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SAMENVATTING 

In deze thesis werd beoogd een GC-MS gebaseerde metabolomics methode te ontwikkelen die 

screening van gastro-intestinale verteringsproducten mogelijk maakt. Dit kadert in een ruimer 

onderzoek dat de rol van de gastro-intestinale vertering van vlees en de carcinogene activiteit 

ervan nagaat. Om deze analysemethode te ontwikkelen werd er gebruik gemaakt van 

trimethylsilylering derivatisatie gevolgd door GC-MS detectie omwille van de hoge 

scheidingsefficiëntie en selectieve identificatie. 

In totaal werden er 62 componenten geïntegreerd in de methode die structureel heel divers zijn 

en kunnen onderverdeeld worden in volgende klassen: aminozuren, multicarboxylzuren, 

monocarboxylzuren, amines, andere N-componenten, polyolen, hydroxylzuren, fenolen, 

koolhydraten, korte keten vetzuren, galzouten en anorganische zuren. De detectie van de 

componenten gebeurde in een eerste fase door de injectie van standaarden en het opstellen van 

ijklijnen waardoor de retentietijd en de productionen van elke component bepaald konden 

worden. Hierbij werd gestreefd naar een lineariteit met R² van 0.98 tot 0.99. Op enkele 

uitzonderingen na werd dit voor elke component bereikt. 

Tijdens het onderzoek werden verschillende optimalisaties uitgevoerd zoals het invoeren van 

een ultrasonestap bij het heroplossen van de componenten tijdens staalvoorbereiding. Voor de 

suikers was het noodzakelijk om een extra derivatisatiestap met methoxylamine in te voeren om 

meerdere pieken te vermijden. Tenslotte werd ook de hoeveelheid van het derivatisatiereagens 

aangepast om het signaal te verbeteren. Na het doorvoeren van deze optimalisaties konden in 

totaal 52 componenten geïdentificeerd worden. Tenslotte werd ook de extractiemethode 

geoptimaliseerd, bestaande uit een precipitatiestap voor proteïnen gevolgd door een 

vriesdroogstap om alle solventrestanten te verwijderen, en aldus metabole screening op 

digestiestalen toe te laten. 

Op het einde van deze studie was het mogelijk om 52 digestieproducten te detecteren en 

identificeren met deze GC-MS methode. Om de overige 10 componenten te incorporeren, kunnen 

in de toekomst enkele optimalisaties in acht genomen worden zoals pH aanpassingen, verestering 

en werken met SPME of “purge and trap”. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

1.1. GASTRO-INTESTINALE VERTERING 

1.1.1. Overzicht 

Het spijsverteringsstelsel is een lang kanaal (5-7 m) dat zich uitstrekt van de mond tot de anus. 

Het bestaat uit de mond, pharynx, oesophagus, maag, dunne darm, dikke darm en anus. 

Geassocieerde verteringsorganen zijn o.a. de tanden, tong, speekselklieren, lever, galblaas en 

pancreas. Deze organen komen echter nooit rechtstreeks in contact met het voedsel, met 

uitzondering van de tanden en tong. De meeste staan in voor de productie en opslag van secreten 

die in het gastro-intestinaal systeem terechtkomen en daar helpen met de enzymatische afbraak 

van voedsel. Naast dit afbraakmechanisme zullen ook de spiercontracties in de gastro-intestinale 

wand bijdragen tot de vertering door het verzachten van de voedselmassa en het vergroten van 

het contactoppervlak met de enzymen (Reed et al., 2009; Tortora, 2009). 

Algemeen staat de spijsvertering in voor zes basisprocessen: 

 Ingestie: inname van voedings- en vloeistoffen. 

 Secretie: elke dag secreteren cellen in de gastro-intestinale wand en verteringsorganen 

ongeveer 7 liter aan water, zuren, buffers en enzymen in het lumen van het 

spijsverteringskanaal. 

 Mixen en propulsie: afwisselende contracties en relaxaties van de gladde spieren in de 

gastro-intestinale wand zorgen ervoor dat het voedsel in contact komt met secreten. 

Bovendien beweegt het voedsel zich door deze peristaltische bewegingen richting anus. 

 Vertering: zowel mechanische als enzymatische processen zorgen ervoor dat het 

ingenomen voedsel wordt afgebroken in kleine moleculen. 

o Mechanische vertering: in eerste instantie wordt voedsel fijngemalen door de 

tanden. Nadien zorgen contracties in de gastro-intestinale wand van de maag en 

dunne darm ervoor dat het voedsel oplost en in contact komt met 

verteringsenzymen. 

o Enzymatische vertering: de koolhydraten, lipiden, proteïnen en nucleïnezuren in 

het voedsel zijn te groot om als dusdanig geabsorbeerd te worden. Hiervoor 

moeten ze eerst afgebroken worden tot kleinere moleculen. Deze hydrolytische 
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reacties worden gekatalyseerd door verteringsenzymen afkomstig van 

speekselklieren, tong, maag, pancreas en de dunne darm. Het zijn enkel vitaminen, 

ionen, cholesterol en water die rechtstreeks kunnen opgenomen worden in de 

bloedbaan. 

 Absorptie: eenmaal het voedsel is afgebroken, kan het doorheen de darmwand 

opgenomen worden in de bloedbaan. Via bloed- en lymfevaten worden de 

voedselcomponenten getransporteerd naar lichaamscellen. 

 Defecatie: de componenten die doorheen het gastro-intestinale kanaal niet geabsorbeerd 

worden, worden samen met water, bacteriën en afbraakproducten geëlimineerd via de 

anus. 

 

1.1.2. Afbraak en absorptie van koolhydraten 

Naast proteïnen, vetten, vitaminen en mineralen zijn koolhydraten één van de vijf 

voedingsstoffen die noodzakelijk zijn om een goede gezondheid te garanderen. Om die reden 

bestaat een gemiddeld humaan dieet uit 40-45% koolhydraten, welke kunnen onderverdeeld 

worden in monosacchariden (bvb. glucose en fructose), disacchariden (bvb. lactose en sucrose), 

of polysacchariden met als belangrijkste en meest voedzame koolhydraat zetmeel (Figuur 1.1) 

(Butterworth et al., 2011). Dit polysaccharide is opgebouwd uit amylose en amylopectine 

polymeren. Amylose is opgebouwd uit glucose eenheden verbonden via α-1,4 glycosidische 

bindingen, waar amylopectine bestaat uit een lange vertakte glucoseketen (α-1,6 en α-1,4 

glycosidische bindingen). Gastro-intestinale absorptie van polysacchariden is echter onmogelijk, 

daar afbraak tot monosacchariden hierbij een primaire vereiste is (Caspary, 1992). 
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Figuur 1.1 Structuur van amylose en amylopectine, bouwstenen van zetmeel 

 

Het verteringsproces start bij de mond waar tanden en tong het ingenomen voedsel reduceren 

tot een zachte makkelijk afbreekbare massa, nl. bolus, die kan ingeslikt worden en in de maag 

terechtkomt. Tijdens dit proces start tevens de eerste stap van de enzymatische afbraak, het 

speeksel levert α-amylase aan dat de interne α-1,4 glycosidische bindingen verbreekt. De α-1,6 

vertakkingen en α-1,4 bindingen op het einde van de polysaccharidenketen worden echter niet 

herkend waardoor afbraak slechts gedeeltelijk plaatsvindt. Door inwerking van het α-amylase 

worden polysacchariden omgezet tot disacchariden: maltose, lactose en sucrose (Figuur 1.2). Het 

α-amylase wordt door de zure pH (pH 2) grotendeels geïnactiveerd wanneer de bolus de maag 

bereikt. Een deel van het enzym zal echter zijn werking nog blijven uitoefenen daar het 

beschermd wordt door de omgeving van de bolus (Goodman, 2010). 
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Figuur 1.2 Vertering en absorptie van koolhydraten (Goodman, 2010) 

 

Wanneer de bolus in de maag terechtkomt, wordt aan de hand van peristaltische bewegingen 

de voedselmassa nog verkleind en tevens vermengd met maagsecreties zoals HCl, pepsinogeen 

en een glycoproteïne als intrinsieke factor. Op deze wijze ontstaat er een viskeus mengsel, nl. de 

chyme (Tortora, 2009). Eenmaal de chyme in de dunne darm terechtkomt zal het bicarbonaat in 

het pancreassap de zuurresten van het maagsap neutraliseren. Kort na de aankomst in de dunne 

darm zal via de sfincter van Oddi het pancreas amylase het darmlumen bereiken. Het enzym 

wordt in zijn actieve vorm gesecreteerd en is vooral werkzaam ter hoogte van de duodenum, waar 

het de restfractie van de polysacchariden die ontsnapt zijn aan de vertering van het 

speekselamylase afbreekt. De gevormde disacchariden kunnen echter nog niet geabsorbeerd 

worden door het darmepitheel en moeten nog verder afgebroken worden door de disaccharidasen. 

Dit is een groep enzymen die disacchariden splitst tot de twee overeenkomstige 

monosacchariden. Zo hydrolyseert het disaccharidase maltase of glucoamylase de α-1,4-

glycosidische binding van maltose met vorming van twee glucose moleculen. De enzymen van 
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het sucrase-isomaltasecomplex breken respectievelijk de α-1,2-binding in sucrose, de α-1,6-

glycosidische bindingen in α-dextrinen en de α-1,4-glycosidische bindingen in maltose en 

maltotriose. Het laatste disaccharidase lactase zet een lactosemolecule dan weer om tot glucose 

en galactose. Het sucrase-isomaltasecomplex en lactase zijn voornamelijk werkzaam in het 

proximale gedeelte van de jejunum, terwijl maltase zijn activiteit uitoefent ter hoogte van de 

proximale ileum. Eenmaal de koolhydraten zijn omgezet tot monosacchariden kunnen ze 

geabsorbeerd worden in de dunne darm (Caspary, 1992). De absorptie gebeurt ter hoogte van de 

plaats waar ze worden vrijgesteld met behulp van glucosetransporters (SGLT-1, GlUT5 en 

GLUT2) aanwezig in het apicale membraan van de darmvilli. Galactose en glucose worden in de 

epitheelcellen gebracht met behulp van actief transport, de SGLT-1 (natrium afhankelijke glucose 

cotransporter) is een symport die samen met een glucose- of galactosemolecule twee 

natriumionen in de epitheelcel brengt. Fructosemoleculen maken gebruik van gefaciliteerde 

diffusie en raken via de GLUT5 transporter in de epitheelcellen. In de enterocyten wordt fructose 

omgezet naar glucose. Uiteindelijk bereiken de gevormde glucose moleculen de bloedbaan via 

passief transport met behulp van GLUT2 transporter (Caspary, 1992). 

1.1.3. Afbraak en absorptie van proteïnen 

 Een normaal Westers dieet voorziet het lichaam van 70 tot 100 gram proteïnen per dag, hier 

bovenop komt nog eens een hoeveelheid afkomstig van enzymen en celresten (Devriese et al., 

2006). Om absorptie mogelijk te maken moeten de proteïnen eerst afgebroken worden tot de 

essentiële bouwstenen, aminozuren. Hiervoor is een hele reeks enzymen verantwoordelijk die 

ondergebracht worden in twee klassen, endo- en exopeptidasen. Endopeptidasen verbreken 

interne peptidebindingen terwijl exopeptidasen aminozuren aan het carboxy- of amino-uiteinde 

afsplitsen (Silk et al., 1985). 

 De digestie van proteïnen (Figuur 1.3) begint reeds in de maag, gekenmerkt door een lage pH 

(pH 2) wat denaturatie en ontvouwing van de proteïnen toelaat, zodat de peptidebindingen beter 

bereikbaar zijn voor enzymatische afbraak. De zymogene cellen van de maag scheiden 

pepsinogeen uit, de inactieve vorm van het enzym pepsine, wat door HCl uit de pariëtale cellen 

van de maag wordt omgezet naar actief pepsine. Nadien zal pepsine door 

terugkoppelingssignalen zichzelf activeren (Silk et al., 1985). Pepsine richt zich voornamelijk op 

de hydrolyse van peptidebindingen gelegen naast de aromatische aminozuren. Dit is te wijten aan 
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zijn hoge affiniteit voor de ringstructuur. De afbraak van proteïnen in de maag resulteert in 

vorming van polypeptiden die in de dunne darm verder worden afgebroken (Goodman, 2010). 

 

Figuur 1.3 Vertering en absorptie van proteïnen (Goodman, 2010) 

  

 Aan het begin van de dunne darm neutraliseert bicarbonaat uit het pancreassap de zure pH van 

het maagsap. In het licht alkalische milieu dat op die manier gevormd wordt, zijn de 

verteringsenzymen optimaal actief. Trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidase en elastase 

worden gesecreteerd in hun inactieve vorm, respectievelijk trypsinogeen, chymotrypsinogeen, 

procarboxypeptidase en pro-elastase. Enteropeptidase of enterokinase katalyseert de vorming van 

trypsine dat op zijn beurt de andere enzymen zal activeren (Silk et al., 1985). Trypsine splitst 

peptidebindingen naast lysine en arginine, chymotrypsine naast hydrofobe aminozuren, en 

elastase hydrolyseert peptidebindingen in elastine naast alanine, glycine en serine. Deze 

endopeptidasen resulteren in vorming van oligopeptiden (< 10 aminozuren), die verder 

afgebroken worden tot vrije aminozuren door exopeptidasen. Carboxypeptidase werkt in op het 
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carboxy-uiteinde van de oligopeptiden en kan ze tot 30 % vrije aminozuren omzetten, 70 % blijft 

echter bestaan onder de vorm van oligopeptiden. Sommige hiervan worden verder omgezet door 

inwerking van aminopeptidase aan de aminoterminus (Goodman, 2010). 

 De meeste proteïnen worden geabsorbeerd als aminozuren hoewel absorptie van di- en 

tripeptiden ook mogelijk is. Dit gebeurt voornamelijk in de duodenum en jejunum door actieve of 

passieve transportprocessen. Vrije aminozuren bereiken de enterocyt via natrium-onafhankelijke 

of -afhankelijke processen, sterk gelijkend op het glucosetransport. Di- en tripeptiden 

daarentegen worden opgenomen door PEPT1, een cotransporter aangedreven door de 

protonengradiënt over het enterocytmembraan. Voor elk peptide dat in de cel wordt gebracht, 

wordt er ook een H
+
 ion over het membraan getransporteerd. De protonengradiënt die hiervoor 

nodig is, wordt onderhouden door de Na
+
/H

+
 uitwisselingspompen in het membraan. Eenmaal in 

de enterocyt worden de peptiden door intracellulaire peptidasen omgezet naar vrije aminozuren, 

waar ze de cel via passieve diffusie verlaten en zo in de algemene circulatie terechtkomen 

(Grimble et al., 1989). 

1.1.4. Afbraak en absorptie van lipiden 

Volgens de huidige voedingsleer moet een gebalanceerd dieet minder dan 30 % vetten 

bevatten. In de westerse wereld loopt deze relatieve hoeveelheid echter op tot 40-45 % (Devriese 

et al., 2006). Meer dan 90 % hiervan bestaat uit triglyceriden, componenten opgebouwd uit een 

glycerolmolecule en drie vetzuren, die ofwel lange keten (> 12 koolstofatomen), medium keten 

(8-12 koolstofatomen) of korte keten (< 8 koolstofatomen) vetzuren bevatten. In een dieet zijn 

lange keten vetzuren het meest voorkomend en de medium keten vetzuren eerder zeldzaam. 

Tenslotte zijn er nog de korte keten vetzuren waaronder propionzuur, boterzuur en azijnzuur die 

het resultaat zijn van bacteriële koolhydraatafbraak in het colon; deze vetzuren worden dan ook 

teruggevonden in de faeces (Goodman, 2010). 
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Figuur 1.4 Vertering en absorptie van lipiden (Goodman, 2010) 

 

In de mond secreteren de speekselklieren een linguaal lipase. Dit enzym wordt echter pas 

geactiveerd in het zure milieu van de maag. Samen met het gastrisch lipase uit zymogene cellen 

staat het linguaal lipase in voor de afbraak van triglyceriden (Figuur 1.4), die omgezet worden tot 

monoglyceriden en vetzuren (Wilde et al., 2011). De twee lipase enzymen werkzaam in de maag 

dragen slechts bij voor 15 % van de afbraak van vetten. Het merendeel wordt afgebroken in de 

duodenum door het pancreas lipase, dat gesecreteerd wordt door de aanwezigheid van voedsel. 

Via de hepatopancreatische sfincter komt het pancreas lipase samen met het galvocht terecht in 

de dunne darm. Het wordt gesecreteerd in zijn actieve vorm maar vereist de aanwezigheid van 

een colipase voor een optimale werking. Het colipase verhindert de inactivatie van pancreas 

lipase door galzouten enerzijds en vergemakkelijkt de afbraak van vetten door binding aan zowel 

lipase als aan de vetdruppels anderzijds. Op die manier komen de triglyceriden makkelijker in 

contact met de actieve site van lipase en wordt hun afbraak gekatalyseerd. Een tweede belangrijk 

enzym voor de afbraak van vetten in de dunne darm is het pancreasesterase dat vetzuren afsplitst 
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van cholesterolmoleculen. Tenslotte is er nog het fosfolipase dat instaat voor de omzetting van 

fosfolipiden in vrije vetzuren en lysofosfolipiden (Friedman et al., 1980). 

Omdat de enzymen zich in de waterige fase bevinden, kunnen deze enkel inwerken op vetten 

aan het oppervlak van lipidedruppels. Vooraleer de vetten kunnen afgebroken worden, is er dus 

emulgatie nodig. Dit is het mengen van twee normaal niet mengbare stoffen met behulp van een 

emulgator, in dit geval galzouten. Omwille van hun amfifiele karakter kunnen galzouten de 

lipidedruppels verkleinen en zo het totale contactoppervlak met de enzymen vergroten waardoor 

maximale afbraak gegarandeerd is. De pancreasenzymen starten de vetafbraak ter hoogte van het 

buitenste deel van de druppel. De resulterende producten zijn meer polair en verlaten daarom het 

grensoppervlak waardoor andere vetten in contact komen met de enzymen en vervolgens ook 

afgebroken worden (Wilde et al., 2011). 

De belangrijkste afbraakproducten van vetten zijn monoglyceriden, cholesterol, 

lysofosfolipiden en vrije vetzuren. De korte ketenvetzuren lossen op in water en worden via 

passieve diffusie opgenomen in de enterocyten. De andere afbraakproducten daarentegen zijn te 

lipofiel en worden daarom opgenomen in micellen, dit zijn kleine sferen opgebouwd uit 

monoglyceriden, vetzuren, cholesterol, lysofosfolipiden en galzouten. Aan de apicale zijde van de 

enterocyten wordt de inhoud van de micellen uiteindelijk geabsorbeerd, eenmaal in de enterocyt 

recombineren monoglyceriden en vetzuren opnieuw tot triglyceriden. Samen met fosfolipiden en 

cholesterol vormen de triglyceriden grote globulen, nl. chylomicronen, die bedekt worden met 

proteïnen. De chylomicronen verlaten de enterocyt langs de basolaterale zijde via exocytose, 

waarna ze omwille van hun afmetingen worden vervoerd in speciale lymfevaten en via de ductus 

thoracicus in de algemene circulatie terechtkomen (Tortora, 2009). 

1.2. CORRELATIE HUMANE GEZONDHEID EN SYMBIOTISCHE 

MICROBIOTA 

 “De intestinale of microbiota worden aanzien als een microbiologisch orgaan ingeplant in een 

gastheerorgaan” (Cani et al., 2007). Deze microbiota bestaan voornamelijk uit bacteriën maar 

bevatten ook fungi en protozoa. Naar schatting komen er meer dan 500 verschillende species 

bacteriën voor in de dunne en dikke darm, maar hierover bestaat nog veel onenigheid (Mai, 

2004). De meest abundante genera (Figuur 1.5) zijn: Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, 
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Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus en Ruminococcus, dewelke behoren tot de groep 

van de anaeroben. Daarnaast komen er, met een factor 100 tot 1000 minder ook facultatief 

anaerobe genera voor: Escherichia, Enterobacter, Enterococcus, Klebsiella, Lactobacillus en 

Proteus (Guarner et al., 2003). Het merendeel van de microbiota bevindt zich in het colon, met 

de hoogste microbiële activiteit in het proximale deel (Mai, 2004). Slechts enkele bacteriën 

komen voor in de maag en dunne darm. Dit is te wijten aan het ongunstig milieu veroorzaakt 

door de aanwezigheid van zuren, galsappen en pancreassecreties. Bovendien maakt de 

peristaltiek van de intestinale wand het vrijwel onmogelijk voor de bacteriën om de maag en 

dunne darm te koloniseren (Guarner et al., 2003). 

 

Figuur 1.5 Overzicht van het spijsverteringsstelsel en de microbiota in het intestinale lumen (Sartor, 2008) 

 

 De microbiota vervullen verschillende functies die kunnen onderverdeeld worden in metabole 

en beschermende functies. Onder de metabole functies vallen fermentatie van onverteerbare 

voedingsvezels, afbraak van proteïnen en synthese van vitaminen (Guarner et al., 2003). De 

beschermende functies omvatten de opbouw van een immunologisch geheugen en de verdediging 

tegen exo- en endogene pathogenen (Guarner et al., 2003). 
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 Eén van de belangrijkste metabole functies (Figuur 1.6) van de microbiota is wellicht de 

fermentatie van onverteerbare voedingsvezels, oligosacchariden, niet geabsorbeerde suikers en 

alcoholen (Cani et al., 2007). Net als deze nutriënten, geven onverteerbare voedingsvezels zoals 

enzymweerstandig zetmeel, cellulose, hemicellulose, pectinen en plantaardige gommen 

aanleiding tot vorming van korte keten vetzuren waaronder boterzuur, azijnzuur en propionzuur 

(Guarner et al., 2003). Ook het anaerobe metabolisme van peptiden en proteïnen in het colon 

leidt tot vorming van een kleine hoeveelheid korte keten vetzuren. Deze proteïnen zijn afkomstig 

uit het dieet (elastine en collageen), pancreasenzymen, overblijfselen van epitheelcellen en 

gelyseerde bacteriën. De grootste hoeveelheid wordt echter niet omgezet naar korte keten 

vetzuren, maar naar toxische stoffen zoals ammonia, amines, fenolen, thiolen en indol (Guarner 

et al., 2003).  

 

Figuur 1.6 Overzicht metabole functies van de microflora 

 

De korte keten vetzuren oefenen verschillende functies uit, ze dragen onder andere bij tot de 

regulatie van de energiehomeostase, de absorptie van ionen ter hoogte van het caecum en de 

stimulatie van de proliferatie en differentiatie van epitheliale cellen in de darmwand (Cani et al., 

2007). Boterzuur heeft bijkomend nog anti-angiogene eigenschappen maar blijkt ook 

antiproliferatief te werken (Mai, 2004). Een allerlaatste metabole functie van de microbiota is hun 

rol bij de voorziening en synthese van enkele vitaminen (Guarner et al., 2003). Zo wordt een deel 

van de behoefte aan foliumzuur (vitamine B11), vitamine K en vitamine B12 aangemaakt door de 
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intestinale bacteriën. Verstoringen van de microbiota dragen daarom bij aan deficiënties van 

dergelijke vitaminen (Draganov et al., 2009). 

 Naast metabole functies oefenen de microbiota ook belangrijke beschermende functies uit 

waaronder de opbouw van een immunologisch geheugen en bescherming tegen exogene 

pathogenen. De darmwand vormt de fysische scheiding tussen het immuunsysteem en de 

buitenwereld. Gezien het grote aantal bacteriën in het darmlumen is het niet verwonderlijk dat de 

grootste voorraad aan immuuncellen zich bevindt in de lymfoïdale weefsels geassocieerd met de 

darmmucosa. Interacties tussen de microbiota, het darmepitheel en de lymfoïdale organen liggen 

aan de basis van de ontwikkeling van een immunologisch geheugen tegen verscheidene 

pathogenen (Guarner et. al., 2003). Bijkomend voorkomen de microbiota kolonisatie van de darm 

door exogene bacteriën. Dit mechanisme verhindert het binnendringen van pathogenen in diepere 

weefsels. Deze bescherming geldt niet alleen voor exogene pathogenen, maar ook voor 

opportunistisch pathogene bacteriën behorend tot de microbiota. Deze bacteriën kunnen de darm 

enkel overwoekeren wanneer de samenstelling van de microbiota verstoord is (Guarner et al., 

2003). Er heerst een grote interindividuele variabiliteit in samenstelling van de microbiota 

waarbij verschillende factoren zoals antibiotica, voeding, klimaat, fysieke activiteit en genetische 

factoren deze samenstelling kunnen beïnvloeden (Mai, 2004). 

 Het complexe synergisme tussen microbiota onderling, met de gastheer en de aanwezige 

voedingscomponenten zijn bepalend voor de gezondheidsstatus van de darm (Draganov et al., 

2009). Verstoringen in de microbiële samenstelling kunnen leiden tot verscheidene ziektebeelden 

met als belangrijkste colonkanker, diabetes en inflammatoire darmaandoeningen zoals de ziekte 

van Crohn en ulceratieve colitis (Guarner et al., 2003; Draganov et al., 2009). Er bestaat echter 

nog veel onzekerheid over de exacte processen die aan de basis liggen van deze aandoeningen 

daar bacteriën in het darmlumen ook een protectieve functie vervullen (Guarner et al., 2003). 

 Desalniettemin blijkt de samenstelling van de intestinale microbiota een belangrijke parameter 

voor een goede gezondheid. De inname van pre
1
- en probiotica

2
 kunnen hieraan tegemoetkomen, 

maar hun langetermijneffecten zijn nog onvoldoende gekend (Guarner et al., 2003). Ook de 

                                                           
1
 “Prebiotica zijn geen levende micro-organismen maar onverteerbare voedselcomponenten die selectief de groei, 

activiteit of beide stimuleren van één of enkele bateriën in de colon.” (Guarner et al., 2003). 
2
 “Probiotica zijn levende micro-organismen die specifieke gezondheidsvoordelen bieden wanneer ze in de juiste 

hoeveelheid worden ingenomen als voedselcomponent of –supplement.” (Guarner et al., 2003). 



13 
 

kennis over de diversiteit aan microbiota op populatieniveau en tussen verschillende culturele en 

ethnische groepen reikt nog niet ver genoeg. Om meer inzicht te verwerven in deze onderwerpen 

moeten eerst grootschalige epidemiologische studies uitgevoerd worden (Draganov et al., 2009). 

1.3. METABOLOMICS 

1.3.1. Wat is een metabolomics aanpak? 

Bij een metabolomics screening worden zoveel mogelijk kleine organische moleculen en/of 

metabolieten in een bepaalde biologische matrix geanalyseerd (Figuur 1.7). Op deze manier 

wordt meer inzicht verworven in de werking van het desbetreffend onderzochte biologische 

systeem (Weckwerth et al., 2005). Daar metabolieten de dynamische processen in cellulaire 

homeostase weerspiegelen kunnen veranderingen in metabole patronen gelinkt worden met 

bepaalde ziektebeelden (Issaq et al., 2011; Zhang et al., 2012). Uitgaande van deze kennis kan 

een metabolomics aanpak dienen als hulpmiddel bij het zoeken en definiëren van biomerkers die 

op hun beurt kunnen aangewend worden om alternatieve screeningsmethoden te ontwikkelen 

(Weckwerth et al., 2005).  

 

Figuur 1.7 Schematisch overzicht van metabolomics, proteomics, transcriptomics en genomics 

 

De metabolomics benadering maakt het ook mogelijk om invloeden zoals dieet, levensstijl, 

etc. op ziekteprocessen te bestuderen (Zhang et al., 2012). Afhankelijk van het voedingspatroon 

zal het metaboloom immers variëren. Interacties tussen voedingsstoffen en het metabolisme, en 

de invloed van de microbiota op de algemene gezondheidsstatus kunnen met behulp van 
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metabolomics gevolgd worden. Dit is belangrijk voor screening naar aandoeningen zoals 

obesitas, diabetes, atherosclerose, cardiovasculaire aandoeningen, kankers, osteoporose, 

inflammatoire aandoeningen en infectieziektes, omdat deze gelinkt zijn aan een metabole 

onbalans (McNiven et al., 2011). 

Gezien de diversiteit van het metaboloom en de uiteenlopende fysicochemische eigenschappen 

van de laag moleculaire componenten (lipiden, aminozuren, organische zuren, koolhydraten, 

enz.) is het moeilijk om een globale analyse uit te voeren (Zhang et al., 2012; Issaq et al., 2011). 

De opkomst van geavanceerde scheidingstechnieken zoals gaschromatografie (GC), 

vloeistofchromatografie (LC) en detectietechnieken als massaspectrometrie (MS) bieden hiervoor 

een oplossing (Weckwerth et al., 2005). Deze technieken maken het mogelijk om het 

metaboloom in zijn geheel te bestuderen. De bekomen informatie is echter talrijk en zeer 

complex. Om meer zekerheid en een zo volledig mogelijk beeld te creëren, is een combinatie van 

verschillende technieken vaak nuttig (Weckwerth et al., 2005). 

1.3.2. Staalselectie 

In principe kan een metabolomics analyse toegepast worden op een divers aanbod van 

biologische stalen. In realiteit zijn de meest bestudeerde matrices serum, plasma, urine, 

cerebrospinaal vocht, faeces en weefsel (Issaq et al., 2011). De keuze zal afhangen van het te 

onderzoeken systeem en de informatie die beoogd verworven te worden. Tevens kunnen bepaalde 

metabolieten opgespoord worden welke een indicatie kunnen geven over de aan- of afwezigheid 

van ziektepatronen (Issaq et al., 2011). Het is dus de wijziging of instabiliteit van het metabool 

patroon die diepere inzichten in een ziektebeeld biedt. Wanneer dit in zijn geheel bekeken wordt, 

kan er meer diepgaande informatie verworven worden in tegenstelling tot de klassieke 

screeningsmethoden waarbij slechts een klein aantal metabolieten opgevolgd wordt (McNiven et 

al., 2011).  

De ontwikkeling van nieuwe screeningsmethoden op basis van metabolomics kent een grote 

opmars in verscheidene toepassingsgebieden. Zo is er een grote interesse voor analyse van 

faecale stalen of faecaal water in relatie tot intestinale aandoeningen zoals de ziekte van Crohn, 

ulceratieve colitis, colonkanker, coeliakie, diabetes en obesitas (McNiven et al., 2011; Bezabeh et 

al., 2009; Jacobs et al., 2009). Screening van faecale stalen is immers goedkoop, weinig invasief 
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en reproduceerbaar. Deze stalen weerspiegelen de activiteit over het volledige colon en geven 

bijkomende info over de samenstelling van de microbiota en de invloed van het synergisme 

tussen de microbiota en gastheer op de gezondheidsstatus (McNiven et al., 2011; Monleon et al., 

2011). 

1.4. GASCHROMATOGRAFIE-MASSASPECTROMETRIE 

Gaschromatografie (GC) wordt gebruikt voor de scheiding van vluchtige of semivluchtige 

componenten. Voor de detectie kan berust worden op verschillende detectoren zoals een 

vlamionisatiedetector (FID), een warmtegeleidbaarheidsdetector (TCD, een “thermal 

conductivity detector”), een “electron capture detector” (ECD), een stikstof/fosfor detector 

(NPD) of een massaspectrometer (MS). Wegens de talrijke voordelen van MS, nl. snelle, 

gevoelige en selectieve detectie en identificatie van moleculen, wordt vaker geopteerd voor GC 

gekoppeld aan MS (Figuur 1.8) (Warwick et al., 2005). 

 

Figuur 1.8 Schematisch overzicht GC-MS systeem 

 

1.4.1. Gaschromatografie 

Componenten die onderworpen worden aan een GC-analyse moeten aan enkele voorwaarden 

voldoen. Eerst en vooral moeten deze thermostabiel zijn, maar ook moet hun dampspanning 

voldoende hoog zijn. Indien dit niet het geval is, zijn de componenten onvoldoende vluchtig voor 

analyse (Lipschitz et al., 2001). Polaire moleculen zoals aminozuren en suikers voldoen niet aan 

deze voorwaarden. Toch is detectie met GC mogelijk mits voorafgaande derivatisatie door 

silylering, methylering, perfluoroacylering, alkylering, etc. Naast het verbeteren van de 
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vluchtigheid van moleculen wordt derivatisatie ook gebruikt voor andere doeleinden: verhogen 

van de chemische selectiviteit en het verbeteren van detectie-eigenschappen (Kaal et al., 2008). 

GC is een gevoelige scheidingstechniek waarbij stalen in de mobiele gasfase een kolom met 

een bepaalde stationaire fase doorlopen. De componenten in het mengsel zullen verschillende 

interacties vertonen met de stationaire fase en zullen hierdoor selectief vertraagd worden. 

Bijgevolg worden ze gescheiden en zullen ze op verschillende tijdstippen het GC-systeem 

verlaten, dit tijdstip wordt de retentietijd genoemd en is een maat voor de identiteit van elke 

component (Lipschitz et al., 2001). 

De gaschromatograaf zelf bestaat uit een aantal essentiële onderdelen. Ter hoogte van het 

inlaatsysteem wordt een monster in het systeem geïnjecteerd volgens directe, “split”-, “splitless”- 

of “on-columninjectie”. Eenmaal het monster zich in het chromatografisch systeem bevindt, 

doorloopt het samen met de mobiele fase de kolom. Binnenin de kolom bevindt zich de 

stationaire fase die zorgt voor retentie van de moleculen. De selectiviteit waarmee de stationaire 

fase moleculen vertraagt, is afhankelijk van de polariteit van de stationaire fase. Polaire 

componenten zullen een sterkere interactie vertonen met een polaire fase en zullen bijgevolg later 

elueren dan apolaire componenten. Wanneer de componenten elueren van de kolom, wordt dit 

geregistreerd door een detector, bv. massaspectrometer. Een detector meet veranderingen in de 

eigenschappen van de mobiele fase en zet ze om in een elektrisch signaal. Door deze signalen 

weer te geven in functie van de tijd, wordt een chromatogram bekomen (Lipschitz et al., 2001). 

1.4.2. Massaspectrometrie 

 Naast chromatografische scheiding is ook een adequate detectie van de te onderzoeken 

componenten nodig. De combinatie van GC en MS wordt dan ook als een krachtig en specifiek 

instrument aanzien voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyse. Naast de verkregen info 

over het moleculair gewicht van het geïoniseerde precursorion, kan er ook structurele informatie 

over de molecule verschaft worden (Sneddon et al., 2007). 

 Een massaspectrometer is opgebouwd uit drie essentiële onderdelen: de ionenbron, de 

massafilter en de detector. In de ionenbron worden ionen gegenereerd, dit kan volgens 

verschillende principes zoals “electron impact” (EI) of chemische ionisatie (CI). Eén van de 

meest gebruikte technieken is EI, waarbij een kleine hoeveelheid van het staal beschoten wordt 
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met versnelde elektronen. De energie van de elektronen zorgt er enerzijds voor dat de 

componenten in het staal valentie-elektronen verliezen waardoor er positieve radicaalionen 

ontstaan. Anderzijds, als er na ionisatie nog voldoende energie overblijft, worden er bepaalde 

verbindingen in het radicaalion verbroken waardoor het ion uiteenvalt in fragmenten (Figuur 1.9). 

De elektronenenergie kan gevarieerd worden, maar bedraagt meestal 70 eV (McMurry, 2008). 

 

Figuur 1.9 Vorming van het precursorion en de productionen 

 

De gevormde ionen komen terecht in de massafilter, dit kan een magneet, time of flight 

(TOF), quadrupool of ion trap zijn (McMurry, 2008). In deze filter worden de ionen gescheiden 

volgens hun massa over lading verhouding (m/z). De massadetector zal de verschillende 

productionen detecteren en hun relatieve abundantie en massa weergeven in het massaspectrum 

(Sneddon et al., 2007). 

Er bestaan verschillende soorten massadetectoren zoals de ion trap, orbitrap, time of flight 

(TOF), quadrupool, etc. De ion trap (Figuur 1.10) is opgebouwd uit twee identieke hyperbole end 

cap elektroden en een hyperbole ringelektrode. In het midden van elke end cap elektrode 

bevinden zich één of meerdere openingen die fungeren voor de ontvangst en expulsie van ionen. 

Om ionen van elkaar te scheiden volgens hun m/z waarde, wordt een oscillerende RF-potentiaal 

aangelegd over de ringelektrode. Enkel de ionen met een specifieke m/z waarde zullen bij deze 

potentiaal stabiele banen beschrijven en zullen worden opgeslagen in de ion trap. De ionen met 

andere m/z waarden komen in onstabiele banen terecht en worden uitgestoten waarna ze verloren 

gaan (Raymond, 2009; Fernández, 2007). De opslag en expulsie van ionen gebeurt selectief 

volgens hun m/z ratio. Door de RF- potentiaal binnen de stabiele regio te laten variëren over een 

scanlijn zullen de ionen één voor één (volgens m/z) terechtkomen in onstabiele banen en zullen ze 
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de ion trap verlaten. Na het verlaten van de ion trap komen de ionen terecht in een detector, nl. 

een elektronmultiplier, die hun aanwezigheid omzet in een elektrisch signaal (Raymond, 2009). 

 

Figuur 1.10 a) Schematische weergave van een ion trap (Fernández, 2007); b) Foto van de ion trap Polaris Q 

 

Eenmaal in de elektronmultiplier zullen de ionen elektronen vrijmaken waardoor een 

elektrisch signaal wordt gegenereerd dat in verband staat met het aantal invallende ionen. Door 

variatie van de RF-potentiaal in functie van de tijd kan de elektronmultiplier een volledig 

massaspectrum opstellen. Hierbij worden alle ionen met stijgende m/z waarde geregistreerd 

(Raymond, 2009). 
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2. DOELSTELLINGEN 

In deze masterproef werd beoogd om een GC-MS detectiemethode te ontwikkelen om een 

gerichte metabole screening uit te voeren naar verschillende gastro-intestinale 

verteringsproducten. Onderzoek heeft reeds aangetoond dat verschillende gevormde 

verteringsproducten een nefaste impact op het darmepitheel kunnen uitoefenen (fenol, indol, 

etc.), maar anderzijds worden stoffen zoals korte keten vetzuren (bv. boterzuur) geproduceerd die 

een beschermende functie op het darmepitheel uitoefenen (Guarner et al., 2003). In dit opzicht is 

het aangewezen om een metabolomicsbenadering aan te wenden om een zo groot mogelijk aantal 

van deze metabolieten te karakteriseren en in een verder stadium van het onderzoek te kunnen 

associëren met nefaste of beschermende effecten. Deze profilering zal in de toekomst aangewend 

worden in het kader van een onderzoeksonderwerp dat de rol van de gastro-intestinale vertering 

van vlees en hun carcinogeniciteit nagaat. 

De GC-MS gebaseerde metabolome screeningsmethode bevatte in totaal 62 componenten met 

grote structurele diversiteit die kunnen onderverdeeld worden in volgende klassen: aminozuren, 

amines, andere N-componenten, polyolen, koolhydraten, monocarboxylzuren, 

multicarboxylzuren, korte keten vetzuren, hydroxylzuren, fenolen, galzouten en anorganische 

zuren. Er werd gekozen voor GC-MS om op deze manier een hoge scheidingsefficiëntie en 

selectieve identificatie te bekomen op een robuuste en herhaalbare wijze. Gebaseerd op Gao et al. 

(2010) werden een BPX5 kolom en een geschikt temperatuursprogramma vooropgesteld 

waardoor selectieve scheiding en identificatie van de verschillende moleculen mogelijk was. Een 

groot deel van deze componenten zijn echter niet vluchtig genoeg voor een rechtstreekse GC-MS 

analyse, om deze reden werd voorafgaand een derivatisatiestap uitgevoerd door 

trimethylsilylering met N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) en 

trimethylchlorosilane (TMCS) 99:1. Bijkomend werden de reducerende koolhydraten behandeld 

met methoxylamine, om vorming van α- en β-anomeren te voorkomen. 

Er werd getracht de verschillende componenten te identificeren aan de hand van hun 

retentietijd en de bekomen productionen, dit gebeurde op basis van injecties van 

standaardoplossingen. Daarnaast werd eveneens beoogd het extractieprotocol te optimaliseren dat 

later kan gebruikt worden voor de analyse van digestiestalen. 
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3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1.  MATERIAAL 

3.1.1. Reagentia en chemicaliën 

Tabel 3.1 Overzicht van de verschillende digestiecomponenten opgenomen in de GC-MS detectiemethode, 

gekarakteriseerd met een minimale zuiverheid van 98% 

Component Structuur  Component Structuur 

Multicarboxylzuren   Fenolen  

Maleïnezuur 
b 

 

 Fenol 
b 

 
Succinaat 

a 

 

 D-Glucuronzuur 
b 

 
R-(+)-Methylsuccinaat 

c 

 

 p-cresol 
b 

 

Fumaraat 
b 

 

 Benzoëzuur 
b 

 
Adipinezuur 

a 

 

 Fenylazijnzuur 
b 

 
Azeleïnezuur 

b 

 
 3-fenylpropionzuur 

b 

 
Monocarboxylzuren   4-hydroxybenzoëzuur 

b 

 

Valeriaanzuur 
b 

 

4-methylvaleriaanzuur 
b 

 

4-hydroxyfenylazijnzuur 
b 

 
Hexaanzuur 

b 

 

3-(4-hydroxyfenyl) 

propionzuur 
b 

 
Cyclohexanocarboxylzuur 

b 

 

 Caffeïnezuur 
b 

 
Pipecolinezuur 

b 

 

 Hydroxylzuren  
Glycolzuur 

b 

 

Palmitinezuur 
b 

  Malaat 
b 

 
Stearinezuur 

b 
  

Isovaleriaanzuur 
b 
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Tabel 3.1 Overzicht van de opgenomen digestiecomponenten in de GC-MS methode, gekarakteriseerd door 

een minimale zuiverheid van 98% (vervolg) 

 
Component Structuur  Component Structuur 

Aminozuren   Andere N-componenten  

L-alanine 
a 

 

 3-hydroxypyridine 
b 

 

L-valine 
a 

 

 Nicotinezuur 
b 

 
L-leucine 

a 

 

 Indol 
b 

 

L-isoleucine 
b 

 

 4-aminoboterzuur 
b 

 

L-proline 
a 

 

 5-aminovaleriaanzuur 
b 

 

L-serine 
a 

 

 Pantotheenzuur 
b 

 

L-threonine 
a 

 

 Korte keten vetzuren  
Azijnzuur 

a 

 
L-asparaginezuur 

b 

 

 Propionzuur 
a 

 

L-methionine 
a 

 

 Boterzuur 
a 

 

L-pyroglutaminezuur 
a 

 

 Isoboterzuur 
b 

 
L-glutaminezuur 

a 

 

 Amines  
Cadaverine 

b 

 

L-fenylalanine 
a 

 

 N-acetylglucosamine 
b 

 
L-tyrosine 

b 

 

 Spermine 
b 
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Tabel 3.1 Overzicht van de opgenomen digestiecomponenten in de GC-MS methode, gekarakteriseerd door 

een minimale zuiverheid van 98% (vervolg) 

 

Component Structuur  Component Structuur 

Koolhydraten   Polyolen  

D-(-)-Arabinose 
b 

 

 Glycerol 
b 

 

D-(-)-Ribose 
b 

 

 Inositol 
b 

 
D-(-)-Fructose 

b 

 

 Anorganische zuren  
Fosforzuur 

b 

 
D-(+)-Mannose 

b 

 

 Galzouten  
Cholesterol 

b 

 
 

D-Galactose 
d 

 

 

D-(+)-Maltose 
b 

 

   

a: Fluka (St. Louis, MO, USA); b: Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); c: TCI (Zwijndrecht, België); d: Merck (Darmstadt, 

Duitsland) 

 

3.2.   METHODEN 

3.2.1. GC-MS analyse 

De detectie van de geselecteerde digestieproducten gebeurde met een GC-MS instrument 

bestaande uit een TraceGC Ultra systeem (Interscience, Louvain-La-Neuve, België) gekoppeld 

aan een ion trap Polaris Q massaspectrometer (Thermo scientific, Erembodegem, België) (Figuur 

3.1). De scheiding van de verschillende componenten werd bekomen door gebruik van een BPX5 
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kolom (25 m x 0,22 mm I.D.) (Achrom, Machelen, België), uiterst geschikt voor bvb. de analyse 

van koolwaterstoffen, fenolen en amines. De stationaire fase van de kolom was opgebouwd uit 

een fused silica 5 % fenyl 95 % polysilfenyleen-siloxaan fase (0,25 µm filmdikte) die 

gekenmerkt wordt door een lage kolombloeding en een hoge inertie wat uitermate geschikt is 

voor een GC-MS analyse. Optimale scheiding wordt bewerkstelligd door het gebruik van een 

gepast temperatuursprogramma (SGE, 20/4/2012). De temperatuur van de injector, ionenbron en 

transferline bedroegen respectievelijk 250 °C, 290 °C en 230 °C. De begintemperatuur van de 

oven bedroeg 60 °C en werd gedurende 2 min aangehouden, vervolgens werd de temperatuur 

opgetrokken tot 140 °C aan 10 °C/min, tot 240 °C aan 4 °C/min en tenslotte tot 300 °C aan 10 

°C/min, deze eindtemperatuur werd aangehouden gedurende 8 min. Helium werd gebruikt als 

dragergas aan een flowrate van 1 ml/min en electron impact ionisatie werd aangewend met een 

elektronenergie van 70 eV. Er werd gebruik gemaakt van een 1 µl injectie met split-splitless 

injector met een split flow van 10 ml/min en een splitless time van 1 min. Tenslotte werd het 

massaspectrum opgesteld in een full scan modus (44-400 m/z), met de daarop volgende 

dataprocessing aan de hand van Xcalibur 1.3 software (Thermo scientific, Erembodegem, 

België). 

 

Figuur 3.1 Foto TraceGC Ultra gekoppeld aan de ion trap Polaris Q (Thermo scientific) 

3.2.2. Identificatie digestieproducten 

Er werd getracht alle componenten te identificeren aan de hand van hun retentietijd enerzijds 

en de specifieke productionen anderzijds, dit door het opstellen van ijklijnen waarbij elke 

component afzonderlijk werd geïnjecteerd aan vier verschillende concentraties (Tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Opstellen van een ijklijn voor elke component 

Protocol 

1. Tussenoplossing van 20 ng/µl uitgaande van de stockoplossing (1 mg/ml) 

2. Vier vials bereiden door 30 µl, 60 µl, 75 µl, 90 µl uit de tussenoplossing (20 ng/µl) te pipetteren 

3. Oplossing in de vials droogdampen met gyrovap (HOWE , St. Louis, MO, USA) 

4.a. 30 µl methoxylamine (15 mg/ml in pyridine) toevoegen 

4.b. 24 uur laten incuberen bij 37 °C en 130 rpm (Innova 42 incubator series, New Brunswick scientific, Rotselaar, 

België) 

5. 30 µl BSTFA + TMCS 99:1 toevoegen 

6. Vortexen gedurende 1 min (Labworld Yellowline IKA, Boutersem, België) en ultrasonen gedurende 1 min 

(Transsonic digital S, Elma ultrasonic, Ruiselede, België) 

7. Laten reageren bij 70 °C gedurende 60 min 

8. Injecteren op het GC-MS systeem 

Stap 4: enkel voor de koolhydraten 

 

Voor analyse werden de componenten gederivatiseerd (trimethylsilylering) met BSTFA + 

TMCS 99:1 (Supelco, St. Louis, MO, USA) ter bevordering van hun vluchtigheid. Het 

reactiemechanisme berust op nucleofiele substitutie waarbij een waterstofatoom op een alcohol-, 

carboxyl-, amine- of thiolgroep vervangen wordt door een trimethylsilylgroep (Figuur 3.2). Als 

gevolg hiervan worden de derivaten vluchtiger, minder polair en meer thermostabiel (Sigma-

Aldrich, 24/4/2012). Omwille van hun reducerend karakter werden koolhydraten voorafgaand 

gederivatiseerd met methoxylamine (Acros Organics, Geel, België) in pyridine (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA) (Figuur 3.3) waarbij de aldehyde- of ketogroep omgezet wordt tot het 

overeenkomstige oxime om keto-enol tautomerisatie te onderdrukken en zo vorming van α- en β-

anomeren te verkomen (Griffiths, 2008). 

 

Figuur 3.2 Derivatisatiereactie met BSTFA en TMCS (99:1) met trimethylsilylering als gevolg 
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Figuur 3.3 Derivatisatie van de reducerende suikers met methoxylamine 

 

3.2.3. Optimalisatie van de extractiemethode 

Na optimalisatie van de GC-MS analyse voor de verschillende componenten werd er 

overgegaan naar de optimalisatie van de extractiemethode, dit om de analyse van digestiestalen 

mogelijk te maken. Hiervoor is een extractie vereist die zoveel mogelijk matrixinterferentie 

verwijdert. Deze baseerde zich op Gao et al. (2010) en werd aangepast waar nodig (Tabel 3.3). 

Als precipitatiereagens voor proteïnen werd er gekozen voor methanol en om alle 

solventrestanten te verwijderen voor de derivatisatie werd er geopteerd voor een 

vriesdroogproces. 

Tabel 3.3 Protocol extractiemethode 

Staalvoorbereiding 

1. Het staal (1 ml) wordt ontdooid en kort gevortext bij kamertemperatuur 

2. 2 ml methanol pro analyse (Merck, Darmstadt, Duitsland) wordt toegevoegd 

3. Het mengsel wordt sterk gevortext en vervolgens gecentrifugeerd (Sorvall RC 5C plus, Conneticut, USA) 

gedurende 10 min: 4 °C, 9000 rpm 

4. Aan 500 µl van het supernatans wordt 10 µl L-valine C
13

 (Cambridge Isotope Laboratories, Andover, MA, USA) 

(357 µg/ml) toegevoegd als interne standaard 

5. De stalen worden gevriesdroogd 

Derivatisatie 

1. 80 µl methoxylamineoplossing (15 mg/ml in pyridine) toevoegen 

2. Incubatie gedurende 24 uur bij 37 °C 

3. 80 µl BSTFA + TMCS 99:1 toevoegen 

4. Incubatie bij 70 °C gedurende 60 min 

5. Injecteren op het GC-MS systeem 
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4. RESULTATEN 

4.1. IDENTIFICATIE VAN DE DIGESTIEPRODUCTEN 

4.1.1. Algemeen 

Bij een eerste opzet werd vertrokken van de analyse van individuele standaardoplossingen van 

de verschillende componenten, in water of methanol. Water is echter niet verenigbaar met de GC-

opstelling en het derivatisatiereagens. Om deze reden werd geopteerd om alle stalen eerst droog 

te dampen om een optimale derivatisatiereactie te bekomen (Segura et al., 1998). Uit de 

resultaten bleek het onmogelijk om de componenten te identificeren wegens een te hoog 

achtergrondsignaal (Figuur 4.1). Vervolgens werd besloten om elke component individueel te 

injecteren aan twee verschillende concentraties van 2 ng/µl en 10 ng/µl. Wegens een lage 

signaal/ruis verhouding kon de retentietijd van de componenten nog steeds niet vastgesteld 

worden, daarom werd besloten om voor elke component een ijklijn op te stellen met 4 

referentiepunten, dit aan relatief hoge concentratieniveaus van respectievelijk 20 ng/µl, 40 ng/µl, 

50 ng/µl en 60 ng/µl. Omdat de interne standaard L-valine C
13

 nog niet geïdentificeerd was bij 

aanvang van de analyses, werd bij het verwerken van de data gebruik gemaakt van de absolute 

oppervlaktes onder de pieken in plaats van de oppervlakteverhouding. 

 

Figuur 4.1 Chromatogram van het achtergrondsignaal bij de injectie van BSTFA + TMCS (99:1) 

 

Door het opstellen van individuele ijklijnen kon aan de hand van stijgende piekoppervlaktes 

de juiste piek gerelateerd worden aan de gezochte component en de daarbij horende retentietijd, 

een overzicht is terug te vinden in tabel 4.1.  
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Tabel 4.1 Overzicht van de retentietijd en de productionen van de met BSTFA gederivatiseerde componenten 

Component Retentietijd (min) Moleculair gewicht (m/z)  Productionen (m/z) 

Aminozuren    

L-alanine ND 89,09 ND 

L-valine 6.51 117,15 55, 72, 156, 75, 45, 130 

 7.09  167, 73, 269, 285, 45, 113, 150, 242 

 7.83  144, 73, 218, 147, 55, 219, 100 

L-leucine 7.26 131,18 75, 170, 73, 86, 45, 130, 188 

 7.97  152, 283, 73, 181, 113, 242, 299 

L-isoleucine 7.53 131,18 86, 69, 75, 170, 130, 45, 142 

 8.08  113, 181, 73, 283, 299, 171, 124, 152, 242 

L-proline ND 115,13 ND 

L-serine 8.48 105,09 116, 73, 147, 45, 132, 75 

 8.83  73, 147, 214, 45, 314, 137, 239, 299, 345 

L-threonine 8.90 119,12 73, 130, 45, 57, 219, 147, 87 

L-asparaginezuur 10.66 133,10 73, 160, 116, 130, 147, 45, 75, 245, 234, 100 

L-methionine 10.62 149,21 56, 131, 116, 61, 75, 104, 178, 173, 221 

L-pyroglutaminezuur 12.22 129,11 156, 73, 147, 230, 258, 346, 214 

L-glutaminezuur 12.19 147,13 156, 73, 147, 230, 45, 258, 214 

 12.90  179, 269, 151, 230, 281, 206, 73, 147, 353 

L-fenylalanine 12.80 165,19 120, 130, 146, 73, 91, 204 

 12.92  205, 220, 161, 73, 317, 91, 215, 135, 241 

L-tyrosine 19.13 181,19 293, 308, 179, 249, 309, 73 

 19.52  179, 73, 208, 310, 219 

L-valine C
13

 6.38 118,15 55, 72, 157, 75, 131, 45 

 7.09  167, 73, 270, 113, 150, 243, 286 

 7.72  144, 73, 219, 147, 218, 45, 100 

Monocarboxylzuren    

Valeriaanzuur 5.49 102,13 75, 159, 117, 47, 141, 129, 333 

4-methylvaleriaanzuur 5.95 116,16 75, 173, 45, 73, 117 

Hexaanzuur 6.26 116,16 75, 73, 173, 45, 117, 131, 361 

Cyclohexanocarboxylzuur 7.87 128,17 75, 73, 185, 45, 385 

Pipecolinezuur 14.13-14.20 129,16 200, 156, 73, 230, 45, 302, 147 

Palmitinezuur 23.14 256,42 313, 75, 117, 129, 331, 45 

Stearinezuur 27.27 284,48 75, 117, 341, 129, 359, 73 

Isovaleriaanzuur ND 102,13 ND 

Fenolen    

Fenol ND 94,11 ND 

Glucuronzuur 18.1 194,14 230, 73, 147, 45, 217, 259 

 18.30-18.42  230, 73, 147, 45, 217, 259 

p-cresol ND 108,13 ND 
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Tabel 4.1 Overzicht van de retentietijd en de productionen van de met BSTFA gederivatiseerde componenten 

(vervolg) 
 

Component Retentietijd (min) Moleculair gewicht (m/z) Productionen (m/z) 

Benzoëzuur 8.48 122,12 179, 135, 105, 147, 77, 73 

Fenylazijnzuur 9.16 136,15 73, 45, 91, 222, 45 

3-fenylpropionzuur 10.70 150,17 104, 75, 207, 91, 222, 45 

4-hydroxybenzoëzuur 14.05-14.12 138,12 267, 223, 193, 225, 282, 73 

4-hydroxyfenylazijnzuur 14.24 152,15 73, 252, 296, 164, 179, 281, 149 

3-(-4-hydroxyfenyl)propionzuur 16.65 166,17 192, 179, 310, 177, 73 

Caffeïnezuur 24.97 180,16 219, 396, 381, 249, 73, 191, 307 

Multicarboxylzuren    

Maleïnezuur 9.14 116,07 147, 73, 45, 245, 333 

Succinaat 9.21 118,09 147, 73, 45, 335, 247, 173, 263 

Methylsuccinaat 9.36 132,11 147, 73, 349, 261, 45, 217 

Fumaraat 9.65 116,07 245, 147, 73, 217, 263, 45, 133 

Adipinezuur 11.90 146,14 141, 75, 111, 147, 185, 83, 55, 291 

Azeleïnezuur 17.57 188,22 149, 75, 317, 225, 55 

Amines    

Cadaverine 20.63 102,18 205, 189, 175, 217, 91, 261 

N-acetylglucosamine 24.28 221,21 173, 131, 73, 158, 259, 314 

Spermine 24.28 202,34 302, 258, 73, 221, 369, 207, 160, 147, 45 

Koolhydraten    

D-(-)-Arabinose 14.37 150,13 217, 73, 307, 147, 129, 277 

D-(-)-Ribose 14.47-14.68 150,13 73, 217, 147, 307, 45 

D-Fructose 18.33-18.85 180,16 217, 73, 147, 307, 129, 364, 272 

Mannose 19.00 180,16 319, 73, 147, 129, 157, 217 

Galactose 18.77-19.44 180,16 73, 147, 319, 129, 157, 217, 45, 205 

Maltose 35.55-35.93 342,29 361, 73, 204, 147, 169, 217 

Korte keten vetzuren    

Azijnzuur ND 60,05 ND 

Propionzuur ND 74,08 ND 

Boterzuur ND 88,12 ND 

Isoboterzuur ND 88,12 ND 

Andere N-componenten    

3-hydroxypyridine 7.17 95,10 152, 167 ,319, 122, 136 

Nicotinezuur 9.37 123,11 180, 136, 78, 374, 106, 51 

Indol ND 117,15 ND 

4-aminoboterzuur 16.93 103,12 73, 45, 117, 101, 147, 59 

5-aminovaleriaanzuur 10.50 117,15 156, 139, 75, 112, 174, 126, 285, 194, 269 

Pantotheenzuur 22.12 219,23 201, 291, 73, 159, 117, 247 
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Tabel 4.1 Overzicht van de retentietijd en de productionen van de met BSTFA gederivatiseerde componenten 

(vervolg) 
 

Component Retentietijd (min) Moleculair gewicht (m/z) Productionen (m/z) 

Polyolen    

Glycerol 7.62 92,09 73, 117, 143 

Inositol 20.78 180,16 217, 73, 147, 246, 45, 318 

Hydroxylzuren    

Glycolzuur 6.29 76,05 147, 73, 367, 177, 205, 293, 133 

Malaat 11.52 134,09 147, 73, 307, 265, 35, 189, 133, 217, 175 

Anorganische zuren    

Fosforzuur 8.65 97,99 299, 73, 314, 387, 225 

Galzouten    

Cholesterol 40.15 386,66 368, 329, 353, 145, 255 

ND: niet gedetecteerd    

 

Een volgend identificatiecriterium werd gebaseerd op de terugvinding van specifieke 

productionen, gegenereerd na EI ionisatie. Een voorspelling van het productionenprofiel per 

component werd verkregen aan de hand van het softwareprogramma Mass Frontier 6.0 (Thermo 

scientific, Erembodegem, België). Dit profiel kwam grotendeels overeen met het verkregen 

spectrum na injectie van de desbetreffende component (Figuur 4.2). 

 

Figuur 4.2 a) Massaspectrum van L-valine; b) Voorspelling van de meest abundante en specifieke 

productionen voor het met BSTFA gederivatiseerde L-valine door Mass Frontier 6.0 
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Verschillende aminozuren (L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-serine, L-glutaminezuur, L-

fenylalanine, L-tyrosine en L-valine C
13

) vertoonden een chromatogram met meerdere pieken. De 

piek met de hoogste intensiteit werd als basis genomen voor het opstellen van ijklijnen voor elk 

aminozuur. Uit de ijklijnen (Figuur 4.3) bleek dat L-isoleucine, L-fenylalanine, L-valine en L-

serine een goede lineariteit (R² ≥ 0.98) vertoonden. L-leucine, L-glutaminezuur, L-

asparaginezuur en L-pyroglutaminezuur vertoonden na weglaten van één uitbijter voor elk van de 

respectievelijke aminozuren ook een uitstekende lineariteit (R² ≥ 0.99). De overige aminozuren 

(L-threonine, L-methionine, L-tyrosine en L-valine C
13

) vertoonden een minder goede lineariteit 

(R² ≤ 0.98). Toch bleek uit de bekomen massaspectra en de productionen voorspeld door MF dat 

de chromatografische pieken wel degelijk afkomstig waren van de respectievelijke aminozuren. 

Twee aminozuren, met name L-alanine en L-proline werden niet teruggevonden na GC-MS 

analyse, wat te wijten was aan een onvolledige heroplossing na droogdampen. 

 

Figuur 4.3 IJklijnen van de aminozuren. (L-valine: R² = 0.99; L-leucine: R² = 0.99; L-isoleucine: R² = 0.99; L-

serine: R² = 0.98; L-threonine: R² = 0.90; L-asparaginezuur: R² = 0.99; L-methionine: R² = 0.97; L-

pyroglutaminezuur: R² = 0.99; Glutaminezuur: R² = 0.99; L-fenylalanine: R² = 0.99; L-tyrosine: R² = 0.92; L-

valine C13: R² = 0.94) 

 

De monocarboxylzuren, behalve pipecolinezuur, vertoonden allemaal een goede lineariteit 

(Figuur 4.4). De chromatografische piek van pipecolinezuur was breed uitgesmeerd, had geen 
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gaussiaanse vorm en bijgevolg ook een slechte lineariteit (R² = 0.5044), toch kon met zekerheid 

besloten worden dat deze piek afkomstig was van pipecolinezuur omdat de productionen volledig 

overeen kwamen met de productionen die voorspeld werden met Mass Frontier. 

 

Figuur 4.4 IJklijnen van de monocarboxylzuren. (Valeriaanzuur: R² = 0.98; 4-methylvaleriaanzuur: R² = 

0.98; Hexaanzuur: R² = 0.98; Cyclohexanocarboxylzuur: R² = 0.99; Pipecolinezuur: R² = 0.51; Palmitinezuur: 

R² =  0.97; Stearinezuur: R² = 0.99)  

 

Uit figuur 4.5 blijkt dat voor de meeste fenolische componenten een goede lineariteit werd 

bekomen; desondanks zijn enorm brede piek werd voor 4-hydroxybenzoëzuur een uitstekende 

lineariteit waargenomen.  

 

Figuur 4.5 IJklijnen van de fenolen. (Fenylazijnzuur: R² = 0.96; 3-fenylpropionzuur: R² = 0.99; 4-

hydroxybenzoëzuur: R² = 0.99; 4-hydroxyfenylazijnzuur: R² = 0.99; 3-(-4-hydroxyfenyl)azijnzuur: R² = 0.99; 

Caffeïnezuur: R² = 0.99; Glucuronzuur: R² = 0.99; Benzoëzuur: R² = 0.82) 
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Ook voor glucuronzuur en fenylazijnzuur was na het weglaten van een uitbijter voor elk van 

de componenten een goede lineariteit waar te nemen. Wegens het lager lineaire verband (R² = 

0.82) voor benzoëzuur moest deze component geïdentificeerd worden op basis van zijn 

productionen en de voorspelling van Mass Frontier. Voor D-glucuronzuur werden tot twee pieken 

teruggevonden, deze component is een oxidatieproduct van D-glucose en kan dus ook keto-enol 

tautomerie vertonen. Bijgevolg kunnen er verschillende conformaties van D-glucuronzuur 

ontstaan (α- en β-anomeren) wat het voorkomen van de twee pieken kan verklaren (Ruiz-Matute 

et al., 2011). 

De multicarboxylzuren (Figuur 4.6) werden allemaal teruggevonden en vertoonden een goede 

lineariteit, een uitzondering is de piek van azeleïnezuur die heel breed was, wat een negatief 

effect op het lineair verband vertoonde (R² = 0.97). 

 

Figuur 4.6 IJklijnen van de multicarboxylzuren. (Maleïnezuur: R² = 0.99; Succinaat: R² = 0.99; 

Methylsuccinaat: R² = 0.99; Fumaraat: R² = 0.99; Adipinezuur: R² = 0.99; Azeleïnezuur: R² = 0.97) 

 

Bij de amines was enkel voor N-acetylglucosamine en spermine een duidelijk lineair verband 

waar te nemen (R² ≥ 0.98), voor cadaverine daarentegen was het lineair verband minder duidelijk 

(R² ˂ 0.98) (Figuur 4.7). Opvallend was dat N-acetylglucosamine en spermine eenzelfde 

retentiekarakter vertoonden wat zich uitte in een identieke retentietijd. De andere N-componenten 

vertoonden een goede lineariteit (R² ≥ 0.98), ook voor pantotheenzuur was na weglaten van een 

uitbijter een goede lineariteit waarneembaar. Enkel voor 4-aminoboterzuur kon geen lineair 
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verband teruggevonden worden omdat deze piek geen gaussiaanse vorm vertoonde. Uit de 

productionen en de voorspelling gemaakt door Mass Frontier blijkt echter dat deze piek toch toe 

te wijzen is aan 4-aminoboterzuur. 

 

Figuur 4.7 IJklijnen van de amines en andere N-componenten. (Cadaverine: R² = 0.92; N-acetylglucosamine: 

R² = 0.98; Spermine: R² = 0.98; 3-hydroxypyridine: R² = 0.99; Nicotinezuur: R² = 0.98; 4-aminoboterzuur: R² 

= 0.55; 5-aminovaleriaanzuur: R² = 0.99; Pantotheenzuur: R² = 0.98) 

 

Uit analyse van de koolhydraten bleek dat voor alle suikers, behalve D-(-)-arabinose, meerdere 

pieken terug te vinden waren, ondanks derivatisatie met methoxylamine (Harvey, 2010; Füzfai et 

al., 2007). Bovendien was er in de meeste gevallen een sterke overlap van verschillende pieken 

van de individuele componenten wat het moeilijk maakte om een lineair verband terug te vinden. 

Voor het opstellen van de ijklijnen werd één hoofdpiek met de hoogste intensiteit en mooiste 

vorm gekozen voor elke component. Door handmatige en nauwkeurige integratie van deze 

chromatografische pieken was voor elk suiker toch een goede lineariteit waarneembaar (R² ≥ 

0.99) (Figuur 4.8). 
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Figuur 4.8 IJklijnen van de koolhydraten. (D-(-)-Arabinose: R² = 0.99; D-(-)-Ribose: R² = 0.99; Mannose: R² = 

0.99; D-Fructose: R² = 0.99; Galactose: R² = 0.99; Maltose: R² = 0.99) 

 

Uit de analyse van de polyolen, hydroxylzuren, anorganische zuren en galzouten (Figuur 4.9) 

bleek dat alle componenten een piek met een vrij goede lineariteit vertoonden. Voor glycerol, 

malaat en cholesterol was een uitstekende lineariteit waarneembaar (R² ≥ 0.99), terwijl inositol, 

glycolzuur en fosforzuur een iets mindere lineariteit vertoonden (R² ≤ 0.98). Toch was er geen 

twijfel mogelijk over de identificatie van de componenten door de goede overeenkomst tussen de 

gevonden productionen en de voorspelling door Mass Frontier. 

 

Figuur 4.9 IJklijnen van de polyolen, hydroxylzuren en anorganische zuren. (Glycerol: R² = 0.99; Inositol: R² 

= 0.97; Glycolzuur: R² = 0.93; Malaat: R² = 0.99; Fosforzuur: R² = 0.97; Cholesterol: R² = 0.99) 
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Tijdens de initiële testen was het moeilijk om de componenten aan 10 en 20 ng/µl te 

identificeren, waardoor relatief hoge concentraties voor de ijklijn werden verkozen (20, 40, 50, 

60 ng/µl). Dit deed echter vermoeden dat de drooggedampte standaarden onvoldoende waren 

heropgelost. Om deze reden werden de standaarden na het droogdampen en toevoegen van 

methoxylamine niet enkel gevortext gedurende 1 min, maar werden ze ook nog 1 min 

onderworpen aan ultrasonebehandeling om een volledige heroplossing te garanderen. Dit 

resulteerde in een significante stijging in piekoppervlakte (Tabel 4.2).  

Tabel 4.2 Piekoppervlakte van glycerol na 1 min vortexen en na 1 min vortexen + 1 min ultrasonen bij verschillende 
concentraties 

Concentratie (ng/µl) 1 min vortexen 1 min vortexen + 1 min ultrasonen 

20 ng/µl   50.219.891 129.806.021 

40 ng/µl   20.390.895 240.786.385 

50 ng/µl 146.062.523 262.159.058 

60 ng/µl 169.298.832 307.308.191 

 

Een betere oplossing had als gevolg dat meerdere ijklijnen een te hoog intercept vertoonden 

(Figuur 4.3-4.9). Om deze reden rees het vermoeden dat er buiten het lineair bereik van de 

detector gewerkt werd. Het opstellen van een ijklijn in een aanzienlijk lager concentratiebereik 

(2-20 ng/µl) waarbij de additionele ultrasonestap werd ingevoerd, bevestigde dit vermoeden 

(Figuur 4.10). Zo vertoonde adipinezuur een betere lineariteit bij lagere concentraties en verkreeg 

de ijklijn een aanvaardbaar intercept. Opmerkelijk was echter dat de piekoppervlaktes bij 20 

ng/µl een factor 27 uit elkaar lagen. Dit voorval was te wijten aan vervuiling van de lenzen van 

de ion trap waardoor de gevoeligheid van het toestel significant daalde. Omdat er bij de 

interpretatie van de data gewerkt werd met de absolute piekoppervlaktes in plaats van de 

piekoppervlakteverhoudingen, werd er niet gecorrigeerd voor deze daling in gevoeligheid. 

Tevens werden bij de analyse van gederivatiseerde standaarden verschillende componenten 

(fenol, indol, p-cresol, isovaleriaanzuur en de korte keten vetzuren) niet teruggevonden, dit 

probleem wordt verder besproken in de discussie.  
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Figuur 4.10 Ijklijn van adipinezuur bij lage (2,5,10,20 ng/µl) en hoge (20,40,50,60 ng/µl) concentraties om het 

lineair bereik van de detector na te gaan, n = 3 

 

4.1.2. Analyse van mengseloplossingen 

Naast de analyse van individuele standaarden, werd ook de injectie van standaardmengsels 

onderzocht om na te gaan of de verschillende componenten goed van elkaar gescheiden werden. 

Er werden in totaal vier mengseloplossingen bereid van resp. L-valine en L-valine C
13

, de 

monocarboxylzuren, de amines en een laatste mengsel van de multicarboxylzuren, 

hydroxylzuren, polyolen en fosforzuur (Figuur 4.11). Uit deze studieopzet bleek dat L-valine en 

L-valine C
13

 niet van elkaar konden gescheiden worden, in het chromatogram waren drie pieken 

aanwezig waarbij hun oppervlakte verdubbeld was in vergelijking met de individuele injecties 

van L-valine en L-valine C
13

. Bovendien bestond het massaspectrum van elk van deze pieken nu 

uit een combinatie van de productionen van de twee componenten, waaruit besloten kan worden 

dat L-valine en L-valine C
13

 niet van elkaar konden gescheiden worden. Bij de injectie van de 

amines elueerden N-acetylglucosamine en spermine op hetzelfde ogenblik en konden ze zowel 

chromatografische als massaspectrometrisch niet van elkaar onderscheiden worden. De 

componenten in de overige mengsels vertoonden geen piekoverlap en werden goed van elkaar 

gescheiden. 
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Figuur 4.11 Chromatogram van de mengseloplossing van multicarboxylzuren, fosforzuur, hydroxylzuren en polyolen 

 

4.1.3. Optimalisatie van de staalvoorbereiding 

4.1.3.1. Derivatisatie van koolhydraten 

Bij de chromatografische analyse van monosacchariden werden bij de standaardinjecties 

verschillende pieken teruggevonden per component. Dit is te wijten aan mutarotatie waarbij door 

intermoleculaire reacties cyclische structuren gevormd worden, wat bovendien leidt tot 

ingewikkelde chromatogrammen. Bijgevolg zorgt dit proces ervoor dat de gevoeligheid en 

reproduceerbaarheid van de methode in het gedrang komt (Bonaduce et al., 2007; Mathews et al., 

2000). Om dit tegen te gaan werd een voorafgaande derivatisatie met methoxylamine uitgevoerd, 

de oximevorming reduceert immers het aantal pieken. Uit de resultaten blijkt echter dat de 

derivatisatie onvoldoende was om een mooi chromatogram te bekomen van de verschillende 

koolhydraten; zo waren er voor mannose, D-(-)-ribose, D-fructose, galactose en maltose elk twee 

pieken waar te nemen. Enkel voor D-(-)-arabinose was het mogelijk een chromatogram met één 

piek te verkrijgen, deze piek vertoonde echter een vrij brede basis (Figuur 4.12).  
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Figuur 4.12 Chromatogrammen van de suikers bij een concentratie van 20 ng/µl 

 

4.1.3.2. Ovenprogramma 

Bij het originele temperatuursprogramma werd cholesterol niet teruggevonden. Deze werd 

omwille van zijn apolaire karakter en hoog moleculair gewicht lang op de kolom weerhouden 

(Balme et al., 2012; Ahmida et al., 2006). Door de runtijd van de methode te verlengen naar 44 

min in plaats van 40 min werd het mogelijk om cholesterol te detecteren op een retentietijd van 

40.15 min (Tabel 4.1). 

4.1.3.3. Derivatisatieduur 

Uit analyse van de aminozuren bleek dat er voor L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-serine, 

L-glutaminezuur, L-fenylalanine en L-tyrosine meerdere chromatografische pieken met een 

lineair verband terug te vinden waren. In het chromatogram van de interne standaard (L-valine 

C
13

) werden drie pieken teruggevonden waarvan de productionen analoog waren aan deze van de 

drie pieken teruggevonden bij L-valine of een waarde van m/z + 1 hadden, hierdoor rees het 

vermoeden dat voor elk aminozuur verschillende pieken terug te vinden zijn. Dit fenomeen kan te 

wijten zijn aan een onvolledige derivatisatie van de carboxyl- en aminegroepen op de aminozuren 
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(Goh et al., 1987). Anderzijds blijkt ook dat een efficiëntere derivatisatiereactie met BSTFA + 

TMCS kan plaatsvinden door het gebruik van microgolfstralen als energiebron in plaats van de 

traditionele derivatisatie door opwarming (Deng et al., 2005), wat tevens de derivatisatietijd 

aanzienlijk verkort. Daarom werd een vergelijkende studie uitgevoerd van verschillende 

derivatisatieschema’s met behulp van microgolfstralen en waarbij L-valine C
13

 na droogdampen 

werd opgelost in BSTFA + TMCS of in acetonitrile (ACN) en BSTFA + TMCS (1:1) (Figuur 

4.13). Uit de resultaten van dit experiment bleek dat ACN als reactiemedium geen meerwaarde 

leverde, aangezien de pieken afkomstig van de aminozuren niet meer teruggevonden werden 

(Figuur 4.13c). Uit de resultaten bleek ook dat een evenwaardige derivatisatie werd bekomen bij 

het gebruik van microgolfstralen aan 750 W gedurende 1 min als bij de derivatisatie gedurende 

60 min bij 70 °C. Bij het microgolfexperiment waren de piekoppervlakte en intensiteit bij de piek 

op 7.09 min gehalveerd, er was echter geen significante verbetering in piekreductie of piekvorm 

waarneembaar, waardoor bij deze proef dus enkel de efficiëntie van de derivatisatiestap 

verbeterde door een kortere reactieduur. 

 

Figuur 4.13 a) L-valine C
13

 (40 ng/µl), derivatisatiereactie met BSTFA + TMCS (99:1) gedurende 60 min bij 

70 °C; b) L-valine C
13

 (40 ng/µl), derivatisatiereactie met BSTFA + TMCS (99:1) in microgolf gedurende 1 

min aan 750 W; c) L-valine C
13

 (40 ng/µl), derivatisatiereactie met ACN + [BSTFA + TMCS (99:1)] (1:1) in 

microgolf gedurende 1 min aan 750 W 
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4.2. OPTIMALISATIE VAN DE EXTRACTIEMETHODE 

In een laatste experiment werd de vooropgestelde extractiemethode toegepast op een mengsel 

van de multicarboxylzuren. Het doel van deze opzet was het terugvinden van alle componenten 

na het ondergaan van de extractiemethode, hierbij werd ook nagegaan welke volumes, nl. 30 of 

80 µl, van de derivatisatiereagentia moeten toegevoegd worden om het beste resultaat te bekomen 

(Figuur 4.14). Uit deze studie bleek dat alle componenten, behalve methylsuccinaat konden 

teruggevonden worden na extractie. Het verlies van methylsuccinaat was hoogstwaarschijnlijk te 

wijten aan piekoverlap met succinaat. Adipinezuur vertoonde na de extractie twee pieken, in 

tegenstelling tot zijn piek bij de individuele injecties. Ook azeleïnezuur vertoonde na de extractie 

een kleine bijpiek. Deze bijpieken zijn een gevolg van onvolledige derivatisatie. Uit de analyses 

bleek dat de beste piekvorm werd verkregen bij toevoegen van 80 µl van elk van de 

derivatisatiereagentia, daarenboven daalde de intensiteit van de bijpieken bij deze van adipine- 

(RT = 11.8) en azeleïnezuur (RT = 17.1) sterk, duidend op een onvolledige derivatisatiereactie bij 

gebruik van 30 µl. 

 

Figuur 4. 14 a) Chromatogram van de multicarboxylzuren na extractie en derivatisatie met 30 µl 

methoxylamine en 30 µl BSTFA + TMCS (99:1); b) Chromatogram van de multicarboxylzuren na extractie en 

derivatisatie met 80 µl methoxylamine en 80 µl BSTA + TMCS (99:1) 
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5. DISCUSSIE 

In deze masterproef werd een GC-MS methode ontwikkeld die een metabole screening naar 

verscheidene gastro-intestinale verteringsproducten mogelijk maakt. Van de in totaal 62 

componenten, waaronder aminozuren, multicarboxylzuren, monocarboxylzuren, koolhydraten, 

anorganische zuren, galzouten, korte keten vetzuren, hydroxylzuren, fenolen, polyolen, amines en 

andere N-componenten, konden reeds 52 componenten gedetecteerd en geïdentificeerd worden 

aan de hand van hun specifieke retentietijd en productionen. Dit gebeurde aan de hand van de 

injectie van ijklijnen (concentratiebereik: 20 ng/µl tot 60 ng/µl) en de voorspelling van de 

productionen door Mass Frontier. Nadien werd de extractieprocedure onderzocht en 

geoptimaliseerd, om deze GC-MS/metabolomics detectiemethode te kunnen toepassen op 

digestiestalen. 

De overige 10 componenten konden voorlopig niet geïdentificeerd worden, tevens traden ook 

andere moeilijkheden op betreffende het voorkomen van meerdere pieken of piekoverlap. Tijdens 

de studieopzet werden bij het opstellen van de individuele ijklijnen de moleculen fenol, indol, p-

cresol, isovaleriaanzuur en de korte keten vetzuren niet gedetecteerd. Dit kan met hoge 

waarschijnlijkheid toegewezen worden aan verlies van de componenten tijdens het 

droogdampingsproces omwille van hun hoge vluchtigheid (Christie, 1993; Nakis et al., 1977; De 

Smet et al., 1998; Larreta et al., 2007). Om dit probleem te verhelpen zijn er verschillende 

oplossingen mogelijk zoals vriesdrogen, veresteren, pH-verandering, solid phase microextraction 

(SPME) en een “purge and trap” systeem. De beschikbare tijd en diverse praktische problemen 

die zich manifesteerden aan het GC-MS toestel lieten echter niet toe om deze zaken nader uit te 

voeren in het kader van deze masterproef. 

Vriesdrogen kan het verlies van vluchtige componenten tegengaan omdat dit proces doorgaat 

bij een lagere temperatuur (-54 °C) dan het droogdampingsproces (34 °C). Een andere 

mogelijkheid bestaat erin de componenten te veresteren waardoor ze minder vluchtig worden. In 

dit geval moet er gekozen worden voor verestering met een alcohol met een voldoende lange 

alifatische keten (Covarrubias-Cervantes et al., 2003). Wanneer er immers veresterd wordt met 

methanol of ethanol, zal de vluchtigheid van de componenten verder toenemen door een daling in 

polariteit (Christie, 1993). Voor de licht zure componenten (korte keten vetzuren en 

isovaleriaanzuur) kan een pH aanpassing leiden tot een daling in het verlies van deze 
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componenten tijdens de staalvoorbereiding (Gao et al., 2010; Narkis et al., 1977). Door de pH op 

7 te brengen met NaOH of NH4OH komen de lichtzure componenten immers grotendeels voor in 

geïoniseerde toestand, waardoor hun polariteit stijgt en ze minder snel verdampen. Tenslotte kan 

er ook gebruik gemaakt worden van SPME waarbij het te analyseren staal over een kolom wordt 

gebracht, hierdoor worden de componenten in het staal gescheiden van hun matrix waardoor ze 

overgebracht kunnen worden naar een geschikt solvent (Demeestere et al., 2007; Larreta et al., 

2007). Omdat er bij deze techniek geen droogdampingsprocedure nodig is, kunnen de vluchtige 

componenten niet verloren gaan door verdamping. Toch is er ook een belangrijk nadeel 

verbonden aan het gebruik van SPME daar deze techniek niet in staat is een groot aantal 

vluchtige componenten af te zonderen (Povolo et al., 2003). Om deze problemen te vermijden 

kan er ook gebruik gemaakt worden van een “purge and trap” systeem, waarbij de vluchtige 

componenten door een carrier gas uit hun matrix worden gehaald en meegevoerd worden naar de 

“trap”. Vervolgens wordt de temperatuur in de “trap” opgevoerd waardoor de componenten op de 

capillaire GC-kolom terechtkomen (De Preter et al., 2009). Voor dit onderzoek lijkt het 

vriesdrogen en de aanpassing van de pH tot pH 7 het meest haalbaar. 

Voor de koolhydraten en de aminozuren werden meerdere chromatografische pieken 

waargenomen per individuele component. Dit wordt eveneens gerapporteerd in andere studies 

(Medeiros et al., 2007; Rodríguez-Sánchez et al., 2011; Molnár-Perl et al., 2000; Gehrke et al., 

1969). Bij het voorkomen van meerdere pieken is het enerzijds mogelijk om verdere analyses uit 

te voeren op basis van de piek met de hoogste intensiteit. Daarnaast is het ook mogelijk een 

massaspectrum op te stellen wanneer er piekoverlap optreedt door het spectrum op te nemen 

vanuit het middelpunt van de desbetreffende piek (Veness et al., 1996). Veelal wordt getracht het 

aantal pieken en het piekoverlap te reduceren, dit kan respectievelijk door over te schakelen op 

een andere derivatisatiemethode of door gradiëntaanpassingen door te voeren in het 

ovenprogramma (Rodríguez-Sánchez et al., 2011). Tijdens dit onderzoek werd echter geopteerd 

voor de piek met hoogste intensiteit om verdere analyses uit te voeren. 

De monosacchariden kunnen voorkomen als α- en β-anomeren, waardoor meerdere pieken 

voor elk suiker worden teruggevonden. Het aantal pieken kan gereduceerd worden door de 

suikers om te zetten naar hun overeenkomstige oxime-trimethylsilylderivaten, desondanks blijft 

het moeilijk om voor elk suiker slechts één piek te verkrijgen (Ye et al., 2006; Ruiz-Matute et al., 
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2011). Het omzetten van de suikers naar hun alditol-acetaatderivaten kan hiertoe een oplossing 

bieden omdat deze derivaten aanleiding geven tot slechts één piek (Black et al., 1996; Ruiz-

Matute et al., 2011). Bij deze methode worden de suikers in een eerste stap gereduceerd tot hun 

overeenkomstige alditol. Sommige suikers geven echter aanleiding tot vorming van hetzelfde 

alditol waardoor ze niet meer van elkaar onderscheiden kunnen worden tijdens de analyse en wat 

bijgevolg leidt tot verlies aan informatie (Ruiz-Matute et al., 2011). Een beter alternatief is 

daarom de vorming van aldonitrile-acetaatderivaten die na GC-MS analyse slechts één piek 

vertonen. Deze derivatisatieproducten zijn bovendien stabieler en geven een betere 

reproduceerbaarheid dan de oxime-trimethylsilylderivaten (Ruiz-Matute et al., 2011; Ye et al., 

2006). Ook aan deze derivatisatiemethode is echter een nadeel verbonden. Zo is GC-MS enkel in 

staat om de acetaatderivaten van aldosen op te sporen, maar worden de acetaatderivaten van de 

ketosen niet teruggevonden (Ye et al., 2006). Door de nadelen die de vorming van alditol-

acetaatderivaten en aldonitrile-acetaatderivaten met zich meebrengen, blijft oxime-vorming met 

opeenvolgende trimethylsilylering de uitverkoren methode voor de analyse van suikers (Ruiz-

Matute et al., 2011). 

Het voorkomen van meerdere chromatografische pieken voor individuele aminozuren blijkt 

frequent wanneer ze geanalyseerd worden als hun trimethylsilylderivaten (Vinod et al., 2010; 

Molnár-Perl et al., 2000). Dit is te wijten aan de vorming van verschillende 

derivatisatieproducten per aminozuur. Zo kunnen er voor glycine twee mogelijke derivaten naast 

elkaar voorkomen waarbij de aminogroep respectievelijk één of twee keer wordt gederivatiseerd 

(Gehrke et al., 1969). Om dit probleem tegen te gaan zijn er heel specifieke reactiecondities 

vereist die bovendien kunnen verschillen tussen aminozuren onderling, wat het moeilijk maakt 

om voor elk aminozuur slechts één piek terug te vinden (Molnár-Perl et al., 2000). Om tot de 

specifieke reactiecondities te komen werd reeds gebruik gemaakt van een derivatisatiereactie met 

behulp van microgolfstralen in plaats van de klassieke derivatisatie met behulp van thermische 

energie (Deng et al., 2005). Toch kon dit protocol het aantal pieken niet reduceren. Tevens bleek 

dat ACN als reactiemedium niet optimaal was zoals aanbevolen in Deng et al. (2005). Het 

gebruik van microgolven in plaats van thermische energie doet echter wel de derivatisatieduur 

opmerkelijk dalen wat de efficiëntie van de methode aanzienlijk verbetert (Deng et al., 2005; 

Bowden et al., 2009). Het gebruik van andere microgolfintensiteiten kan mogelijks het aantal 

pieken reduceren, om uitsluitsel te geven zijn bijkomende testen aangewezen. 
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Merkwaardig was dat tijdens dit thesisonderzoek een groot aantal van de componenten 

elueerden tijdens de eerste 10 min van de chromatografische run. Om deze reden is de kans erg 

groot dat er tijdens de analyse van een mengseloplossing piekoverlap zal optreden en 

verschillende componenten samen zullen elueren. Dit was bovendien reeds waar te nemen bij de 

injectie van een mengseloplossing van L-valine en L-valine C
13 

en de amines. Wanneer dit 

voorvalt is het nuttig om het temperatuurprogramma verder te optimaliseren. In dit geval zouden 

de verschillende componenten beter gescheiden worden bij een meer gespreide 

temperatuursgradiënt aan het begin van de run waarbij de temperatuur trager wordt opgetrokken. 

Hierdoor vertonen de componenten immers een lagere kinetische energie waardoor ze langer op 

de kolom worden weerhouden en dus beter gescheiden worden (Füzfai et al., 2007; Goh et al., 

1986). 

Aanvankelijk werd tijdens de analyses gewerkt met relatief hoge concentraties van de 

standaardoplossingen. Al snel bleek echter dat de ijklijnen van deze standaardoplossingen een 

hoog intercept vertoonden. Omwille hiervan werd het lineair bereik van de detector onderzocht. 

Hiertoe werd een bijkomende ijklijn opgesteld bij lagere concentraties en werd de bijkomende 

ultrasonestap geïntegreerd (Figuur 4.10).  

Tot slot werden reeds verschillende aanpassingen aan de staalvoorbereiding uitgevoerd die de 

detectie van de methode verbeterd hebben of die leidden tot de detectie van een hoger aantal 

componenten. Zo werd er gebruik gemaakt van een ultrasonebehandeling om de heroplossing van 

de componenten te verbeteren, werd methoxylamine gebruikt om het aantal pieken voor de 

suikers te reduceren en werden microgolfstralen uitgetest om derivatisatie van de aminozuren te 

verbeteren, etc. In deze studie werden andere derivatisatiereagentia niet behandeld omdat dit 

reeds in vorig onderzoek door Gao et al. (2009) verwerkt was. De derivatisatiereactie dient echter 

nog verder geoptimaliseerd te worden. Door het aanpassen van de pH en door te vriesdrogen 

tijdens de staalvoorbereiding is het waarschijnlijk mogelijk om ook de meest vluchtige 

componenten, die bij de standaardinjecties verloren gingen, te integreren in de methode. 

Desalniettemin heeft deze studie gezien zijn omvang en de uiteenlopende fysicochemische 

eigenschappen van de componenten, reeds een groot aantal componenten kunnen incorporeren in 

de detectiemethode. Tevens zijn verschillende oplossingen voorhanden om de overige 

componenten in de methode te verwerken. 
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6. CONCLUSIE 

Deze masterproef had als doel een GC-MS methode te ontwikkelen die het mogelijk maakt om 

een gerichte screening uit te voeren naar verschillende gastro-intestinale verteringsproducten. De 

identificatie van de verteringsproducten gebeurde aan de hand van het opstellen van ijklijnen en 

door een voorspelling te maken van de productionen van elke component die dan vergeleken 

werd met het massaspectrum. 

In totaal werd gepoogd 62 componenten te integreren in deze methode waarvan er 52 effectief 

geïdentificeerd werden. De overige 10 componenten konden niet teruggevonden worden door 

onvolledige heroplossing of vervluchtiging. Voor de analyse van de vluchtige componenten 

kunnen er in de toekomst verschillende aanpassingen van de methode aangewend worden zoals 

werken bij lagere temperaturen met behulp van vriesdrogen, veresteren, pH-aanpassingen of door 

het gebruik van SPME of een “purge and trap” systeem. 

Naast de identificatie van de verschillende componenten werden ook verschillende 

optimalisaties doorgevoerd. Zo verbeterde de detectie van de methode door bij de 

staalvoorbereiding een ultrasonenbehandeling te gebruiken naast vortexen om de fractie in 

oplossing van de componenten te verbeteren. Ook werd beoogd om het aantal pieken voor de 

suikers te herleiden tot één piek door derivatisatie met methoxylamine. Dit leidde echter niet tot 

een gunstig resultaat en moet in de toekomst nog verder bestudeerd worden. Tenslotte konden 

niet alle componenten van elkaar gescheiden worden tijdens dit onderzoek, wat zich uitte in 

piekoverlap. Om dit probleem aan te pakken is het noodzakelijk om het temperatuurprogramma 

te verlengen. 

Gezien het groot aantal componenten en hun uiteenlopende fysicochemische eigenschappen is 

deze methode toch vrij ver gevorderd in zijn ontwikkeling. Verdere optimalisatie en validatie is 

echter nodig om de praktische applicatie van deze methode mogelijk te maken. 
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EVENING LECTURES 

Improving adherence: from research to policy to practice. (Nick Barber, UCL School of 

Pharmacy) 

In veel gevallen leidt inname van geneesmiddelen tot ongewenste neveneffecten welke te 

wijten zijn aan een rechtstreekse werking van de molecule zelf, aan fouten begaan door 

gezondheidsspecialisten of aan een slechte therapietrouw. Uit verschillende studies blijkt dat 

voornamelijk een slechte therapietrouw aan de basis ligt van de ongewenste effecten. Maar door 

een extra inspanning te leveren op vlak van farmaceutische zorg kunnen deze teruggedrongen 

worden. Dit werd gestaafd in de “New Medicines Service” studie waaruit blijkt dat een betere 

patiëntenbegeleiding leidt tot een verbeterde therapietrouw. Drie belangrijke aspecten hierbij zijn 

de patiëntbetrokkenheid, de interventie en tenslotte de opvolging. 

Naar aanleiding van de stage in de officina was deze lezing interessant om bij te wonen. Er 

werd geen vernieuwende informatie aangebracht, maar het zorgaspect van de officina-apotheker 

werd nog eens in de verf gezet. 

Acces to quality medicines in resources limited setting: The role and challenges of a 

humanitarian pharmacist (Raffaella Ravinetto, QUAMED-IMT Benedetta Schiavetti) 

Door politieke instabiliteit, geografische factoren, een slecht beleid en onvoldoende controle 

in ontwikkelingslanden is een goede gezondheid daar vaak niet gegarandeerd. Zo zijn medicijnen 

onvoldoende beschikbaar of ligt hun kostprijs hoog boven de betaalbaarheidsgrens van de 

bevolking. Wanneer ze toch beschikbaar en betaalbaar zijn, laat de kwaliteit vaak te wensen over. 

Naast de beschikbaarheid en kwaliteit van geneesmiddelen zijn er ook nog problemen met de 

opslag en distributie. Om aan deze punten tegemoet te komen werd er onder andere een essentiële 

geneesmiddelenlijst opgesteld die bestaat uit een opsomming van alle medicijnen die op elk 

moment, in een adequate hoeveelheid en met een voldoende kwaliteit moeten beschikbaar zijn 

aan een betaalbare prijs. 

Tijdens deze lezing werd ook de rol van de apotheker benadrukt om te zorgen voor een betere 

gezondheidszorg in laag ontwikkelde landen. Persoonlijk had ik nog nooit stilgestaan bij het 

belang en de betrokkenheid van de apotheker in deze problematiek, wat ik dan ook een enorm 

interessante invalshoek vond. 



 
 

Pfizer forensic laboratory-EMEA region (Wendy Greenall, Senior chemist/counterfeit 

medicines laboratory manager) 

Een groot probleem in de farmaceutische industrie is het opsporen van vervalsingen van 

geneesmiddelen. Omwille van de lage productiekost en hoge productiecapaciteit zijn de 

winstmarges op deze namaakproducten enorm. Bovendien wordt de illegale markt in de hand 

gewerkt door een gebrekkige samenwerking tussen verschillende landen, ontoereikende 

wetgeving, eenvoudige distributie via internet en de naïviteit van patiënten. De forensische labo’s 

van onder andere Pfizer trachten vervalsingen op te sporen door kwaliteitscontroles uit te voeren 

en de authenticiteit van de stalen te controleren. In hun labo’s maken ze hiervoor gebruik van 

visuele evaluaties en verschillende vooraanstaande technieken zoals spectroscopie, X-straal 

diffractie, chromatografie en massaspectrometrie.  

Hoewel het onderwerp van deze lezing interessant kan zijn, was de presentatie een regelrechte 

ramp. De gastspreker was helemaal niet voorbereid wat het dan ook onmogelijk maakte om de 

presentatie te volgen. 

Computational chemistry in drug discovery: Can we improve productivity and reduce 

attrition? (Dr Alexander Alex FRSC) 

Geneesmiddelenontwikkeling is een erg duur en tijdrovend proces. Bijgevolg leidt het falen 

van een potentieel geneesmiddel tijdens één van de onderzoeksfasen tot grote economische 

verliezen voor het bedrijf. Om de efficiëntie en doeltreffendheid tijdens het ontwikkelingsproces 

te verbeteren, wordt daarom gebruik gemaakt van virtuele screeningsmethoden en vergelijkende 

modellen die zowel rekening houden met de structuur als de fysicochemische eigenschappen van 

moleculen. Op die manier wordt getracht de interacties met het target, de resorptie en 

metabolisatie van potentiële moleculen te voorspellen. Deze methoden zijn goedkoop en snel, 

maar worden tot nog toe slechts complementair aangewend bij de biologische 

screeningsmethoden. 

Deze lezing was enorm interessant en aangenaam om te volgen. Bij aanvang had ik geen idee 

over de inhoud van het onderwerp, maar al snel kon de gastspreker zijn publiek boeien door op 

een enthousiaste manier zijn kennis over te brengen. 



 
 

 


