fosinopril natrium ± 150 ± 1,60 

Perindopril t-butylamine ± 125 ± 1,33 

Ramipril ± 150 ± 1,60 

Benazepril-HCl ± 60 ± 0,64 

Cilazapril monohydraat ± 60 ± 0,64 
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Tabel V.4: Bereiding van de te onderzoeken oplossing voor de kwantitatieve bepaling 

 

  

 

Gemiddelde 

tabletmassa 

 

Te 

onderzoeken 

oplossing 

(mg poeder 

/15ml) 

 

Inwendige 

standaard- 

oplossing  

(mg/ml) 

 

Verdunde, te 

onderzoeken 

oplossing  

(mg actief 

bestanddeel/ml) 

Enalapril  [Renitec ] 

20 mg – tabletten 
203,9 mg ± 254 mg 

Lisinopril.2H2O: 

5 mg 
± 1,66 

Lisinopril [Zestril] 

20 mg – tabletten 
226,6 mg ± 400 mg 

Enalapril maleaat: 

5 mg 
± 2,35 

Quinapril [Accupril] 

20 mg – tabletten 
208,0 mg ± 83 mg 

Lisinopril.2H2O: 

5 mg 
± 0,53 

Fosinopril [Fosinil] 

20 mg – tabletten 
201,2 mg ± 200 mg 

Quinapril-HCl: 

2,5 mg 
± 1,33 

Perindopril [Coversyl] 

4 mg – tabletten 
90 mg ± 270 mg 

Lisinopril.2H2O: 

5 mg 
± 0,80 

Ramipril [Tritace] 

5 mg − tabletten 
102,1 mg ± 408 mg 

Lisinopril.2H2O: 

5 mg 
± 1,33 

Benazepril [Cibacen] 

10 mg – tabletten 
186,7 mg ± 150 mg 

Lisinopril.2H2O: 

5 mg 
± 0,54 

Cilazapril [Inhibace] 

5 mg – tabletten 
204,6 mg ± 409 mg 

Lisinopril.2H2O: 

5 mg 
± 0,67 

 

V.2.3. Selectie van de inwendige standaard 
 
De inwendige standaard werd geselecteerd op basis van de component die onderzocht werd 

(Tabel V.5). Lisinopril dihydraat werd meestal als IS gekozen omwille van de 

basislijnscheiding met al de overige ACE-remmers en de beschikbaarheid ervan als 

bulkproduct. Alhoewel voor de bepaling van lisinopril logischerwijs elke andere ACE-
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remmer gebruikt kon worden, werd enalapril verkozen omdat deze component eveneens 

commercieel beschikbaar was. 

 

Tabel V.5: Selectie van de inwendige standaard 

 

Te onderzoeken ACE-remmer Geschikte inwendige standaard 

Enalapril 

Lisinopril 

Fosinopril 

Cilazapril 

Ramipril 

Quinapril 

Lisinopril Alle overige ACE-remmers 

Quinapril 

Lisinopril 

Fosinopril 

Enalapril 

Fosinopril 

Lisinopril 

Quinapril 

Ramipril 

Benazepril 

Enalapril 

Perindopril 
Lisinopril 

Fosinopril 

Ramipril 
Lisinopril 

Fosinopril 

Benazepril 
Lisinopril 

Fosinopril 

Cilazapril 
Lisinopril 

Enalapril 
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V.2.4. Validatie van de bepalingsmethode 

V.2.4.1. Lineariteit  
 
De detectorresponsen bleken voor de verschillende ACE-remmers lineair te zijn in de 

concentratiegebieden zoals vermeld in Tabel V.6. De hoeveelheid inwendige standaard werd 

aangepast aan de gebruikte concentratierange.  

 

Tabel V.6: Lineariteit 

 

 Concentratierange 

 

Correlatie- 

Coëfficiënt (r2) 

Enalapril maleaat 
0,02 mg –  0,47 mg/ml 

0,47 mg –  2,35 mg/ml 

0,9999 

0,9999 

Lisinopril dihydraat 
0,03 mg –  0,67 mg/ml 

0,67 mg –  3,35 mg/ml 

0,9999 

0,9999 

Quinapril-HCl 
0,01 mg –  0,20 mg/ml 

0,16 mg –  0,80 mg/ml 

0,9999 

0,9994 

Fosinopril natrium 
0,02 mg –  0,36 mg/ml 

0,40 mg –  2,00 mg/ml 

0,9999 

0,9993 

Perindopril t-butylamine 
0,02 mg –  0,33 mg/ml 

0,33 mg –  1,67 mg/ml 

0,9996 

0,9998 

Ramipril 
0,10 mg − 0,50 mg/ml 

0,40 mg − 2,00 mg/ml 

0,9999 

0,9999 

Benazepril-HCl 
0,01 mg –  0,20 mg/ml 

0,16 mg − 0,80 mg/ml 

0,9999 

0,9994 

Cilazapril monohydraat 
0,04 mg –  0,20 mg/ml 

0,16 mg –  0,80 mg/ml 

0,9997 

0,9997 
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V.2.4.2. Precisie 
 
Om de fout op het elektroforetisch systeem na te gaan werd dezelfde referentieoplossing 

tienmaal geïnjecteerd (Tabel V.7).  

 

Tabel V.7: Herhaalbaarheid van 10 opeenvolgende injecties van dezelfde oplossing  

 

Te onderzoeken oplossing RSD 

(n=10) 

Enalaprilmaleaat 0,70 % 

Lisinopril.2H2O 1,09 % 

Quinapril-HCl 0,68 % 

Fosinopril natrium 0,53 % 

Perindopril t-butylamine 0,27 % 

Ramipril 0,52 % 

Benazepril-HCl 0,38 % 

Cilazapril monohydraat 0,41 % 

 

Om de precisie (repetabiliteit) na te gaan, werd de volledige gehaltebepaling zesmaal 

uitgevoerd onder dezelfde condities, door dezelfde analist en op dezelfde dag. Telkens 

werden afzonderlijke bepalingen op een gehomogeniseerd poedermengsel van de tabletten 

uitgevoerd. De gemiddelde waarde en de RSD zijn in Tabel V.8 samengevat.  
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Tabel V.8: Precisie (repetabiliteit)  

 

Te onderzoeken 

Substantie 

Theoretische 

hoeveelheid 

(mg/tablet) 

Gevonden 

hoeveelheid 

RSD 

(n=6) 

Enalaprilmaleaat 

[Renitec] 
20 mg 

19,68 mg ±  0,02 mg 

of 98,4 % 
0,12 % 

Lisinopril.2H2O 

[Zestril] 
20 mg 

20,42 mg ±  0,05 mg 

of 102,1 % 
0,24 % 

Quinapril-HCl 

[Accupril] 
20 mg 

20,23 mg ±  0,08 mg  

of 101,2 % 
0,39 % 

Fosinopril natrium 

[Fosinil] 
20 mg 

19,83 mg ±  0,11 mg  

of 99,2 % 
0,55 % 

Perindopril t-butylamine 

[Coversyl] 
4 mg 

3,95 mg ±  0,01 mg  

of 98,8 % 
0,25 % 

Ramipril 

[Tritace] 
5 mg 

5,00 mg ± 0,04 mg 

of 100,0 % 
0,88 % 

Benazepril-HCl 

[Cibacen] 
10 mg 

10,20 mg ±  0,02 mg  

of 102,0 % 
0,20 % 

Cilazapril monohydraat 

[Inhibace] 
5 mg 

4,89 mg ±  0,04 mg  

of 97,8 % 
0,72 % 

 

 

Enkele voorbeeldelektroferogrammen van de kwantitatieve bepaling van de ACE-remmers 

in hun farmaceutische formulaties door middel van een 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 

7,0) illustreren de bruikbaarheid van de ontwikkelde methode (Figuren V.8 tot V.12). 
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Figuur V.8: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van quinapril 
[Accupril], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH
7,0) als runningbuffer en 30 kV.  
 

Figuur V.9: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van fosinopril 
[Fosinil], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,0) als runningbuffer en 30 kV. 
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Figuur V.10: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van perindopril 
[Coversyl], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,0) als runningbuffer en 30 kV. 

Figuur V.11: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van benazepril 
[Cibacen], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,0) als runningbuffer en 30 kV.  
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V.2.4.3. Accuraatheid 
 
Om de accuraatheid te testen, werden aan placebomengsels nauwkeurig afgewogen 

hoeveelheden van de referentiestof toegevoegd, die respectievelijk overeenkomen met 80 %, 

100 % en 120 % van de theoretische hoeveelheid van het actief bestanddeel. De accuraatheid 

werd bepaald aan de hand van het teruggevonden gehalte (recovery) (Tabel V.9). 

De gebruikte placebomengsels bevatten de niet-actieve stoffen in dezelfde verhouding als in 

de corresponderende geneesmiddelen. Door analyse van het placebomengsel werd 

aangetoond dat de volgende excipiëntia de resultaten niet beïnvloeden: lactose, 

natriumwaterstofcarbonaat, (gepregelatiniseerd) maïszetmeel, mannitol, 

calciumwaterstoffosfaat, magnesiumcarbonaat, gelatine, polyvidone, crospovidone, 

microkristallijne cellulose, macrogol 400 en 8000, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, 

hypromellose en titaandioxide. 

 

Tabel V.9: Accuraatheid 

 

 Recovery 

Placebo + 80 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 100 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 120 % 

(n=3) 

Enalaprilmaleaat 99,6 %  ±  0,1 % 100,6 % ±  0,1 % 99,2 %  ±  0,4 % 

Lisinopril dihydraat 102,4 % ±  0,2 % 100,8 % ±  0,3 % 100,2 % ±  0,2 % 

Quinapril-HCl 102,4 % ±  0,1 % 102,0 % ±  0,2 % 102,0 % ±  0,2 % 

Fosinopril natrium 99,9 %  ±  0,3 % 100,5 % ±  0,2 % 100,4 % ±  0,1 % 

Perindopril t-butylamine 100,5 % ±  0,2 % 100,5 % ±  0,4 % 100,0 % ±  0,2 % 

Ramipril 100,6 % ±  0,6 % 102,4 % ±  0,7 % 101,3 % ±  0,2 % 

Benazepril-HCl 101,0 % ±  0,2 % 100,6 % ±  0,3 % 100,1 % ±  0,1 % 

Cilazapril monohydraat 102,0 % ±  0,3 % 101,1 % ±  0,7 % 99,1 % ±  0,5 % 
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V.2.4.4. Transfereerbaarheid van het systeem 
 
De methode die op de Crystal CE uitgevoerd werd, kon overgedragen worden op de Waters 

Quanta (Figuren V.12 en V.13). De kwantitatieve bepaling van enalapril, lisinopril, 

perindopril en benazepril werd op beide toestellen uitgevoerd en vergeleken. De resultaten 

bleken gelijkaardig te zijn terwijl de RSD van de resultaten op de Waters Quanta hoger bleek 

te zijn ten gevolge van temperatuurfluctuaties (Tabel V.10). 

 

Tabel V.10: Transfereerbaarheid 

 

 Waters Quanta Crystal CE 

 Gevonden hoeveelheid 

(mg /tablet) 

RSD 

(n = 6) 

Gevonden hoeveelheid 

(mg /tablet) 

RSD 

(n = 6) 

Enalaprilmaleaat 

[Renitec] 

19,63 mg ±  0,09 mg 

of 98,2 % 
0,46 % 

19,68 mg ±  0,02 mg 

of 98,4 % 
0,12 % 

Lisinopril.2H2O 

[Zestril] 

20,41 mg ±  0,06 mg 

of 102,1 % 
0,29 % 

20,42 mg ±  0,05 mg 

of 102,1 % 
0,24 % 

Perindopril  

t-butylamine 

[Coversyl] 

3,88 mg ±  0,03 mg 

of 97,0 % 
0,69 % 

3,95 mg ±  0,01 mg 

of 98,8 % 
0,25 % 

Benazepril-HCl 

[Cibacen] 

10,16 mg ±  0,06 mg 

of 101,6 % 
0,60 % 

10,20 mg ±  0,02 mg 

of 102,0 % 
0,20 % 
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Figuur V.13: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van lisinopril 
[Zestril], uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale 
lengte (52,5 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,0) als runningbuffer en 25 kV.  
 

Figuur V.12: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van lisinopril [Zestril], 
uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met een 
silicacapillair 85 cm totale lengte (33 cm tot de 
detector) en 50 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) als runningbuffer 
en 30 kV.  
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V.3. Conclusie 
 

Met het oog op de simultane bepaling van de resterende acht ACE-remmers werd getracht 

een selectieve CE-methode te ontwikkelen. Nadat de mogelijkheden van zowel CZE als 

MEKC onderzocht waren, bleek echter dat deze scheiding niet kon verwezenlijkt worden 

door gebruik te maken van één enkel systeem. Een combinatie was noodzakelijk voor de 

selectieve identificatie van de structureel verwante bestanddelen met hun gelijkaardige pKa-

waarden. 

Rekening houdend met een zo groot mogelijk scheidingsvermogen tussen de ACE-remmers 

werd een CZE-methode met 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) als runningbuffer als 

meest selectief systeem geselecteerd. Onder deze voorwaarden was het namelijk mogelijk 

vijf componenten te scheiden, meer bepaald lisinopril, fosinopril, cilazapril, enalapril en één 

van de volgende geneesmiddelen in de combinatie ramipril/quinapril/benazepril/perindopril. 

De comigrerende componenten ramipril, quinapril, benazepril en perindopril op hun beurt 

konden geïdentificeerd worden d.m.v. een tweede CZE-systeem dat eveneens gebruik 

maakte van een 100 mM natriumfosfaatbuffer maar bij een verschillende pH (pH 6,25). De 

combinatie van beide systemen kan succesvol aangewend worden voor de identificatie van 

deze componenten in farmaceutische formulaties gesteund op hun migratietijd en door 

vergelijking met de respectieve referentiestoffen (Tabel V.11) (8). 

Alhoewel bij de validatie van een methode de nadruk verlegd wordt van de selectiviteit (en 

de identificatie) naar de gehaltebepaling, werd toch geopteerd de selectiefst mogelijke 

bepalingsmethode te hanteren en te valideren. Zo werd, omwille van de grootste specificiteit 

(vijf ACE-remmers) en beste piekvormen voor alle andere derivaten, het systeem met de 100 

mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) geselecteerd voor de kwantitatieve bepaling van enalapril, 

lisinopril, quinapril, fosinopril, perindopril, ramipril, benazepril en cilazapril in hun 

corresponderende farmaceutische formulatie. Hierbij dient wel toegegeven dat voor de 

comigrerende ACE-remmers het selectief karakter grotendeels verloren gaat. Uit de 

validatiegegevens blijkt duidelijk dat deze nieuwe kwalitatieve bepalingsmethode voldoende 

precies en accuraat is om aangewend te worden voor de kwantitatieve bepaling van deze 

geneesmiddelen in farmaceutische formulaties (9).  
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Tabel V.11: De twee identificerende methoden en hun mogelijkheid tot ondubbelzinnige 

identificatie van de respectieve ACE-remmers. 

 
 

 100 mM fosfaatbuffer 

(pH 7,0) 

100 mM fosfaatbuffer 

(pH 6,25) 

Combinatie van beide 

methoden vereist 

Enalapril + − − 

Lisinopril  + + − 

Quinapril − − + 

Fosinopril + + − 

Perindopril − − + 

Ramipril − − + 

Benazepril − − + 

Cilazapril + + − 

 

Omdat het vooropgestelde doel niet volledig bereikt was (scheiding d.m.v. één run) en omdat 

de gevonden oplossing voor sommige geneesmiddelen enkele nadelen vertoonde (brede 

pieken en lange migratietijden) werd in een later stadium een aanvullend onderzoek gestart 

(cfr. Hoofdstuk VII).  
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Hier wordt verder gebouwd op de resultaten vermeld in het vorige hoofdstuk. Sommige 

ACE-remmers, meer bepaald enalapril, lisinopril, quinapril, fosinopril, ramipril en cilazapril 

worden gecombineerd met hydrochlorothiazide omwille van het versterkend antihypertensief 

effect. Daarom wordt naar een simultane bepalingsmethode voor HCT en de gecombineerde 

ACE-remmers gezocht. 
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VI.1. Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode 
 

VI.1.1. Literatuuroverzicht  
 
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, zijn de beschikbare gegevens in verband met 

het onderzoek van ACE-remmers met behulp van capillaire elektroforese eerder beperkt en 

hoofdzakelijk gericht op de bepaling van de individuele geneesmiddelen (1−5). Pas na de 

ontwikkeling van onze eigen geoptimaliseerde systemen (cfr. Hoofdstuk V) werd een 

scheiding beschreven voor vier ACE-remmers na toevoegen van alkylsulfonaten (6). 

Alhoewel hydrochlorothiazide een ouder geneesmiddel is in vergelijking met de ACE-

remmers leert een literatuurstudie ons dat er eveneens slechts een gering aantal CE-

bepalingsmethoden voor dit diureticum gepubliceerd zijn. Eén systeem biedt de 

mogelijkheid om HCT en zijn degradatieproduct te scheiden (7) terwijl de overige methoden 

voornamelijk gericht zijn op de scheiding van HCT in combinatie met andere 

geneesmiddelen (8−13). In slechts één enkele studie worden HCT en enalaprilmaleaat 

simultaan bepaald (13).   

 

Bij de start van dit onderzoek werden in eerste instantie de reeds gepubliceerde systemen op 

hun bruikbaarheid in functie van het vooropgestelde doel (de scheiding van HCT en de 

gecombineerde ACE-remmers) onderzocht (1,2,3,5,7,10,11,12,13). Analoog aan de 

bepalingsmethoden voor de ACE-remmers (cfr. Hoofdstuk V) vonden de HCT-methoden 

eveneens in alkalisch milieu plaats (pH-range 8,6 tot 10,5). Rekening houdend met de 

mogelijke hydrolyse van de ACE-remmers bij deze hoge pH-waarden werden de 

gepubliceerde systemen als minder geschikt beschouwd en werd er besloten verder te 

bouwen op de resultaten uit het vorige hoofdstuk (14). 

 

VI.1.2. Praktische uitvoering 

VI.1.2.1. Apparatuur 
 
De methode werd ontwikkeld op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair met een 

totale lengte van 52 cm (44,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. De injectie van de stalen 

duurde 10 seconden en een constant voltage van 20 kV werd aangelegd.  
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VI.1.2.2. Chemicaliën en reagentia  
 
Hydrochlorothiazide werd geleverd door Profarma (België). Voor de overige chemicaliën en 

reagentia verwijzen we naar V.1.2.2.  

 

VI.1.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffers 

Gedurende de ontwikkeling van de methode werden natriumfosfaatbuffers met 

uiteenlopende pH-waarden en molariteiten als runningbuffers getest. In de pH-range van 

6,5 tot 8,5 werden wisselende volumina van een dinatriumwaterstoffosfaatoplossing en 

een natriumdiwaterstoffosfaatoplossing van overeenkomstige molariteit gemengd tot de 

gewenste pH werd bereikt.  

 
(b) Referentieoplossingen voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode: 

Referentieoplossingen van de ACE-remmers en hydrochlorothiazide werden bereid door 

ca. 1 mg van de corresponderende referentiestof op te lossen in 1 ml methanol en te 

verdunnen tot 10 ml met water. 

 
Alle oplossingen en buffers werden bereid met gedestilleerd water (bekomen uit 

gedeïoniseerd water) en daarna gefiltreerd door een 0,45 µm membraanfilter (Millipore, 

Bedford, USA). 

 

VI.1.2.4. Keuze van het solvent 
 
Omwille van de slechte oplosbaarheid van hydrochlorothiazide kan de runningbuffer niet als 

solvent gebruikt worden voor de bereiding van referentie- en te onderzoeken oplossingen. 

Alhoewel een alkalische oplossing geschikt zou zijn om zowel het diureticum als de ACE-

remmers op te lossen, moet dit medium vermeden worden omwille van stabiliteitsproblemen 

voor alle componenten. Daarom werd eerst methanol toegevoegd om de actieve 

bestanddelen op te lossen waarna de oplossingen verdund werden met water. 
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VI.1.3. Optimalisatie van de CZE condities  
 

VI.1.3.1. Selectie van het  pH-gebied 
 
Uit de ontwikkeling van de bepalingsmethode voor de verschillende ACE-remmers (cfr. 

Hoofdstuk V) kon geconcludeerd worden dat additie van organische solventen en 

surfactantia de pieksymmetrie negatief beïnvloedde terwijl de scheidingselectiviteit niet 

verbeterde. Deze vaststelling reduceerde een aantal mogelijkheden voor 

methodeoptimalisatie (o.a. MEKC) en verplichtte ons, analoog aan de methode voor de 

ACE-remmers, terug te vallen op CZE.  

 

Uit het vorige hoofdstuk kon eveneens afgeleid worden dat de pH een cruciale rol speelde 

om een basislijnscheiding te bekomen tussen de verschillende ACE-remmers gezien de 

invloed op de migratietijd en de pieksymmetrie. Op basis van deze voorkennis kon het pH-

gebied waarbinnen de optimale bepalingsmethode voor HCT en de ACE-remmers gezocht 

diende te worden vooraf gereduceerd worden. Om de pieksymmetrie te garanderen en 

stabiliteitsproblemen te vermijden, diende het onderzoeksgebied gelegen te zijn tussen pH 

6,25 en 8,5. Deze bovengrens was echter te hoog indien de scheidingsselectiviteit van de 

ACE-remmers in rekening gebracht werd. Vanaf pH 8,0 kwamen alle componenten namelijk 

als anionen voor met een nagenoeg gelijke elektroforetische mobiliteit waardoor comigratie 

onvermijdbaar werd. Daarom werd de bovengrens van pH 8,5 naar 8,0 teruggebracht. Naast 

de ACE-remmers moest natuurlijk ook rekening gehouden worden met de eigenschappen en 

elektroforetisch gedrag van HCT (pKa 8,6 en 9,9) in dit medium. Zo komt het diureticum bij 

een pH lager dan 7,0 in de nagenoeg ongeladen vorm voor waardoor het met de EOF 

migreert wat automatisch een totale afwezigheid van selectiviteit impliceert. Vanaf pH 7,0 

en naarmate de pH van de runningbuffer toeneemt, komt HCT progressief onder de 

anionische vorm voor waardoor wel een meer selectieve scheiding mogelijk wordt. Het 

selectiviteitsgebrek gaf aanleiding tot het optrekken van de benedengrens van pH 6,25 naar 

7,0. Uiteindelijk diende in het pH-gebied tussen 7,0 en 8,0 naar de optimale conditie gezocht 

te worden om HCT en de meerderheid van de ACE-remmers te scheiden.  

In deze pH-range worden geen stabiliteitsproblemen voor HCT verwacht. Alhoewel dit 

diureticum kan hydrolyseren met vorming van formaldehyde en 4-amino-6-chloro-1,3-

benzeendisulfonamide is het evenwicht van deze reversibele reactie in het gebruikte pH-
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gebied naar de kant van HCT gelegen. Enkel in zeer alkalische oplossingen of in de 

aanwezigheid van reagentia die met formaldehyde reageren kan hydrolyse optreden (15). 

 

 
Figuur VI.1: Relatieve migratetijden in functie van de pH van de runningbuffer. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 52 cm 
totale lengte (44,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden als runningbuffer en 20 kV. M: 
marker (formamide); E, L, Q, F, R en C verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ACE-remmer. 

 

Zoals uit Figuur VI.1 afgeleid kan worden, kwam vanaf pH 7,5 de scheiding tussen een 

aantal ACE-remmers in het gedrang waardoor de range nogmaals dient vernauwd te worden. 

Rekening houdend met een zo groot mogelijk scheidingsvermogen tussen de ACE-remmers 

enerzijds en een aanvaardbare selectiviteit tussen de marker (formamide) en HCT anderzijds 

vormt het gebruik van een natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) het meest gunstige compromis. 

Onder deze omstandigheden was het mogelijk HCT, lisinopril, fosinopril, cilazapril en 

enalapril te scheiden en bijgevolg te identificeren op basis van hun migratietijd; enkel 

ramipril en quinapril konden onderling niet basislijn gescheiden worden.  
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VI.1.3.2. Invloed van de molariteit 
 
Naast de pH kan de ionensterkte van de runningbuffer eveneens de migratietijden en 

resoluties beïnvloeden. Daarom werd de molariteit van de fosfaatbuffers tussen 50 en 100 

mM gevarieerd. Tussen 50 en 75 mM nemen de relatieve migratietijden in geringe mate toe 

en treedt er een betere scheiding op tussen fosinopril en cilazapril. Bij verdere toename van 

de bufferconcentratie tot 100 mM was geen merkwaardig effect zichtbaar (Figuur VI.2). 

Omwille van de hoogste buffercapaciteit, aanvaardbare migratietijden en stroomsterkte werd 

een 100 mM natriumfosfaatbuffer geselecteerd.  

 

 
Figuur VI.2: Relatieve migratietijden in functie van de molariteit van de runningbuffer. 

Experimenten werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een 
silicacapillair 52 cm totale lengte (44,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) als runningbuffer en 20 kV. M: marker 
(formamide); E, L, Q, F, R en C verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ACE-remmer. 
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VI.1.3.3. Keuze van de golflengte 
 
De absorptiemaxima van de ACE-remmers en van HCT zijn niet bij dezelfde golflengte 

gelegen, wat problemen stelt bij de keuze van de detectiegolflengte voor simultane bepaling. 

Aangezien HCT eveneens een UV-absorptie vertoont bij 214 nm is het gebruik van deze 

golflengte aanvaardbaar gezien de nabijheid van λmax en de beperkte keuze aan 

detectiegolflengten voor het gebruikte toestel. 

 

VI.1.4. Conclusie 
 
Een 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) kan aangewend worden om op een selectieve 

manier HCT en de hiermee gecombineerde ACE-remmer (lisinopril, fosinopril, cilazapril, 

ramipril, quinapril of enalapril) in farmaceutische formulaties te bepalen. 

 

  

VI.2. Validatie van de bepalingsmethode 
 
 
De bruikbaarheid van de hierboven beschreven methode voor gehaltebepaling in de 

respectieve farmaceutische formulaties werd gecontroleerd.  

 

VI.2.1. Praktische uitvoering 

VI.2.1.1. Apparatuur 
 
De validatie van de methode werd uitgevoerd op de Waters Quanta (cfr. VI.1.2.1).  

 

VI.2.1.2. Chemicaliën en reagentia 
 
De kwantitatieve bepalingen werden uitgevoerd op de commercieel beschikbare 

geneesmiddelen Co-renitec (MSD), Zestoretic (AstraZeneca), Accuretic (Parke-Davis), 

Foside (Solvay), Tritiazide (Hoechst Marion Roussel) en Co-inhibace (Roche). Voor de 

overige chemicaliën en reagentia verwijzen we naar sectie VI.1.2.2.  
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VI.2.1.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffer: cfr. VI.1.2.3. 

 
(b) Referentieoplossingen: werden bereid door nauwkeurig een geschikte hoeveelheid van 

de corresponderende referentiestoffen af te wegen, op te lossen in 10 ml methanol en te 

verdunnen tot 100,0 ml met water (Tabel VI.1). Aan 10,0 ml van deze oplossing werd 

10,0 ml inwendige standaardoplossing (zie verder) toegevoegd waarna verdund werd tot 

25 ml met een methanol−water (1:9) mengsel.  

 
(c) Inwendige standaardoplossingen: werden bereid door een geschikte hoeveelheid van de 

geselecteerde component af te wegen, op te lossen in 10 ml methanol en te verdunnen tot 

100 ml met water (Tabel VI.2). 

 
(d) Te onderzoeken oplossing: Vooraf werd de totale massa van twintig tabletten bepaald en 

de gemiddelde tabletmassa berekend. Alle tabletten werden tot poeder gebracht en 

gehomogeniseerd. Aan een geschikte hoeveelheid tabletpoeder werd 5,0 ml methanol 

toegevoegd waarna verdund werd tot 50,0 ml met water (Tabel VI.2). Na mengen en 

centrifugeren bij 20 000 toeren per minuut werd aan 10,0 ml van de heldere 

bovenstaande vloeistof 10,0 ml inwendige standaardoplossing toegevoegd waarna 

verdund werd tot 25 ml met een methanol−water (1:9) mengsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk VI: Ontwikkeling, optimalisatie en validatie van een simultane bepalingsmethode voor 
hydrochlorothiazide en verschillende ACE-remmers                                                141 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Tabel VI.1: Referentieoplossingen voor de kwantitatieve bepaling       

 

 

Referentiestof 
Referentieoplossing 

(mg/100 ml) 

Verdunde 

referentieoplossing 

(mg/ml) 

Enalaprilmaleaat 

HCT 

± 60 

± 38 

± 0,24 

± 0,15 

Lisinopril dihydraat 

HCT 

± 80 

± 50 

± 0,32 

± 0,20 

Quinapril-HCl (10 mg/tablet) 

HCT 

± 60 

± 70 

± 0,24 

± 0,28 

Quinapril-HCl (20 mg/tablet) 

HCT 

± 60 

± 35 

± 0,24 

± 0,14 

Fosinopril natrium 

HCT 

± 56 

± 35 

± 0,22 

± 0,14 

Ramipril 

HCT 

± 17.5 

± 87.5 

± 0,07 

± 0,35 

Cilazapril monohydraat 

HCT 

± 28 

± 70 

± 0,11 

± 0,28 
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Tabel VI.2: Bereiding van de te onderzoeken oplossing voor de kwantitatieve bepaling 

 

  

 

Gemiddelde 

tabletmassa 

 

Te onderzoeken 

oplossing 

(mg poeder 

/50ml) 

 

Inwendige 

standaard-

oplossing 

(mg/ml) 

 

Verdunde, te 

onderzoeken 

oplossing 

(mg actief 

bestanddeel/ml) 

Enalapril 20 mg 

HCT 12,5 mg 

[Co-Renitec] - tabletten 

200,4 mg ± 301 mg 
Lisinopril.2H2O: 

1 mg 

E: ± 0,24 

HCT: ± 0,15 

Lisinopril 20 mg 

HCT 12,5 mg 

[Zestoretic]- tabletten 

226,0 mg ± 452 mg 
Quinapril.HCl: 

0,5 mg 

L: ± 0,32 

HCT: ± 0,20 

Quinapril 10 mg 

HCT 12,5 mg 

[Accuretic 10/12,5] – 

tabletten 

103,5 mg ± 285 mg 
Lisinopril.2H2O: 

1 mg 

Q: ± 0,22 

HCT: ± 0,28 

Quinapril 20 mg 

HCT 12,5 mg 

[Accuretic 20/12,5] – 

tabletten 

207,2 mg ± 290 mg 
Lisinopril.2H2O: 

1 mg 

Q: ± 0,22 

HCT: ± 0,14 

Fosinopril natrium 20 mg 

HCT 12,5 mg 

[Foside] – tabletten 

201,9 mg ± 283 mg 
Lisinopril.2H2O: 

0,8 mg 

F: ± 0,22 

HCT: ± 0,14 

Ramipril 5 mg 

HCT 25 mg 

[Tritazide] – tabletten 

102,6 mg ± 180 mg 
Lisinopril.2H2O: 

0,8 mg 

R: ± 0,07 

HCT: ± 0,35 

Cilazapril 5 mg 

HCT 12,5 mg 

[Co-Inhibace] – tabletten 

203,2 mg ±570 mg 
Lisinopril.2H2O: 

0,8 mg 

C: ± 0,11 

HCT: ± 0,28 
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VI.2.2. Selectie van de inwendige standaard 
 
Voor de gehaltebepaling van HCT en één van de zes ACE-remmers werd steeds een andere 

ACE-remmer als inwendige standaard gebruikt. De selectie van de ACE-remmer werd wel 

ingegeven door de te bepalen component. Analoog aan de methode beschreven in Hoofdstuk 

V werd meestal lisinopril dihydraat als IS gekozen omwille van de basislijnscheiding met al 

de overige ACE-remmers en de beschikbaarheid ervan als bulkproduct op de markt. Voor de 

simultane bepaling van HCT en lisinopril diende een andere ACE-remmer geselecteerd te 

worden als IS en daarvoor werd quinapril verkozen.  

 

VI.2.3. Validatie van de bepalingsmethode 

VI.2.3.1. Lineariteit 
 
De detectorresponsen bleken voor de verschillende componenten lineair te zijn in de 

respectievelijke concentratiegebieden zoals vermeld in Tabel VI.3. De hoeveelheid 

inwendige standaard werd aangepast aan de gebruikte concentratierange.  

 
Tabel VI.3: Lineariteit 

 

 
Concentratierange 

Correlatie- 

coëfficiënt (r2) 

Enalaprilmaleaat 
HCT 

0,026 – 0,320 mg/ml 
0,016 – 0,200 mg/ml 

0,9991 
0,9998 

Lisinopril dihydraat 
HCT 

0,026 – 0,520 mg/ml 
0,020 – 0,400 mg/ml 

0,9999 
0,9995 

Quinapril-HCl 
HCT 

0,032 – 0,320 mg/ml 
0,020 – 0,400 mg/ml 

0,9994 
0,9997 

Fosinopril natrium 
HCT 

0,019 – 0,380 mg/ml 
0,010 – 0,200 mg/ml 

0,9991 
0,9992 

Ramipril 
HCT 

0,006 – 0,120 mg/ml 
0,020 – 0,400 mg/ml 

0,9997 
0,9997 

Cilazapril monohydraat 
HCT 

0,008 – 0,160 mg/ml 
0,020 – 0,400 mg/ml 

0,9995 
0,9995 
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VI.2.3.2. Precisie 
 
Om de instrumentele fout na te gaan werd dezelfde oplossing tienmaal geïnjecteerd (Tabel 

VI.4).  

 
Tabel VI.4: Herhaalbaarheid van 10 opeenvolgende injecties van dezelfde oplossing  

 

Te onderzoeken oplossing RSD 
(n=10) 

Enalaprilmaleaat 
HCT 

0,76 % 
0,51 % 

Lisinopril dihydraat 
HCT 

0,56 % 
0,52 % 

Quinapril-HCl 
HCT 

0,50 % 
0,44 % 

Fosinopril natrium 
HCT 

1,08 % 
0,47 % 

Ramipril 
HCT 

1,23 % 
0,57 % 

Cilazapril monohydraat 
HCT 

1,03 % 
0,46 % 

 

Om de precisie (repetabiliteit) na te gaan, werd de volledige gehaltebepaling zesmaal 

uitgevoerd onder dezelfde condities, door dezelfde analist en op dezelfde dag. Telkens 

werden afzonderlijke bepalingen op een gehomogeniseerd poedermengsel van de tabletten 

uitgevoerd. De gemiddelde waarden en de RSD zijn in Tabel VI.5 samengevat.  

 

Enkele voorbeeldelektroferogrammen van de kwantitatieve bepaling van de combinatie 

HCT/ACE-remmers in hun farmaceutische formulaties door middel van een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) illustreren de bruikbaarheid van de ontwikkelde methode 

(Figuren VI.3 tot VI.7). 



Hoofdstuk VI: Ontwikkeling, optimalisatie en validatie van een simultane bepalingsmethode voor 
hydrochlorothiazide en verschillende ACE-remmers                                                145 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Tabel VI.5: Precisie (repetabiliteit)  

 
 

Te onderzoeken 

Substantie 

Theoretischeh

oeveelheid 

(mg/tablet) 

Gevonden hoeveelheid 
RSD 

(n=6) 

Enalaprilmaleaat 

HCT 

[Co-Renitec] 

20 mg 

12,5 mg 

 

20,05 mg ± 0,14 mg of 100,2 % 

12,53 mg ± 0,04 mg of 100,2 % 

0,73 % 

0,30 % 

 
Lisinopril dihydraat 

HCT 

[Zestoretic] 

20 mg 

12,5 mg 

 

20,44 mg ± 0,05 mg of 102,2 % 

12,60 mg ± 0,06 mg of 100,8 % 

0,22 % 

0,48 % 

 
Quinapril-HCl 

HCT 

[Accuretic 10/12,5] 

10 mg 

12,5 mg 

 

10,12 mg ± 0,42 mg of 101,2 % 

12,60 mg ± 0,77 mg of 100,8 % 

0,42 % 

0,77 % 

 
Quinapril-HCl 

HCT 

[Accuretic 20/12,5] 

20 mg 

12,5 mg 

 

20,12 mg ± 0,19 mg of 100,6 % 

12,53 mg ± 0,06 mg of 100,2 % 

0,92 % 

0,46 % 

 
Fosinopril natrium 

HCT 

[Foside] 

20 mg 

12,5 mg 

 

19,47 mg ± 0,10 mg of 97,4 % 

11,97 mg ± 0,07 mg of 95,8 % 

0,53 % 

0,56 % 

 
Ramipril 

HCT 

[Tritiazide] 

5 mg 

25 mg 

 

4,89 mg ± 0,05 mg of 97,8 % 

24,01 mg ± 0,05 mg of 96,0 % 

0,92 % 

0,21 % 

 
Cilazapril monohydraat 

HCT 

[Co-Inhibace] 

5 mg 

12,5 mg 

 

5,23 mg ± 0,02 mg of 104,6 % 

12,35 mg ± 0,05 mg of 98,8 % 

0,38 % 

0,39 % 
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Figuur VI.3: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van HCT en enalapril 
[Co-Renitec], uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 52 cm 
totale lengte (44,5 cm tot de detector) en 75 
µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) als 
runningbuffer en 20 kV. L en E verwijzen naar 
de eerste letter van de corresponderende ACE-
remmer. 

Figuur VI.4: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van HCT en quinapril 
[Accuretic ], uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 52 
cm totale lengte (44,5 cm tot de detector) en 
75 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) als 
runningbuffer en 20 kV. L en Q verwijzen 
naar de eerste letter van de corresponderende 
ACE-remmer. 
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Figuur VI.6: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van HCT en ramipril 
[Tritiazide], uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 52 
cm totale lengte (44,5 cm tot de detector) en 
75 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) als 
runningbuffer en 20 kV. L en R verwijzen 
naar de eerste letter van de corresponderende 
ACE-remmer. 
 

Figuur VI.5: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van HCT en fosinopril 
[Foside], uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 52 cm totale 
lengte (44,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,25) als runningbuffer en 20 kV. L en F 
verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ACE-remmer. 
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Figuur VI.7: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van HCT en cilazapril 
[Co-Inhibace], uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 52 cm 
totale lengte (44,5 cm tot de detector) en 75 
µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) als 
runningbuffer en 20 kV. L en C verwijzen naar 
de eerste letter van de corresponderende ACE-
remmer. 
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VI.2.3.3. Accuraatheid 
 
Om de accuraatheid te testen, werden aan placebomengsels nauwkeurig afgewogen 

hoeveelheden van de referentiestof toegevoegd, die respectievelijk overeenkomen met 80 %, 

100 % en 120 % van de theoretische hoeveelheid van het actief bestanddeel. De accuraatheid 

werd bepaald aan de hand van het teruggevonden gehalte (recovery) (Tabel VI.6). De 

gebruikte placebomengsels bevatten de niet-actieve stoffen in dezelfde verhouding als in de 

corresponderende geneesmiddelen. Door analyse van het placebomengsel werd aangetoond 

dat de excipiëntia de resultaten niet beïnvloeden: lactose, natriumwaterstofcarbonaat, 

(gepregelatiniseerd) maïszetmeel, mannitol, calciumwaterstoffosfaat, magnesiumcarbonaat, 

gelatine, polyvidone, crospovidone, microkristallijne cellulose, macrogol 400 en 8000, 

magnesiumstearaat, siliciumdioxide, hypromellose en titaandioxide. 

 
Tabel VI.6: Accuraatheid 

 

 Recovery 

Placebo + 80 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 100 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 120 % 

(n=3) 

Enalaprilmaleaat 

HCT 

100,3 % ± 0,6 % 

  99,4 % ± 0,1 % 

  99,5 % ± 0,2 % 

101,2 % ± 0,1 % 

100,4 % ± 0,4 % 

  99,1 % ± 0,1 % 

Lisinopril dihydraat 

HCT 

  98,9 % ± 0,4 % 

102,1 % ± 0,9 % 

100,0 % ± 0,5 % 

103,0 % ± 0,6 % 

101,4 % ± 0,6 % 

  97,7 % ± 0,6 % 

Quinapril-HCl 10 mg 

HCT 

99,5 % ± 0,5 % 

101,3 % ± 0,2 % 

100,5 % ± 0,6 % 

100,1 % ± 0,5 % 

100,9 % ± 0,4 % 

  99,8 % ± 0,5 % 

Quinapril-HCl 20 mg 

HCT 

  99,1 % ± 0,2 % 

  99,3 % ± 0,3 % 

102,9 % ± 0,4 % 

100,0 % ± 0,4 % 

100,2 % ± 0,3 % 

100,3 % ± 0,4 % 

Fosinopril natrium 

HCT 

103,9 % ± 0,2 % 

  98,7 % ± 0,4 % 

101,2 % ± 0,4 % 

101,6 % ± 0,9 % 

102,2 % ± 0,5 % 

  99,6 % ± 0,7 % 

Ramipril 

HCT 

101,0 % ± 0,3 % 

104,2 % ± 0,4 % 

100,4 % ± 0,6 % 

100,5 % ± 0,6 % 

  98,6 % ± 0,4 % 

100,5 % ± 0,5 % 

Cilazapril monohydraat 

HCT 

102,8 % ± 0,1 % 

104,6 % ± 0,5 % 

102,4 % ± 0,8 % 

102,2 % ± 0,8 % 

101,8 % ± 0,7 % 

100,1 % ± 0,6 % 
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VI.3. Conclusie 
 

Op basis van de voorkennis uit het vorige hoofdstuk werd een CZE methode ontwikkeld en 

geoptimaliseerd om op een selectieve manier hydrochlorothiazide en de hiermee 

gecombineerde ACE-remmer (lisinopril, fosinopril, cilazapril, ramipril, quinapril of 

enalapril) te scheiden. Rekening houdend met een zo groot mogelijk scheidingsvermogen 

tussen de ACE-remmers enerzijds en de chemische eigenschappen van de te bepalen 

componenten anderzijds werd binnen een vooraf afgebakend pH-gebied een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 7,25) als optimaal en meest selectief medium geselecteerd. De 

validatie van deze nieuwe bepalingsmethode toonde vervolgens aan dat ze precies, accuraat 

en bovendien voldoende selectief is om gebruikt te worden voor kwantitatieve analyse van 

deze geneesmiddelen in farmaceutische formulaties (16).  
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Daar ‘experimenteel design’ hier voor het eerst aangewend wordt voor 

methodeoptimalisatie, wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk deze term beknopt 

omschreven en zijn gebruik in optimalisatie vergeleken met de tot nu toe gebruikte 

optimalisatieaanpak. Vervolgens wordt het toegepast bij de ontwikkeling en optimalisatie 

van een aanvullende bepalingsmethode voor de reeds in hoofdstuk V bestudeerde ACE-

remmers, gesteund op de additie van alkylsulfonaten. 
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VII.1. Experimenteel design en chemometrie 
 
In de voorgaande hoofdstukken werd bij de ontwikkeling en optimalisatie van 

bepalingsmethoden niet enkel gebruik gemaakt van de zgn. ‘trial-and-error’-benadering 

(captopril) maar baseerden we ons ook op de reeds opgedane kennis over de te bepalen 

componenten (ACE-remmers). Nadat de relevante scheidingsfactoren geïdentificeerd waren, 

werden deze één voor één geoptimaliseerd door telkens één factor te variëren terwijl de 

overige constant gehouden werden (“one-factor-at-the-time approach”). Deze benadering 

leidde tot bruikbare resultaten maar het optimum van de beschouwde respons werd niet 

noodzakelijk gevonden aangezien deze aanpak slechts een zeer beperkt domein van de 

experimentele ruimte evalueert. Indien de invloed van een omvangrijk aantal factoren 

bestudeerd zou moeten worden, zou deze aanpak aanleiding geven tot een groot aantal 

experimenten wat een aantal nadelen heeft (tijdrovend, arbeidsintensief, groot verbruik van 

reagentia en de hogere kostprijs). Vooral het gebrek aan informatie over de mogelijke 

interacties tussen de factoren en hun invloed op het bestudeerd resultaat kan in bepaalde 

situaties als een minpunt aanzien worden. Deze nadelen kunnen geminimaliseerd worden 

door gebruik te maken van chemometrie, wat als volgt gedefinieerd kan worden: 

 
Chemometrics is a chemical discipline that uses mathematics, statistics and formal 

logic (a) to design or select optimal experimental procedures; (b) to provide 

maximum relevant chemical information by analyzing chemical data; and (c) to 

obtain knowledge about chemical systems (1). 

 

Uit deze definitie kan afgeleid worden dat chemometrie in eerste instantie gericht is op het 

opstellen van optimale experimenten die het verzamelen van gegevens toelaten en de 

extractie van informatie uit deze gegevens. Vooral in het domein van de (analytische) 

chemie wordt vooral gebruik gemaakt van deze aanpak. Dit blijkt onder andere uit het 

toenemend aantal chemometrische toepassingen die gepubliceerd worden (enkele 

overzichtsartikelen: 2−7). Ook de laatste jaren dringt de chemometrie in de farmaceutische 

analyse binnen (enkele voorbeelden: 8−13). Omwille van deze evolutie werd ook 

chemometrie in ons onderzoek geïmpliceerd.  
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Het doel van ‘experimenteel design’ kan als volgt omschreven worden: 

‘Experimental design is applied to determine in an efficient way the set of conditions 

that are required to obtain a product or process with desirable, often optimal, 

characteristics’ (1).  

 

In deze omschrijving wordt naar een set condities verwezen wat impliceert dat er altijd 

interesse is voor een aantal factoren waardoor een experimenteel design multivariaat is. De 

resultaten van het design laten dan toe de invloed van de factoren (onafhankelijke variabelen, 

x-waarden) op de respons (afhankelijke variabelen, y-waarden) te bepalen door het 

modelleren van y in functie van de x-waarden en dit met een minimum aan experimenten. 

Dit vereist een efficiënte ‘mapping’ van de experimentele ruimte.  

 

In het algemeen kunnen twee fasen in een optimalisatie via experimenteel design 

onderscheiden worden (Figuur VII.1): 

1. Screening 

In deze fase wordt nagegaan welke factoren de respons het meest beïnvloeden (vb. 

pH, type buffer, temperatuur, enz.). Deze screening kan uitgevoerd worden ofwel 

d.m.v. een screeningdesign (meestal een ‘two-level design’) ofwel d.m.v. 

voorexperimenten. Omwille van het beperkt aantal potentiële factoren waarmee in de 

te optimaliseren CE-systemen rekening gehouden moest worden, werden in deze 

scriptie de verschillende factoren gescreend d.m.v. voorexperimenten. De niet-

significante factoren worden in het verdere verloop van de optimalisatie constant 

gehouden terwijl de significante verder in detail bestudeerd worden. 

 

2. Optimalisatie 

In deze fase worden enkel de significante factoren geoptimaliseerd. Zoals in Figuur 

VII.1 weergegeven wordt, zijn er twee belangrijke multivariate 

optimalisatiestrategieën: sequentiële en simultane. Daar waar bij een sequentieel 

design een gering aantal experimenten uitgevoerd wordt met het oog op het bepalen 

van het volgend uit te voeren experiment én waar de enige gewenste informatie het 

optimum van een respons is (en dus niet het bepalen van een responsoppervlak), is een 
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 Selectie van initiële factoren en responsen 
 
 ⇓ 
 
 Selectie van het experimenteel domein 
 
 ⇓ 
 
 Screening design (two-level design) 
 
 ⇓ 
 
 Eliminatie van niet-significante factoren 
 
 ⇓ 
 
 Selectie van de optimalisatiestrategie 
 
 ⇓  ⇓ 
  
 Sequentieel design  Simultaan design 
 
 ⇓  ⇓ 
 
Selectie van het optimum  (Two-level factorieel design) 
 
  ⇓ 
 
 (Bepaling van de belangrijke variabelen en interacties) 
 
 ⇓ ⇓ 
  
 (Interactie aanwezig) (Geen interactie aanwezig) 
 
 ⇓ ⇓ 
  
 Response surface design (Variabelen individueel 
 (beschrijving van  onderzocht/geoptimaliseerd. 
 het responsoppervlak)  Univariate approach) 
   
 
 ⇓ ⇓ 
 
 Selectie van het optimum (Selectie van het optimum) 
 
Figuur VII.1: De belangrijkste stappen in experimenteel designaanpak. Bewerkt naar (1).  
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simultaan design in eerste instantie gericht op het opstellen van een model voor het 

responsoppervlak waaruit dan het optimum kan geselecteerd worden. Dit design 

omvat een vooraf bepaald aantal experimenten die volgens een bepaald plan 

opgesteld worden. Simultane designs omvatten o.a. factoriële designs en 

responsoppervlaktedesigns. Een voorbeeld van deze laatsten is het centraal 

composite design. Toepassing van experimenteel design in de chemie kan in een 

beter optimum resulteren maar vooral in een optimum dat sneller gevonden wordt 

(1,14). 

 

VII.2. Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode voor 
verschillende ACE-remmers (met uitzondering van captopril) met 
gebruik van alkylsulfonaten 

 

VII.2.1. Verantwoording van de nieuwe bepalingsmethode 
 

Zoals reeds in hoofdstuk V vermeld, zijn er slechts een beperkt aantal CE-

bepalingsmethoden voor de ACE-remmers voorhanden (15−23). Bovendien waren de reeds 

gepubliceerde systemen totaal niet geschikt om de acht bestudeerde ACE-remmers te 

scheiden (15,16,17,18,20) waardoor er nood was aan de in hoofdstuk V ontwikkelde 

bepalingsmethode. Omwille van de gelijkaardige pKa-waarden was het echter onmogelijk 

deze structuuranaloge componenten door middel van één systeem te scheiden; een 

combinatie van twee CZE-systemen bleek noodzakelijk te zijn om hen te identificeren. 

Omdat het vooropgestelde doel niet volledig bereikt was (scheiding d.m.v. één run) en omdat 

de gevonden oplossing voor sommige farmaca enkele nadelen vertoonde (brede pieken en 

lange migratietijden) werd een aanvullend onderzoek gestart om de invloed van 

alkylsulfonaten op de scheiding van deze antihypertensiva met behulp van experimenteel 

design te bestuderen.  

 

MEKC biedt niet enkel de mogelijkheid om neutrale componenten te scheiden maar kan 

eveneens de scheidingsselectiviteit van geladen componenten verbeteren (cfr. hoofdstuk II). 

Moleculen met dezelfde lading en gelijkaardige structuur migreren dikwijls met bijna 

dezelfde snelheid in CE terwijl hun verschillen in distributieconstanten in de micellaire fase 

tot basislijnscheidingen kunnen leiden (24). Zo werden reeds vele voorbeelden van 
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verbeterde resolutie met MEKC in vergelijking met CE gepubliceerd (25). Daar bij de start 

van dit onderzoek nog geen resultaten beschikbaar waren over de invloed van 

ionenpaarreagentia op de scheiding van ACE-remmers, werd de bruikbaarheid van 

alkylsulfonaten bestudeerd (21, 26–33).  

 

Kort nadat onze studie afgerond was, publiceerden Gotti et al. hun onderzoeksresultaten 

m.b.t. de scheiding van vier ACE-remmers (lisinopril, quinapril, ramipril en benazepril) door 

middel van alkylsulfonaten (21). Hun eerste systeem bestond uit een 30 mM fosfaatbuffer 

(pH 4,0) waaraan 100 mM natriumheptaansulfonaat toegevoegd werd terwijl voor hun 

tweede scheidingsmethode een 30 mM fosfaatbuffer (pH 2,5) met 100 mM (+)-10-

kamfersulfonzuur gebruikt werd. Zij selecteerden natriumheptaansulfonaat als alkylsulfonaat 

daar dit additief bij andere studies (vooral HPLC) reeds zijn nut bewezen had. Wij besloten 

echter de invloed van de ketenlengte van de alkylsulfonaten op de scheiding te evalueren 

terwijl de door ons geselecteerde pH-range eveneens ruimer gekozen werd. De twee grootste 

problemen die wij met betrekking tot pH 4,0 ondervonden en die deze pH bijgevolg 

onbruikbaar maakte voor ons vooropgesteld doel waren de lange migratietijden en de minder 

gunstige pieksymmetrie. Het gebruik van een kortere capillair kan natuurlijk voordeel bieden 

voor de lange migratietijden maar uit ervaring wisten we dat een langere capillair 

noodzakelijk was om de acht componenten te scheiden. Wat de piekvorm betreft leverden 

vooral enalapril en perindopril problemen op doch deze componenten waren in hun studie 

niet opgenomen. Een voorbeeldelektroferogram met de tweede runningbufer toonde aan dat 

benazepril en quinapril niet basislijn gescheiden waren en dat er veel 

basislijnschommelingen optraden.  

Niet alleen de vier ACE-remmers tussen dewelke een scheiding mogelijk was, kunnen met 

onze geoptimaliseerde methode gescheiden worden maar ze stelt ons bovendien in staat een 

vijfde component simultaan te bepalen. Het door ons ontwikkelde systeem kan daarom als 

complementair aanzien worden met een niet onbelangrijke uitbreiding van het 

applicatiegebied. 
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VII.2.2. Praktische uitvoering 
 

VII.2.2.1. Apparatuur 
 
De methode werd ontwikkeld op de Crystal CE, uitgerust met een silicacapillair met een 

totale lengte van 85 cm (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. De stalen werden gedurende 5 

seconden bij 50 mbar geïnjecteerd terwijl 25 kV als voltage aangelegd werd en 214 nm als 

detectiegolflengte gebruikt werd. Om de transfereerbaarheid van het systeem te bewijzen 

werd het experimenteel design eveneens uitgevoerd op de Waters Quanta die uitgerust was 

met een silicacapillair met een totale lengte van 60 cm (52,5 cm tot de detector) en 75 µm 

ID. De injectie van de stalen duurde 10 seconden terwijl een constant voltage van 8 kV 

aangelegd werd.  

 

VII.2.2.2. Chemicaliën en reagentia  
 
Fosforzuur (85%, w/w) werd geleverd door UCB (Leuven, België), natriumbutaansulfonaat 

door Acros Organics (Geel, België), natriumdecaansulfonaat door Fluka (Buchs, 

Zwitserland) terwijl natriumhexaansulfonaat, natriumheptaansulfonaat en 

natriumoctaansulfonaat van Sigma (St. Louis, MO, USA) afkomstig waren. Voor de overige 

chemicaliën en reagentia verwijzen we naar V.1.2.2.  

 

VII.2.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffers 

Gedurende de ontwikkeling van de methode werden 100 mM fosfaatbuffers met 

uiteenlopende pH-waarden als buffers getest. In de pH-range van 2,0 tot 4,5 werden 

wisselende volumina van een fosforzuuroplossing en een 

natriumdiwaterstoffosfaatoplossing van overeenkomstige molariteit gemengd tot de 

gewenste pH werd bereikt terwijl in de pH-range van 4,5 tot 8,0 dezelfde procedure 

gevolgd werd met gebruik van natriumdiwaterstoffosfaat- en 

dinatriumwaterstoffosfaatoplossingen. Deze buffers werden ook als solvent gebruikt 

voor de bereiding van referentieoplossingen. Runningbufferoplossingen werden bereid 

met verschillende concentraties aan alkylsulfonaten. 
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(b) Referentieoplossingen voor de ontwikkeling en optimalisatie: 

Referentieoplossingen van de acht ACE-remmers werden in de corresponderende buffer 

bereid in een concentratie van 100 µg/ml.  

 
Alle oplossingen en buffers werden bereid met gedestilleerd water (bekomen uit 

gedeïoniseerd water) en daarna gefiltreerd door een 0,45 µm membraanfilter (Millipore, 

Bedford, USA). 

 

VII.2.2.4. Experimentele set-up en analyse van de resultaten 
 
De set-up van het design en de statistische analyse van de responsvariabelen werden 

ondersteund door het statistisch en grafisch softwaresysteem ‘STATGRAPHICS Plus’, 

versie 4,1 (STSC Inc., Rockville, MD, USA). 

  

VII.2.3. Optimalisatie van de scheiding 
 

VII.2.3.1. Screeningfase 
 
In deze fase werd geen gebruik gemaakt van een screeningdesign maar werd door middel 

van de ‘one-factor-at-the-time’- aanpak nagegaan welke CE-parameters een effect hadden op 

de gemeten responsen (migratietijd en piekbreedte).  Onderzoek wees uit dat de pH van de 

runningbuffer en de aard van het ionenpaarreagens de belangrijkste factoren waren. De pH 

van de runningbuffer speelt een belangrijke rol gezien het zowel de lading van de 

componenten als de EOF beïnvloedt wat logischerwijs een weerslag heeft op de scheiding. 

Deze factor bleek ook bij de reeds besproken bepalingsmethoden van doorslaggevend belang 

te zijn. Als ionenpaarreagens werden de alkylsulfonaten geselecteerd maar deze groep telt, 

afhankelijk van de ketenlengte, een aantal vertegenwoordigers die eveneens op hun 

geschiktheid getest werden. Uitgaande van voorafgaande ervaring en kennis van het 

scheidingssyteem werd het experimenteel domein waarbinnen deze twee factoren gevarieerd 

werden, geselecteerd. Andere factoren zoals voltage en molariteit van de runningbuffer 

werden initieel ook beschouwd maar bleken minder invloed uit te oefenen op de scheiding 

waardoor ze constant gehouden werden. Zo werden 25 kV (Crystal CE) en 8 kV (Waters 

Quanta) als voltage aangelegd terwijl een 100 mM fosfaatbuffer gekozen werd. Uit 
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voorafgaande onderzoeken waarbij de molariteit van de fosfaatbuffers varieerde tussen 50 

tot 125 mM bleek dat de scheidingsselectiviteit hierdoor niet beïnvloed werd. Enkel een 

verlenging van de migratietijden werd waargenomen bij molariteitsverhoging. Omwille van 

de hoogste buffercapaciteit, aanvaardbare migratietijden en stroomsterkte werd een 100 mM 

fosfaatbuffer geselecteerd.  

De effecten van variërende pH en concentratie van het ionenpaarreagens op het 

migratiegedrag werden bij constant voltage bestudeerd.  

 

VII.2.3.1.1. Selectie van de pH 
 
Zoals al meermaals aangehaald werd, beïnvloedt de pH van de runningbuffer de migratie van 

de amfotere ACE-remmers. Afhankelijk van de pH van het medium zullen de ACE-remmers 

ofwel overwegend negatief ofwel positief geladen zijn waardoor zowel een basische als een 

zure runningbuffer gebruikt kan worden (cfr. hoofdstuk V). De meeste ACE-remmers zijn 

bovendien esters waarvoor bij een pH hoger dan 8,5 stabiliteitsproblemen kunnen optreden. 

Daarom werden de experimenten bij drie pH-levels uitgevoerd (pH 2,0; 5,0 en 8,0). Binnen 

dit relatief groot pH-gebied worden geen stabiliteitsproblemen verwacht. 

 

VII.2.3.1.2. Keuze van natriumoctaansulfonaat als ionenpaarreagens 
 
Het effect van verschillende alkylsulfonaten op de resolutie werd vooreerst bestudeerd bij 

pH 2,0. Bij gebruik van een 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) doch zonder additie van 

alkylsulfonaten bevinden alle ACE-remmers, met uitzondering van lisinopril (dikation) en 

fosinopril (ongeladen), zich in de monokationische vorm waardoor een scheiding onmogelijk 

is (Figuren VII.2A en VII.2B). In zuur milieu vertonen de ACE-remmers namelijk de beste 

kenmerken om, door middel van elektrostatische krachten, met alkylsulfonaten te interageren 

(21).  
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Figuur VII.2A: Elektroferogram van een 
mengsel van verschillende ACE-remmers. De 
scheiding werd uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,0) als runningbuffer en 30 kV. P, E and R; en 
C, B and Q verwijzen respectievelijk naar de 
comigratie van perindopril, enalapril en 
ramipril; en cilazapril, benazepril en quinapril. 
 

Figuur VII.2B: Elektroferogram van een 
mengsel van verschillende ACE-remmers. De 
scheiding werd uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 60 cm 
totale lengte (52,5 cm tot de detector) en 75 
µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) als 
runningbuffer en 12 kV. L verwijst naar 
lisinopril en M naar een mengsel van de 
comigrerende ACE-remmers perindopril, 
enalapril, ramipril, cilazapril, benazepril en 
quinapril. 
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Natriumbutaansulfonaat veroorzaakte geen resolutieverbetering terwijl additie van 

natriumhexaansulfonaat en natriumheptaansulfonaat echter wel voor een resolutietoename 

zorgde indien ze gebruikt werden in concentraties van respectievelijk 120 mM en 90 mM. 

De progressieve, algemene resolutietoename overtuigde ons sulfonaten met langere 

alkylketens zoals natriumoctaansulfonaat en natriumdecaansulfonaat te evalueren. Naarmate 

de ketenlengte toenam, verminderde de benodigde concentratie van het alkylsulfonaat om 

een vergelijkbare resolutie te bekomen. Alhoewel natriumdecaansulfonaat een positieve 

invloed op de resolutie vertoonde, werd het gebruik ervan gekenmerkt door lange 

migratietijden (meer dan 30 minuten) en basislijnschommelingen. Omwille van de laagst 

vereiste concentratie (resolutietoename vanaf 30 mM) en aanvaardbare migratietijden werd 

natriumoctaansulfonaat (OS) in drie concentraties (30, 50 en 70 mM) voor 

optimalisatiedoeleinden geselecteerd (Figuur VII.3). 

 

 
Figuur VII.3: Migratietijden in functie van de natriumoctaansulfonaatconcentratie. 

Experimenten werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een 
silicacapillair 60 cm totale lengte (52,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) als runningbuffer en 11 
kV. E, L, Q, P, R, B en C verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ACE-remmer. 

Invloed van natriumoctaansulfonaat

8.4

11.4

14.4

20 30 40 50 60 70 80

mM natriumoctaansulfonaat

 M
ig

ra
tie

tij
d 

(t)

E L Q P R B C



Hoofdstuk VII: Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode voor de verschillende ACE-
remmers (met uitzondering van captopril) met gebruik van alkylsulfonaten door middel 
van experimenteel design                                                                                          164                                                              

_________________________________________________________________________________________ 

 

VII.2.3.2. Responsoppervlaktedesign 
 
Om de invloed van de twee ‘significante’ parameters (pH van de runningbuffer en de 

concentratie van OS) op de scheiding van de acht ACE-remmers te evalueren, werd een 

design gekozen waarbij de nadruk op modellering lag. Dit soort design laat het beschrijven 

van gebogen oppervlakken toe waarvoor een tweede-orde model (met kwadratische termen 

en twee-factor interacties) noodzakelijk is. Dit impliceert eveneens dat de bestudeerde 

factoren op ten minste drie niveaus beschouwd moeten worden.  

Er zijn verschillende ‘multi-level’ designs die gebruikt kunnen worden voor optimalisatie 

maar de three-level factorial en central composite designs zijn verreweg de meest gebruikte. 

In het algemeen zijn de designs die voor deze doeleinden gebruikt worden symmetrisch. Het 

experimenteel domein dat ze beschrijven kan kubusvormig (full factorial design, face-

centred central composite design) of sferisch (andere central composite designs, Box-

Behnken) zijn (1).  

Voor deze studie werd met behulp van STATGRAPHICS Plus 4,1 een ‘three-level full-

factorial design’ geselecteerd, dat een kubusvormig experimenteel domein beschrijft (enkele 

recente voorbeelden: 34−40)(Fig. VII.4).  

 
Figuur VII.4: Een 32 factorial design (1) 
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Het aantal experimenten (n) in een three-level full-factorial design (3k-design) neemt 

exponentieel toe met het aantal factoren (vb. voor k=2, n=9; voor k=3, n=27; voor k=4, 

n=81). Omdat het aantal factoren in onze studie echter beperkt was tot twee, waren slechts 

negen runs vereist. De parameters (onafhankelijke variabelen, x-waarden), het domein 

waarin ze onderzocht worden en het gebruikte design zijn weergegeven in Tabellen VII.1 en 

VII.2.  

 

Tabel VII.1: De twee onderzochte parameters en hun domein 

 

CE Parameter Lage waarde 
(-1) 

Centrale waarde 
(0) 

Hoge waarde  
(+1) 

pH 2 5 8 

OS (mM) 30 50 70 

 

 

Tabel VII.2: Two-factor three-level full factorial design 

 

Run pH OS (mM) 

1 -1 -1 

2 -1 0 

3 -1 +1 

4 0 -1 

5 0 0 

6 0 +1 

7 +1 -1 

8 +1 0 

9 +1 +1 
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De individuele runs van het design werden in een willekeurige volgorde uitgevoerd wat een 

zekere garantie biedt dat ongecontroleerde variatie van factoren, anderen dan diegenen die 

bestudeerd werden, de bepalingen niet zal beïnvloeden. Bij overschakeling op nieuwe 

elektroforetische condities werd de allereerste run driemaal uitgevoerd om te verifiëren of de 

migratietijden constant bleven en het capillair in evenwicht was. Elke ARA-II werd 

afzonderlijk geïnjecteerd terwijl het gemiddelde van twee injecties als waarde in het 

experimenteel design ingevoerd werd. 

De migratietijden en piekbreedtes van alle ACE-remmers werden opgetekend. In Tabel VII.3 

zijn de gemeten migratietijden (t) voor elke run van het design verzameld terwijl in Tabel 

VII.4 de piekbreedtes (w), gemeten op de basislijn, vermeld worden.  

 

Tabel VII.3: Opgetekende migratietijden (in minuten) op de Crystal CE  

 

Run t_L t_E t_Q t_P t_R t_B t_C t_F 

1 6,98 7,96 8,49 7,92 7,98 8,41 8,09 >180 

2 7,48 8,83 10,24 8,81 9,06 9,62 9,35 >180 

3 7,58 9,27 11,64 9,15 10,16 10,62 10,16 >180 

4 10,12 13,08 13,48 11,1 11,51 13,78 10,56 >180 

5 10,22 13,89 14,33 11,98 12,72 14,03 11,11 >180 

6 9,88 14,33 15,83 12,21 12,93 16,68 12,36 >180 

7 4,70 5,13 5,08 5,14 5,10 5,19 5,13 4,83 

8 4,72 5,22 5,25 5,22 5,21 5,32 5,28 5,13 

9 4,79 5,41 5,49 5,43 5,43 5,62 5,58 5,75 

 

In run 1 tot 6 ontbreekt de exacte migratietijd van fosinopril omdat deze ACE-remmer niet 

binnen de 180 minuten gedetecteerd werd. Fosinopril is namelijk de enige ACE-remmer 

zonder een basische functie (pKa 3,8 ± 0,6) waardoor deze component slechts in twee 

verschillende vormen kan voorkomen, ongeladen of negatief geladen. Bij pH 2,0 komt 

fosinopril voor onder de ongeladen vorm (migratie met de EOF) terwijl bij hogere pH de 
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negatieve lading geleidelijk aan toeneemt om bij pH 8,0 uitsluitend aanwezig te zijn. 

Bovendien neemt de EOF toe naarmate de pH stijgt (cfr. II.1.1.2) wat de detectie van 

fosinopril in run 7 tot 9 verklaart. Voor de piekbreedte van fosinopril in de corresponderende 

runs werd een arbitraire grote waarde (500 s) gekozen om met de lange migratietijd samen te 

gaan. 

 

Deze variabelen werden gebruikt om de resolutie tussen twee op elkaar volgende pieken te 

berekenen volgens de vergelijking Rs = 2 (t2 – t1)/(w1 + w2) waarin t en w in dezelfde 

tijdseenheid uitgedrukt worden. In eerste instantie werd enkel rekening gehouden met de 

verschillen in migratietijden om de scheiding te optimaliseren maar deze benadering leidde 

tot onbruikbare resultaten. In de gebieden waar het minimale migratietijdsverschil (d.w.z. 

kleinste verschil van de verschillende piekparen) maximaal was, bleek de piekbreedte 

eveneens maximaal te zijn waardoor de selectiviteitsverbetering onmiddellijk te niet gedaan 

werd door de te brede pieken. Om dit probleem op te lossen, werd er besloten met resoluties 

te werken wat echter wel aanleiding gaf tot complexere berekeningen. 

 

Tabel VII.4: Piekbreedten (gemeten op de basislijn) in seconden op de Crystal CE 

 

Run w_L w_E w_Q w_P w_R w_B w_C w_F 

1 24 31 19 40 18 14 14 500a 

2 23 30 26 34 34 14 14 500a 

3 20 24 53 26 30 13 12 500a 

4 17 122 58 148 131 39 19 500a 

5 18 119 69 88 191 65 40 500a 

6 18 135 85 196 261 71 19 500a 

7 9 8 8 7 7 7 7 11 

8 8 6 7 7 7 6 7 12 

9 8 7 7 7 8 6 7 23 
a arbitrair gekozen breedte 
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VII.2.3.3. Verwerking van de resultaten 
 

VII.2.3.3.1. Regressiemodellering 
 
Door middel van multipele regressie werd getracht het mathematische verband tussen de 

experimenteel gemeten responsvariabelen en de onafhankelijke systeemvariabelen of 

systeemparameters uit te drukken. Daarom werd, uitgaande van het 32 design voor iedere 

respons (migratietijd en piekbreedte) het volgende tweede-orde model opgesteld: 

 

y = b0 + b1.x1 + b2.x2 + b12.x1.x2 + b11.x1
2 + b22.x2

2 

 

waarin y de respons voor iedere component voorstelt, b0 het snijpunt met de Y-as, bi de 

regressiecoëfficiënten en xi de waarden van de onafhankelijke elektroforetische variabelen 

(x1 = pH and x2 = [OS] ). De modellering werd pas uitgevoerd nadat de x1 en x2 variabelen 

in het interval [–1,+1] geschaald waren. 

 
Om een goede scheiding tussen componenten te bekomen is een voldoende resolutie 

noodzakelijk. De minimale resolutie, d.w.z. de resolutie tussen de twee slechtst gescheiden 

pieken (Rs,min) is het belangrijkst. Bijgevolg waren we geïnteresseerd in de gebieden waarin 

Rs,min maximaal was, d.w.z. het domein waar de slechts gescheiden pieken het best 

gescheiden zijn. 

De respons Rs,min kan echter niet gemodelleerd worden omdat het bepaald kan worden door 

verschillende piekparen. De resolutie van opeenvolgende pieken (Rs,i) modelleren bleek ook 

geen oplossing te zijn omwille van het feit dat niet enkel de migratievolgorde van 

opeenvolgende componenten kan veranderen (vb. A–B kan B–A worden) maar ook de 

selectiviteit (vb. A–B–C kan C–A–B worden). Om deze redenen was een andere benadering 

noodzakelijk. 

Eerst werden de opgetekende responsen (t en w) voor iedere ACE-remmer gemodelleerd. Na 

modellering werden de responsen t en w voorspeld voor alle experimenteel mogelijke, 

verschillende condities in het bestudeerde gebied. Vervolgens werd bij elk van deze 

condities de migratietijden van de ACE-remmers gesorteerd, de resolutie van opeenvolgende 

piekparen berekend (Rs,i) en Rs,min geselecteerd. Tenslotte werden alle waarden van Rs,min 
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uitgezet en het gebied (de gebieden) waar Rs,min maximaal was, werd(en) onderzocht. De 

responsoppervlakken visualiseren hoe Rs,min verandert als de twee onafhankelijke variabelen 

(x-waarden) binnen de vastgestelde grenzen van het experimenteel domein variëren. 

De driedimensionale plot van Rs,min in functie van de pH en de 

natriumoctaansulfonaatconcentratie ([OS]) is voorgesteld in Figuur VII.5A terwijl de 

contourplot in Figuur VII.5B weergegeven is. Drie gebieden konden onderscheiden worden 

waar Rs,min maximaal was. Deze maximale waarden bleken toch nog steeds klein (0,16). 

 

 
Figuur VII.5A: Het driedimensionaal responsoppervlak van de minimale resolutie als een functie 

van pH en natriumoctaansulfonaatconcentratie ([OS]). Resultaten bekomen op de 
Crystal CE.  
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Figuur VII.5B: De contourplot van de minimale resolutie als een functie van pH en 
natriumoctaansulfonaatconcentratie ([OS]). Resultaten bekomen op de Crystal CE.
  

 

De hoogste Rs,min werd gevonden in de pH range 3,2–3,6. Het beste punt van dit gebied 

situeerde zich meer bepaald bij pH 3,2 en 45 mM natriumoctaansulfonaat (A). Bij deze 

voorwaarde echter trad in praktijk een inadequate scheiding op: de meeste ACE-remmers 

vertoonden slechte pieksymmetrie terwijl sommigen eveneens comigreerden. Deze 

ontoereikende scheiding was niet verwonderlijk gezien de lage, voorspelde waarde voor 

Rs,min. Vooral de piekvorm van enalapril en perindopril was ontoereikend terwijl fosinopril, 

rekening houdend met zijn chemische structuur en de EOF, niet binnen aanvaardbare tijd 

gedetecteerd werd. Ondanks deze problemen was het bij pH 3,2 mogelijk een 

basislijnscheiding te bekomen tussen cilazapril, lisinopril of ramipril en benazepril of 
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quinapril (Figuur VII.6). Bijgevolg was deze pH enkel geschikt om drie ACE-remmers te 

scheiden. 

Het tweede gebied met maximale Rs,min was eveneens gelokaliseerd in zuur midden, meer 

bepaald bij pH 2,0. Het beste punt bleek nu gelegen te zijn bij pH 2,0 en 65 mM 

natriumoctaansulfonaat (B). Alle ACE-remmers vertoonden een aanvaardbare 

pieksymmetrie bij deze condities. Het bleef niettemin onmogelijk om alle componenten te 

scheiden wegens de comigratie van enerzijds perindopril en enalapril en anderzijds ramipril 

en cilazapril. Vijf ACE-remmers konden uiteindelijk gescheiden worden: lisinopril, 

perindopril of enalapril, ramipril of cilazapril, benazepril en quinapril (Figuur VII.7). 

Fosinopril was ongeladen en migreerde met de EOF.  

Het derde gebied werd niet in het zure milieu gevonden maar in de pH range 6,0–6,4. Het 

optimum bleek pH 6,2 en 65 mM natriumoctaansulfonaat te zijn (C). Een ontoereikende 

scheiding werd bekomen omwille van het te kleine verschil in migratietijden waardoor 

comigratie optrad. Met uitzondering van ramipril en perindopril bezaten alle ACE-remmers 

een goede piekvorm. Bij deze pH was het enkel mogelijk een basislijnscheiding te bekomen 

tussen lisinopril, cilazapril, benazepril, en één van de volgende ACE-remmers: perindopril, 

ramipril, enalapril of quinapril (Figuur VII.8). Deze pH was bijgevolg enkel geschikt om vier 

ACE-remmers te scheiden.  
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Figuur VII.6: Elektroferogrammen van mengsels van verschillende ACE-remmers. De scheiding 

werd uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale lengte 
(33 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
3,2) waaraan 45 mM natriumoctaansulfonaat toegevoegd werd als runningbuffer en 25 
kV. L and R verwijst naar de comigratie van lisinopril en ramipril. 
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Figuur VII.7: Elektroferogram van een 
mengsel van acht ACE-remmers. De scheiding 
werd uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust 
met een silicacapillair 85 cm totale lengte (33 
cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 
100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) 
waaraan 65 mM natriumoctaansulfonaat 
toegevoegd werd als runningbuffer en 30 kV. 
P and E en R and C verwijzen respectievelijk 
naar de comigratie van perindopril en enalapril 
en ramipril en cilazapril 
 

Figuur VII.8: Elektroferogram van een 
mengsel van acht ACE-remmers. De 
scheiding werd uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
6,2) waaraan 65 mM natriumoctaansulfonaat 
toegevoegd werd als runningbuffer en 25 kV. 
P/R/E/Q verwijst naar de comigratie van 
perindopril, ramipril, enalapril en quinapril 
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Uit bovenvermelde resultaten kan geconcludeerd worden dat het gebruik van een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) die 65 mM natriumoctaansulfonaat bevat (B) de beste garantie 

biedt om de meeste ACE-remmers te scheiden. Ondanks het feit dat het nog steeds 

onmogelijk is alle ACE-remmers in één run te scheiden, had toevoeging van 

natriumoctaansulfonaat een positieve invloed op de scheiding. Bij gebruik van de zuivere 

buffer (zonder OS) was het, op uitzondering van lisinopril en fosinopril, onmogelijk alle 

ACE-remmers basislijn te scheiden omwille van hun gemeenschappelijke positieve lading 

(Figuren VII.2A en VII.2B). Bij additie van OS echter traden selectievere scheidingen op 

vermoedelijk gesteund op het gunstig effect door vorming van ionenparen tussen de ACE-

remmers en het additief. Nadien werd nog een ‘fine-tuning’ toegepast op deze conditie om 

de migratietijden te verkorten zonder verlies aan resolutie. Daartoe werd het voltage 

opgedreven tot 30 kV waardoor de analysetijd tot 10 minuten gereduceerd werd terwijl de 

scheidingsselectiviteit onveranderd bleef. Een voorbeeldelektroferogram van de scheiding 

onder de geoptimaliseerde condities is weergegeven in Figuur VII.7. 

 

VII.2.3.3.2. Transfereerbaarheid van de methode 
 
Om de transfereerbaarheid van de methode aan te tonen, werd het experimenteel design 

eveneens uitgevoerd op de Waters Quanta. Dezelfde werkwijze als beschreven voor de 

Crystal CE werd gevolgd. In Tabel VII.5 zijn de gemeten migratietijden (t) voor elke run van 

het design verzameld terwijl in Tabel VII.6 de piekbreedtes (w), gemeten op de basislijn, 

vermeld worden.  

 

Analoog aan de Crystal CE ontbreekt ook op dit toestel in run 1 tot 6 de exacte migratietijd 

van fosinopril omdat deze ACE-remmer niet binnen de 180 minuten gedetecteerd werd. 

Voor de piekbreedte van fosinopril in de corresponderende runs werd eveneens arbitrair een 

grote waarde (1000 s) gekozen om met de lange migratietijd samen te gaan. Omdat de 

pieken op de Waters Quanta breder zijn in vergelijking met deze op de Crystal CE wordt een 

grotere, arbitraire waarde toegekend aan de piekbreedte van fosinopril: 1000 s i.p.v. 500 s. 
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Tabel VII.5: Opgetekende migratietijden (in minuten) op de Waters Quanta  

 

Run t_L t_E t_Q t_P t_R t_B t_C t_F 

1 15,92 18,77 20,37 18,46 19,10 22,22 21,55 >180 

2 17,89 22,17 28,58 21,53 23,05 25,45 24,55 >180 

3 16,70 24,40 30,80 22,30 24,42 25,99 24,76 >180 

4 16,90 27,45 32,87 24,74 26,91 38,46 18,78 >180 

5 14,80 20,70 22,02 20,00 20,90 24,77 16,61 >180 

6 12,10 19,53 28,19 20,83 27,50 49,36 20,41 >180 

7 9,12 10,01 9,89 9,91 9,84 10,06 9,72 8,93 

8 9,48 10,50 10,65 10,48 10,53 10,78 10,65 10,45 

9 9,87 11,30 11,37 11,17 11,18 12,88 12,61 13,03 

 
Tabel VII.6: Piekbreedten (gemeten op de basislijn) in seconden op de Waters Quanta 

 

Run w_L w_E w_Q w_P w_R w_B w_C w_F 

1 78 114 72 108 48 48 48 1000a 

2 96 132 108 138 72 72 60 1000a 

3 96 120 300 120 132 84 60 1000a 

4 60 480 240 720 600 108 42 1000a 

5 48 252 132 588 588 60 36 1000a 

6 33 231 165 330 363 198 50 1000a 

7 42 24 24 24 24 24 24 24 

8 42 24 30 24 24 24 24 30 

9 48 36 30 30 36 24 24 84 
a arbitrair gekozen breedte 
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Het driedimensionaal responsoppervlak en de contourplot van Rs,min in functie van de pH en 

de natriumoctaansulfonaatconcentratie zijn weergegeven in Figuren VII.9A en VII.9B.  

De voorspelde maximale Rs,min-waarde was op dit toestel groter dan op de Crystal CE — 

0,45 in vergelijking met 0,16 — maar is nog steeds laag. Dit betekende dat de twee ACE-

remmers die de Rs,min bepalen, een groter migratietijdverschil en/of een betere piekvorm 

vertoonden. Daarom zou de scheiding verbeterd kunnen zijn.  

 

 
Figuur VII.9A: Het driedimensionaal responsoppervlak van de minimale resolutie als een functie 

van pH en natriumoctaansulfonaatconcentratie ([OS]). Resultaten bekomen op de 
Waters Quanta.  

 

 

 

2

2,
4

2,
8

3,
2

3,
6

4

4,
4

4,
8

5,
2

5,
6

6

6,
4

6,
8

7,
2

7,
6

30

45

60

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Rs_min

pH
[OS]

0,000-0,050 0,050-0,100 0,100-0,150 0,150-0,200 0,200-0,250 0,250-0,300 0,300-0,350 0,350-0,400 0,400-0,450

A

B



Hoofdstuk VII: Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode voor de verschillende ACE-
remmers (met uitzondering van captopril) met gebruik van alkylsulfonaten door middel 
van experimenteel design                                                                                          177                                                              

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figuur VII.9B: De contourplot van de minimale resolutie als een functie van pH en 

natriumoctaansulfonaatconcentratie ([OS]). Resultaten bekomen op de Waters Quanta.
  

 
 
Op dit toestel konden twee gebieden met een ‘hogere’ Rs,min onderscheiden worden. De Rs,min 

was maximaal bij de hoogste natriumoctaansulfonaatconcentraties (65 en 70 mM) en in de 

pH range van 2,0–2,6. Het beste punt van dit gebied was bij pH 2,0 en 65 mM 

natriumoctaansulfonaat gelegen (A). Deze condities zijn identiek aan die gevonden op de 

Crystal CE en de scheiding was eveneens gelijkaardig: vijf ACE-remmers, namelijk 

lisinopril, perindopril of enalapril, ramipril of cilazapril, benazepril en quinapril konden 

gescheiden worden. Perindopril en enalapril langs de ene kant en ramipril en cilazapril langs 
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de andere kant konden noch gescheiden, noch geïdentificeerd worden in een mengsel 

omwille van hun comigratie. Fosinopril was ongeladen en migreerde bijgevolg met de EOF. 

Het tweede gebied met een grotere Rs,min waarde werd in de pH range 7,6–7,8 gevonden. Het 

optimum bleek gelegen te zijn bij pH 7,8 en 65 mM natriumoctaansulfonaat (B) maar bij 

deze conditie konden slechts drie ACE-remmers geïdentificeerd worden: lisinopril, enalapril 

of perindopril en één van de volgende componenten cilazapril, ramipril, quinapril of 

benazepril (Figuur VII.10). Fosinopril migreerde als laatste maar zijn piekvorm was dermate 

ontoereikend dat deze voorwaarde totaal niet geschikt was om deze component te bepalen. 

Analoog aan de Crystal CE en om dezelfde reden werd een ‘fine-tuning’ toegepast op de 

condities van het optimale punt A. Bij een voltage van 12 kV (i.p.v. 8 kV) veranderde de 

scheidingsselectiviteit niet maar de migratietijden verkortten. Een typisch elektroferogram, 

uitgevoerd bij de geoptimaliseerde condities (pH 2,0 en 65 mM natriumoctaansulfonaat) is 

weergegeven in Figuur VII.11. 

Op beide toestellen werd een 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) met 65 mM 

natriumoctaansulfonaat als optimale runningbuffer geselecteerd om het grootste aantal ACE-

remmers te scheiden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de methode transfereerbaar is. 
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Figuur VII.11: Elektroferogram van een 
mengsel van acht ACE-remmers. De 
scheiding werd uitgevoerd op de Waters 
Quanta, uitgerust met een silicacapillair 60 
cm totale lengte (52,5 cm tot de detector) en 
75 µm ID. Condities: 100 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) waaraan 65 
mM natriumoctaansulfonaat toegevoegd 
werd als runningbuffer en 12 kV. L verwijst 
naar lisinopril, PE naar de comigratie van 
perindopril en enalapril, RC naar de 
comigratie van ramipril en cilazapril, B naar 
benazepril en Q naar quinapril.  
 

Figuur VII.10: Elektroferogram van een 
mengsel van acht ACE-remmers. De scheiding 
werd uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 60 cm totale 
lengte (52,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,8) waaraan 65 mM natriumoctaansulfonaat 
toegevoegd werd als runningbuffer en 12 kV. 
L verwijst naar lisinopril, EP naar de 
comigratie van enalapril en perindopril en M 
naar een mengsel van de comigrerende ACE-
remmers, cilazapril, ramipril, quinapril en 
benazepril.  
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VII.3. Conclusie 
 

In deze studie werd de geschiktheid van de alkylsulfonaten voor de scheiding van acht ACE-

remmers: enalapril, lisinopril, quinapril, fosinopril, perindopril, ramipril, benazepril en 

cilazapril, geëvalueerd. Met behulp van experimenteel design werd een 100 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 2,0) waaraan 65 mM natriumoctaansulfonaat toegevoegd werd als 

meest selectief medium geselecteerd om de meeste ACE-remmers te scheiden. De 

toegenomen scheidingsselectiviteit is vermoedelijk gesteund op de vorming van ionenparen 

tussen de ACE-remmers en natriumoctaansulfonaat. Ondanks de verbetering bleef het echter 

onmogelijk om alle acht ACE-remmers in één run te scheiden. Omwille van de comigratie 

van perindopril en enalapril enerzijds en deze van ramipril en cilazapril anderzijds is voor de 

identificatie van de acht componenten op basis van hun migratietijd nog steeds een 

combinatie van twee systemen noodzakelijk (Tabel VII.7). Omwille van de kortste 

analysetijd en de beste pieksymmetrie wordt de in dit hoofdstuk geoptimaliseerde methode 

verkozen voor de identificatie of kwalitatief onderzoek boven de in Hoofdstuk V 

ontwikkelde CZE-methoden. Zo kunnen vijf ACE-remmers (lisinopril, perindopril of 

enalapril, ramipril of cilazapril, benazepril en quinapril) geïdentificeerd worden m.b.v. de 

octaansulfonaatmethode terwijl de comigrerende componenten perindopril−enalapril en 

ramipril−cilazapril op hun beurt onderscheiden kunnen worden door gebruik te maken van 

de in hoofdstuk V besproken CZE methoden (Tabel VII.7). Fosinopril kan onder deze 

voorwaarden eveneens bepaald worden (22). Sequentiële applicatie van beide methoden laat 

de identificatie van alle bestudeerde ACE-remmers toe (Tabel VII.7) (13).  
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Tabel VII.7: De drie identificerende methoden en hun mogelijkheid tot ondubbelzinnige 

identificatie van de respectieve ACE-remmers. 

 
 

 
Methode Aa Methode Bb Methode Cc Meest geschikte methode of 

combinatie van methoden  

Enalapril − + − B 

Lisinopril  + + + A 

Quinapril + − − A 

Fosinopril − + + B 

Perindopril − − − A en C 

Ramipril − − − A en B 

Benazepril + − − A 

Cilazapril − + + B 

 
a 100 mM natriumfosfaatbuffer met 65 mM natriumoctaansulfonaat  
b 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 7,0)  
c 100 mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,25) 
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In voorgaande hoofdstukken werden bepalingsmethoden ontwikkeld voor de ACE-remmers, 

een groep geneesmiddelen die gunstige resultaten oplevert voor behandeling van 

hypertensie. Meer recent werden de sartanen of de antagonisten van de angiotensine-AT1-

receptor (ARA-IIs) ontwikkeld, waarvan de hemodynamische effecten vergelijkbaar zijn met 

deze van de ACE-remmers. In België zijn er tot op heden zes ARA-IIs geregistreerd: 

candesartan (C) (onder vorm van candesartancilexitil (CC)), eprosartanmesylaat (E), 

irbesartan (I), kaliumlosartan (L), telmisartan (T) en valsartan (V). Het nauw aansluitend 

farmacologisch gedrag verantwoordt de keuze van deze farmaca als tweede studiegroep voor 

het analytisch onderzoek met capillaire elektroforese.  
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VIII.1. Ontwikkeling en optimalisatie van een bepalingsmethode 
 

VIII.1.1. Literatuuroverzicht  
 
Wetende dat de sartanen een recente groep geneesmiddelen vormen is het niet verwonderlijk 

dat er bijna geen CE-gegevens beschikbaar zijn. Enkel kaliumlosartan en kalium (als 

tegenion van losartan) werden tot nu toe met behulp van capillaire elektroforese bepaald 

(1,2). In eerste instantie werd de bestaande MEKC-bepalingsmethode voor kaliumlosartan 

(1) uitgetest in functie van het vooropgestelde doel. Omwille van de asymmetrische 

piekvorm en lange migratietijd van kaliumlosartan bij gebruik van een 10 mM boraatbuffer 

(pH 9,0) waaraan 50 mM SDS toegevoegd werd als runningbuffer, werd het systeem van 

Williams et al. niet verder aangewend.  

Daarom werd getracht een selectieve methode te ontwikkelen die toelaat de zes sartanen 

onderling te scheiden alsook kwantitatief te bepalen. Hierbij werd terug gebruik gemaakt van 

experimenteel design.  

 

VIII.1.2. Praktische uitvoering 

VIII.1.2.1. Apparatuur 
 
De methode werd ontwikkeld op de Crystal CE, uitgerust met een silicacapillair met een 

totale lengte van 85 cm (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. De stalen werden gedurende 5 

seconden bij 50 mbar geïnjecteerd terwijl 25 kV als voltage aangelegd werd en 214 nm als 

detectiegolflengte gebruikt werd.  

 

VIII.1.2.2. Chemicaliën en reagentia  
 
Natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat werd geleverd door Merck (Darmstadt, Duitsland), 

fosforzuur (85%, w/w) door UCB (Leuven, België) en zoutzuur (37%, w/w) door Panreac 

(Barcelona, Spanje). Candesartan en candesartancilexitil werden geschonken door 

AstraZeneca (Mölndal, Zweden), eprosartan door Solvay (Weesp, Nederland), irbesartan 

door Sanofi-Synthelabo (Gentilly Cedex, Frankrijk), kaliumlosartan door Merck Sharp & 

Dohme (Rahway, New Jersey, USA), telmisartan door Boehringer Ingelheim (Ingelheim, 

Duitsland) en valsartan door Novartis (Bazel, Zwitserland).  
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Alle gebruikte chemicaliën, reagentia en solventen zijn van pro analysi kwaliteit. 

 

VIII.1.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffers 

Gedurende de ontwikkeling van de methode werden fosfaatbuffers met uiteenlopende 

pH-waarden en molariteiten als runningbuffers getest. In de pH-range van 2,0 tot 4,5 

werden wisselende volumina fosforzuuroplossing en natriumdiwaterstoffosfaatoplossing 

van overeenkomstige molariteit gemengd tot de gewenste pH werd bereikt terwijl in de 

pH-range van 4,5 tot 8,0 dezelfde procedure gevolgd werd met gebruik van oplossingen 

van natriumdiwaterstoffosfaat en dinatriumwaterstoffosfaat.  

  
(b) Referentieoplossingen voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode: 

Referentieoplossingen van de individuele ARA-IIs werden bereid door ca.  3 mg van de 

corresponderende referentiestof op te lossen in 1 ml 1M HCl en te verdunnen tot 10 ml 

met water. 

  
Alle oplossingen en buffers werden bereid met gedestilleerd water (bekomen uit 

gedeïoniseerd water) en daarna gefiltreerd door een 0,45 µm membraanfilter (Millipore, 

Bedford, USA). 

 

VIII.1.2.4. Keuze van het solvent 
 
Omwille van de slechte oplosbaarheid van de ARA-IIs kan de runningbuffer niet als solvent 

gebruikt worden voor de bereiding van referentie- en te onderzoeken oplossingen. Rekening 

houdend met het zure milieu waarin de bepalingen plaatsvinden, werd eerst 1M HCl 

toegevoegd om de actieve bestanddelen op te lossen waarna de oplossingen verdund werden 

met water. Candesartan en valsartan echter vertoonden nog steeds oplosbaarheidsproblemen 

en konden bijgevolg niet kwantitatief bepaald worden. De oplosbaarheid was echter 

voldoende zodat deze farmaca in aanmerking werden genomen bij de ontwikkeling van de 

selectieve scheidingsmethode. 

Candesartancilexitil, de vorm waaronder candesartan op de Belgische markt is, werd ons 

door de firma slechts ter beschikking gesteld nadat onze studie afgerond was. Met deze 

ARA-II kon bijgevolg geen rekening gehouden worden bij de ontwikkeling en optimalisatie 
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van de methode. Achteraf bleek deze ARA-II, analoog aan candesartan, eveneens 

onvoldoende oplosbaar te zijn in 1M HCl waardoor kwantitatieve bepaling uitgesloten werd. 

 

VIII.1.2.5. Keuze van de golflengte 
 
Oplossingen van de verschillende sartanen in de geselecteerde runningbuffer (cfr. VIII.1.3.3) 

vertoonden een absorptiemaximum, gelegen tussen 200 en 206 nm (Tabel VIII.1). Omdat 

enerzijds de methode complementair is aan deze ontwikkeld op de Waters Quanta (cfr. 

Hoofdstuk IX) en anderzijds omwille van de beperking van de detectiegolflengte ten gevolge 

van het gebruik van een zinkontladingslamp, kan het gebruik van 214 nm als 

detectiegolflengte verantwoord worden. Hierdoor wordt een betere vergelijking tussen beide 

toestellen mogelijk. 

 

Tabel VIII.1: λmax van de sartanen in 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,5) 

 

ARA-II λmax 

Candesartan 206 

Candesartancilexitil 205 

Eprosartan ± 200 / 235 / 274 

Irbesartan ± 200  

Kaliumlosartan ± 200 

Telmisartan ± 200 / 228 / 292 

Valsartan 201 

 

VIII.1.2.6. Experimentele set-up en analyse van de resultaten 
 
De set-up van het design en de statistische analyse van de responsvariabelen werden 

ondersteund door het statistisch en grafisch softwaresysteem ‘STATGRAPHICS Plus’, 

versie 4,1 (STSC Inc., Rockville, MD, USA). 
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VIII.1.3. Optimalisatie van de scheiding 

VIII.1.3.1. Screeningfase 
 
Analoog aan de methode uit hoofdstuk VIII werd geen gebruik gemaakt van een 

screeningdesign om de CE-parameters te selecteren welke voor optimalisatiedoeleinden 

weerhouden moesten worden. Uit de voorexperimenten bleek dat de pH van de 

runningbuffer de respons (migratietijd) het meest beïnvloedde. Daarnaast bleek de molariteit 

van de runningbuffer eveneens in een niet te verwaarlozen mate de selectiviteit te 

beïnvloeden doch in geringere mate in vergelijking met de pH. Verschillende concentraties 

van de runningbuffer werden daarom getest. De grenzen van het experimenteel domein 

waarbinnen de weerhouden factoren varieerden, werden aan de hand van de resultaten van 

de voorexperimenten vastgelegd. Het voltage en de temperatuur werden initieel ook als 

determinerend beschouwd maar bleken minder invloed te hebben op de selectiviteit van de 

scheiding en werden bijgevolg constant gehouden op 25 kV en 30 °C. 

  

VIII.1.3.1.1. Selectie van de pH 
  
De ARA-IIs zijn evenals de ACE-remmers amfotere componenten (Figuur VIII.1). Hun 

retentie wordt bijgevolg in belangrijke mate beïnvloed door de pH, die bepaalt of deze 

componenten negatief of positief geladen zijn. Alle ARA-IIs worden namelijk gekenmerkt 

door de aanwezigheid van minstens één ioniseerbare zuurreagerende groep (carbonzure 

functie of stikstof in de tetrazoolring) waarvan de pKa-waarde zich situeert tussen 2,5 en 4,2.  
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Figuur VIII.1: Structuurformules van de ARA-IIs en aanduiding van hun pKa-waarden 
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Op uitzondering van valsartan bezitten alle overige sartanen naast deze zuurreagerende 

groep eveneens één of twee basische functies waarvan de pKa-waarde tussen de 3,1 en 8,7 

varieert. Afhankelijk van de pH van het medium zullen de ACE-remmers ofwel overwegend 

negatief ofwel positief geladen zijn. Dit biedt theoretisch de mogelijkheid om zowel een zure 

als een basische runningbuffer te gebruiken. In Tabel VIII.2 zijn de met ACD/pKa DB (V3,5 

voor Microsoft Windows, ACD/Labs Software) berekende pKa-waarden voor de sartanen 

vermeld. Uit deze tabel blijkt dat de pKa-waarden voor de zure functie(s) van alle sartanen in 

hetzelfde gebied gelegen zijn zodat verwacht kan worden dat een CZE-scheiding op basis 

van een mogelijk ladingsverschil tussen de verschillende sartanen moeilijker te 

verwezenlijken zal zijn bij gebruik van een neutrale tot alkalische runningbuffer in 

vergelijking met een zure runningbuffer. In het zuurdere gebied zijn de verschillen voor de 

basische functies namelijk meer uitgesproken zodat vermoed kan worden dat de scheidingen 

veeleer hierop gesteund zullen zijn. Daar de meeste sartanen over een verschillend aantal 

zure of basische functies beschikken, is de situatie natuurlijk veel complexer zodat een 

uitgebreid pH-onderzoek noodzakelijk is om de theoretische voorspellingen te verifiëren. 

 
Tabel VIII.2: pKa-waarden van de ARA-IIs (Figuur VIII.1) 

 

pKa-waarde 
ARA-II 

Zure functie(s) Basische functie 

Candesartan 2,5 ± 0,3 (1); 4,2 ± 0,3 (2) 6,4 ± 0,3 (3) 

Candesartancilexitil 4,2 ± 0,3 (1) 4,2 ± 0,3 (2) 

Eprosartan 3,3 ± 0,2 (1); 4,1 ± 0,1 (2) 8,7 ± 0,5 (3) 

Irbesartan 4,2 ± 0,3 (1) 4,3 ± 0,4 (2) 

Kaliumlosartan 4,2 ± 0,3 (1) 3,1 ± 0,4 (2) 

Telmisartan 3,8 ± 0,4 (1) 4,4 ± 0,1 (2); 5,8 ± 0,5 (3) 

Valsartan 3,7 ± 0,1 (1); 4,2 ± 0,3 (2) − 
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In eerste instantie werd de scheiding van de zes sartanen (met uitzondering van 

candesartancilexitil omwille van zijn niet-beschikbaarheid (cfr.VIII.1.2.4) in de range van 

pH 5,5 tot 8,0 bestudeerd (cfr. Figuur VIII.2). Bij eerstgenoemde pH vertoonde telmisartan 

een slechte pieksymmetrie waardoor pH 5,5 uitgesloten kon worden. Vooral eprosartan is 

zeer gevoelig aan pH-variatie: daar waar deze ARA-II tussen pH 6,0 en 6,5 in de nabijheid 

van telmisartan, kaliumlosartan en irbesartan migreert, sluit eprosartan vanaf pH 7,0 en 

hoger dichter aan bij valsartan en candesartan. Zo kunnen vanaf pH 7,5 en hoger de zes 

ARA-IIs in twee groepen ingedeeld worden die onderling gescheiden kunnen worden: 

telmisartan, irbesartan en kaliumlosartan enerzijds en eprosartan, valsartan en candesartan 

anderzijds. In de eerste groep kon geen basislijnscheiding tussen de drie ARA-IIs bekomen 

worden terwijl in de tweede groep eprosartan en valsartan onderling onvoldoende 

gescheiden waren. Het verschillend aantal zure functies ligt aan de basis van deze twee 

waargenomen groepen: daar waar de sartanen uit de eerste groep over slechts één zure 

functie bezitten en dus overwegend als anionen onder deze voorwaarden voorkomen, 

bevinden de vertegenwoordigers uit de andere groep zich grotendeels onder de dianionische 

vorm omwille van hun twee zure functies. Rekening houdend met de vooropgestelde 

doelstelling om de sartanen te scheiden m.b.v. een CZE methode werd de pH-range van 5,5 

tot 8,0 verlaten en het zure pH-gebied onderzocht.  

Figuur VIII.2: Migratietijden in functie van de pH van de runningbuffer. Experimenten 
werden uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met een silicacapillair 85 cm 
totale lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 50 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden als runningbuffer en 30 kV. 
C, E, I, L, T en V verwijzen naar de eerste letter van het corresponderende 
sartaan. 
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In dit zure medium werden we echter met de geringe oplosbaarheid van candesartan en 

valsartan geconfronteerd waardoor deze twee componenten niet in het experimenteel design 

opgenomen werden. Uit voorexperimenten bleek bovendien dat deze ARA-IIs niet met de 

bepaling van de overige vier ARA-IIs interfereerden. Ze migreren namelijk bij alle 

mogelijke, experimenteel verschillende condities in het bestudeerd domein als laatsten en 

zijn bijgevolg goed gescheiden van eprosartan, irbesartan, kaliumlosartan en telmisartan. De 

kwantitatieve bepaling van candesartan en valsartan dient uitgevoerd te worden bij hogere 

pH en met additie van SDS (cfr. Hoofdstuk IX) (3).  

 
Figuur VIII.3: Migratietijden in functie van de pH van de runningbuffer. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met een silicacapillair 85 cm 
totale lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 50 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden als runningbuffer en 30 kV. 
E, I, L en T verwijzen naar de eerste letter van het corresponderende sartaan. 

 

In de pH-range van 2,0 tot 3,0 werden voor de overige vier sartanen de beste piekvormen, de 

kortste analysetijden en een goede selectiviteit opgetekend waardoor de volgende drie pH-

levels weerhouden werden voor het experimenteel design: 2,0; 2,5 en 3,0 (Figuur VIII.3). De 

oorsprong van deze goede selectiviteit is terug te vinden in de grotere ladingsverschillen ten 

gevolge van het verschillend aantal basische functies en onderling verschillende pKa-

waarden. De kortere analysetijd is dan weer te wijten aan de (di)kationische vorm waaronder 

deze sartanen grotendeels voorkomen in dit zure gebied. Hun elektroforetische mobiliteit is 

naar de kathode gericht en daar aan de anode geïnjecteerd wordt, kan een verkorting van de 

analysetijd verwacht worden.   
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In het pH-gebied 4,0 tot 5,5 waren de voorwaarden niet ideaal om alle sartanen te bepalen: 

sommige sartanen kwamen, afhankelijk van hun respectievelijke pKa-waarden grotendeels 

als zwitterionen voor met lange migratietijden als gevolg zodat dit gebied niet in rekening 

gebracht werd.  

 

VIII.1.3.1.2. Concentratie van de runningbuffer 
 
In voorafgaande onderzoeken varieerden we de molariteit van de runningbuffers bij 

verschillende pH-waarden van 20 tot 80 mM. In Figuur VIII.4 is de invloed van de molariteit 

van de runningbuffer bij pH 3,0 voorgesteld waaruit afgeleid kan worden dat bij toenemende 

elektrolytconcentraties de migratietijden toenamen en de scheidingsselectiviteit in geringe 

mate verbeterde. Indien echter concentraties hoger dan 80 mM gebruikt werden, werd een te 

hoge stroom gegenereerd wat vermeden moet worden gezien het Joule-effect. Omwille van 

de optimale balans in ionensterkte werd de concentratie van de runningbuffer op drie niveaus 

getest (40, 60 en 80 mM) voor optimalisatiedoeleinden.  

 

 
Figuur VIII.4: Migratietijden in functie van de molariteit van de runningbuffer. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met een silicacapillair 85 cm 
totale lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. Condities: 
natriumfosfaatbuffer (pH 3,0) als runningbuffer en 30 kV. E, I, L en T 
verwijzen naar de eerste letter van het corresponderende sartaan. 
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VIII.1.3.2. Responsoppervlaktedesign 
 
Om de invloed van de twee parameters (pH en molariteit van de runningbuffer) op de 

scheiding van de ARA-IIs te evalueren, werd opnieuw een responsoppervlaktedesign 

gekozen dat modellering van de respons toelaat. Uit de verschillende ‘multi-level’ designs 

die door STATGRAPHICS Plus 4,1 voor deze studie voorgesteld werden, selecteerden we 

een ‘three-level full-factorial design’ (4−11). Voor de algemene bespreking van dit soort 

design verwijzen we naar het vorige hoofdstuk waar het eveneens aangewend werd. Dit two-

factor three-level factorial design vereist negen runs (32) maar met het oog op het vaststellen 

van de experimentele variantie werden twee extra replicaties van het centrale punt van het 

design uitgevoerd zodat het volledige design uiteindelijk uit 11 runs bestond. De parameters 

en het domein waarin ze gemodelleerd worden, zijn weergegeven in Tabel VIII.3.  

 

Tabel VIII.3: De twee onderzochte parameters en hun domein 

 

CE Parameter Lage waarde 

(-1) 

Centrale waarde 

(0) 

Hoge waarde 

(+1) 

pH 2 2,5 3 

Molariteit van de runningbuffer (mM) 40 60 80 

 

De individuele runs van het design werden opnieuw in een willekeurige volgorde uitgevoerd 

waardoor voorkomen werd dat ongecontroleerde variatie van factoren, anderen dan diegenen 

die bestudeerd werden, de bepalingen zal beïnvloeden. Bij overschakeling op nieuwe 

elektroforetische condities werd de allereerste run driemaal uitgevoerd om te verifiëren of de 

migratietijden constant bleven en het capillair in evenwicht was. Elke ARA-II werd 

afzonderlijk geïnjecteerd terwijl het gemiddelde van drie injecties als waarde in het 

experimenteel design ingevoerd werd. 

 

In dit design werden enkel de migratietijden van eprosartan (t_E), irbesartan (t_I), 

kaliumlosartan (t_L) en telmisartan (t_T) opgetekend omdat deze respons voldoende 

informatie verschafte om de scheiding te voorspellen (Tabel VIII.4). In het geselecteerde 

gebied diende geen rekening gehouden te worden met de pieksymmetrie en piekbreedte van 
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de sartanen daar ze als scherpe en symmetrische pieken voorkwamen. 

Resolutieberekeningen waren bijgevolg overbodig. 

 

Tabel VIII.4: Gemiddelde migratietijden (in minuten) bij elke run van het design (n=3) 

 

Run pH Molariteit van de 

runningbuffer (mM) 
t_E t_I t_L t_T 

1 2 40 5,86 5,78 5,93 4,32 

2 2 60 5,97 5,87 6,05 4,35 

3 2 80 6,53 6,39 6,64 4,66 

4 2,5 40 7,34 6,92 7,82 5,25 

5 2,5 60 7,75 7,26 8,31 5,44 

6 2,5 60 7,66 7,20 8,19 5,39 

7 2,5 60 7,61 7,16 8,15 5,35 

8 2,5 80 7,89 7,39 8,48 5,47 

9 3 40 9,21 7,89 10,30 6,29 

10 3 60 9,47 8,09 10,93 6,27 

11 3 80 9,64 8,20 11,29 6,26 

 
 

VIII.1.3.3. Verwerking van de resultaten 
 
Uitgaande van het 32 design werd voor de respons het volgende tweede-orde model 

opgesteld: 

 

y = b0 + b1.x1 + b2.x2 + b12.x1.x2 + b11.x1
2 + b22.x2

2 
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waarin y de respons (migratietijd) voor iedere component voorstelt, b0 het snijpunt met de Y-

as, bi de regressiecoëfficiënten en xi de waarden van de onafhankelijke elektroforetische 

variabelen (x1 = pH and x2 = molariteit van de runningbuffer).  

 
Het gebruikte statistische programma biedt de mogelijkheid om bij elke regressievergelijking 

de significantie van de factoren en de factoreninteracties na te gaan. Daartoe kan voor elke 

regressievergelijking een ANOVA-tabel en een gestandaardiseerde ‘Pareto Chart’ opgesteld 

worden. Beiden maken gebruik van een verschillende statistische test (respectievelijk F-test 

en t-test) om dezelfde informatie te verschaffen. Als factoren en factoreninteracties niet 

significant zijn, kunnen ze uit de regressievergelijking weggelaten worden. Dit vereist wel 

een herberekening van de coëfficiënten van de significante factoren en factoreninteracties 

met het oog op het opstellen van een nieuw model voor elke respons. 

 

In de volgende paragrafen wordt even stilgestaan bij de bepaling van de significante factoren 

en factoreninteracties die elke afhankelijke variabele beïnvloeden.  

 

De eerste techniek die hiervoor aangewend kan worden is de variantieanalyse of ‘analysis of 

variance’ (ANOVA), die aangewend wordt bij het bepalen van de invloed van factoren op de 

totale spreiding van de waarnemingsresultaten.  ANOVA verdeelt de totale variantie in twee 

verschillende componenten: variantie tussen de groepen en variantie binnen de groepen. Op 

deze manier wordt de totale spreiding in de gegevens opgesplitst in een deel dat kan 

verklaard worden door de afzonderlijk bestudeerde en gecontroleerde factoren (variantie 

tussen groepen) en een deel dat niet meer verklaard kan worden (variantie binnen groepen). 

Dit laatstgenoemde deel wordt ook wel residu of ‘error’ genoemd en omvat toevallige 

invloeden die niet gecontroleerd worden maar er wel voor zorgen dat metingen voor een 

zelfde niveau van de factor (replicaties) variëren. Door middel van een F-toets wordt 

nagegaan of de variantie tussen de groepen groter is dan de residuele variantie. Daartoe 

wordt de F-ratio, de verhouding van de variantie tussen de groepen en de residuele variantie, 

berekend en vergeleken met de kritische F-waarde uit een F-distributie. Indien de F-ratio 

groter is dan de kritische waarde, is de factor significant. De toets wordt uitgevoerd op het α 

= 0,05 significantieniveau. Om de beoordeling van de F-ratios te vergemakkelijken wordt bij 

het gebruikte statistische programma in de variantieanalysetabel eveneens de p-waarde 

vermeld. De p-waarde is de probabiliteit dat de beschouwde F-ratio gevonden kan worden in 
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een situatie waarbij voor de met elkaar vergeleken varianties de nulhypothese geldig is, 

d.w.z. de varianties niet significant verschillend zijn. Praktisch betekent dit dat als het testen 

van het effect van een factor gekarakteriseerd wordt door een p-waarde < 0,05, men deze 

factor statistisch significant beschouwt bij α = 0,05. De ANOVA-resultaten voor elke 

respons (migratietijd) zijn samengevat in Tabel VIII.5. 

 

Tabel VIII.5: ANOVA resultaten voor de migratietijden van eprosartanmesylaat, irbesartan, 

kaliumlosartan en telmisartan  

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of Variance for t_E                         
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH                         16,5203      1        16,5203    1629,19     0,0000
B:Molariteit                0,449361      1       0,449361      44,31     0,0012
AA                         0,0394834      1      0,0394834       3,89     0,1055
AB                         0,0142803      1      0,0142803       1,41     0,2886
BB                         0,0012086      1      0,0012086       0,12     0,7440
Total error                0,0507012      5      0,0101402
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                17,0824     10

R-squared = 99,7032 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,4064 percent
Standard Error of Est. = 0,100699
Mean absolute error = 0,056874

Analysis of Variance for t_I                         
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH                         6,28327      1        6,28327     785,71     0,0000
B:Molariteit                0,320166      1       0,320166      40,04     0,0015
AA                         0,0621096      1      0,0621096       7,77     0,0386
AB                         0,0229522      1      0,0229522       2,87     0,1510
BB                        0,00105645      1     0,00105645       0,13     0,7311
Total error                0,0399848      5     0,00799695
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                6,72972     10

R-squared = 99,4058 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 98,8117 percent
Standard Error of Est. = 0,0894257
Mean absolute error = 0,0501946
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De gestandaardiseerde ‘Pareto Charts’ waarin de gestandaardiseerde effecten voor de 

factoren en interacties uitgezet worden, laten in een oogopslag toe de significante factoren te 

identificeren. Het zijn staafdiagrammen waarvan de grafische voorstelling het resultaat is 

van een tweezijdige t-test op het 5%-significantieniveau (Figuur VIII.5). De verticale lijn 

komt overeen met de kritische t-waarde van de test: de factor(en) of interactie(s) waarvan de 

corresponderende staaf deze lijn overschrijdt, mogen statistisch significant beschouwd 

worden (12−15).  

 

 
 
 
 

 

 

Analysis of Variance for t_L                        
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH                         32,2202      1        32,2202    2030,26     0,0000
B:Molariteit                0,931416      1       0,931416      58,69     0,0006
AA                          0,281896      1       0,281896      17,76     0,0084
AB                          0,020449      1       0,020449       1,29     0,3078
BB                       0,000104449      1    0,000104449       0,01     0,9385
Total error                  0,07935      5        0,01587
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                33,5519     10

R-squared = 99,7635 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,527 percent
Standard Error of Est. = 0,125976
Mean absolute error = 0,0714577

Analysis of Variance for t_T                         
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH                         5,02701      1        5,02701    1317,90     0,0000
B:Molariteit               0,0478827      1      0,0478827      12,55     0,0165
AA                        0,00219285      1     0,00219285       0,57     0,4825
AB                         0,0366723      1      0,0366723       9,61     0,0268
BB                        0,00117965      1     0,00117965       0,31     0,6021
Total error                0,0190721      5     0,00381442
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                5,13334     10

R-squared = 99,6285 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,2569 percent
Standard Error of Est. = 0,061761
Mean absolute error = 0,0336946
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Figuur VIII.5: Gestandaardiseerde Pareto Charts voor de verschillende responsvariabelen.  
 

Uit Tabel VIII.5 en Figuur VIII.5 kan Tabel VIII.6 afgeleid worden waarin voor elke 

regressievergelijking een onderscheid gemaakt wordt tussen de significante en niet-

significante factoren en factoreninteracties. De factoren en interacties die niet significant 

zijn, hebben weinig invloed op de scheiding en kunnen dus in principe uit de 

regressievergelijking weggelaten worden. In deze studie echter werden ze blijvend in 

rekening gebracht omdat enerzijds de totale analysetijd wel beïnvloed werd door de niet-

significante factoreninteracties en anderzijds deze factor een rol speelde bij de selectie van 

de optimale scheidingsvoorwaarden (zie verder). 
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Tabel VIII.6: Overzicht van de significante en niet-significante factoren en –interacties voor 

elke regressievergelijking  

 

Regressievergelijking 

Van 

Significante factoren 

en factoreninteracties 

Niet-significante factoren 

en factoreninteracties 

t_E A en B AA, AB en BB 

t_I A, B en AA AB en BB 

t_L A, B en AA AB en BB 

t_T A, B en AB AA en BB 

 

Alvorens de optimalisatie van de scheiding verder uit te werken, werd de betrouwbaarheid 

van de regressievergelijkingen gecontroleerd en positief bevonden (Figuur VIII.6). Zo 

mogen de experimenteel gemeten waarden niet te veel afwijken van de aan de hand van de 

regressievergelijkingen berekende waarden. Dan zit er geen trend in deze verschillen en zijn 

ze te wijten aan toevallige fouten.  

 
 

 
Figuur VIII.6: Plot van de gemeten versus de berekende waarden voor de verschillende responsen. 
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Figuur VIII.6: Plot van de gemeten versus de berekende waarden voor de verschillende responsen 

(vervolg). 
 

Om een goede scheiding tussen componenten te bekomen is een voldoende verschil in 

migratietijd noodzakelijk. Het minimaal tijdsverschil, d.w.z. het tijdsverschil tussen de twee 

slechtst gescheiden pieken (∆tmin) is het belangrijkst. Bijgevolg waren we geïnteresseerd in 

de gebieden waarin ∆tmin maximaal was. 

 

Eerst werden de gemeten migratietijden voor iedere ARA-II gemodelleerd waarna voor alle 

experimenteel mogelijke, verschillende condities in het bestudeerde gebied de respons 

voorspeld werd. Vervolgens werden bij elk van deze condities de migratietijden van de 

ARA-IIs gesorteerd, het tijdsverschil tussen opeenvolgende piekparen berekend (∆ti) en ∆tmin 

geselecteerd. Tenslotte werden alle waarden van ∆tmin uitgezet en het gebied (de gebieden) 

waar ∆tmin maximaal was, werd(en) experimenteel onderzocht. 

 

De contourplot van ∆tmin in functie van de pH en molariteit van de runningbuffer is 

voorgesteld in Figuur VIII.7 terwijl de contourplot van de langste migratietijd (tmax) in 

Figuur VIII.8 weergegeven is.  

Uit deze twee figuren kan niet enkel afgeleid worden dat bij toename van de pH en de 

molariteit van de runningbuffer ∆tmin eveneens groter wordt maar dat de progressieve 

toename van het minimaal tijdsverschil eveneens gepaard gaat met een toename van de 

totale analysetijd. Daarom moet in dit geval, met het oog op een basislijnscheiding tussen de 
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vier ARA-IIs binnen een aanvaardbare analysetijd, naar het gebied met een optimale balans 

tussen ∆tmin en de totale analysetijd gezocht worden. Uit voorexperimenten weten we dat een 

basislijnscheiding tussen de componenten verwacht kan worden bij een ∆tmin van 0,5. 

Bijgevolg werd het gebied met deze waarde geselecteerd (Fig. VIII.7). De langste 

migratietijd in dit geselecteerde gebied is tussen de 8–9 minuten gelegen wat eveneens 

aanvaardbaar is (Fig. VIII.8). Bijgevolg bleek de beste combinatie om de vier ARA-IIs te 

scheiden pH 2,5 en 60 mM te zijn. Met een 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,5) werd een 

adequate scheiding opgetekend met een goede pieksymmetrie van alle ARA-IIs. Een 

voorbeeldelektroferogram van de scheiding onder de geoptimaliseerde condities is 

weergegeven in Figuur VIII.9. Uit Figuren VIII.10 en VIII.11 blijkt bovendien dat 

candesartan en valsartan niet met de overige sartanen interfereren waardoor een 

ondubbelzinnige identificatie van de sartanen op basis van hun respectieve migratietijden 

mogelijk is.  

Om de methodeselectiviteit te controleren werd, na de optimalisatie van dit systeem, ook het 

migratiegedrag van het later ter beschikking gestelde candesartancilexitil nagegaan. Deze 

ARA-II migreerde onder de geoptimaliseerde condities tussen candesartan en valsartan zodat 

geen interferentie met de overige zes sartanen optrad en identificatie mogelijk bleef. 
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Figuur VIII.7: Contourplot van ∆tmin (min) in functie van pH en molariteit van de runningbuffer 
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Figuur VIII.8: Contourplot van de langste migratietijd (tmax) (min) in functie  van pH en molariteit 

van de runningbuffer 
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Figuur VIII.9: Elektroferogram van een 
mengsel van vier ARA-IIs. De scheiding werd 
uitgevoerd op de Crystal CE, uitgerust met een 
silicacapillair 85 cm totale lengte (33 cm tot de 
detector) en 50 µm ID. Condities: 60 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 2,5) als runningbuffer 
en 25 kV.  
 

Figuur VIII.10: Elektroferogram van 
candesartan, uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,5) als runningbuffer en 25 kV.  
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Figuur VIII.11: Elektroferogram van 
valsartan, uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,5) als runningbuffer en 25 kV. 
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VIII.2. Validatie van de kwantitatieve bepalingsmethode 
 
De bruikbaarheid van de hierboven beschreven geoptimaliseerde methode om deze farmaca 

in hun respectieve farmaceutische formulaties te kwantificeren werd vervolgens bestudeerd 

met inbegrip van de validatie van de noodzakelijke parameters.  

 

VIII.2.1. Praktische uitvoering 

VIII.2.1.1. Apparatuur 
 
De validatie van de methode werd uitgevoerd op de Crystal CE (cfr. VIII.1.2.1).  

 

VIII.2.2.2. Chemicaliën en reagentia 
 
De commercieel beschikbare geneesmiddelen Teveten (Solvay), Aprovel (Sanofi-

Synthelabo), Cozaar (MSD) en Micardis (Boehringer Ingelheim) werden gebruikt voor de 

kwantitatieve bepaling. Voor de overige chemicaliën en reagentia verwijzen we naar 

VIII.1.2.2.  

 

VIII.2.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffer: cfr. VIII.1.2.3. 

 
(b) Referentieoplossingen: werden bereid door een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid van 

de corresponderende referentiestof op te lossen in 10 ml 1M HCl en te verdunnen tot 

50,0 ml met water. Aan een geschikt volume van elke oplossing werd 10,0 ml inwendige 

standaardoplossing (zie verder) toegevoegd en verdund tot de vereiste concentratie met 

0,1 M HCl (Tabel VIII.7).  

 
(c) Inwendige standaardoplossingen: werden bereid door een geschikte hoeveelheid van de 

geselecteerde component in 10 ml 1M HCl op te lossen en te verdunnen tot 100 ml met 

water (Tabel VIII.8). 
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Tabel VIII.7: Referentieoplossingen voor de kwantitatieve bepaling       

 

Referentiestof Referentieoplossing 

(mg/50 ml) 

Verdunde referentieoplossing 

(mg/ml) 

Eprosartanmesylaat ± 35 ± 0,20 

Irbesartan ± 35 ± 0,20 

Kaliumlosartan ± 35 ± 0,20 

Telmisartan ± 30 ± 0,17 

 

 

Tabel VIII.8: Bereiding van de te onderzoeken oplossing voor de kwantitatieve bepaling 

 

  

Gemiddelde 

tabletmassa 

Te onderzoeken 

oplossing 

(mg poeder 

/100ml) 

Inwendige 

standaard- 

oplossing 

(mg/ml) 

Verdunde, te 

onderzoeken oplossing 

(mg actief 

bestanddeel/ml) 

Eprosartanmesylaat 

[Teveten] 

735,8 mg – tabletten 

987,0 mg ± 66   mg 
Losartan: 

0,25 
± 0,20 

Irbesartan 

[Aprovel] 

300 mg – tabletten 

598,1 mg ± 105  mg 
Losartan: 

0,25 
± 0,20 

Kaliumlosartan 

[Cozaar] 

50 mg – tabletten 

152,9 mg ± 160  mg 
Irbesartan: 

0,55 
± 0,20 

Telmisartan 

[Micardis] 

80 mg – tabletten 

479,2 mg ± 170  mg 
Losartan: 

0,40 
± 0,17 
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(d) Te onderzoeken oplossing: Vooraf werd de totale massa van twintig tabletten bepaald en 

hieruit de gemiddelde tabletmassa berekend. Alle tabletten werden tot poeder gebracht en 

gehomogeniseerd. Aan een geschikte hoeveelheid tabletpoeder werd 10 ml 1M HCl 

toegevoegd en verdund tot 100,0 ml met water. Een aliquot gedeelte werd 

gecentrifugeerd bij 20 000 toeren per minuut. Aan een geschikt volume van de heldere 

bovenstaande vloeistof werd 10,0 ml inwendige standaardoplossing toegevoegd en 

verdund tot de vereiste concentratie met 0,1 M HCl (Tabel VIII.8).  

 

VIII.2.2. Selectie van de inwendige standaard 
 
Voor de gehaltebepaling van de ARA-IIs werd steeds een andere ARA-II als inwendige 

standaard gebruikt waarbij de onderzochte component de keuze bepaalde. Alhoewel alle 

ARA-IIs met elkaar gecombineerd konden worden, werd kaliumlosartan meestal als IS 

gekozen omwille van de goede oplosbaarheid. Voor de bepaling van kaliumlosartan echter 

moest een andere ARA-II gebruikt worden. In deze studie werd irbesartan verkozen omdat 

deze component in voldoende hoeveelheid beschikbaar was. 

 

VIII.2.3. Validatie van de bepalingsmethode 
 

VIII.2.3.1. Lineariteit 
 
De detectorresponsen bleken voor de verschillende componenten lineair te zijn in het 

concentratiegebied zoals vermeld in Tabel VIII.9. De hoeveelheid inwendige standaard werd 

aangepast aan de gebruikte concentratierange.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk VIII: Ontwikkeling, optimalisatie en validatie van een CZE-bepalingsmethode voor de 
sartanen                                                                                                                   211  

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

Tabel VIII.9: Lineariteit 

 

 Concentratierange 

(mg/ml) 

Correlatie- 

coëfficient (r2) 

Eprosartanmesylaat 0,07 – 0,35 0,9997 

Irbesartan 0,06 – 0,30 0,9999 

Kaliumlosartan 0,06 – 0,30 0,9999 

Telmisartan 0,05 – 0,24 0,9998 

 

VIII.2.3.2. Precisie 
 
Om de instrumentele fout na te gaan werd dezelfde oplossing tienmaal geïnjecteerd (Tabel 

VIII.10).  

 
Tabel VIII.10: Herhaalbaarheid van 10 opeenvolgende injecties van dezelfde oplossing  

 

Te onderzoeken oplossing 
RSD 

(n=10) 

Eprosartanmesylaat 0,67 % 

Irbesartan 0,39 % 

Kaliumlosartan 0,26 % 

Telmisartan 0,47 % 

 

Om de precisie (repetabiliteit) van de methode na te gaan, werd de volledige gehaltebepaling 

tienmaal uitgevoerd onder dezelfde condities, door dezelfde analist, op dezelfde dag en op 

een gehomogeniseerd poedermengsel van de tabletten. De gemiddelde waarde en de RSD 

zijn in Tabel VIII.11 samengevat.  
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Tabel VIII.11: Precisie (repetabiliteit)  

 

Te onderzoeken 

Substantie 

Theoretische  

hoeveelheid 

(mg/tablet) 

Gevonden 

hoeveelheid 
RSD (n=10) 

Eprosartanmesylaat 

[Teveten] 
735,82 mg 

732,16 mg ± 9,32 mg 

of 99,5 % 
1,27 % 

Irbesartan 

[Aprovel] 
300 mg 

300,37 mg ± 2,78 mg 

of 100,1 % 
0,93 % 

Kaliumlosartan 

[Cozaar] 
50 mg 

50,43 mg ± 0,39 mg 

of 100,9 % 
0,77 % 

Telmisartan 

[Micardis] 
80 mg 

80,90 mg ± 0,71 mg 

of 101,1 % 
0,88 % 

 

Enkele voorbeeldelektroferogrammen van de kwantitatieve bepaling van eprosartan, 

irbesartan, kaliumlosartan en telmisartan in tabletten en capsules met behulp van een 60 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 2,5) illustreren de bruikbaarheid van de ontwikkelde methode 

(Figuren VIII.12 tot VIII.15). 

 

VIII.2.3.3. Accuraatheid 
 
Om de accuraatheid te testen, werden aan placebomengsels nauwkeurig afgewogen 

hoeveelheden van de referentiestof toegevoegd, die respectievelijk overeenkomen met 80 %, 

100 % en 120 % van de theoretische hoeveelheid van het actief bestanddeel. De accuraatheid 

werd bepaald aan de hand van het teruggevonden gehalte (recovery) (Tabel VIII.12). 

De gebruikte placebomengsels bevatten de niet-actieve stoffen in dezelfde verhouding als in 

de corresponderende geneesmiddelen. Door analyse van het placebomengsel werd 

aangetoond dat de volgende excipiëntia niet interfereren: microkristallijne cellulose, lactose, 

gepregelatiniseerd (maïs)zetmeel, magnesiumstearaat, hydroxypropylcellulose, 

hydroxypropylmethylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, sorbitol, meglumine, 

polyvidone, siliciumdioxide, titaandioxide en poloxamer 188. 
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Tabel VIII.12: Accuraatheid 

 

 
Recovery 

Placebo + 80 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 100 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 120 % 

(n=3) 

Eprosartanmesylaat 100,9 %  ± 0,4 % 97,5 % ± 0,1 % 98,1 % ± 0,6 % 

Irbesartan 101,7 % ± 0,4 % 101,7 % ± 0,9 % 99,7 % ± 0,7 % 

Kaliumlosartan 100,7 % ± 1,1 % 99,1 % ± 0,9 % 99,5 % ± 0,9 % 

Telmisartan 101,4 %  ± 0,4 % 99,8 % ± 0,5 % 99,6 % ± 0,6 % 
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Figuur VIII.12: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van eprosartanmesylaat 
[Teveten], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,5) als runningbuffer en 25 kV. 
 

Figuur VIII.13: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van irbesartan 
[Aprovel], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,5) als runningbuffer en 25 kV.  
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Figuur VIII.14: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van kaliumlosartan 
[Cozaar], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,5) als runningbuffer en 25 kV.  
 

Figuur VIII.15: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van telmisartan 
[Micardis], uitgevoerd op de Crystal CE, 
uitgerust met een silicacapillair 85 cm totale 
lengte (33 cm tot de detector) en 50 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
2,5) als runningbuffer en 25 kV. 
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VIII.3. Conclusie 
 
Met behulp van experimenteel design werd een CZE-methode ontwikkeld voor de groep van 

zes sartanen met als doelstelling alle farmaca onderling te scheiden. Rekening houdend met 

de chemische eigenschappen werd binnen een vooraf afgebakend pH-gebied een 60 mM 

natriumfosfaatbuffer (pH 2,5) als optimaal en meest selectief medium geselecteerd. Met 

behulp van deze runningbuffer is identificatie van alle onderzochte sartanen op basis van hun 

respectieve migratietijden mogelijk.  

Omwille van de geringe oplosbaarheid van candesartan, candesartancilexitil en valsartan in 

dit zure milieu is de toepassing eerder beperkt tot een kwalitatieve analyse. Voor de overige 

sartanen (eprosartanmesylaat, irbesartan, kaliumlosartan en telmisartan) stelt zich dit 

probleem niet zodat hetzelfde systeem bruikbaar wordt voor gehaltebepaling in de 

afgewerkte geneesmiddelenvormen. 

Uit de validatiegegevens blijkt duidelijk dat deze nieuwe bepalingsmethode precies, accuraat 

en bovendien voldoende selectief is om gebruikt te worden voor kwantitatieve analyse. 

Omdat de doelstelling niet volledig is bereikt voor candesartan, candesartancilexitil en 

valsartan zal een complementaire methode moeten gezocht worden als oplossing voor het 

probleem (cfr. hoofdstuk IX).  
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Omwille van de oplosbaarheidsproblemen van candesartan, candesartancilexitil en valsartan 

in het zure gebied kon de CZE-bepalingsmethode uit het vorige hoofdstuk niet gebruikt 

worden voor de kwantitatieve bepaling van deze sartanen. Daar we enerzijds de 

ontwikkeling van een bepalingsmethode voor simultane identificatie en gehaltebepaling van 

de sartanen als doel vooropgesteld hadden en daar we anderzijds dat doel nog steeds niet 

verwezenlijkt hadden, onderzochten we de mogelijkheden van MEKC om alsnog in ons 

opzet te slagen. 
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IX.1. Ontwikkeling en optimalisatie van de bepalingsmethode 
 

IX.1.1. Literatuuroverzicht  
 
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, werden tot op heden enkel kaliumlosartan en 

kalium (als tegenion van losartan) met behulp van CE bepaald (1,2). De bestaande MEKC-

bepalingsmethode voor kaliumlosartan (1) bleek bovendien ongeschikt te zijn voor ons 

vooropgestelde doel. Omdat de ontwikkelde CZE-methode enkel bruikbaar was voor de 

identificatie van de sartanen en de gehaltebepaling van de oplosbare ARA-IIs 

(eprosartanmesylaat, irbesartan, kaliumlosartan en telmisartan) (3), trachtten we nu, met 

behulp van experimenteel design, een selectieve MEKC-methode te ontwikkelen en te 

optimaliseren om deze antihypertensiva onderling te scheiden alsook te kwantificeren.  

 

IX.1.2. Praktische uitvoering 
 

IX.1.2.1. Apparatuur 
 
De methode werd ontwikkeld op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair met een 

totale lengte van 30 cm (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. De injectie van de stalen 

duurde 2 seconden en een constant voltage van 10 kV werd aangelegd.  

 

IX.1.2.2. Chemicaliën en reagentia  
 
Natriumdodecylsulfaat werd geleverd door Sigma (St. Louis, USA) en natriumhydroxide 

door UCB (Leuven, België). Voor de overige chemicaliën en reagentia verwijzen we naar 

VIII.1.2.2.  

Alle gebruikte chemicaliën, reagentia en solventen zijn van pro analysi kwaliteit. 

 

IX.1.2.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffers 

Gedurende de ontwikkeling van de methode werden fosfaatbuffers met uiteenlopende 

pH-waarden en molariteiten gebruikt. In de pH-range van 6,0 tot 7,5 werden wisselende 
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volumina natriumdiwaterstoffosfaatoplossing en dinatriumwaterstoffosfaatoplossing van 

overeenkomstige molariteit gemengd tot de gewenste pH werd bereikt. 

Runningbufferoplossingen werden bereid met verschillende concentraties 

natriumdodecylsulfaat (SDS).  

 
(b) Referentieoplossingen voor de ontwikkeling en optimalisatie van de methode: 

Referentieoplossingen van de individuele ARA-IIs werden bereid door ca.  3 mg van de 

corresponderende referentiestof op te lossen in 1 ml 0,1M NaOH en te verdunnen tot 10 

ml met water. 

 
Alle oplossingen en buffers werden bereid met gedestilleerd water (bekomen uit 

gedeïoniseerd water) en daarna gefiltreerd door een 0,45 µm membraanfilter (Millipore, 

Bedford, USA). 

 

IX.1.2.4. Keuze van het solvent 
 
Analoog aan de CZE-methode kon de runningbuffer ook hier niet als solvent gebruikt 

worden voor de bereiding van referentie- en te onderzoeken oplossingen omwille van de 

onvoldoende oplosbaarheid van de ARA-IIs (vooral telmisartan). Uit de chemische structuur 

van de meeste sartanen kon afgeleid worden dat een alkalisch oplosmiddel een oplossing zou 

kunnen bieden. Enkel na toevoegen van 0,1M NaOH bleken de actieve bestanddelen 

voldoende op te lossen waarna de oplossingen probleemloos verdund konden worden met 

water. In dit alkalische midden echter vertoonde irbesartan na een viertal uur 

stabiliteitsproblemen waardoor deze component niet kwantitatief bepaald kon worden. 

Omwille van deze onstabiliteit werd het degradatieproduct van irbesartan eveneens in de 

interpretatie van het experimenteel design opgenomen met het oog op het verbeteren van de 

scheidingsselectiviteit.  

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk werd candesartancilexitil ons slechts na het 

afronden van de studie overhandigd zodat bij de ontwikkeling en optimalisatie van de 

methode candesartan gebruikt werd. Bovendien bleek candesartancilexitil in dit basisch 

medium snel te hydrolyseren met vorming van candesartan zodat de ester onmogelijk 

bepaald kan worden met behulp van dit systeem.  
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IX.1.2.5. Keuze van de golflengte 
 
Analoog aan de resultaten verkregen bij pH 2,5 (Tabel VIII.1) vertonen de oplossingen van 

alle bestudeerde sartanen in de geselecteerde runningbuffer (cfr. IX.1.3.3) bij pH 6,5 een 

absorptiemaximum, gelegen tussen 201 en 206 nm (Tabel IX.1). Dit verantwoordt terug de 

instelling van de detectiegolflengte bij 214 nm met gebruik van de Waters Quanta.  

 
Tabel IX.1: λmax van de sartanen in 55 mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,5) met 15 mM SDS 

 

ARA-II λmax 

Candesartan 201 

Candesartancilexitil 202 

Eprosartan 201 / 232 

Irbesartan 206  

Kaliumlosartan 206 

Telmisartan 201 / 231 / 304 

Valsartan 202 

 

IX.1.2.6. Experimentele set-up en analyse van de resultaten 
 
De set-up van het design en de statistische analyse van de responsvariabelen werden 

ondersteund door het statistisch en grafisch softwaresysteem ‘STATGRAPHICS Plus’, 

versie 4,1 (STSC Inc., Rockville, MD, USA). 

 

IX.1.3. Optimalisatie van de scheiding 
 

IX.1.3.1. Screeningfase 
 
Uit voorexperimenten bleek dat de pH en de molariteit van de runningbuffer, en de 

concentratie van SDS de bestudeerde respons (relatieve migratietijd) voornamelijk 

beïnvloedden. De belangrijkheid van de pH van de runningbuffer ligt voor de hand 
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aangezien het de migratiesnelheid van de componenten beïnvloedt, niet enkel ten gevolge 

van de verandering van de elektroforetische mobiliteit van de farmaca door het verschil in 

lading, maar eveneens door de snelheid van de EOF omwille van de invloed op de zeta-

potentiaal aan de wand van het capillair. De molariteit van de runningbuffer bleek eveneens 

een rol te spelen zodat verschillende concentraties getest werden om de scheiding te 

optimaliseren. Omdat SDS naar alle waarschijnlijkheid het universeel meest aangewende 

surfactant in MEKC is, werd de bruikbaarheid van dit additief ook hier geëvalueerd.  

De resultaten van de voorexperimenten bepaalden de grenzen van het experimenteel domein 

waarbinnen de weerhouden factoren varieerden. Hierbij werd het verkrijgen van 

aanvaardbare pieken en migratietijden als eis gesteld. Het voltage werd initieel ook 

beschouwd maar bleek minder invloed te hebben op de scheidingsselectiviteit. Daarom werd 

het voltage constant gehouden op 10 kV.  

 

IX.1.3.1.1. Selectie van de pH 
 
In Hoofdstuk VIII werd reeds uitgeweid over de invloed van de pH op de scheiding van de 

sartanen (VIII.1.3.1.1). Zo kan, gezien het amfotere karakter van de ARA-IIs, zowel een 

basische als een zure runningbuffer gebruikt worden. Bij de ontwikkeling van de CZE-

bepalingsmethode voor de verschillende sartanen werd geopteerd om het zure milieu te 

onderzoeken daar uit voorexperimenten bleek dat een basislijnscheiding tussen de zes 

sartanen in de pH-range 5,5 tot 8,0 onmogelijk gerealiseerd kon worden door enkel de pH te 

variëren. Dit zure milieu was echter nadelig voor de oplosbaarheid van candesartan, 

candesartancilexitil en valsartan zodat we niet in ons opzet (simultane identificatie en 

gehaltebepaling van alle sartanen) slaagden. Om alsnog het vooropgestelde doel te 

realiseren, dienden we bijgevolg onze aandacht te richten op een medium met hogere pH. 

Alhoewel het CZE-onderzoek op het Crystal CE instrument uitgevoerd werd terwijl dit op de 

Waters Quanta plaatsvond, blijkt duidelijk uit Figuur IX.1 dat, op uitzondering van de 

verschillen in migratietijden na, de conclusies in verband met de pH-invloed en de 

scheidingsselectiviteit transfereerbaar zijn (cfr. Figuur VIII.2). 
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Figuur IX.1: Migratietijden in functie van de pH van de runningbuffer. Experimenten werden 

uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 30 cm totale 
lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 50 mM 
natriumfosfaatbuffer met variërende pH-waarden en 20 kV. C, E, I, L, T en V 
verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ARA-II terwijl Ia voor het 
degradatieproduct van irbesartan staat. 

 
 
Zo kan eveneens, analoog aan de experimenten uitgevoerd op de Crystal CE, uit Figuur IX.1 

afgeleid worden dat met CZE onmogelijk een basislijnscheiding tussen de zes sartanen 

bekomen kan worden. Daarom werden de mogelijkheden van MEKC onderzocht en SDS 

aan de runningbuffer toegevoegd. Omdat de beste selectiviteit in de pH-range van 6,0 tot 7,5 

waargenomen werd, werden drie pH-niveaus in deze range (6,0; 6,75 en 7,5) weerhouden 

voor optimalisatiedoeleinden. 
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IX.1.3.1.2. Concentratie van de runningbuffer 
 
In voorafgaande onderzoeken werd de invloed van de molariteit in de range van 20 tot 80 

mM bestudeerd. Bij concentraties lager dan 40 mM werd onvoldoende 

scheidingsselectiviteit opgetekend terwijl bij concentraties hoger dan 80 mM een te hoge 

stroom gegenereerd werd wat in basislijnschommelingen en repetabiliteitsproblemen 

uitmondde. Bijgevolg werd de concentratie van de runningbuffer op drie levels getest (40, 60 

en 80 mM). Uit Figuur IX.2 kan afgeleid worden dat de molariteit van de runningbuffer de 

scheidingsselectiviteit in geringere mate beïnvloedt dan de pH. Onafhankelijk van de 

gebruikte molariteit blijft dezelfde migratievolgorde behouden.  

 
Figuur IX.2: Migratietijden in functie van de molariteit van de runningbuffer. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 30 cm 
totale lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 
natriumfosfaatbuffer (pH 6,5) waaraan 25 mM SDS toegevoegd werd als 
runningbuffer en 10 kV. C, E, I, L, T en V verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ARA-II terwijl Ia voor het degradatieproduct van irbesartan 
staat. 
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IX.1.3.1.3. Concentratie van SDS 
 
SDS beïnvloedt de scheidingsselectiviteit in belangrijke mate: vooral losartan en irbesartan 

blijken gevoelig te zijn voor de additie van SDS (Figuur IX.3). De kritisch micellaire 

concentratie van dit surfactant bedraagt ongeveer 8 mM in zuiver water bij 

omgevingstemperatuur (4). Dit heeft tot gevolg dat SDS in een concentratie van tenminste 

10 mM aan de runningbuffer toegevoegd moet worden om van MEKC-condities te kunnen 

spreken. Omdat SDS in een concentratie hoger dan 40 mM tot lange migratietijden 

aanleiding gaf (vooral van telmisartan) werd SDS bij 10, 25 en 40 mM getest voor 

optimalisatiedoeleinden.  

 

 
Figuur IX.3: Relatieve migratietijden in functie van de SDS-concentratie. Experimenten 

werden uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met een silicacapillair 30 
cm totale lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 50 mM 
natriumfosfaatbuffer (pH 7,0) als runningbuffer en 10 kV. C, E, I, L en V 
verwijzen naar de eerste letter van de corresponderende ARA-II terwijl Ia voor 
het degradatieproduct van irbesartan staat. 
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IX.1.3.2. Responsoppervlaktedesign 
 
Om de invloed van de drie parameters (pH, molariteit van de runningbuffer en SDS-

concentratie) op de scheiding van de ARA-IIs te evalueren, selecteerden we voor deze studie 

een ‘face-centred central composite’ design (5,6). In de twee vorige hoofdstukken werd 

geopteerd om een three-level full factorial design (3k-design) te gebruiken, maar met de drie 

onderzochte parameters zou dit voor deze studie in 27 experimenten resulteren. Wegens het 

arbeidsintensief en economisch nadeel van de full factorial designs werden, omwille van een 

geringer aantal experimenten,  central composite designs als alternatief voorgesteld. Deze 

designs bestaan altijd uit drie delen: een ‘two-level full factorial’ design, een ‘star design’ en 

een ‘centerpoint’ dat vaak verschillende keren herhaald wordt. In totaal zijn er drie types 

central composite designs: central composite circumscribed (CCC), central composite 

inscribed (CCI) en central composite face-centred (CCF) (7). De exacte positie van de 

punten van de ster bepaalt het type design en de eigenschappen ervan. De punten van het ster 

design bevinden zich op een bepaalde afstand α van het centrum van het design. Wanneer de 

afstand α= ± 1 spreekt men van een face-centred central composite design. Hierbij wordt 

elke bestudeerde factor op drie niveaus onderzocht (-1, 0, +1). Een schematische voorstelling 

van een face-centred central composite design voor drie onafhankelijke variabelen is 

weergegeven in Figuur IX.4.  

    
Figuur IX.4: Face-centred central composite 

design voor 3 factoren. De levels 
zijn enkel aangeduid voor x1 (7). 
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Dit soort design vereist voor drie factoren (zoals bij ons het geval is) 8 experimenten in het 

two-level full factorial design, 6 sterpunten en tenminste 1 centerpoint. Zo zijn er slechts 15 

experimenten nodig in vergelijking met 27 voor een three-level full factorial design (7). Met 

het oog op het schatten van de experimentele variantie werd het centrale punt van het design 

tweemaal uitgevoerd zodat het volledige design uiteindelijk uit 16 runs bestond. De 

parameters en het domein waarin ze onderzocht worden en het design zelf zijn weergegeven 

in Tabellen IX.2 en IX.3.  

 

Tabel IX.2: De drie onderzochte parameters en hun domein 

 

CE Parameter Lage waarde 

(-1) 

Centrale waarde 

(0) 

Hoge waarde 

(+1) 

pH 6,0 6,75 7,5 

Molariteit van de runningbuffer (mM) 40 60 80 

SDS (mM) 10 25 40 

 

De individuele runs werden in een willekeurige volgorde uitgevoerd waardoor voorkomen 

werd dat ongecontroleerde variatie van factoren, anderen dan diegenen die bestudeerd 

werden, de bepalingen zal beïnvloeden. Bij overschakeling op nieuwe elektroforetische 

condities werd de allereerste run driemaal uitgevoerd om te verifiëren of de migratietijden 

constant bleven en het capillair in evenwicht was. Elke ARA-II werd afzonderlijk 

geïnjecteerd terwijl het gemiddelde van twee injecties als waarde in het experimenteel design 

ingevoerd werd. 

 

Van elk van de experimentele designvoorwaarden (experimenten) werden de relatieve 

migratietijden van candesartan (tr_C), eprosartan (tr_E), irbesartan (tr_I) en zijn 

degradatieproduct (tr_Ia), kaliumlosartan (tr_L), telmisartan (tr_T) en valsartan (tr_V) 

opgetekend (Tabel IX.4). Relatieve migratietijden werden gebruikt omdat het toestel niet 

gethermostatiseerd kon worden waardoor kleine shifts in migratietijd niet uitgesloten waren. 

Om deze op te vangen werden de migratietijden van de sartanen relatief beschouwd ten 

opzichte van de migratietijd van de marker benzylalcohol. Daarnaast verschafte het 
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tijdsverschil tussen opeenvolgende piekparen voldoende informatie om de scheiding te 

voorspellen. Het is de bedoeling het kleinste tijdsverschil tussen opeenvolgende pieken 

maximaal te maken. 

 

Tabel IX.3: Face-centred central composite design 

 

Run pH Molariteit van de  runningbuffer (mM) SDS (mM) 

1 0 0 0 

2 -1 -1 -1 

3 +1 -1 +1 

4 -1 +1 -1 

5 +1 0 0 

6 0 +1 0 

7 +1 +1 +1 

8 -1 +1 +1 

9 -1 0 0 

10 0 0 -1 

11 +1 -1 -1 

12 +1 +1 -1 

13 0 0 +1 

14 -1 -1 +1 

15 0 0 0 

16 0 -1 0 
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Tabel IX.4: Gemiddelde relatieve migratietijden (tr) bij elke run van het design (n=2).  
 
 

Run tr_C tr_E tr_I tr_Ia tr_L tr_T tr_V 

1 1,87 1,60 2,28 1,44 1,94 4,76 1,82 

2 1,92 1,47 2,32 1,47 1,92 3,73 1,88 

3 1,63 1,56 2,09 1,34 1,79 3,75 1,59 

4 2,08 1,56 2,52 1,56 2,13 7,63 2,06 

5 1,89 1,82 2,13 1,42 1,82 4,59 1,82 

6 1,99 1,69 2,51 1,52 2,06 6,76 1,93 

7 1,88 1,80 2,93 1,57 2,20 8,34 1,85 

8 1,97 1,63 * 2,02 3,39 9,75 1,91 

9 1,88 1,53 3,07 1,69 2,49 4,69 1,86 

10 2,04 1,72 1,79 1,39 1,64 4,03 1,96 

11 2,03 1,92 1,66 1,35 1,55 3,38 1,95 

12 2,28 2,18 1,88 1,45 1,69 4,62 2,18 

13 1,70 1,50 2,45 1,47 2,04 4,44 1,66 

14 1,60 1,46 2,63 1,67 2,27 3,09 1,58 

15 1,89 1,63 2,24 1,45 1,89 4,82 1,83 

16 1,71 1,48 1,97 1,35 1,74 3,36 1,66 

 
* slechte meting: waarde uitgesloten 
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IX.1.3.3. Verwerking van de resultaten 
 
Het volgende tweede-orde model werd voor de respons opgesteld:  

 

y = b0 + b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b12.x1.x2 + b13.x1.x3 + b23.x2.x3 + b11.x1
2 + b22.x2

2 + b33.x3
2 

 

waarin y de gemeten respons (relatieve migratietijd) voor iedere component voorstelt,  b0 het 

snijpunt met de Y-as, bi de regressiecoëfficiënten en xi de waarden van de onafhankelijke 

elektroforetische variabelen (x1 = pH, x2 = molariteit van de runningbuffer en x3 = 

concentratie van SDS).  

 
Zoals reeds in vorig hoofdstuk vermeld, biedt het gebruikte statistische programma de 

mogelijkheid om bij elke regressievergelijking de significantie van de factoren en de 

factoreninteracties na te gaan. Daartoe kan voor elke regressievergelijking een ANOVA-

tabel en een gestandaardiseerde ‘Pareto Chart’ opgesteld worden. Voor de algemene 

bespreking van beide technieken verwijzen we naar VIII.1.3.3.   

De ANOVA-resultaten voor elke respons (relatieve migratietijd) zijn samengevat in Tabel 

IX.5 terwijl de gestandaardiseerde Pareto Charts in Figuur IX.5 weergegeven zijn. 

 

Tabel IX.5: ANOVA resultaten voor de migratietijden van de verschillende ARA-IIs 

Analysis of Variance for tr_C                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                0,00706496      1     0,00706496       4,37     0,0816
B:Molariteit buffer         0,168039      1       0,168039     103,87     0,0001
C:SDS                       0,248315      1       0,248315     153,49     0,0000
AA                        0,00328418      1     0,00328418       2,03     0,2041
AB                       0,000202005      1    0,000202005       0,12     0,7359
AC                         0,0172794      1      0,0172794      10,68     0,0171
BB                       0,000102813      1    0,000102813       0,06     0,8094
BC                        0,00535613      1     0,00535613       3,31     0,1187
CC                         0,0012987      1      0,0012987       0,80     0,4048
Total error               0,00970677      6      0,0016178
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)               0,466627     15

R-squared = 97,9198 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 94,7995 percent
Standard Error of Est. = 0,0402218
Mean absolute error = 0,0222056
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Analysis of Variance for tr_E                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                  0,259274      1       0,259274     349,89     0,0000
B:Molariteit buffer        0,0919106      1      0,0919106     124,03     0,0000
C:SDS                      0,0807482      1      0,0807482     108,97     0,0000
AA                          0,018792      1       0,018792      25,36     0,0024
AB                          0,007497      1       0,007497      10,12     0,0191
AC                         0,0795008      1      0,0795008     107,29     0,0000
BB                      0,0000195395      1   0,0000195395       0,03     0,8763
BC                       0,000454511      1    0,000454511       0,61     0,4633
CC                       0,000496814      1    0,000496814       0,67     0,4442
Total error               0,00444611      6    0,000741018
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)               0,554417     15

R-squared = 99,1981 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 97,9951 percent
Standard Error of Est. = 0,0272216
Mean absolute error = 0,0141365

Analysis of Variance for tr_I                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                  0,803726      1       0,803726      90,94     0,0002
B:Molariteit buffer         0,516649      1       0,516649      58,46     0,0006
C:SDS                       0,851813      1       0,851813      96,39     0,0002
AA                          0,300762      1       0,300762      34,03     0,0021
AB                        0,00142238      1     0,00142238       0,16     0,7049
AC                       0,000329388      1    0,000329388       0,04     0,8545
BB                       0,000500116      1    0,000500116       0,06     0,8214
BC                          0,150752      1       0,150752      17,06     0,0091
CC                         0,0431731      1      0,0431731       4,89     0,0781
Total error                0,0441879      5     0,00883759
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                2,23197     14

R-squared = 98,0202 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 94,4566 percent
Standard Error of Est. = 0,0940084
Mean absolute error = 0,040528

Analysis of Variance for tr_Ia                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                  0,162996      1       0,162996     131,48     0,0000
B:Molariteit buffer        0,0839056      1      0,0839056      67,68     0,0002
C:SDS                      0,0715039      1      0,0715039      57,68     0,0003
AA                         0,0387697      1      0,0387697      31,27     0,0014
AB                        0,00131841      1     0,00131841       1,06     0,3422
AC                         0,0370056      1      0,0370056      29,85     0,0016
BB                        7,05329E-7      1     7,05329E-7       0,00     0,9817
BC                         0,0198902      1      0,0198902      16,04     0,0071
CC                      0,0000851381      1   0,0000851381       0,07     0,8020
Total error               0,00743815      6     0,00123969
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)               0,437124     15

R-squared = 98,2984 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 95,746 percent
Standard Error of Est. = 0,0352092
Mean absolute error = 0,0165881
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Analysis of Variance for tr_L                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                  0,983638      1       0,983638      77,26     0,0001
B:Molariteit buffer         0,480355      1       0,480355      37,73     0,0009
C:SDS                       0,760822      1       0,760822      59,76     0,0002
AA                          0,180556      1       0,180556      14,18     0,0093
AB                         0,0768712      1      0,0768712       6,04     0,0493
AC                         0,0902275      1      0,0902275       7,09     0,0374
BB                       0,000104637      1    0,000104637       0,01     0,9307
BC                          0,174759      1       0,174759      13,73     0,0100
CC                        0,00710134      1     0,00710134       0,56     0,4834
Total error                0,0763894      6      0,0127316
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                2,86723     15

R-squared = 97,3358 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 93,3394 percent
Standard Error of Est. = 0,112834
Mean absolute error = 0,0620587

Analysis of Variance for tr_T                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                   1,76686      1        1,76686       7,83     0,0312
B:Molariteit buffer          39,1866      1        39,1866     173,63     0,0000
C:SDS                        3,57449      1        3,57449      15,84     0,0073
AA                           0,30468      1        0,30468       1,35     0,2894
AB                           2,77537      1        2,77537      12,30     0,0127
AC                          0,848514      1       0,848514       3,76     0,1006
BB                           1,50659      1        1,50659       6,68     0,0416
BC                           4,65003      1        4,65003      20,60     0,0039
CC                         0,0111032      1      0,0111032       0,05     0,8318
Total error                  1,35415      6       0,225692
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)                57,3987     15

R-squared = 97,6408 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 94,102 percent
Standard Error of Est. = 0,47507
Mean absolute error = 0,255119

Analysis of Variance for tr_V                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Source                Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value
--------------------------------------------------------------------------------
A:pH+block                 0,0011794      1      0,0011794       1,28     0,3003
B:Molariteit buffer           0,1566      1         0,1566     170,57     0,0000
C:SDS                       0,201271      1       0,201271     219,23     0,0000
AA                        0,00580494      1     0,00580494       6,32     0,0456
AB                      0,0000762613      1   0,0000762613       0,08     0,7829
AC                        0,00770661      1     0,00770661       8,39     0,0274
BB                      0,0000492952      1   0,0000492952       0,05     0,8245
BC                        0,00430128      1     0,00430128       4,69     0,0736
CC                       0,000880398      1    0,000880398       0,96     0,3653
Total error               0,00550858      6    0,000918096
--------------------------------------------------------------------------------
Total (corr.)               0,390211     15

R-squared = 98,5883 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 96,4708 percent
Standard Error of Est. = 0,0303001
Mean absolute error = 0,0159657
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Figuur IX.5: Gestandaardiseerde Pareto Charts voor de verschillende responsvariabelen.  
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Figuur IX.5: Gestandaardiseerde Pareto Charts voor de verschillende responsvariabelen (vervolg). 
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Figuur IX.5: Gestandaardiseerde Pareto Charts voor de verschillende responsvariabelen (vervolg).  
 

 

Wetende dat alle factoren en interacties, die in de variantieanalysetabel gekenmerkt worden 

door een p-waarde < 0,05 of waarvan de corresponderende staaf de verticale lijn in de 

gestandaardiseerde Pareto Chart overschrijdt, als statistisch significant beschouwd worden, 

kan Tabel IX.6 opgesteld worden waarin voor elke regressievergelijking een onderscheid 

gemaakt wordt tussen de significante en niet-significante factoren en factoreninteracties. De 

factoren en interacties die niet significant zijn, hebben weinig invloed op de scheiding en 

kunnen dus uit de regressievergelijking weggelaten worden wat dan ook gebeurde. Dit 

vereiste wel een herberekening van de coëfficiënten van de significante factoren en 

factoreninteracties met het oog op het opstellen van een nieuw model voor elke respons. 
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Tabel IX.6: Overzicht van de significante en niet-significante factoren en –interacties voor 

elke regressievergelijking  

 

Regressievergelijking 

van 

Significante factoren 

en factoreninteracties 

Niet-significante factoren 

en factoreninteracties 

tr_C C, B en AC A, BC, AA, CC, AB en BB 

tr_E A, B, C, AC, AA en AB CC, BC en BB 

tr_I C, A, B, AA en BC  CC, AB, BB en AC 

tr_Ia A, B, C, AA, AC en BC  AB, CC en BB 

tr_L A, C, B, AA, BC, AC en AB CC en BB 

tr_T B, BC, C, AB, A en BB AC, AA en CC 

tr_V C, B, AC en AA BC, A, CC, AB en BB 

 

Vervolgens werd de betrouwbaarheid van de nieuwe regressievergelijkingen gecontroleerd. 

Uit Figuur IX.6. blijkt duidelijk dat de experimenteel gemeten waarden niet te veel afwijken 

van de aan de hand van de regressievergelijkingen berekende waarden. Zo werd bewezen dat 

de verschillen enkel te wijten waren aan toevallige fouten.  

 

 
Figuur IX.6: Plot van de gemeten versus de berekende waarden voor de verschillende responsen. 
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Figuur IX.6: Plot van de gemeten versus de berekende waarden voor de verschillende responsen 

(vervolg) 
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Zowel het principe als de werkwijze van de scheidingsoptimalisatie zijn analoog aan deze 

gebruikt bij de CZE-methode: een voldoende verschil in (relatieve) migratietijd is 

noodzakelijk om een goede scheiding tussen componenten te bekomen. Omwille van het 

belang van het minimaal tijdsverschil, d.w.z. het tijdsverschil tussen de twee slechtst 

gescheiden pieken (∆tr,min), waren we geïnteresseerd in de gebieden waarin ∆tr,min maximaal 

was. Daarom werden eerst de gemeten relatieve migratietijden voor iedere ARA-II 

gemodelleerd waarna voor alle experimenteel mogelijke, verschillende condities in het 

bestudeerde gebied de respons voorspeld werd. Vervolgens werden bij elk van deze 

condities de relatieve migratietijden van de ARA-IIs gesorteerd, het tijdsverschil tussen 

opeenvolgende piekparen berekend (∆tr,i) en ∆tr,min geselecteerd. Tenslotte werd bij een 

bepaalde pH alle waarden van ∆tr,min uitgezet in functie van de molariteit van de 

runningbuffer en van de SDS-concentratie, waarna het gebied (de gebieden) waar ∆tr,min 

maximaal was, onderzocht werd(en). 

 

Uit onze experimenten weten we dat een basislijnscheiding tussen de ARA-IIs verwacht kan 

worden bij een ∆tr,min van tenminste 0,08. Om de gebieden met dergelijke waarden te 

onderscheiden werden in de pH-range van 6,0 tot 7,5 contourplots van ∆tr,min in functie van 

de molariteit van de runningbuffer en de SDS-concentratrie opgesteld (Figuren IX.7 tot 

IX.13). Enkel vier pH-waarden (pH = 6,5; 6,75; 7,0, en 7,25) voldeden aan de vereiste dat 

∆tr,min minstens 0,08 moest zijn (Tabel IX.7). Bij pH = 6,0; 6,25 en 7,5 was de ∆tr,min waarde 

namelijk kleiner dan 0,08 zodat een inadequate scheiding verwacht kon worden.  

Figuur IX.7: Contourplot van ∆tr,min als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 6,0  
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Figuur IX.8: Contourplot van ∆tr,min  als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 6,25  

 

Figuur IX.9: Contourplot van ∆tr,min als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 6,5 

Figuur IX.10: Contourplot van ∆tr,min als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 6,75  
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Figuur IX.11: Contourplot van ∆tr,min als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 7,0 

 

Figuur IX.12: Contourplot van ∆tr,min als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 7,25 

Figuur IX.13: Contourplot van ∆tr,min als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 7,5 
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Tabel IX.7: Condities waar ∆tr,min minstens 0,08 is. 

 

pH SDS (mM) Molariteit van de runningbuffer (mM) 

6,5 ± 15 52 − 80 

6,5 22 − 23 70 − 80 

6,75 10 60 − 80 

6,75 ± 18 64 − 80 

6,75* 20* 48 − 54* 

6,75 26 − 30 72 − 80 

6,75 28 − 30 62 − 72 

6,75 30 − 32 54 − 60 

6,75 ± 32 48 − 56 

7,0* 14* 52* 

7,25 10 − 12 56 − 76 

 
* te nauwe en weinig robuste conditie die achteraf verworpen werd  

 

Naast deze vooropgestelde waarde van ∆tr,min werd ook rekening gehouden met de 

robuustheid van de geselecteerde gebieden: deze welke te nauw waren of niet robuust 

genoeg werden verworpen omdat kleine verschillen in de experimentele condities aanleiding 

kunnen geven tot onvoldoende scheidingen. Indien deze extra voorwaarde in rekening 

gebracht werd, bleven enkel drie pH waarden over: pH = 6,5; 6,75 en 7,25. 

 

Niet enkel ∆tr,min is van belang, ook de totale analysetijd speelt een rol. Daarom moet het 

gebied met een optimale balans tussen ∆tr,min en de totale analysetijd gezocht worden. Als 

maximale analysetijd werd 20 minuten vooropgesteld wat overeenkomt met een relatieve 

migratietijd van ongeveer vijf. Om na te gaan welke gebieden met een ∆tr,min ≥ 0,08 

eveneens voldoen aan de eis m.b.t. de analysetijd, d.w.z. de langste migratietijd (tmax) werd 
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bij de drie weerhouden pH waarden (6,5; 6,75 en 7,25) de contourplot van tmax in functie van 

de molariteit van de runningbuffer en de SDS-concentratie gecreëerd (Figuren IX.14 tot 

IX.16).  

 

Figuur IX.14: Contourplot van tmax als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 6,50 

 

Figuur IX.15: Contourplot van tmax als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 6,75 
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Figuur IX.16: Contourplot van tmax als een functie van molariteit van de runningbuffer en SDS-
concentratie bij pH 7,25. 

 

Door combinatie van de gegevens uit Tabel IX.7 en de contourplots van tmax werden 

uiteindelijk vijf condities geïdentificeerd waarbij zowel voldaan was aan de vereiste van 

∆tr,min als aan deze van tmax (Tabel IX.8).  

 

Tabel IX.8: De vijf voorspelde optimale experimentele domeinen.  

 

pH SDS (mM) Molariteit van de runningbuffer (mM) 

6,5 15 52 − 66 

6,75 10 60 − 72 

6,75 18 64 − 67 

6,75 

6,75 

30 − 32 

 32 

54 − 60 

48 − 56 

7,25 10 − 12 60 − 75 
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Deze vijf voorspelde optimale werkvoorwaarden werden vervolgens experimenteel 

onderzocht. In drie gevallen echter was dit minder gunstig voor telmisartan (Figuren IX.17 

tot IX.19) terwijl in een vierde experiment valsartan en candesartan niet volledig basislijn 

gescheiden waren (Figuur IX.20). Slechts met gebruik van een 55 mM natriumfosfaatbuffer 

(pH 6,5) waaraan 15 mM SDS toegevoegd werd, was het vooropgestelde doel bereikt. Naast 

een volledige basislijnscheiding was daarenboven de piekvorm van alle componenten 

aanvaardbaar zodat deze conditie uiteindelijk geselecteerd werd voor verder onderzoek 

(Figuur IX.21). 
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Figuur IX.17: Elektroferogram van een 
mengsel van zes ARA-IIs. De scheiding werd 
uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met 
een silicacapillair 30 cm totale lengte (22,5 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 60 
mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,75) met 10 
mM SDS als runningbuffer en 10 kV. M: 
marker (benzylalcohol) en Ia degradatieproduct 
van irbesartan; C, E, I, L, T en V verwijzen 
naar de eerste letter van de corresponderende 
ARA-II.  
 

Figuur IX.18: Elektroferogram van een 
mengsel van zes ARA-IIs. De scheiding 
werd uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 30 cm totale 
lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 65 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
6,75) met 18 mM SDS als runningbuffer en 
10 kV. M: marker (benzylalcohol); C, E, I, L, 
T en V verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ARA-II.  
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Figuur IX.19: Elektroferogram van een 
mengsel van zes ARA-IIs. De scheiding 
werd uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 30 cm totale 
lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
7,25) met 10 mM SDS als runningbuffer en 
10 kV. M: marker (benzylalcohol) en Ia 

degradatieproduct van irbesartan; C, E, I, L, 
T en V verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ARA-II.  
 

Figuur IX.20: Elektroferogram van een 
mengsel van zes ARA-IIs. De scheiding 
werd uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 30 cm totale 
lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 56 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
6,75) met 32 mM SDS als runningbuffer en 
10 kV. M: marker (benzylalcohol) en Ia 

degradatieproduct van irbesartan; C, E, I, L, 
T en V verwijzen naar de eerste letter van de 
corresponderende ARA-II.  
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Figuur IX.21: Elektroferogram van een 
mengsel van zes ARA-IIs. De scheiding werd 
uitgevoerd op de Waters Quanta, uitgerust met 
een silicacapillair 30 cm totale lengte (22,5 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 55 
mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,5) met 15 mM 
SDS als runningbuffer en 10 kV. M: marker 
(benzylalcohol) en Ia degradatieproduct van 
irbesartan; C, E, I, L, T en V verwijzen naar de 
eerste le tter van de corresponderende ARA-II. 
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IX.2. Validatie van de kwantitatieve bepalingsmethode 
 

In dit tweede deel wordt de bruikbaarheid van de hierboven beschreven, geoptimaliseerde 

methode voor de kwantitatieve bepaling van deze sartanen in hun respectieve farmaceutische 

formulaties gevalideerd. Alhoewel het geoptimaliseerde systeem geschikt is om alle 

onderzochte sartanen te identificeren werd het echter omwille van een stabiliteitsprobleem 

van irbesartan en de niet-reproduceerbare migratietijden van telmisartan niet aangewend 

voor hun kwantitatieve bepaling. Door gebruik te maken van de in het vorige hoofdstuk 

beschreven CZE-methode kunnen deze twee ARA-IIs echter wel zonder enig probleem 

gekwantificeerd worden (Tabel IX.15). Omwille van de hydrolyse van candesartancilexitil in 

alkalisch milieu is het geoptimaliseerde systeem eveneens onbruikbaar voor analyse. 

 

IX.2.1. Praktische uitvoering 

IX.2.1.1. Apparatuur 
 
De validatie van de methode werd uitgevoerd op de Waters Quanta (cfr. IX.1.2.1).  

 

IX.2.1.2. Chemicaliën en reagentia 
 
De commercieel beschikbare geneesmiddelen Teveten (Solvay), Cozaar (MSD) en 

Diovane (Novartis) werden gebruikt voor de kwantitatieve bepaling. Voor de overige 

chemicaliën en reagentia verwijzen we naar IX.1.2.2.  

 

IX.2.1.3. Bereiding van de oplossingen 
 
(a) Runningbuffer: cfr. IX.1.2.3. 

 
(b) Referentieoplossingen: werden bereid door een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid van 

de corresponderende referentiestof op te lossen in 10 ml 0,1M NaOH en te verdunnen tot 

100,0 ml met water. Aan een geschikt volume van elke oplossing werd 10,0 ml 

inwendige standaardoplossing (zie verder) toegevoegd en verdund tot de vereiste 

concentratie met 0,01 M NaOH (Tabel IX.9).  
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(c) Inwendige standaardoplossingen: werden bereid door een geschikte hoeveelheid van de 

geselecteerde component in 10 ml 0,1M NaOH op te lossen en te verdunnen tot 100 ml 

met water (Tabel IX.10). 

 
(d) Te onderzoeken oplossing: Vooraf werd de totale massa van twintig tabletten bepaald en 

hieruit de gemiddelde tabletmassa berekend. Alle tabletten werden tot poeder gebracht en 

gehomogeniseerd. Aan een geschikte hoeveelheid tabletpoeder werd 10 ml 0,1M NaOH 

toegevoegd en verdund tot 100,0 ml met water. Een aliquot gedeelte werd 

gecentrifugeerd bij 20 000 toeren per minuut. Aan een geschikt volume van de heldere 

bovenstaande vloeistof werd 10,0 ml inwendige standaardoplossing toegevoegd en 

verdund tot de vereiste concentratie met 0,01 M NaOH (Tabel IX.10).  

 

Tabel IX.9: Referentieoplossingen voor de kwantitatieve bepaling       

 

Referentiestof Referentieoplossing 

(mg/100 ml) 

Verdunde referentieoplossing 

(mg/ml) 

Eprosartanmesylaat ± 63 ± 0,25 

Kaliumlosartan ± 50 ± 0,20 

Valsartan ± 40 ± 0,16 
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Tabel IX.10: Bereiding van de te onderzoeken oplossing voor de kwantitatieve bepaling 

 

  

Gemiddelde 

tabletmassa 

 

Te onderzoeken  

oplossing 

(mg poeder 

/100ml) 

 

Inwendige 

standaard-

oplossing 

(mg/ml) 

 

Verdunde, te 

onderzoeken oplossing 

(mg actief 

bestanddeel/ml) 

Eprosartanmesylaat 

[Teveten] 

735,8 mg – tabletten 

987,0 mg ± 85   mg 
Candesartan: 

± 0,22 
± 0,25 

Kaliumlosartan 

[Cozaar] 

50 mg – tabletten 

152,9 mg ± 150  mg 
Candesartan: 

± 0,28 
± 0,20 

Valsartan 

[Diovane] 

160 mg – capsulen 

267,2 mg ± 65  mg 
Candesartan 

± 0,22 
± 0,16 

 

IX.2.2. Selectie van de inwendige standaard 
 
Voor de gehaltebepaling van de ARA-IIs werd steeds een andere ARA-II als inwendige 

standaard gebruikt waarbij de keuze afhing van de onderzochte component. Alhoewel alle 

ARA-IIs met elkaar gecombineerd konden worden, werd candesartan als IS gekozen 

omwille van zijn goede oplosbaarheid. 

 

IX.2.3. Validatie van de bepalingsmethode 

IX.2.3.1. Lineariteit  
 
De detectorresponsen bleken voor de verschillende componenten lineair te zijn in het 

concentratiegebied zoals vermeld in Tabel IX.11. De hoeveelheid inwendige standaard werd 

aangepast aan de gebruikte concentratierange. 
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Tabel IX.11: Lineariteit 

 

 Concentratierange  

(mg/ml) 

Correlatie- 

coëfficiënt (r2) 

Eprosartanmesylaat 0,07 – 0,35 0,9998 

Kaliumlosartan 0,06 – 0,30 0,9998 

Valsartan 0,04 – 0,22 0,9999 

 

IX.2.3.2. Precisie 
 
Om de instrumentele fout na te gaan werd dezelfde oplossing tienmaal geïnjecteerd (Tabel 

IX.12).  

 
Tabel IX.12: Herhaalbaarheid van 10 opeenvolgende injecties van dezelfde oplossing  

 

Te onderzoeken oplossing RSD 

(n=10) 

Eprosartanmesylaat 0,59 % 

Kaliumlosartan 1,16 % 

Valsartan 0,66 % 

 
 

Om de precisie (repetabiliteit) van de methode na te gaan, werd de volledige gehaltebepaling 

tienmaal uitgevoerd onder dezelfde condities, door dezelfde analist, op dezelfde dag en op 

een gehomogeniseerd poedermengsel van de tabletten. De gemiddelde waarde en de RSD 

zijn in Tabel IX.13 samengevat.  
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Tabel IX.13: Precisie (repetabiliteit)  

 

Te onderzoeken 

Substantie 

Theoretische 

hoeveelheid 

(mg/tablet) 

Gevonden 

hoeveelheid 
RSD (n=10) 

Eprosartanmesylaat 

[Teveten] 
735,82 mg 

742,29 mg ± 9,30 mg 

of 100,9 % 
1,25 % 

Kaliumlosartan 

[Cozaar] 
50 mg 

49,15 mg ± 0,71 mg 

of 98,3 % 
1,44 % 

Valsartan 

[Diovane] 
160 mg 

158,79 mg ± 0,96 mg 

of 99,2 % 
0,60 % 

 
 

Enkele voorbeeldelektroferogrammen van de kwantitatieve bepaling van eprosartan, 

kaliumlosartan en valsartan in tabletten en capsules door middel van een 55 mM natrium 

fosfaatbuffer (pH 6,5) waaraan 15 mM SDS toegevoegd werd, illustreren de bruikbaarheid 

van de ontwikkelde methode (Figuren IX.22 tot IX.24). 

 

IX.2.3.3. Accuraatheid 
 
Om de accuraatheid te testen, werden aan placebomengsels nauwkeurig afgewogen 

hoeveelheden van de referentiestof toegevoegd, die respectievelijk overeenkomen met 80 %, 

100 % en 120 % van de theoretische hoeveelheid van het actief bestanddeel. De accuraatheid 

werd bepaald aan de hand van het teruggevonden gehalte (recovery) (Tabel IX.14). 

De gebruikte placebomengsels bevatten de niet-actieve stoffen in dezelfde verhouding als in 

de corresponderende geneesmiddelen. Door analyse van het placebomengsel werd 

aangetoond dat de volgende excipiëntia de resultaten niet beïnvloeden: microkristallijne 

cellulose, lactose, gepregelatiniseerd (maïs)zetmeel, magnesiumstearaat, 

hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, 

polyvidone, natriumlaurylsulfaat, crospovidone en titaandioxide. 
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Tabel IX.14: Accuraatheid 

 

 
Recovery 

Placebo + 80 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 100 % 

(n=3) 

Recovery 

Placebo + 120 % 

(n=3) 

Eprosartanmesylaat 100,7 %  ± 0,2 % 99,8 % ± 0,3 % 99,3 %  ± 0,4 % 

Kaliumlosartan 101,0 % ± 1,0 % 100,1 % ± 0,5 % 101,5 % ± 1,5 % 

Valsartan 102,0 %  ± 0,5 % 101,9 % ± 0,6 % 100,2 % ± 0,5 % 

 



Hoofdstuk IX: Ontwikkeling, optimalisatie en validatie van een MEKC-bepalingsmethode voor de 
sartanen                                                                                                                    255   

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur IX.22: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van 
eprosartanmesylaat [Teveten], uitgevoerd 
op de Waters Quanta, uitgerust met een 
silicacapillair 30 cm totale lengte (22,5 cm 
tot de detector) en 75 µm ID. Condities: 55 
mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,5) met 15 
mM SDS als runningbuffer en 10 kV. 

Figuur IX.23: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van kaliumlosartan 
[Cozaar], uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 30 cm totale 
lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 55 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
6,5) met 15 mM SDS als runningbuffer en 10 
kV. 
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Figuur IX.24: Elektroferogram van de 
kwantitatieve bepaling van valsartan 
[Diovane], uitgevoerd op de Waters Quanta, 
uitgerust met een silicacapillair 30 cm totale 
lengte (22,5 cm tot de detector) en 75 µm ID. 
Condities: 55 mM natriumfosfaatbuffer (pH 
6,5) met 15 mM SDS als runningbuffer en 10 
kV. 
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IX.3. Conclusie 
 
In dit hoofdstuk werd met behulp van experimenteel design een MEKC-methode ontwikkeld 

en geoptimaliseerd om de sartanen en het degradatieproduct van irbesartan onderling te 

scheiden. Uiteindelijk werd een 55 mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,5) waaraan 15 mM SDS 

toegevoegd werd als meest optimaal medium geselecteerd om alle, m.b.v. experimenteel 

design onderzochte sartanen te identificeren. Omwille van de niet-reproduceerbare 

migratietijd van telmisartan en het stabiliteitsprobleem van irbesartan en candesartancilexitil 

echter kunnen niet alle sartanen met deze MEKC-methode kwantitatief bepaald worden 

waardoor de toepassing eerder beperkt is tot een kwalitatieve analyse. Voor de overige 

sartanen echter stelt dit probleem zich niet zodat hetzelfde systeem bruikbaar is voor de 

gehaltebepaling in de afgewerkte geneesmiddelenvormen. 

Zowel de CZE- als de MEKC-methode kunnen als selectief omschreven worden aangezien 

ze ongetwijfeld een volledige scheiding toelaten van alle, m.b.v. experimenteel design 

onderzochte sartanen, zodat een identificatie op basis van de verkregen migratietijden en in 

vergelijking met de overeenkomstige referentieproducten, in afgewerkte geneesmiddelen 

mogelijk is. Oplosbaarheids- (CZE) en stabiliteitsproblemen (MEKC) vormen soms een 

hinderpaal voor kwantitatief werk. Beide analysesystemen zijn echter perfect 

complementair. Problemen met de CZE-methode in zuur milieu kunnen opgelost worden 

met gebruik van de MEKC-methode en vice versa (Tabel IX.15). Met betrekking tot 

candesartancilexitil doet zich wel een probleem voor: deze ARA-II kan enkel kwalitatief 

bepaald worden in zuur midden terwijl kwantitatieve bepaling ervan onmogelijk is met beide 

systemen.  
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Tabel IX.15: Overzicht van beide methoden voor kwantitatieve bepaling van de ARA-IIs  

 

 CZE methoda MEKC methodb 

Candesartan − + 

Candesartancilexitil − − 

Eprosartanmesylaat + + 

Irbesartan + − 

Kaliumlosartan + + 

Telmisartan + − 

Valsartan − + 

 
 a 60 mM natriumfosfaatbuffer (pH 2,5)  
 b 55 mM natriumfosfaatbuffer (pH 6,5) met 15 mM SDS  
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Samenvatting en besluit 
  

Het doel van dit onderzoek was de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van 

scheidingsmethoden voor zowel de ACE-remmers als de angiotensine-II-

receptorantagonisten (ARA-IIs) (twee groepen antihypertensiva) met capillaire elektroforese. 

Omwille van de combinatie van beide groepen met hydrochlorothiazide (HCT) werd 

eveneens een simultane bepalingsmethode voor dit diureticum en de gecombineerde ACE-

remmers of ARA-IIs ontwikkeld en geoptimaliseerd. Hierbij werd vooreerst bijzondere 

aandacht besteed aan de selectiviteit van de methode met als bedoeling structuur- en 

farmacologisch verwante verbindingen onderling te scheiden. Met het oog op kwantitatieve 

toepassingen werden de noodzakelijke parameters gevalideerd. De bekomen resultaten tonen 

aan dat de ontwikkelde methodologieën bruikbaar zijn bij de kwaliteitscontrole van 

afgewerkte geneesmiddelen.  

 
Dit proefschrift omvat drie grote delen. Het eerste en tevens kleinste deel 

(Hoofdstukken I tot III) bevat randinformatie om het experimenteel onderzoek te 

verduidelijken. Het tweede deel, dat hoofdstukken IV tot VII omvat, is volledig gewijd aan 

de bepalingsmethoden voor de ACE-remmers terwijl de resterende hoofdstukken betrekking 

hebben op de ARA-IIs. 

 
Hoofdstuk I omvat een algemene inleiding en schetst de context waarin dit werk 

uitgevoerd werd. Daarnaast worden het werkingsmechanisme en de kenmerken van de 

bestudeerde farmaca toegelicht.  

De groep die interactie vertoont met het complex gebonden Zn-ion van het 

angiotensine-conversie enzym (sulfhydryl-, veresterde fosfinezuur- of al dan niet veresterde 

carboxylgroep) bepaalt de indeling van de verschillende ACE-remmers. Zo onderscheidt 

men respectievelijk captopril, fosinopril en de overige ACE-remmers (enalapril, lisinopril, 

quinapril, perindopril, ramipril, benazepril en cilazapril).  

Meer recent werden de selectiever werkende ARA-IIs op de markt gebracht die 

minder nevenwerkingen vertonen in vergelijking met de ACE-remmers. Tot op heden zijn er 

in België zes vertegenwoordigers van deze groep geregistreerd: candesartan (onder de vorm 

van candesartancilexitil), eprosartanmesylaat, irbesartan, kaliumlosartan, telmisartan en 

valsartan. 
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Om het vooropgestelde doel te bereiken werd capillaire elektroforese als 

scheidingstechniek aangewend. Omdat deze techniek relatief nieuw is in vergelijking met 

hogedrukvloeistofchromatografie worden in Hoofdstuk II de basisprincipes verduidelijkt.  

 
Gedurende dit onderzoek werden twee CE-toestellen gebruikt waarvan de algemene 

beschrijving in Hoofdstuk III opgenomen is. Omdat de richtlijnen met betrekking tot de 

validatie en de definitie van de verschillende parameters, afhankelijk van de voorschrijvende 

instantie, onderling kunnen verschillen, werden de door ons gebruikte ICH richtlijnen in  

Hoofdstuk III bondig beschreven.  

 
In eerste instantie werd de groep van de ACE-remmers bestudeerd. Omwille van de 

afwijkende chemische structuur van captopril in vergelijking met de overige ACE-remmers 

werd voor dit geneesmiddel een afzonderlijke kwalitatieve en kwantitatieve 

bepalingsmethode ontwikkeld (Hoofdstuk IV).  

In de eerste fase van dit onderzoek werd op een silica-capillair een selectieve CZE-

methode ontwikkeld om captopril en zijn oxidatieproduct te bepalen. Tijdens de validatie 

van dit systeem werd echter een shift in de migratietijden waargenomen die waarschijnlijk te 

wijten was aan de toename van de EOF in functie van de tijd. Uitschakeling van de EOF met 

gebruik van een gecoate capillair werd als alternatief onderzocht. Deze ingreep zou 

bovendien de totale analysetijd ten goede komen omwille van de uitschakeling van de 

vertragende invloed van de EOF op de migratie van captopril. De methodeoverdracht van het 

silica- naar het gecoate capillair resulteerde enerzijds wel in dezelfde scheidingsselectiviteit, 

reproduceerbare migratietijden en verkorting van de totale analysetijd maar anderzijds traden 

basislijnschommelingen op die de piekintegratie bij het zuiverheidsonderzoek nadelig 

beïnvloedde waardoor dit systeem eveneens verlaten diende te worden.  

De oplossing werd gevonden met gebruik van cetyltrimethylammoniumbromide 

(CTAB), een kationisch surfactant dat in staat is de EOF te elimineren en zelfs om te keren. 

Na selectie van de optimale CTAB-concentratie was het mogelijk om op een selectieve 

manier de inwendige standaard, captopril en zijn degradatieproducten te scheiden binnen een 

aanvaardbare analysetijd. Beide methoden werden vervolgens gevalideerd en toegepast voor 

kwantitatieve analyse en zuiverheidsonderzoek. 
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In Hoofdstuk V werd getracht een gevalideerde, selectieve methode te ontwikkelen 

om simultaan de resterende acht ACE-remmers te bepalen. Onderzoek wees uit dat noch met 

CZE, noch met MEKC deze geneesmiddelen met behulp van één enkel systeem konden  

gescheiden worden zodat een combinatie noodzakelijk was.   

Het meest selectieve CZE-systeem liet slechts toe vijf ACE-remmers te scheiden 

terwijl de comigrerende componenten geïdentificeerd werden met een tweede CZE-systeem. 

Combinatie van beide systemen laat bijgevolg de identificatie van deze farmaca in 

farmaceutische formulaties toe, gesteund op hun migratietijd en door vergelijking met de 

respectieve referentiestoffen.  

In het vooruitzicht van kwantitatieve bepalingen werd het meest selectieve CZE-

systeem gevalideerd. De bekomen resultaten tonen aan dat deze methode voldoende precies 

en accuraat is om aangewend te worden voor de kwantitatieve bepaling van de acht ACE-

remmers in hun corresponderende farmaceutische formulatie alhoewel voor de comigrerende 

componenten het selectief karakter grotendeels verloren gaat.  

 
Omdat, omwille van het versterkend antihypertensief effect, sommige ACE-remmers 

gecombineerd worden met hydrochlorothiazide werd in Hoofdstuk VI de vroeger 

ontwikkelde bepalingsmethode aangepast om simultaan HCT en de hiermee gecombineerde 

ACE-remmers (lisinopril, fosinopril, cilazapril, ramipril, quinapril of enalapril) te 

kwantificeren. De validatiegegevens bewezen bovendien dat de ontwikkelde methode 

bruikbaar was voor kwantitatieve analyse van deze combinatiepreparaten. 

 
Daar de doelstelling uit Hoofdstuk V niet volledig verwezenlijkt was (scheiding met 

één systeem) en omdat de gevonden oplossing voor sommige farmaca nog enkele nadelen 

vertoonde, werd een aanvullend onderzoek gestart om de acht ACE-remmers te scheiden 

door toevoegen van alkylsulfonaten aan de runningbuffer (Hoofdstuk VII). Voor het 

optimaliseren van de scheidingscondities werd ‘experimenteel design’ aangewend. Na 

identificatie van de twee significante parameters werd een three-level full-factorial design 

uitgevoerd waarna de opgetekende migratietijden en piekbreedten gemodelleerd werden. 

Vervolgens werden de resoluties van opeenvolgende piekparen berekend en de minimale 

resolutie geselecteerd.  
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Ondanks de toegenomen scheidingsselectiviteit ten gevolge van de additie van 

natriumoctaansulfonaat bleef een combinatie van twee systemen onontbeerlijk om de acht 

ACE-remmers te identificeren op basis van hun migratietijd. 

Omwille van de kortste analysetijd en de beste pieksymmetrie werd deze 

octaansulfonaatmethode verkozen voor het kwalitatief onderzoek boven de CZE-methoden 

uit Hoofdstuk V. Zo kunnen vijf ACE-remmers geïdentificeerd worden terwijl de 

comigrerende componenten op hun beurt onderscheiden kunnen worden door de twee eerder 

geoptimaliseerde CZE-methoden. Sequentiële applicatie van beide methoden laat de 

identificatie van alle bestudeerde ACE-remmers toe. 

 
Omdat toepassing van experimenteel design in een beter optimum kan resulteren 

maar vooral in een optimum dat sneller gevonden wordt in vergelijking met de “one-factor-

at-the-time approach”, besloten we in het laatste deel van het onderzoekswerk of de studie 

van de ARA-IIs experimenteel design aan te wenden.  

 
In eerste instantie werd in Hoofdstuk VIII een selectieve CZE-methode ontwikkeld 

om alle sartanen onderling te scheiden. Alhoewel ondubbelzinnige identificatie van alle 

onderzochte sartanen mogelijk was op basis van hun respectieve migratietijden, was dit 

systeem voor drie sartanen, omwille van hun geringe oplosbaarheid, beperkt tot een 

kwalitatieve analyse. Voor de overige  sartanen stelde er zich geen enkel probleem zodat het 

ontwikkelde en gevalideerde systeem bruikbaar was voor de gehaltebepaling in de 

afgewerkte geneesmiddelenvormen. 

 
 Daar de CZE-methode niet geschikt was voor de simultane identificatie en 

gehaltebepaling van alle sartanen, onderzochten we in Hoofdstuk IX de mogelijkheden van 

MEKC om beter in ons opzet te slagen. Hetzelfde probleem stelde zich echter als bij de 

CZE-methode: selectieve identificatie is mogelijk maar kwantitatieve bepaling is beperkt tot 

vier sartanen omwille van niet-reproduceerbare migratietijden voor telmisartan en 

stabiliteitsproblemen voor irbesartan en candesartancilexitil.  

 
  Ondanks de bruikbaarheid van zowel de CZE- als de MEKC-methode (op 

uitzondering van candesartancilexitil) voor het kwalitatief onderzoek van de sartanen, 

beperken oplosbaarheids- (CZE) en stabiliteitsproblemen (MEKC) de kwantitatieve bepaling 
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van sommige ARA-IIs. Beide systemen zijn echter complementair zodat alle onderzochte 

sartanen, op uitzondering van candesartancilexitil, toch kwantitatief bepaald kunnen worden.  

 
Analoog aan de ACE-remmers worden sommige sartanen met hydrochlorothiazide 

gecombineerd. In Hoofdstuk X wordt bewezen dat zowel de ontwikkelde CZE- als de 

MEKC-methode in staat zijn simultaan HCT en de verschillende ARA-IIs te identificeren en 

te kwantificeren. De aard van het aanwezige sartaan bepaalt de keuze van het systeem terwijl 

de concentratieverhouding sartaan/HCT een simultane of gescheiden bepaling impliceert. 

Omwille van de grotere selectiviteit biedt het MEKC-systeem enig voordeel boven de CZE-

methode.  

 
Zowel voor de ACE-remmers, de ARA-IIs en overeenstemmende 

combinatiepreparaten kunnen we, op  basis van de bekomen resultaten, concluderen dat de 

vooropgestelde doelstellingen bereikt werden. We slaagden erin zo selectief mogelijke, 

gevalideerde en complementaire analytische methoden te ontwikkelen voor de kwalitatieve 

en kwantitatieve bepaling van deze componenten in hun farmaceutische formulaties. 

 

We zijn er ons inziens ook in geslaagd het bewijs te leveren dat capillaire 

elektroforese eveneens kan aangewend worden voor de kwaliteitscontrole van deze twee 

geneesmiddelengroepen als aanvulling van de bestaande analysemethoden, waaronder vooral 

hogedrukvloeistofchromatografie.  
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Summary and conclusion 
  

The aims of this thesis were the development, optimisation and validation of 

separation methods for the inhibitors of the angiotensin-converting enzyme (ACE inhibitors) 

as well as the angiotensin-II-receptor antagonists (ARA-IIs) (two antihypertensive agents) by 

means of capillary electrophoresis (CE). Because of the combination of both classes with 

hydrochlorothiazide (HCT), a method for the simultaneous determination of the presence 

and concentration of HCT and the combined ACE inhibitors and ARA-IIs was also 

developed and optimised. First, attention was paid to the selectivity of the method in order to 

separate several structurally and pharmacologically related compounds. In view of 

quantitative applications, the most important parameters were validated. The results obtained 

prove the usefulness of the developed methodologies for the quality control of finished 

products. 

 

This manuscript can be divided into three parts. The first, and smallest, part 

(Chapters I–III) contains information to elucidate the investigation. The second part, 

Chapters IV–VII, is dedicated to methods for determining the ACE inhibitors, and the final 

chapters are related to the ARA-IIs. 

 

Chapter I presents a general introduction and sketches the framework within which 

this work was performed. Moreover, the mechanism of action and the characteristics of the 

studied drugs were explained. 

There are three classes of ACE inhibitors, according to the particular moiety that 

enhances their binding to the zinc ion of the angiotensin-converting enzyme (thiol group, 

esterified phosphorus group or (esterified) carboxylic acid). Therefore, they distinguish 

captopril, fosinopril and all remaining ACE-inhibitors (enalapril, lisinopril, quinapril, 

perindopril, ramipril, benazepril and cilazapril). 

More recently, the ARA-IIs were put on the market. Their mechanism of action is 

more selective than that of the ACE inhibitors and consequently they exhibit fewer side 

effects. Until now, there have been six ARA-IIs registered in Belgium: candesartan (as 

candesartancilexitil), eprosartanmesylate, irbesartan, losartan potassium, telmisartan and 

valsartan. 
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To achieve the desired goal, capillary electrophoresis was applied as the separation 

technique. Because of its novelty compared with high-pressure liquid chromatography, the 

basic principles of CE were explained in Chapter II. 

 
During this investigation, two CE instruments, which are described in Chapter III, 

were used. Because the directives concerning the validation of an analytical method and the 

definitions of the different parameters for quantitative analysis can differ according to the 

particular instance, a short description of the ICH directives that we used was given in 

Chapter III. 

 

First, the group of the ACE inhibitors was studied. Because of the anomalous 

chemical structure of captopril compared with the other ACE inhibitors, we developed a 

separate qualitative and quantitative method for this ACE inhibitor (Chapter IV). 

First of all, a selective capillary zone electrophoresis (CZE) method was developed 

on a fused-silica capillary to separate captopril and its degradation product. During the 

validation of this system, however, a shift in migration times occurred. Because these non-

reproducible migration times were probably the result of an increase of the electroosmotic 

flow (EOF) as a function of time, we transferred the method to a coated capillary in order to 

switch off the EOF. This operation would also benefit the total analysis time: the slowing 

down influence of the EOF on the migration of captopril would be eliminated. As expected, 

the method transfer from the fused-silica to the coated capillary resulted in the same 

separation selectivity, reproducible migration times and reduction of the total analysis time. 

Despite this result, fluctuations in the baseline occurred so that the integration during the 

purity control was not always perfect. Another solution had to be found; 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), a cationic surfactant, can eliminate the EOF or 

even move it in the other direction. After searching for the optimal CTAB concentration, we 

succeeded in separating the internal standard, captopril and its degradation products within 

an acceptable analysis time. Both methods were validated and applied to the determination 

of captopril and related substances in pharmaceutical preparations and raw material. 

 
In Chapter V, we tried to develop a validated, selective method capable of 

separating simultaneously the eight remaining ACE inhibitors. The results obtained prove 

that neither CZE nor micellar electrokinetic chromatography (MEKC) can achieve the 
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separation of all eight compounds by using a single system; therefore, a combination was 

necessary. 

The most selective CZE method allowed the separation of five compounds, while 

using a second CZE system identified the co-migrating compounds. The combination of both 

systems can be applied to identify these compounds in pharmaceutical formulations, with the 

identification being possible on the basis of the migration time and comparisons with the 

reference substances. 

In preparation for quantitative analysis, the most selective CZE system was validated. 

The results we obtained indicate the suitability of this method for its intended use, namely 

the quantitative determination of the eight ACE inhibitors in their corresponding 

pharmaceutical formulations, although, for the greater part, the selectivity was lost for the 

co-migrating compounds. 

 
Because some ACE inhibitors are combined with HCT for a restorative hypotensive 

effect, the previously developed method for the eight ACE inhibitors was adapted in 

Chapter VI to determine and quantify simultaneously HCT and the combined ACE 

inhibitors (lisinopril, fosinopril, cilazapril, ramipril, quinapril and enalapril). Moreover, the 

validation data proved that the developed methodology was suitable for quantitative analysis 

of the combination products. 

 
As the purpose of Chapter V was not achieved completely (separation with one 

system) and the best solution still exhibited minor disadvantages for some compounds, an 

additional investigation was started to separate the eight ACE inhibitors by the addition of 

alkylsulphonates to the running buffer (Chapter VII). To optimise the separation conditions, 

experimental design theory was applied. Consequently, a three-level full-factorial design was 

applied to study the impact of the two significant parameters on the separation, after which 

the measured migration times and peak widths were modelled. Subsequently, the resolutions 

of the successive pairs of peaks were calculated and Rs,min was selected. 

Despite the improved selectivity because of the addition of sodium octanesulphonate, 

a combination of two systems remained necessary to identify the eight ACE inhibitors on the 

basis of their migration times. 
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Because it showed the shortest analysis time and the best peak symmetry, the 

octanesulphonate method was preferred to the CZE methods of Chapter V for the qualitative 

analysis. This method allows identification of five of the ACE inhibitors, and the co-

migrating compounds can then be distinguished by the two optimised CZE methods of 

Chapter V. Sequential application of both methods allows the identification of all the 

substances considered. 

 
Because the use of experimental design theory can result in a better optimum, 

especially in an optimum that can be found with fewer trials compared with the “one-factor-

at-a-time approach”, we decided to apply experimental design theory to the study of the 

ARA-IIs. 

 
In Chapter VIII, a selective CZE method was developed to separate the ARA-IIs. 

Although this method allows the identification of all ARA-IIs on the basis of their migration 

time, the same system for three ARA-IIs was restricted to qualitative analysis because of 

their low solubility. For the other compounds, no problems occurred and so the developed 

and validated system was applied for quantification of the active ingredient in the finished 

product. 

 
Because the CZE method was not appropriate for identifying and quantifying all 

studied ARA-IIs, MEKC was investigated as a separation method to achieve our goal 

(Chapter IX). The results were similar to those obtained with the CZE method: 

identification is possible but only four ARA-IIs can be quantified because of the non-

reproducible migration times of telmisartan and the instability of irbesartan and 

candesartancilexitil. 

 
Despite the usefulness of both the CZE and the MEKC methods (with the exception 

of candesartancilexitil) for the qualitative study of the ARA-IIs, problems with solubility 

(CZE) and stability (MEKC) limit the quantitative determination of some ARA-IIs. Both 

systems are complementary; therefore, the sequential application of these two methodologies 

allows for the quantification of all compounds under consideration, with the exception of 

candesartancilexitil. 
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Analogous to the ACE inhibitors, some ARA-IIs are combined with HCT. In 

Chapter X, the suitability of the CZE and MEKC methods to simultaneously identify and 

quantify the combined HCT/ARA-IIs in pharmaceutical formulations was investigated and 

proven. Depending on the ARA-II, at least one of the two methods discussed can be used. 

Subject to the ratio of ARA-II and HCT, the determination can be performed simultaneously 

or as a separate determination. Because of the higher selectivity, the MEKC separation is 

preferred to the CZE method. 

 
The results generated by our research work demonstrate that we were able to achieve 

our initial objectives. We succeeded into developing as selective as possible, validated and 

complementary analytical methods for qualitative and quantitative determination of the ACE 

inhibitors, the ARA-IIs and combination products. 

 

In our opinion, we also successfully proved that CE can be used for the quality 

control of these medicines. This separation technique can complement already existing 

determination methods (especially high-pressure liquid chromatography) for these 

compounds. 

 


