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SAMENVATTING 

 
Een aantal N-alkylamiden, bioactieve moleculen in planten, zouden anti-inflammatoire 

en immunomodulerende eigenschappen vertonen en zo een therapeutische rol kunnen 

uitoefenen bij o.a. huidziekten. Aangezien plantextracten vaak complexe mengsels zijn die 

de functionaliteit van een aanwezige bioactieve component kunnen beïnvloeden, dient deze 

geïsoleerd te worden voor verder onderzoek en ontwikkeling. 

In deze masterproef werden de belangrijkste N-alkylamiden spilanthol uit het Spilanthes 

acmella extract en pellitorine uit het Anacyclus pyrethrum extract geïsoleerd via semi-

preparatieve HPLC. De methode werd eerst geoptimaliseerd met analytische kolommen. De 

grootste uitdaging hierin was de scheiding van de N-alkylamiden spilanthol en 

homospilanthol, beiden aanwezig in het Spilanthes acmella extract, en de N-alkylamiden 

pellitorine en anacycline, aanwezig in het Anacyclus pyrethrum extract, aangezien de 

verschillende componenten een zeer gelijkaardige structuur hebben. Vervolgens kon het 

systeem “geupscaled” worden naar semi-preparatieve schaal door het debiet en 

injectievolume op te drijven. Daarnaast werd een geschikte droogdamp methode gevonden, 

nl. lyofilisatie of vriesdrogen, om het solvent te verwijderen na isolatie. 

De zuiverheid van de geïsoleerde componenten werd bepaald via HPLC-UV profilering 

en hun identiteit werd bevestigd via massaspectroscopie. De zuiverheid van het geïsoleerde 

spilanthol bedroeg 99,9%. Met een runtijd van 50 minuten kon ongeveer 10 mg spilanthol 

bekomen worden. Het geïsoleerde pellitorine had een zuiverheid van 91,0%, maar de 

opbrengst met een runtijd van 100 minuten was slechts ongeveer 0,6 mg. 

 In een laatste luik werd een Franz diffusiecel experiment uitgevoerd om de 

permeabiliteit van pellitorine in en doorheen te huid te bepalen. Daarnaast werd ook het 

dermaal gedrag van het opgezuiverd pellitorine vergeleken met het dermaal gedrag van 

pellitorine in een Anacyclus pyrethrum extract. Er kon besloten worden dat pellitorine 

significant in en doorheen de huid penetreert. De permeabiliteitscoëfficiënt van pellitorine 

aanwezig in het Anacyclus pyrethrum extract was tevens significant groter dan de 

permeabiliteitscoëfficiënt van het opgezuiverd pellitorine, te wijten aan de 

penetratieverhogende eigenschappen van de andere N-alkylamiden aanwezig in het extract. 

Er kunnen lokale en systemische immuuneffecten verwacht worden na een optimalisatie van 

de dosisconcentratie en de gebruikte formulatie.  
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1. INLEIDING 

1.1. N-ALKYLAMIDEN 

1.1.1. Algemeen 

N-alkylamiden zijn bioactieve moleculen die reeds in meer dan 25 plantenfamilies 

werden teruggevonden. Het zijn secundaire metabolieten waaraan een beschermende rol in 

planten wordt toegewezen dankzij hun insecticide eigenschappen (Molina-Torres et al., 

2004). N-alkylamiden interfereren met verschillende pathofysiologische processen en 

worden daarom beschouwd als belangrijke leadverbindingen in de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen (Boonen et al., 2012a). In functie van hun structuur, bezitten ze diverse 

biologische en farmacologische eigenschappen zoals antimicrobiële, antimycotische, lokaal 

verdovende en pijnstillende effecten. Daarnaast zouden een aantal N-alkylamiden anti-

inflammatoire, immunomodulerende en potentie-verhogende eigenschappen vertonen 

(Sharma et al., 2011 en 2013). 

Deze moleculen vertonen een grote structurele diversiteit. Zoals geïllustreerd in Figuur 

1.1, bevatten de amiden meestal een alifatische keten met poly-onverzadigde vetzuren en 

een kortere substituent aan de aminezijde. De amidebinding is planair en relatief stabiel ten 

gevolge van resonantiekenmerken. Deze elektronendelokalisatie is ook verantwoordelijk 

voor het partieel dubbelbindingskarakter en relatief groot dipoolmoment (Boonen et al., 

2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Structurele eigenschappen van N-alkylamiden (Boonen et al., 2012a). 

 

R3 = meestal een 

waterstof, methyl, 

methoxy of hydroxy 

functie. 

R1 = een alifatische 

keten, vaak met 

onverzadigde bindingen, 

met of zonder directe 

substituenten (N, O, S, 

cyclische structuren,…), 

eventueel in een 

cyclisch systeem met R2. 

R2 = een alifatische keten, 

vaak een isobutylamide, 

methylbutylamide, 

fenylethylamide, etc. met 

of zonder directe 

substituenten (N, O, S, 

cyclische structuren,…), 

eventueel in een cyclisch 

systeem met R1. 
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In 2012 werd een online databank (Alkamid®) opgesteld van een aantal natuurlijk 

voorkomende N-alkylamiden in planten, gerapporteerd over een periode van 1950 tot 

heden. Hierin worden alle chemische en functionele data verzameld, alsook het voorkomen 

van N-alkylamiden in verschillende planten (familie, stam, genus, species) (Boonen et al., 

2012a). 

 

1.1.2. Voorkomen in plantextracten 

1.1.2.1. Spilanthes acmella 

Spilanthes acmella behoort tot de familie van de Asteraceae. Verschillende N-

alkylamiden in een 65% ethanolisch Spilanthes acmella extract werden reeds geïdentificeerd 

met behulp van “Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography” (RP-HPLC) 

gekoppeld aan “Electrospray Ionization-Mass Spectrometry” (ESI-MS). De N-alkylamide 

samenstelling van een extract is onder andere afhankelijk van het type plantmateriaal, het 

gebruik van droge of verse plantdelen, de verhouding plant/solvent, de extractiemethode en 

het gebruikte solvent. Een ongecontroleerd plantextract met variabele samenstelling kan 

dus mogelijks ook verschillende biologische effecten veroorzaken (Boonen et al., 2010a). 

Er werden in een ethanolisch Spilanthes acmella extract reeds 11 N-alkylamiden 

geïdentificeerd: N-isobutylamiden, 2-methylbutylamiden en 2-fenylethylamiden. Het meest 

voorkomende N-isobutylamide (ongeveer 80-90%) in het Spilanthes acmella extract is 

spilanthol of affinine. Het corresponderende 2-methylbutylamide (homospilanthol) is het 

tweede meest voorkomende N-alkylamide in het extract (ongeveer 10%) (Boonen et al., 

2010a). Beide structuren worden weergegeven in Figuur 1.2. 

 

  

Spilanthol Homospilanthol 

Figuur 1.2: Structuren van de belangrijkste N-alkylamiden spilanthol en homospilanthol, aanwezig 

in het Spilanthes acmella extract. 
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1.1.2.2. Anacyclus pyrethrum 

Anacyclus pyrethrum behoort eveneens tot de familie van de Asteraceae. Ook hier 

werden verschillende N-alkylamiden (n = 13) in een ethanolisch Anacyclus pyrethrum 

wortelextract reeds geïdentificeerd met behulp van HPLC-UV/ESI-MS: N-isobutylamiden, N-

methylisobutylamiden, 4-hydroxyfenylethylamiden en 2-fenylethylamiden. Het meest 

voorkomende N-alkylamide in het Anacyclus pyrethrum extract is pellitorine (ongeveer 30-

40%), gevolgd door anacycline (ongeveer 6-10%) (Boonen et al., 2012b). Beide structuren 

worden weergegeven in Figuur 1.3. 

 

  

Pellitorine Anacycline 

Figuur 1.3: Structuren van de belangrijkste N-alkylamiden pellitorine en anacycline, aanwezig in 

het Anacyclus pyrethrum extract. 

 

1.1.3. Farmacologische eigenschappen 

1.1.3.1. Algemeen 

Er werd reeds een anti-inflammatoire en immunomodulerende activiteit vastgesteld bij 

N-alkylamiden van Spilanthes, Heliopses, Piper, Achillea en Echinacea species (Boonen et al., 

2012a), maar hun werkingsmechanisme is nog niet volledig opgehelderd. Ook de relatie 

tussen de chemische structuur en hun immunomodulerende activiteit dient nog onderzocht 

te worden. 

De meest actieve N-alkylamiden zijn de hydrofobe N-isobutylamiden (Boonen et al., 

2010a). Wegens de structurele gelijkenis van N-isobutylamiden met de endogene 

cannabinoïden zijn er aanwijzingen dat deze componenten een immunomodulerende 

activiteit uitoefenen op de cannabinoïdreceptoren (meer bepaald activatie van de CB2 

receptoren), maar tevens dat zij vetzuuramide hydrolase inhiberen, een enzym 

verantwoordelijk voor de afbraak van endocannabinoïden (Gertsch, 2008). 
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Naast de werking ter hoogte van de cannabinoïdreceptoren, zouden bepaalde N-

alkylamiden eveneens een immunomodulerende activiteit vertonen ter hoogte van de 

vanilloïd receptoren (TRPV), peroxisome proliferator-geactiveerde receptoren (PPAR) en toll-

like receptoren (TLR) (Gertsch, 2008; Spelman et al., 2009). Bepaalde alkylamiden inhiberen 

de productie van tumor necrosis factor α (TNF-α), interleukines IL-1β en IL-12p70. Deze pro-

inflammatoire mediatoren worden vrijgesteld door onder andere macrofagen wanneer deze 

gestimuleerd worden door lipopolysacchariden (LPS) (Gertsch et al., 2004; Raduner et al., 

2006). 

 

1.1.3.2. Spilanthes acmella 

Spilanthes acmella extracten vertonen een brede waaier aan farmacologische 

eigenschappen zoals een diuretische, antimalaria, anti-insecticide, antimicrobiële, 

analgetische, antipyretische, anti-oxidatieve, verdovende, anti-inflammatoire en 

immunomodulerende werking. Deze eigenschappen zijn afhankelijk van het type extract en 

het deel van de plant dat gebruikt wordt. Spilanthes extracten worden gebruikt in topische 

formulaties tegen fungale infecties, maar ook bij tandpijn en mondslijmvliesontsteking (Sahu 

et al., 2011). 

Alle recente in vitro mechanistische en ethnofarmacologische studies, beschreven in de 

volgende paragrafen, dienen als interessant uitgangspunt, maar bewijs van klinische 

werkzaamheid dient nog geleverd te worden. 

De immunomodulerende werking van een ethanolisch extract van de bladeren van 

Spilanthes acmella werd reeds onderzocht aan de hand van verschillende in vitro testen. 

Hieruit is gebleken dat Spilanthes acmella wel degelijk immunomodulerende eigenschappen 

bezit (Rajesh et al., 2011). In een andere studie werd aangetoond dat het extract 

macrofagen activeert tot productie van cytokines (Savadi et al., 2010). 

Het belangrijkste N-alkylamide in een Spilanthes acmella extract, namelijk spilanthol, 

vertoont een analgetische activiteit ten gevolge van een verhoogde gamma-aminoboterzuur 

(GABA) vrijstelling in de cerebrale cortex (Rios et al., 2007). Daarnaast is aangetoond dat 

spilanthol een anti-inflammatoir effect vertoont op muis macrofagen door verminderde 

productie van LPS-geïnduceerde inflammatoire mediatoren zoals IL-1β, IL-6 en TNF-α. Dit 
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fenomeen is ook te wijten aan de inactivatie van nucleaire factor kappa B (NF-κB) door 

spilanthol, wat de productie van pro-inflammatoire mediatoren afremt (Wu et al., 2008). 

Spilanthol heeft eveneens een inhiberend effect op induceerbaar stikstofoxide synthase 

(iNOS) en cyclo-oxygenase-2 (COX-2) expressie. iNOS katalyseert de vorming van NO en is 

onder andere aanwezig in macrofagen. Bepaalde extracten (chloroform) van Spilanthes 

acmella inhiberen NO-productie sterker dan andere extracten (ethanolische, hexaan en 

ethylacetaat). Aangezien spilanthol een inhibitor is van inflammatoire mediatoren, zou het 

een potentiële nieuwe leadverbinding kunnen zijn voor COX-2 selectieve niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (Wu et al., 2008). 

 

1.1.3.3. Anacyclus pyrethrum 

Extracten van Anacyclus pyrethrum worden ethnofarmacologisch gebruikt voor de 

behandeling van diverse ziekten. Eén van de meest gekende toepassingen is het gebruik van 

waterige extracten om het libido te verhogen bij mannen (Sharma et al., 2009). Daarnaast 

hebben wortelextracten ook antimicrobiële, lokaal anesthetische, antidepressieve, 

insecticide, molluscicide en speekselstimulerende effecten (Annalakshmi et al., 2012). 

Hydro-alcoholische en chloroform extracten van Anacyclus pyrethrum hebben een 

anticonvulsieve werking (Pahuja et al., 2012; Zaidi et al., 2009). 

Er is in vitro aangetoond dat het Anacyclus pyrethrum alkylamide, deca-2E,4E-dienoic 

acid tyramide de enzymen cyclo-oxygenase en 5-lipoxygenase inhibeert, terwijl pellitorine 

enkel cyclo-oxygenase inhibeert (Muller et al., 1994). Dit anti-inflammatoir effect werd later 

in vivo bevestigd met een waterig, ethanolisch en chloroform Anacyclus pyrethrum extract 

(Rimbau et al., 1996). Daarnaast heeft pellitorine een uitgesproken tintelend-prikkelende 

smaak en een speekselstimulerend effect (Sharma et al., 2010). 

Een in vivo studie toonde aan dat een petroleumether extract van Anacyclus pyrethrum 

immunomodulerende effecten bezit, waarschijnlijk te wijten aan de wateronoplosbare N-

alkylamiden. De N-alkylamiden zouden verantwoordelijk zijn voor de toename van het 

immunoglobuline G (IgG) gehalte en een verbetering van de fagocytose (Sharma et al., 

2010).  
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1.2. ISOLATIE EN IDENTIFICATIE VAN N-ALKYLAMIDEN UIT PLANTEXTRACTEN 

Om de rol van biologisch actieve verbindingen zoals N-alkylamiden bij de preventie en 

behandeling van bepaalde ziekten na te gaan, is het noodzakelijk deze componenten vooraf 

te isoleren uit de ruwe plantextracten. Aangezien plantextracten vaak complexe mengsels 

zijn van meerdere bioactieve componenten zoals polysacchariden, proteïnen en cafeïne 

derivaten, moeten deze gescheiden worden (Sasidharan et al., 2011). Het uiteindelijke doel 

is om voldoende zuivere en gekarakteriseerde N-alkylamiden te bekomen die gebruikt 

kunnen worden voor verder biomedisch en farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling.  

Opzuivering van plantextracten en isolatie van bepaalde bestanddelen gebeurt vaak 

door een combinatie van verschillende chromatografische technieken zoals 

dunnelaagchromatografie, kolomchromatografie, flash chromatografie en HPLC (Sasidharan 

et al., 2011). Het verschil tussen semi-preparatieve en analytische HPLC is de hoeveelheid 

staal die op de kolom kan gebracht worden (Huber, 2000). 

Bij de ontwikkeling van een semi-preparatieve methode moeten een aantal parameters 

in acht genomen worden om voldoende gescheiden pieken te bekomen in het 

chromatogram.  Vooreerst dient de te isoleren component in voldoende mate op te lossen in 

het injectiesolvent, dat bovendien ook verenigbaar dient te zijn met de HPLC mobiele fase. 

Ook de keuze van de kolom, injectievolume, debiet en eventuele gradiënt van de mobiele 

fase zullen belangrijk zijn om een optimale resolutie van de pieken in het chromatogram te 

verkrijgen (http://prr.hec.gov.pk/Chapters/226S-4.pdf). 

Aangezien semi-preparatieve scheiding grote hoeveelheden staal en eluens verbruikt, 

wordt de methode eerst geoptimaliseerd met analytische kolommen en daarna 

“geupscaled” naar semi-preparatieve schaal. Hierbij wordt de semi-preparatieve kolom 

overladen door het injectievolume en/of de staalconcentratie op te drijven (Huber, 2000). 

Uit het bekomen chromatogram worden dan de chromatografische pieken met de 

interessante componenten erin geïsoleerd. Ten slotte dient het chromatografisch solvent 

verwijderd te worden en de identiteit en zuiverheid bepaald te worden. Voor identificatie 

worden vaak spectroscopische technieken gebruikt zoals massaspectroscopie (MS), 

infraroodspectroscopie (IR) en nucleaire magnetische resonantie (NMR). 
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1.3. STABILITEIT 

N-alkylamiden zoals spilanthol (deca-2E,6Z,8E-trienoic acid isobutylamide, Figuur 1.2) en 

pellitorine (deca-2E,4E-dienoic acid isobutylamide, Figuur 1.3) zijn mogelijks onderhevig aan 

chemische afbraak. Aangezien er dubbele bindingen in beide structuren aanwezig zijn, is er 

mogelijkheid tot oxidatie onder invloed van zuurstof. Daarnaast kan er ook fotodegradatie 

van N-alkylamiden optreden. De amiden zijn eveneens onderhevig aan hydrolyse, licht-

geïnduceerde E/Z-isomerisatie en plaatsisomerisatie (Livesey et al., 1999; Yang, 2008). 

In de stabiliteitsstudie van Bae et al. (2010) werd de stabiliteit van spilanthol in hydro-

ethanolische Spilanthes acmella extracten nagegaan bij drie verschillende temperaturen:       

-80°C, -20°C en kamertemperatuur. De stalen werden op verschillende tijdstippen 

geanalyseerd via HPLC/ESI-MS om een eventuele chemische afbraak van spilanthol te 

detecteren. Tijdens de zes maand durende studie werd er geen daling in concentratie 

spilanthol waargenomen bij de drie verschillende temperaturen. Hieruit blijkt dat spilanthol 

vrij stabiel is (Bae et al., 2010). 

De stabiliteit van pellitorine in ethanolische Piper sarmentosum extracten werd 

onderzocht in een zes maand durende stabiliteitsstudie bij verschillende hoge temperaturen 

(30°C, 40°C en 60°C) en vochtigheidsgraad. Hieruit kon besloten worden dat pellitorine 

afbraak vertoont bij de verschillende temperaturen volgens nulde orde reactiekinetiek en 

dat de houdbaarheid bij kamertemperatuur ongeveer 16 maanden bedraagt (Khalid et al., 

2011). 

 

1.4. HUID 

1.4.1. Algemene structuur en immuunsysteem 

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en vervult meerdere vitale 

functies. Dankzij zijn fysische en biochemische barrière vormt het de eerstelijnsverdediging 

tegen allerlei vreemde micro-organismen en schade van buitenaf. Daarnaast bezit de huid 

een aantal sensorische functies en zorgt het voor de vorming van vitamines en hormonen. 

De huid is eveneens een zeer belangrijk onderdeel van het immunologisch stelstel (Di Meglio 

et al., 2011). 
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De mogelijkheid tot het uitoefenen van diverse functies is direct gerelateerd aan de 

structuur van de huid. Er kunnen vier lagen onderscheiden worden: het stratum corneum, de 

levende epidermis, de dermis en de hypodermis (Inayat et al., 2009). De epidermis bevat 

voornamelijk keratinocyten die immunologisch actief zijn door de productie van pro-

inflammatoire cytokines en chemokines. Keratinocyten bezitten “pattern recognition 

receptors” (PRR) op hun oppervlak. De belangrijkste groep PRR zijn de toll-like receptoren 

(TLR). Deze receptoren kunnen antigenen binden en zo NF-κB activeren, die vervolgens de 

productie van pro-inflammatoire mediatoren veroorzaakt. Daarnaast komen ook 

melanocyten en immuuncellen voor in de epidermis zoals Langerhanscellen en T-lymfocyten. 

Wanneer de Langerhanscellen in contact komen met antigenen, draineren ze via de 

lymfevaten naar de lymfeklieren waar ze de antigenen presenteren aan naïeve T-lymfocyten 

(Di Meglio et al., 2011). 

De basale laag vormt de overgang tussen epidermis en dermis. De dermis bestaat uit het 

stratum papillare en stratum reticulare waarin fibroblasten, collageen- en elastinevezels 

voorkomen. De collageenvezels vormen een structureel netwerk voor bloedvaten, zenuwen 

en vele immuuncellen zoals mastcellen, macrofagen, dermale dentritische cellen, natural 

killer (NK) cellen en B- en T-lymfocyten (Di Meglio et al., 2011). 

 

1.4.2. Rol van N-alkylamiden bij huidziekten 

Een defect in de regulatoire mechanismen van het immuunsysteem kan aan de 

oorsprong liggen van heel wat immuungerelateerde huidziekten zoals psoriasis en atopische 

dermatitis (Di Meglio et al., 2011). Aangezien de bestaande therapieën vaak bijwerkingen 

zoals jeuk, huidirritatie en branderig gevoel veroorzaken, is er nog steeds vraag naar betere 

therapieën. Daarnaast zijn huidziekten frequent voorkomende aandoeningen waardoor de 

populatie voldoende groot is om de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe 

geneesmiddelen te dragen. De aandacht wordt nu steeds meer gericht op immuunmodulatie 

als therapeutische mogelijkheid. N-alkylamiden zouden hierbij een mogelijke rol kunnen 

spelen dankzij hun immunomodulerende eigenschappen via cannabinoïdreceptoren, PPAR, 

TLR en TRPV die allen aanwezig zijn op de meest voorkomende cellen van de epidermis, 

namelijk de keratinocyten (Di Meglio et al., 2011; Bíró et al., 2009). Ook andere, nog niet 

opgehelderde targets kunnen niet uitgesloten worden. 
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1.4.3. Dermale penetratie 

Voor een effectieve therapeutische werking moeten N-alkylamiden in de huid 

penetreren voor lokale werking en doorheen de huid voor systemische werking. Dit gebeurt 

voornamelijk via distributie en diffusie, waarbij de meeste stoffen via de intercellulaire route 

diffunderen. Andere mogelijkheden zijn transcellulaire penetratie en/of via haarfollikels, 

sebumklieren en zweetklieren (Inayat et al., 2009). 

Recent werd aangetoond dat het belangrijkste N-alkylamide van Spilanthes acmella 

extracten, namelijk spilanthol, goed in en doorheen de huid penetreert met lokale en zelfs 

systemische effecten tot gevolg. Het transdermaal gedrag van spilanthol werd ex vivo in vitro 

kwantitatief onderzocht via Franz diffusiecel experimenten met verschillende 

donoroplossingen en receptorvloeistoffen (Boonen et al., 2010b). Ook de penetratie van 

spilanthol doorheen het wangslijmvlies werd recent aangetoond (Boonen et al., 2010a). 

 

1.4.4. Penetratieverhogende eigenschappen 

Bepaalde stoffen kunnen de dermale penetratie bevorderen via diverse werkings-

mechanismen (afhankelijk van hun chemische structuur) zoals het verstoren van de 

geordende lipidenstructuur in het stratum corneum, interactie met intercellulaire proteïnen 

en betere verdeling van de stof uit de formulatie naar de hoornlaag (Inayat et al., 2009). 

Door de aanwezigheid van de amidefunctie en alkylketen kan spilanthol in principe de 

lipidenlagen in het stratum corneum verstoren en zo de huidpenetratie van bepaalde stoffen 

bevorderen met een verhoogde profylactische of therapeutische doeltreffendheid tot 

gevolg. Deze penetratieverhogende eigenschappen werden onderzocht met behulp van drie 

transdermale model componenten: cafeïne, testosteron en ibuprofen (OECD, 2004; Baert et 

al., 2007). Er werd vastgesteld dat spilanthol de huidpenetratie van cafeïne en testosteron 

significant verbetert. Dit effect is afhankelijk van de spilanthol concentratie. Voor ibuprofen 

werd geen verhoogde permeabiliteit waargenomen. Daarnaast kunnen de 

penetratieverhogende eigenschappen van spilanthol ook negatieve gevolgen hebben. Indien 

toxische contaminanten zoals mycotoxines, pesticiden en zware metalen aanwezig zijn in de 

plantextracten, kunnen deze eveneens doorheen de huid penetreren met mogelijks een 

nefaste invloed op de gezondheid (De Spiegeleer et al., 2013).   
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2. OBJECTIEVEN 

Aangezien plantextracten vaak complexe mengsels zijn die de functionaliteit van een 

aanwezige bioactieve component kunnen beïnvloeden, dient deze geïsoleerd te worden 

voor verder onderzoek en ontwikkeling. De profilering van N-alkylamiden aanwezig in 

ethanolische Spilanthes acmella en Anacyclus pyrethrum extracten werd reeds bepaald via 

HPLC-UV/ESI-MS. 

Het hoofdobjectief van deze masterproef is het bekomen van geïsoleerde en chemisch 

gekarakteriseerde N-alkylamiden, nl. spilanthol uit het Spilanthes acmella en pellitorine uit 

het Anacyclus pyrethrum extract. Dit hoofddoel bestaat uit een aantal deelobjectieven. 

Een eerste deelaspect is een semi-preparatieve HPLC methodeontwikkeling voor de 

isolatie, vanuit de beschikbare analytische methoden. De grootste uitdaging hierin is de 

scheiding van de N-alkylamiden spilanthol en homospilanthol, beiden aanwezig in het 

Spilanthes acmella extract, en de N-alkylamiden pellitorine en anacycline, aanwezig in het 

Anacyclus pyrethrum extract. Zoals geïllustreerd in Figuren 1.2 en 1.3 in de inleiding, hebben 

de verschillende componenten een zeer gelijkaardige structuur. 

Omwille van de stabiliteit, zullen de geïsoleerde componenten onder droge 

omstandigheden bewaard worden. Daarom is een tweede deelobjectief het vinden van een 

geschikte droogdamp methode om het solvent te verwijderen na isolatie van de bioactieven. 

Een derde deelaspect omvat de kwaliteitscontrole van de geïsoleerde componenten. 

Hierbij zal de zuiverheid bepaald worden via HPLC-UV profilering en hun identiteit bevestigd 

worden via massaspectroscopie. 

In een vierde deelaspect zal het dermaal gedrag van de geïsoleerde componenten 

onderzocht worden. Er werd reeds aangetoond dat spilanthol goed in en doorheen de huid 

penetreert, maar over het dermaal gedrag van pellitorine is nog niets bekend. Daarom zal in 

deze masterproef een Franz diffusiecel experiment uitgevoerd worden om de permeabiliteit 

van pellitorine in en doorheen de huid te bepalen. Daarnaast zal ook het dermaal gedrag van 

het opgezuiverd pellitorine vergeleken worden met het dermaal gedrag van pellitorine in 

een Anacyclus pyrethrum extract, om zo de invloed van de begeleidende stoffen in het 

extract op het lokaal farmacokinetisch gedrag van pellitorine te evalueren.  
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3. MATERIALEN EN METHODEN 

3.1. TOESTELLEN, MATERIALEN EN REAGENTIA 

 Producten werden afgewogen met een Mettler-Toledo B154-S analytische balans 

(intern DruQuaR nummer: QR-193) en een Mettler-Toledo AB204-S analytische balans 

(intern DruQuaR nummer: QR-192D) (Mettler-Toledo, Zaventem, België). 

 Stalen werden gemengd met een Reagenzien-Mixer 358/45/72 (Apparatebau Eckli 

Electronic, Zürich, Zwitserland). 

 Oplossingen werden gesonificeerd in een UltrasonBad Branson 2210 (intern DruQuaR 

nummer: QR-198) (VWR, Leuven, België). 

 Volgende pipettoren werden gebruikt: Thermo Electron Finnpipette Digital 20-200 µl 

(intern DruQuaR nummer: QR-319), Thermo Electron Finnpipette Digital 200-1000 µl 

(intern DruQuaR nummer: QR-227) (Thermo, Geel, België). 

 Stalen werden gecentrifugeerd in een Eppendorf Centrifuge 5417R (intern DruQuaR 

nummer: QR-263) en een Eppendorf Centrifuge 5810R (intern DruQuaR nummer: QR-

341) (Voor ’t Labo, Eeklo, België). 

 Het water werd gezuiverd en gedeïoniseerd met een Arium 611VF Water Purification 

System (intern DruQuaR nummer: QR-233) (Sartorius, Leuven, België). 

 Glaswerk werd gedroogd in een Memmert Universal Oven (intern DruQuaR nummer: 

QR-280) (VWR, Leuven, België). 

 Stalen werden drooggedampt met een Thermo Electron Speedvac Savant SPD1010 

concentrator (intern DruQuaR nummer: QR-286) (Thermo Electron Corporation, Zellik, 

België) en een Büchi rotavapor R-200 (Büchi, Flawil, Zwitserland) (labo medicinale 

chemie). 

 Stalen werden gevriesdroogd met een Christ Gamma 1-16 LSC Vriesdroger (intern 

DruQuaR nummer: QR-367A) (Q-Lab, Vilvoorde, België). 

 Scheiding en HPLC analysen werden uitgevoerd met een Waters Alliance 2695 system 

(intern DruQuaR nummer: QR-275D) uitgerust met een Waters 2998 Photo Diode 

Array detector (intern DruQuaR nummer: QR-275G) en een Waters HPLC system 

(intern DruQuaR nummer: QR-186E) uitgerust met een Waters 2487 Dual λ 

Absorbance detector (intern DruQuaR nummer: QR-186D) (Waters, Zellik, België). 
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 Stalen werden geanalyseerd met een LC-UV/MS toestel opgebouwd uit een Spectra 

System SN4000 interface, een Spectra System SCM1000 ontgasser, een Spectra System 

P1000XR pomp, een Spectra System AS3000 autosampler, een Finnigan LCQ Classic ion 

trap massaspectrometer met Electrospray Ionisatie (ESI) (intern DruQuaR nummer: 

QR-230) (Thermo Finnigan, Brussel, België) en een Waters 2487 Dual λ Absorbance 

detector (intern DruQuaR nummer: QR-275E) (Waters, Zellik, België). 

 De absorbantie van stalen werd gemeten met een Ultraspec 4000 UV/VIS 

spectrofotometer (intern DruQuaR nummer: QR-185) (Pharmacia Biotech, Cambridge, 

Engeland). 

 UPLC analysen werden uitgevoerd met een Waters Acquity UPLC (intern DruQuaR 

nummer: QR-410B) uitgerust met een Waters Photo Diode Array detector (intern 

DruQuaR nummer: QR-410D) en een Waters Bio Acquity UPLC H Class QSM (intern 

DruQuaR nummer: QR-411) uitgerust met een Waters Triple Quad MS detector model 

Xevo TQ-S (intern DruQuaR nummer: QR-378) (Waters, Zellik, België). 

 De pH van oplossingen werd gemeten met een S20 SevenEasy pH-meter (intern 

DruQuaR nummer: QR-333) (Mettler-Toledo, Zaventem, België). 

 Incubatie van stalen gebeurde in een Thermomixer comfort (intern DruQuaR nummer: 

QR-360) (Voor ’t Labo, Eeklo, België), een Thermomixer comfort (intern DruQuaR 

nummer: QR-412) (Fisher Scientific, Aalst, België) en een Thermoscientific max Q4000 

incubator (intern DruQuaR nummer: QR-364) (Fisher Scientific, Aalst, België). 

 De huid werd gesneden met behulp van een PADGETT Model B elektrische 

dermatoom, ingesteld op 0,51 mm (intern DruQuaR nummer: QR-284) (Integra, 

Vilvoorde, België). 

 De impedantie van de huid werd gemeten met een Tinsley LCR Databridge Model 6401 

toestel (intern DruQuaR nummer: QR-349) (H. Tinsley & Co Ltd, Croydon, Engeland). 

 Het dermaal gedrag werd nagegaan met behulp van Franz diffusiecellen (intern 

DruQuaR nummer: QR-247, QR-248 en QR-249) (Logan Instruments, Somerset, VS). 

 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de gebruikte materialen en reagentia met leverancier, 

productcode en lotnummer.  
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3.2. EXPERIMENTEEL 

3.2.1. Isolatie en opzuivering 

3.2.1.1. Bereiding van de stalen 

a) Spilanthes acmella extract  

Oplossing 1: Van een 30% (m/m) spilanthol in EtOH extract (Jambu oleoresin inc.) werd 422 

µl gepipetteerd in een maatkolf van 10,0 ml. Vervolgens werd aangelengd tot de maatstreep 

met 30:70 (V/V) H2O/EtOH. Zo werd een concentratie van 1% (m/V) bekomen. Deze 

oplossing werd overgebracht in een HPLC vial voor analyse.  

Oplossing 2: Voor de bereiding van een 0,01% (m/V) spilanthol oplossing werd 200 µl van de 

1% (m/V) spilanthol oplossing gepipetteerd in een maatkolf van 20,0 ml. Vervolgens werd 

aangelengd tot de maatstreep met 30:70 (V/V) H2O/EtOH. 

b) Anacyclus pyrethrum extract 

Oplossing 1: 188,1 mg Anacyclus pyrethrum droog extract werd afgewogen in een maatkolf 

van 10,0 ml en aangelengd met acetonitrile tot de maatstreep. Daarna werd de oplossing 1 

minuut gevortext, gedurende 2 uur in het sonificatiebad geplaatst en 15 minuten 

gecentrifugeerd bij 3220 g (T=22°C). 5,0 ml supernatant werd gepipetteerd in een maatkolf 

van 10,0 ml en aangelengd met water tot een finaal volume van 10,0 ml. Deze oplossing 

werd opnieuw gecentrifugeerd gedurende 15 minuten bij 3220 g (T=22°C). Vervolgens werd 

het supernatant over een HPLC filter (0,45 µm) in een vial gebracht voor analyse. 

Oplossing 2: Dezelfde handeling werd herhaald zoals bij oplossing 1 voor het bereiden van 

een 10 maal meer geconcentreerd Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN. 

Hierbij werd 1,91 g extract afgewogen. 

 

3.2.1.2. Quality control N-alkylamide profilering via HPLC-UV 

Het N-alkylamide profiel van beide extracten werd nogmaals bepaald via de eerder 

gepubliceerde HPLC-UV methode van Boonen et al. (2010a, 2012b). Hiervoor werd 25 µl van 

het Spilanthes acmella extract (zie 3.2.1.1a, oplossing 2) en 25 µl van het Anacyclus 

pyrethrum extract geïnjecteerd (zie 3.2.1.1b, oplossing 1). Tabel 3.1 geeft een overzicht van 

de chromatografische condities. 
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Tabel 3.1: Analytische parameters voor N-alkylamide profilering via HPLC-UV (166 min). 

Parameter Specificatie 

Kolom Prevail C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) 

Mobiele fase 
Solvent A: 1% azijnzuur in H2O 

Solvent B: acetonitrile 

Gradiënt 

Tijd (min) 
Solventsamenstelling 

%A %B 

0 80 20 

150 10 90 

151 80 20 

166 80 20 

Debiet 1,0 ml/min 

Injectievolume 25 µl 

Analysetijd 166 min 

UV detectie 237 nm (Spilanthes acmella) en 258 nm (Anacyclus pyrethrum) 

 

Aangezien we enkel geïnteresseerd zijn in de spilanthol en pellitorine fracties, mogen de 

componenten voor en na de retentietijden van spilanthol en pellitorine sneller elueren. 

Daarom werd voor verdere “Quality control” (QC) analysen de methode uit Tabel 3.1 

ingekort in analysetijd. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de aangepaste chromatografische 

condities. 

 

Tabel 3.2: Overzicht gradiënt HPLC-UV methode met kortere analysetijd voor verdere QC analysen. 

Parameter Spilanthes acmella Anacyclus pyrethrum 

Kolom Prevail C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) Prevail C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) 

Mobiele fase 
Solvent A: 1% azijnzuur in H2O 

Solvent B: acetonitrile 

Solvent A: 1% azijnzuur in H2O 

Solvent B: acetonitrile 

Gradiënt 

Tijd (min) 
Solventsamenstelling 

Tijd (min) 
Solventsamenstelling 

%A %B %A %B 

0 80 20 0 60 40 

85 40 60 5 50 50 

86 80 20 35 40 60 

101 80 20 

40 10 90 

41 60 40 

46 60 40 

Debiet 1,0 ml/min 1,0 ml/min 

Injectievolume 25 µl 25 µl 

Analysetijd 101 min 46 min 

UV detectie 237 nm 258 nm 
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3.2.1.3. Optimalisatie van de HPLC methode met analytische kolommen 

De meest gebruikte analytische techniek voor scheiding, fractionatie en isolatie van 

bepaalde componenten uit mengsels is vloeistofchromatografie. In deze masterproef wordt 

meer specifiek gebruik gemaakt van RP-HPLC. Hierbij wordt het staal na injectie in het 

chromatografisch systeem onder hoge druk via de vloeibare mobiele fase langs de vaste 

stationaire fase geleid. De opgeloste substanties verdelen zich over beide fasen. Naargelang 

hun interactie met de stationaire fase bewegen de staalcomponenten met een verschillende 

snelheid doorheen de kolom en elueren ze op een verschillend tijdstip. Hierdoor worden de 

componenten van elkaar gescheiden. Bij “Reversed Phase” is de stationaire fase apolair en 

de mobiele fase polair. In deze masterproef wordt een C18 kolom gebruikt. Hierbij bestaat de 

stationaire fase uit silica, gemodificeerd met octadecylgroepen, waardoor de kolom zeer 

apolair is. Aangezien spilanthol en pellitorine een Alog P hebben van respectievelijk 3,39 en 

3,65 en dus eerder apolair zijn, vertonen ze sterke interactie met de C18 kolom. 

In het verleden werd reeds een methode ontwikkeld voor de identificatie en 

kwantificatie van spilanthol met een Symmetry C18 analytische kolom. Omwille van de korte 

analysetijd werden beide extracten eerst geanalyseerd met deze kolom. Vervolgens werd de 

methode voor de isolatie van spilanthol en pellitorine verder geoptimaliseerd met een Vydac 

C18 analytische kolom, aangezien deze kolom dezelfde pakking heeft als de beschikbare 

semi-preparatieve kolom in het laboratorium. Hierbij werd de kolom overladen door eerst 

het injectievolume op te drijven en vervolgens de staalconcentratie. Daarnaast werd de 

optimale samenstelling van mobiele fase bepaald om een goede scheiding te bekomen. 

Tussentijdse QC analysen van opgevangen fracties werden uitgevoerd via de ingekorte 

gradiënt HPLC-UV methode met de Prevail C18 kolom (zie 3.2.1.2, Tabel 3.2). 

 
Symmetry C18 analytische kolom 

a) Spilanthol 

In een eerste experiment werd de 0,01% (m/V) spilanthol oplossing (zie 3.2.1.1a, 

oplossing 2) geïnjecteerd met stijgende injectievolumes gaande van 10 µl tot maximaal 70 µl. 

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de chromatografische parameters. 
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Om een hogere opbrengst spilanthol te bekomen, werd vervolgens 70 µl van de 1% 

(m/V) spilanthol oplossing (zie 3.2.1.1a, oplossing 1) geïnjecteerd. Hierbij werden de 

spilanthol en homospilanthol fracties opgevangen en geanalyseerd via de ingekorte gradiënt 

HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2, Tabel 3.2) met de Prevail C18 kolom ter bevestiging van hun 

identiteit. 

Aangezien het  geïsoleerde spilanthol uiteindelijk zal bewaard worden onder droge 

omstandigheden werden hier reeds verschillende droogdamp methoden uitgetest. De 

spilanthol fractie werd 14 maal opgevangen in Eppendorf tubes en daarna samengevoegd. 

1,0 ml van de spilanthol fractie werd drooggedampt op 3 verschillende manieren: 

 onder stikstof gedurende 4 uren 

 met een Speedvac bij 45°C en vacuüm gedurende 4 uren 

 met een C18 “solid-phase extraction” (SPE) kolom: de kolom werd eerst gespoeld 

met H2O en vervolgens met methanol. Daarna werd de spilanthol fractie op de kolom 

gebracht en werd de kolom gespoeld met 10% methanol in H2O. Vervolgens werd 

ethanol op de kolom gebracht waardoor spilanthol elueerde. Deze oplossing werd 

daarna drooggedampt onder stikstof. 

Na droogdampen werd elk residu opgelost in 1,0 ml 50:50 (V/V) ACN/H2O. De oplossing 

werd gevortext gedurende 1 minuut en gecentrifugeerd gedurende 3 minuten bij 20000 g 

(T=22°C). Elk supernatant werd overgebracht in een vial voor HPLC analyse via de ingekorte 

gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2, Tabel 3.2) met de Prevail C18 kolom. 

 

b) Pellitorine 

Van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN (zie 3.2.1.1b, oplossing 1) 

werd 25 µl geïnjecteerd op de Symmetry C18 kolom. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de 

chromatografische parameters. De pellitorine fractie werd opgevangen en geanalyseerd via 

de gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2, Tabel 3.1) met de Prevail C18 kolom ter 

bevestiging van de identiteit. 
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Tabel 3.3: Overzicht HPLC parameters voor spilanthol en pellitorine met de Symmetry C18 kolom. 

Parameter Spilanthol Pellitorine 

Kolom 
Symmetry C18 

(75 mm x 4,6 mm, 3,5 µm) 
Symmetry C18 

(75 mm x 4,6 mm, 3,5 µm) 

Elutiemethode Isocratisch Isocratisch 

Mobiele fase 
30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 
30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 

Debiet 1,5 ml/min 1,5 ml/min 

Injectievolume 10 µl, 20 µl, 30 µl, 40 µl, 50 µl, 60 µl, 70 µl 25 µl 

Kolomtemperatuur 30 °C 30 °C 

Analysetijd 4 min 25 min 

Retentietijd ± 2 min ± 4 min 

UV detectie 237 nm 258 nm 

 

Vydac C18 analytische kolom 

a) Spilanthol 

In een eerste experiment werd 25 µl van de 0,01% (m/V) spilanthol oplossing (zie 

3.2.1.1a, oplossing 2) geïnjecteerd met mobiele fase 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur. Vervolgens werd de mobiele fase samenstelling gewijzigd naar 40:60 (V/V) 

H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur om een betere scheiding te bekomen. Door de mobiele fase 

sterkte te verminderen, zullen spilanthol en homospilanthol langer op de kolom 

weerhouden worden en zal de scheiding dus beter zijn. 

Nadat de optimale samenstelling van de mobiele fase om een goede scheiding te 

bekomen bepaald was, werd het injectievolume opgedreven in stappen van 25 µl tot 100 µl. 

Om een hogere opbrengst spilanthol te bekomen, werd vervolgens de concentratie 

opgedreven. Hiervoor werd 100 µl van de 1% (m/V) spilanthol oplossing (zie 3.2.1.1a, 

oplossing 1) geïnjecteerd.  

Aangezien de scheiding met de 1% (m/V) spilanthol oplossing en mobiele fase 40:60 

(V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur nog kon verbeteren, werd vervolgens 100 µl van de 1% 

(m/V) spilanthol oplossing met mobiele fase 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur en 

een analysetijd van 50 minuten geïnjecteerd. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de 

chromatografische parameters. 
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b) Pellitorine 

In een eerste experiment werd 25 µl van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 

H2O/ACN (zie 3.2.1.1b, oplossing 1) geïnjecteerd met mobiele fase 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 

0,1% mierenzuur. Vervolgens werd de mobiele fase samenstelling gewijzigd naar 40:60 (V/V) 

H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur om een betere scheiding te bekomen. Verschillende fracties 

van het Anacyclus pyrethrum extract werden opgevangen en hun identiteit werd bevestigd 

via de gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2, Tabel 3.2) met de Prevail C18 kolom. 

Uiteindelijk werd een goede scheiding bekomen met mobiele fase 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 

0,1% mierenzuur en een analysetijd van 70 minuten. 

Nadat de optimale samenstelling van de mobiele fase om een goede scheiding te 

bekomen bepaald was, werd het injectievolume opgedreven in stappen van 25 µl tot 100 µl. 

Om een hogere opbrengst pellitorine te bekomen, werd vervolgens de concentratie 

opgedreven. Hiervoor werd 100 µl van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 

H2O/ACN (zie 3.2.1.1b, oplossing 2) geïnjecteerd. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de 

chromatografische parameters. 

 

Tabel 3.4: Overzicht HPLC parameters voor spilanthol en pellitorine met de Vydac C18 analytische 
kolom. 

Parameter Spilanthol Pellitorine 

Kolom 
Analytische Vydac C18 

(250 mm x 4,6 mm, 5 µm) 
Analytische Vydac C18 

(250 mm x 4,6 mm, 5 µm) 

Elutiemethode Isocratisch Isocratisch 

Mobiele fase 
50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 
50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 

Debiet 1,5 ml/min 1,5 ml/min 

Injectievolume 100 µl 100 µl 

Kolomtemperatuur 30 °C 30 °C 

Analysetijd 50 min 70 min 

Retentietijd ± 16 min ± 40 min 

UV detectie 237 nm 258 nm 

 

De formules voor het berekenen van de capaciteitsfactor k’, de scheidingsfactor α, de 

resolutie Rs en het plaatgetal N, om de retentie, scheiding en kolomprestatie te beoordelen, 

worden weergegeven in Bijlage 2.  
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3.2.1.4.  “Upscaling” van analytische HPLC naar semi-preparatieve HPLC 

Nadat de methode geoptimaliseerd was met de Vydac C18 analytische kolom, kon het 

systeem “geupscaled” worden naar semi-preparatieve schaal. Hierbij werd een Vydac C18 

kolom met dezelfde pakking, maar een grotere diameter, een hoger debiet en 

injectievolume gebruikt. De kolomlengte en staalconcentratie werden behouden. 

Volgende formules werden gebruikt om de parameters van de analytische HPLC 

methode (subscript 1) om te zetten naar de parameters voor semi-preparatieve HPLC 

(subscript 2) (Huber, 2007): 

 


2

1 1
2

2 2

F r

F r
           (3.1) 


 

1 2
2 2

1 2

1

L

V V
x

x r x r C
          (3.2) 

waarin: r = straal kolom (mm) 

F = debiet kolom (ml/min) 

V = maximaal injectievolume kolom (µl) 

CL = verhouding lengtes van de kolommen 

 
Het debiet F2 voor de semi-preparatieve kolom kon berekend worden uit vergelijking 

(3.1) en het injectievolume V2 kon afgeleid worden uit vergelijking (3.2). Tabel 3.5 geeft een 

overzicht van de berekende parameters voor semi-preparatieve HPLC. Een gebruikte 

vuistregel is dat het injectievolume maximaal 10% van het doodvolume van de kolom mag 

bedragen om de chromatografische prestaties niet te veel in het gedrang te brengen. 

 
Tabel 3.5: Overzicht berekeningen van de “upscaling” naar de Vydac C18 semi-preparatieve kolom. 

Parameter Vydac C18 analytische kolom Vydac C18 semi-preparatieve kolom 

Kolom dimensies 250 x 4,6 mm, partikelgrootte 5 µm 250 x 10 mm, partikelgrootte 5 µm 

Straal r 2,3 mm 5 mm 

Maximaal injectievolume V 10% x 1,8 min x 1,5 ml/min = 270 µl 1,28 ml 

Debiet F 1,5 ml/min 7,1 ml/min 

 

Tabel 3.6 geeft een overzicht van de finaal gebruikte HPLC-UV methode voor de isolatie 

van spilanthol en pellitorine met de Vydac C18 semi-preparatieve kolom. 
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Aangezien een debiet van 7,1 ml/min te hoog was voor het HPLC toestel, werd het debiet 

ingesteld op 6 ml/min. Daarnaast werd een loop van 1,0 ml gebruikt in plaats van 1,28 ml. 

 
Tabel 3.6: Overzicht HPLC parameters voor spilanthol en pellitorine met de Vydac C18 semi-
preparatieve kolom. 

Parameter Spilanthol Pellitorine 

Kolom Vydac C18 (250 mm x 10 mm, 5 µm) Vydac C18 (250 mm x 10 mm, 5 µm) 

Elutiemethode Isocratisch Isocratisch 

Mobiele fase 
50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 
50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 

Debiet 6 ml/min 6 ml/min 

Injectievolume 1,0 ml 1,0 ml 

Analysetijd 50 min 100 min 

Retentietijd ± 18 min ± 52 min 

UV detectie 237 nm 258 nm 

 

3.2.1.5. Fractionatie 

De fracties werden meerdere keren opgevangen in Falcon tubes van 50 ml. Van het 

Spilanthes acmella extract werden volgende fracties (zie Bijlage 26) opgevangen: 

- fractie 1 (spilanthol): 16 min – 23 min 

- fractie 2 (homospilanthol): 31 min – 38 min 

Beide fracties werden 14 maal opgevangen gespreid over 2 dagen, resulterend in 2 loten. 

Van het Anacyclus pyrethrum extract werden volgende fracties (zie Bijlage 29) opgevangen: 

- fractie 1 (pellitorine): 49 min – 56,5 min 

- fractie 2 (anacycline): 72,5 min – 81,5 min 

Beide fracties werden 9 maal opgevangen gespreid over 4 dagen, resulterend in 2 loten. 

De identiteit van de verschillende fracties werd onmiddellijk na opvangen bevestigd via de 

ingekorte gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2, Tabel 3.2). 

 

3.2.1.6. Solventverwijdering 

De verschillende fracties werden vervolgens drooggedampt met behulp van een 

rotavapor gedurende 2 uur bij 25°C. Dit toestel bestaat uit een ronddraaiende kolf in een 

verwarmd waterbad. In de kolf bevindt zich de oplossing die moet drooggedampt worden. 

Een vacuümpomp zorgt voor een verlaagde druk waardoor het kookpunt van het 
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oplosmiddel verlaagd wordt. Dit bevordert de verdamping van het oplosmiddel. Het 

verdampte oplosmiddel gaat vervolgens via een koeler, waardoor het condenseert, naar een 

opvangkolf. 

Om de opbrengst van de verschillende componenten te bepalen, werden de 

drooggedampte fracties overgebracht in kleinere maatkolven van 25 ml. Deze maatkolven 

werden eerst in een oven geplaatst bij 80°C gedurende 7 uur en daarna in een exsiccator. Na 

24 uur werden de maatkolven leeg gewogen. Vervolgens werd methanol toegevoegd aan de 

drooggedampte fracties en elke oplossing werd kwantitatief overgebracht in de kleinere 

maatkolf van 25 ml. Daarna werden de verschillende oplossingen drooggedampt onder 

stikstof gedurende 5 uur en in een exsiccator geplaatst. Na 24 uur werden de maatkolven 

opnieuw gewogen. 

Vervolgens werden de drooggedampte fracties verdeeld in vials/epjes van 2 ml. De vials 

en epjes werden eerst leeg gewogen. Daarna werd 20,0 ml methanol toegevoegd aan de 

spilanthol fractie en pellitorine fractie en de oplossing werd gevortext gedurende 1 minuut. 

De 20,0 ml oplossing werd verdeeld over de verschillende vials en epjes zodat elke vial en 

epje ongeveer 2 à 2,5 mg spilanthol en 0,25 mg pellitorine bevatte. Aan de homospilanthol 

fractie werd 2 ml methanol toegevoegd en de oplossing werd overgebracht in een vial. 

Vervolgens werden de vials drooggedampt onder stikstof en de epjes in de Speedvac bij 45°C 

(vacuüm) gedurende 1 uur. Na 24 uur werden de vials en epjes opnieuw gewogen. 

De spilanthol en homospilanthol fracties werden eveneens gevriesdroogd. Hierbij wordt 

het solvent verwijderd door het eerst te bevriezen en vervolgens sublimeert het solvent in 

vacuüm van de vaste fase naar de gasfase. 

 

3.2.1.7. Kwantificatie pellitorine 

Aangezien de concentratie pellitorine in het Anacyclus pyrethrum niet gekend was, werd 

de hoeveelheid pellitorine aanwezig in de verschillende vials en epjes eveneens bepaald via 

UV-spectrofotometrie ter bevestiging van de opbrengst bepaald via weging. Vervolgens 

werd de concentratie pellitorine in het Anacyclus pyrethrum extract bepaald via HPLC-UV 

door vergelijking van de piekoppervlakte met de piekoppervlakte van het opgezuiverd 

pellitorine. 



22 
 

a) Kwantificatie van het opgezuiverd pellitorine via UV-VIS spectrofotometrie 

2,0 ml ethanol werd toegevoegd aan 1 vial opgezuiverd pellitorine en kwantitatief 

overgebracht in een maatkolf van 25,0 ml. De vial werd verschillende keren gespoeld met 

ethanol. Vervolgens werd aangelengd tot de maatstreep met ethanol. De absorbantie bij 258 

nm werd gemeten met behulp van UV-VIS spectrofotometrie. Als blanco werd absolute 

ethanol gebruikt.  

Volgende formule werd gebruikt om de concentratie te berekenen: 

Pellitorine concentratie (g/l) = 
1%
1

10
.cm

A
X

E MG
       (3.3) 

waarin: A = absorbantie bij 258 nm (met 1 cm cuvet) 

1%
1cmE = extinctiecoëfficiënt pellitorine = 1330 (Merck Index, 2001) 

MG = moleculair gewicht pellitorine = 223,35 g/mol (Merck Index, 2001) 

 

b) Kwantificatie van pellitorine in het Anacyclus pyrethrum extract 

Anacyclus pyrethrum extract: 198 mg Anacyclus pyrethrum extract werd afgewogen in een 

maatkolf van 10,0 ml en aangelengd met acetonitrile tot de maatstreep. Daarna werd de 

oplossing 1 minuut gevortext, gedurende 2 uur in het sonificatiebad geplaatst en 15 minuten 

gecentrifugeerd bij 3220 g (T=22°C). 5,0 ml supernatant werd gepipetteerd in een maatkolf 

van 10,0 ml en aangelengd met water tot een finaal volume van 10,0 ml. Deze oplossing 

werd opnieuw gecentrifugeerd gedurende 15 minuten bij 3220 g (T=22°C). Vervolgens werd 

het supernatant over een HPLC filter (0,45 µm) in een vial gebracht voor analyse. 

Opgezuiverd pellitorine: 1,0 ml van de pellitorine oplossing in ethanol (3.2.1.7a) werd 

gepipetteerd in een maatkolf van 5,0 ml en vervolgens aangelengd met 50:50 (V/V) H2O/ACN 

tot de maatstreep. Deze oplossing werd overgebracht in een HPLC vial voor analyse. 

Beide oplossingen werden geanalyseerd met de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode, 

beschreven in 3.2.1.2. De chromatografische parameters worden weergegeven in Tabel 3.2.  
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3.2.2. Kwaliteitscontrole van de opgezuiverde componenten 

3.2.2.1. Bereiding van de stalen 

Spilanthol: Aan 1 vial (na droogdampen met de rotavapor en onder stikstof) werd 1 ml 30:70 

(V/V) H2O/EtOH toegevoegd en overgebracht in een maatkolf van 5,0 ml. Vervolgens werd 

aangelengd met 30:70 (V/V) H2O/EtOH tot de maatstreep. 

Aan 1 flesje (na lyofilisatie) werd 2 ml 50:50 (V/V) H2O/ACN toegevoegd en overgebracht in 

een maatkolf van 5,0 ml. Vervolgens werd aangelengd met 50:50 (V/V) H2O/ACN tot de 

maatstreep. 

Pellitorine: Aan 1 vial werd 2 ml 50:50 (V/V) H2O/ACN toegevoegd en overgebracht in een 

maatkolf van 20,0 ml. Vervolgens werd aangelengd met 50:50 (V/V) H2O/ACN tot de 

maatstreep.  

 

3.2.2.2. Zuiverheidsbepaling via HPLC-UV profilering 

De stalen werden geanalyseerd met de ingekorte gradiënt HPLC-UV methoden voor 

spilanthol en pellitorine. De chromatografische parameters worden weergegeven in Tabel 

3.2 (zie 3.2.1.2). 

 

3.2.2.3. Identificatie via massaspectroscopie 

Als laatste stap werd een chemische karakterisatie uitgevoerd van de geïsoleerde N-

alkylamiden met behulp van HPLC gekoppeld aan massaspectroscopie. Massaspectroscopie 

wordt vaak gebruikt voor structuuropheldering of –bevestiging. Deze techniek is gebaseerd 

op de vorming van positieve of negatieve ionen in een ionisatieproces. De moleculen 

worden geïoniseerd met een zachte ionisatietechniek nl. “Electrospray” ionisatie (ESI). 

Hierdoor wordt de fragmentatie tot een minimum beperkt. De ionen worden vervolgens 

gescheiden volgens hun massa-over-ladingverhouding (m/z) via een massafilter. Daarna 

bereiken de ionen de detector waardoor een elektrisch signaal geproduceerd wordt dat 

evenredig is met het aantal invallende ionen. De m/z waarde wordt weergeven in de x-as 

van het massaspectrum en de relatieve hoeveelheid (in %) waarin elk soort ionen voorkomt 

in de y-as. De verschillende componenten kunnen geïdentificeerd worden a.d.h.v. de 

fragmentionen in de MS2 spectra. 
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De stalen werden geanalyseerd met de ingekorte gradiënt HPLC/ESI-MS methoden (zie 

3.2.1.2) voor spilanthol en pellitorine. Dezelfde HPLC parameters als in Tabel 3.2 werden 

gebruikt. De ESI-MS analytische parameters worden weergegeven in Tabel 3.7. 

 
Tabel 3.7: ESI-MS analytische parameters voor spilanthol en pellitorine. 

Parameter Spilanthol Pellitorine 

Scan range 100 – 300 m/z 100 – 400 m/z 

Capillary temperature 275 °C 275 °C 

Sheath gas pressure 90 arb 90 arb 

Spray voltage 4,5 kV 4,5 kV 

Capillary voltage 3 V 3 V 

Tube lens voltage -15 V -15 V 

 

3.2.3. Franz diffusiecel experiment 

3.2.3.1. Bereiden van de dosisoplossingen en referentieoplossingen 

a) 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing 

Al het opgezuiverd pellitorine werd samengevoegd in een flesje van 30 ml zodat een 

totale massa van 5,5 mg bekomen werd. 1 ml 30:70 (V/V) H2O/EtOH werd toegevoegd aan 

het flesje en kwantitatief overgebracht in een maatkolf van 5,0 ml. Het flesje werd 

verschillende keren gespoeld met 1 ml 30:70 (V/V) H2O/EtOH. Vervolgens werd aangelengd 

tot de maatstreep met hetzelfde solvent zodat een concentratie bekomen werd van 

ongeveer 0,1% (m/V). 

 

b) 0,1% (m/V) pellitorine in Anacyclus pyrethrum extract 

De pellitorine concentratie in het Anacyclus pyrethrum extract is 1,55% (m/m) (zie 

4.1.5). Om een 0,1% (m/V) oplossing te bekomen, werd 967,2 mg Anacyclus pyrethrum 

extract afgewogen in een maatkolf van 10,0 ml en aangelengd met ethanol tot de 

maatstreep. Daarna werd de oplossing 1 minuut gevortext, gedurende 2 uur in het 

sonificatiebad geplaatst en 15 minuten gecentrifugeerd bij 3220 g (T=22°C). 7,0 ml 

supernatant werd gepipetteerd in een maatkolf van 10,0 ml en aangelengd met water tot 

een finaal volume van 10,0 ml. Deze oplossing werd opnieuw gecentrifugeerd gedurende 15 

minuten bij 3220 g (T=22°C). Vervolgens werd het supernatant over een HPLC filter (0,45 

µm) gebracht. 
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c) Pellitorine referentie oplossingen 

Een 1/10 verdunning en 1/100 verdunning van de 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing 

werden bereid als referentieoplossingen. 500 µl van de 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing 

werd overgebracht in een 5,0 ml maatkolf en aangelengd tot de maatstreep met 30:70 (V/V) 

H2O/EtOH (1/10 verdunning). Vervolgens werd 500 µl van de 1/10 verdunning gepipetteerd 

in een 5,0 ml maatkolf en eveneens aangelengd tot de maatstreep met 30:70 (V/V) 

H2O/EtOH (1/100 verdunning). Beide referentieoplossingen werden overgebracht in HPLC 

vials voor analyse. 

 

d) Anacyclus pyrethrum referentie oplossing 

Een 1/10 verdunning van de 0,1% (m/V) pellitorine in Anacyclus pyrethrum extract 

dosisoplossing werd bereid als referentieoplossing. 500 µl van de 0,1% (m/V) pellitorine in 

Anacyclus pyrethrum extract dosisoplossing werd overgebracht in een 5,0 ml maatkolf en 

aangelengd tot de maatstreep met 30:70 (V/V) H2O/EtOH. De referentieoplossing werd 

overgebracht in een HPLC vial voor analyse. 

Aangezien pellitorine stabiel blijft in oplossing voor meerdere dagen, werden de 

referentieoplossingen slechts 1 maal bereid voor alle analysen. 

 

3.2.3.2. Kwantificatie van de dosisoplossingen 

a) 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing 

100 µl van de 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing werd overgebracht in een 20,0 ml 

maatkolf en aangelengd tot de maatstreep met absolute ethanol. De absorbantie bij 258 nm 

werd gemeten met behulp van UV-VIS spectrofotometrie. Als blanco werd absolute ethanol 

gebruikt. Vergelijking (3.3) werd gebruikt om de pellitorine concentratie te berekenen. 

 

b) 0,1% (m/V) pellitorine in Anacyclus pyrethrum extract 

Een hoeveelheid van de 1/10 verdunning van de 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing 

(3.2.3.1c) en een hoeveelheid van de 1/10 verdunning van de 0,1% (m/V) pellitorine in 

Anacyclus pyrethrum extract dosisoplossing (3.2.3.1d) werden overgebracht in HPLC vials. 

Beide oplossingen werden geanalyseerd via de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode, 
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beschreven in 3.2.1.2. De chromatografische parameters worden weergegeven in Tabel 3.2. 

De piekoppervlaktes van het opgezuiverd pellitorine en pellitorine aanwezig in het Anacyclus 

pyrethrum extract werden vervolgens vergeleken. 

 

3.2.3.3. Voorbereiding van de huid 

De humane huid werd geleverd door de afdeling plastische chirurgie van het Universitair 

Ziekenhuis te Gent volgens interne procedures. Volledige dikte menselijke huid van drie 

verschillende donoren werd bekomen na abdominale chirurgie. Onmiddellijk na isolatie 

werd het subcutaan vet verwijderd en werd de huid ingevroren bij -20°C. 

Voor de start van het huidexperiment werd de huid ontdooid en vervolgens gesneden 

met een elektrische dermatoom, ingesteld op 0,51 mm. Daarna werd de dikte van de 

verschillende huiddonoren gemeten met behulp van een schroefmicrometer. Hiervoor werd 

de huid tussen twee draagglaasjes met gekende dikte gebracht. De dikte werd op 

verschillende plaatsen gemeten om een goeie schatting te bekomen. Vervolgens werd de 

huid visueel geïnspecteerd op schade en in kleinere stukjes gesneden. Deze fragmenten 

werden daarna vastgeklemd tussen het donor- en receptorcompartiment van de statische 

Franz diffusiecellen met de epidermis naar boven gericht (Figuur 3.1). De beschikbare 

huidoppervlakte voor diffusie was 0,64 cm². 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.1: Schematische voorstelling van een Franz diffusiecel (FDC) 

(http://www.skin-care-forum.basf.com). 
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3.2.3.4. Aanbrengen van de dosisoplossingen 

Elke receptorkamer werd gevuld met 5 ml 0,01 M PBS (pH 7,4) als receptorvloeistof en 

geëquilibreerd gedurende 30 minuten. Vervolgens werd 500 µl receptorvloeistof in de 

donorkamer gebracht en werd de integriteit van de huid gecontroleerd door het meten van 

de impedantie. Huidfragmenten met een weerstand lager dan 10 kΩ werden vervangen door 

een nieuw stuk huid. De receptorvloeistof in de donorkamer werd daarna weer verwijderd. 

Vervolgens werd 500 µl van beide dosisoplossingen (zie 3.2.3.1) op de huid aangebracht. De 

pellitorine dosisoplossing werd aangebracht op de huid van 6 cellen (3 verschillende 

donoren) en aan eveneens 6 cellen (3 verschillende donoren) werd Anacyclus pyrethrum 

extract dosisoplossing aangebracht. Om verdamping van de dosisoplossingen tegen te gaan, 

werd het donorcompartiment afgedekt met parafilm. Met behulp van een omringende 

watermantel werd de temperatuur van de receptorvloeistof op 32°C (± 1°C) gehouden. 

 

3.2.3.5. Staalname en analyse 

Op verschillende tijdstippen, na respectievelijk 1u, 2u, 4u, 8u, 12u, 18u, 21u en 24u, 

werd 200 µl receptorvloeistof via de staalpoort uit de receptorkamer genomen. Deze stalen 

werden direct overgebracht in HPLC vials met insert. Onmiddellijk na de staalname werd 200 

µl verse receptorvloeistof toegevoegd aan de receptorkamer. De stalen van de opgezuiverde 

pellitorine dosisoplossing en de stalen van de Anacyclus pyrethrum dosisoplossing werden 

respectievelijk in het HPLC staalcompartiment en in het gekoeld (5°C ± 3°C) UPLC 

staalcompartiment geplaatst. Beide stalen werden binnen de 24 uur geanalyseerd. De 

chromatografische parameters voor HPLC en UPLC analyse van de FDC stalen worden 

weergegeven in Bijlage 3. 

 

3.2.3.6. Massabalans 

Na 24 uur werd de resterende hoeveelheid pellitorine in de dosisoplossing bepaald. 

Hiervoor werd onmiddellijk nadat het laatste staal genomen werd, de resterende 

dosisoplossing verwijderd. De epidermale zijde van de huid werd eerst met een droog 

katoenen watje drooggewreven, vervolgens met een watje gedrenkt in ethanol en daarna 

opnieuw met een droog watje. Alle wattenpropjes werden samengebracht in een maatkolf 
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van 50,0 ml en 25 ml 30:70 (V/V) H2O/MeOH werd toegevoegd. Alle kolven werden 

overnacht geïncubeerd bij 40°C en geschud bij 150 rpm. Daarna werden de maatkolven 

aangelengd tot 50,0 ml met 30:70 (V/V) H2O/MeOH. Een hoeveelheid van elke oplossing 

werd overgebracht in een HPLC vial en geanalyseerd via HPLC en UPLC (zie Bijlage 3). 

Nadat de resterende dosisoplossingen verwijderd waren, werd 400 µl PBS in de 

donorkamer gebracht en werd de weerstand opnieuw gemeten. Om de hoeveelheid 

pellitorine in de huid te bepalen, werd pellitorine uit de huid geëxtraheerd. Hiervoor werd 

de blootgestelde huidoppervlakte zo accuraat mogelijk uitgesneden met behulp van een 

scalpel. De epidermis en dermis werden van elkaar gescheiden met behulp van een pincet en 

overgebracht in een Eppendorf buisje. Vervolgens werd aan alle buisjes 1,0 ml MeOH 

toegevoegd. Het geheel werd daarna overnacht geïncubeerd bij kamertemperatuur en 

geschud bij 750 rpm. Na centrifugatie gedurende 10 minuten bij 14000 rpm, werd 200 µl van 

het heldere supernatant overgebracht in HPLC vials met insert en geanalyseerd via HPLC en 

UPLC (zie Bijlage 3). 

 

3.2.3.7. Gegevensverwerking 

De cumulatieve hoeveelheid pellitorine in de receptorvloeistof kon berekend worden 

met volgende formule: 

 
1

1

( )
n

t n w i
i

Q C V V C




               (3.4) 

 
waarin: Qt = cumulatieve hoeveelheid pellitorine in receptorvloeistof (RV) (µg) 

Cn = concentratie pellitorine in RV bij corresponderende tijdspunt (µg/ml) 

V = volume receptorcompartiment (ml) 

Vw = volume genomen uit het receptorcompartiment (ml) 

Ci = concentratie pellitorine in RV bij tijdspunt i (µg/ml) 

 

De individuele cumulatieve hoeveelheden (µg) werden uitgezet in functie van de tijd 

(uur). Vervolgens werd een lineaire regressie op de 5 laatste tijdspunten (8u, 12u, 18u, 21u 

en 24u) uitgevoerd. Cellen met een positief intercept werden weggelaten voor verdere 

berekeningen. 
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Secundaire transdermale parameters (de steady state flux Jss, Q1d en de lag tijd tlag) 

konden rechtstreeks afgeleid worden uit de experimentele data. Uit deze secundaire 

transdermale parameters konden een aantal primaire transdermale parameters (Kp, Dm en 

Km) berekend worden (ECETOC, 1993; Jones et al., 2004). 

 

 Jss  = 
0,64

rico
            (3.5) 

 waarin: Jss = de steady state flux (µg/cm².u) 

rico = richtingscoëfficiënt van het lineair deel van de regressiecurve (µg/u) 

0,64 = blootgestelde huidoppervlakte (cm²) 

 

 tlag  = 
intercept

rico


           (3.6) 

 waarin: tlag = de lag tijd (u) 

 

 Kp  = ss

d

J

C
            (3.7) 

 waarin: Kp = permeabiliteitscoëfficiënt (cm/u) 

 Cd = concentratie van de dosisoplossing (µg/ml) 

 

 Dm  = 
²

6. lag

d

t
            (3.8) 

 waarin: Dm = diffusiecoëfficiënt (cm²/u) 

 d = gemeten huiddikte (cm) 

     

 Km  = 
.p

m

K d

D
            (3.9) 

 waarin: Km = partitiecoëfficiënt 

 

De volgende formule werd gebruikt om de steady state plasmaconcentratie te berekenen: 

 

,

. .p dtop
pl ss

A K C
C

Cl
          (3.10) 

 waarin: ,
top
pl ssC  = steady state plasmaconcentratie na topicale applicatie (ng/ml) 

 A = huidoppervlakte (cm²) 

 Cl = plasmaklaring (l/u) 
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3.2.3.8. UPLC-MS analyse en bepaling van de verhouding pellitorine/anacycline 

Om te bevestigen dat pellitorine en anacycline uit het Anacyclus pyrethrum extract niet 

gescheiden waren met de snellere UPLC-UV methode gebruikt in het FDC experiment (zie 

3.2.3.5 en Bijlage 3), werd de Anacyclus pyrethrum referentieoplossing en 1 staal van het 

FDC experiment van het laatste tijdspunt (24 uur) geanalyseerd via UPLC-MS. Hiervoor werd 

10 µl van de 1/10 verdunning van de 0,1% (m/V) pellitorine in Anacyclus pyrethrum extract 

dosisoplossing overgebracht in een 1,0 ml maatkolf en aangelengd tot de maatstreep met 

30:70 (V/V) H2O/EtOH. De oplossing werd overgebracht in een HPLC vial voor analyse. 

Dezelfde UPLC parameters als in Bijlage 3 werden gebruikt. De MS condities worden 

weergegeven in Tabel 3.8. 

Om de verhouding pellitorine/anacycline in de FDC stalen te bepalen, werden een 

aantal stalen van het Anacyclus pyrethrum extract dat doorheen de huid gepenetreerd is, 

geanalyseerd via UPLC-MS. Dezelfde UPLC parameters als in Bijlage 3 werden gebruikt. De 

MS condities worden weergegeven in Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8: MS parameters voor het Anacyclus pyrethrum extract. 

Parameter Anacyclus pyrethrum extract 

Scan range  200-340 m/z 

Capillary voltage (kV) 1,04 

Cone voltage (V) 50 

Source offset (V) 60 

Desolvation gas flow (L/u) 200 

Desolvation temperature (°C) 150 

Cone gas flow (L/u) 150 

Nebuliser (bar) 7,0 

Ionization mode ESI + 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. ISOLATIE EN OPZUIVERING 

4.1.1. N-alkylamide profilering via HPLC-UV 

Het N-alkylamide profiel van Spilanthes acmella extract wordt weergegeven in Bijlage 4. 

Bijlage 5 geeft het N-alkylamide profiel van Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 

H2O/ACN weer. Dit patroon is zeer gelijkaardig aan het N-alkylamide profiel van het 

ethanolisch Anacyclus pyrethrum extract gepubliceerd door Boonen et al. (2012b). 

Pellitorine (tR = 73,9 min) is eveneens het meest voorkomende N-alkylamide, maar 

anacycline (tR = 76,5 min) is niet het tweede meest voorkomende N-alkylamide, in 

tegenstelling tot eerder gepubliceerd (Boonen et al., 2012b). 

In Bijlagen 6 en 7 worden respectievelijk het N-alkylamide profiel van Spilanthes acmella 

extract en Anacyclus pyrethrum extract met de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode (zie 

3.2.1.2.) weergegeven. Deze patronen zijn zeer gelijkaardig aan de profielen in Bijlagen 4 en 

5. Omwille van de kortere analysetijd kan deze methode gebruikt worden voor verdere QC 

analysen van opgevangen fracties. 

 

4.1.2. Optimalisatie van de HPLC methode met analytische kolommen 

4.1.2.1. Spilanthes acmella 

Symmetry C18 analytische kolom 

De HPLC chromatogrammen van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met 

toenemende injectievolumes op de Symmetry C18 kolom worden weergegeven in Bijlage 8. 

Er zijn 2 pieken aanwezig in de chromatogrammen. De eerste piek is spilanthol (tR = 2,3 min) 

en de tweede piek is homospilanthol (tR = 3,1 min). Beide pieken zijn basislijn gescheiden. 

Om een hogere opbrengst spilanthol te bekomen werd de concentratie 100 maal 

verhoogd. Bijlage 9 illustreert het chromatogram van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) 

H2O/EtOH met een injectievolume van 70 µl. Piek 2 is spilanthol en piek 4 is homospilanthol. 

Om dit te bevestigen werden de 4 fracties, weergegeven in Bijlage 9, opgevangen en 

geanalyseerd via de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode met de Prevail C18 kolom. 
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Bijlage 10 geeft de chromatogrammen weer van de spilanthol fractie (piek 2 in Bijlage 9) 

en homospilanthol fractie (piek 4 in Bijlage 9) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) 

H2O/EtOH met de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2) op de Prevail C18 kolom. 

De retentietijden komen overeen met de retentietijden van spilanthol en homospilanthol in 

Bijlage 6. De identiteit van beide fracties is dus bevestigd. 

De chromatogrammen van de spilanthol fractie, drooggedampt onder stikstof, met een 

Speedvac en met een C18 SPE kolom, worden weergeven in Bijlage 11. Deze 

chromatogrammen zijn zeer gelijkaardig aan het chromatogram van de niet-drooggedampte 

spilanthol fractie (Bijlage 10). Hieruit kunnen we besluiten dat er geen afbraak is opgetreden 

met de verschillende droogdamp methoden. Droogdampen met een Speedvac is de meest 

efficiënte en snelste methode. 

 

Vydac C18 analytische kolom 

Het chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac 

C18 analytische kolom, mobiele fase 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur en 

injectievolume 25 µl wordt weergegeven in Bijlage 12. Dit patroon is zeer gelijkaardig aan 

het chromatogram bekomen met de Symmetry C18 kolom (Bijlage 8). Enkel de retentietijden 

zijn wat opgeschoven met de Vydac C18 analytische kolom aangezien deze kolom langer is. 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de berekende parameters (a.d.h.v. de vergelijkingen in 

Bijlage 2) om de scheiding te evalueren. Hieruit kunnen we besluiten dat de scheiding tussen 

spilanthol (piek 1) en homospilanthol (piek 2) in het chromatogram in Bijlage 12 nog kan 

verbeteren. 

 

Tabel 4.1: Overzicht chromatografische karakteristieken van het chromatogram in Bijlage 12. 

Parameter Piek 1 (spilanthol) Piek 2 (homospilanthol) Optimale conditie 

Retentietijd tR (min) 3,4 4,0 - 

Doodretentietijd t0 (min) 1,8 1,8 - 

Capaciteitsfactor k’ 0,89 1,2 tussen 2 en 10 

Scheidingsfactor α 1,4 tussen 1,5 en 3 

Resolutie Rs 0,8 groter dan 2 

Plaatgetal N 3620 2216 groter dan 2000 
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In Bijlage 13 wordt het chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) 

H2O/EtOH met de Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur en injectievolume 25 µl weergegeven. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de 

berekende parameters (a.d.h.v. de vergelijkingen in Bijlage 2) om de scheiding te evalueren. 

Hieruit kunnen we besluiten dat de scheiding tussen spilanthol (piek 1) en homospilanthol 

(piek 2) duidelijk beter is met 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur als mobiele fase in 

vergelijking met 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur. 

 

Tabel 4.2: Overzicht chromatografische karakteristieken van het chromatogram in Bijlage 13. 

Parameter Piek 1 (spilanthol) Piek 2 (homospilanthol) Optimale conditie 

Retentietijd tR (min) 6,1 8,6 - 

Capaciteitsfactor k’ 2,4 3,8 tussen 2 en 10 

Scheidingsfactor α 1,6 tussen 1,5 en 3 

Resolutie Rs 6,0 groter dan 2 

Plaatgetal N 2892 2561 groter dan 2000 

 

De chromatogrammen van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met 

toenemende injectievolumes op de Vydac C18 analytische kolom worden weergegeven in 

Bijlage 14. Hieruit kunnen we besluiten dat de scheiding behouden blijft bij hogere 

injectievolumes. 

Om een hogere opbrengst van spilanthol te bekomen werd vervolgens de concentratie 

opgedreven. Het chromatogram van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de 

Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur en 

injectievolume 100 µl wordt weergegeven in Bijlage 15. Bij hogere concentratie zijn 

spilanthol en homospilanthol niet meer basislijn gescheiden. 

In Bijlage 16 wordt het chromatogram van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH 

met de Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur en injectievolume 100 µl weergegeven. Met deze mobiele fase zijn spilanthol en 

homospilanthol wel basislijn gescheiden. De optimalisatie met de analytische kolom is dus 

volbracht. 
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4.1.2.2. Anacyclus pyrethrum 

Symmetry C18 analytische kolom 

Bijlage 17 geeft het chromatogram weer van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 

(V/V) H2O/ACN met de Symmetry C18 kolom, mobiele fase 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur en injectievolume 25 µl. De piek bij een retentietijd van 4 minuten is de grootste 

piek en is dus waarschijnlijk pellitorine. Aangezien andere componenten kunnen elueren op 

hetzelfde tijdstip, werd de fractie opgevangen en geanalyseerd via HPLC-UV met de Prevail 

C18 kolom. 

In Bijlage 18 wordt het chromatogram van de pellitorine fractie, geanalyseerd via de 

gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2, Tabel 3.1) met de Prevail C18 kolom weergegeven. 

Wanneer we dit chromatogram vergelijken met het N-alkylamide profiel van Anacyclus 

pyrethrum in Bijlage 5, kunnen we vaststellen dat er twee N-alkylamiden aanwezig zijn in de 

fractie: pellitorine (tR = 74,0 min) en anacycline (tR = 76,6 min). Dit geeft aan dat pellitorine 

en anacycline niet gescheiden zijn onder deze condities. 

 

Vydac C18 analytische kolom 

Bijlage 19 geeft het chromatogram weer van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 

(V/V) H2O/ACN met de Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 

0,1% mierenzuur en injectievolume 25 µl. Dit patroon is zeer gelijkaardig aan het 

chromatogram bekomen met de Symmetry C18 kolom (Bijlage 17). Enkel de retentietijden 

zijn wat opgeschoven met de Vydac C18 analytische kolom aangezien deze kolom langer is. 

Pellitorine en anacycline elueren bij een retentietijd van 5 minuten en zijn dus ook niet 

gescheiden met de Vydac C18 kolom onder dezelfde condities als bij de Symmetry C18 kolom. 

Het chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de 

Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur en 

injectievolume 25 µl wordt weergegeven in Bijlage 20. De scheiding tussen de verschillende 

pieken is verbeterd met deze mobiele fase. Piek 1 zou pellitorine kunnen zijn en piek 2 

anacycline. Om dit te bevestigen, werden beide fracties opgevangen en geanalyseerd via 

HPLC-UV met de Prevail C18 kolom. 
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Tabel 4.3 geeft een overzicht van de berekende parameters (a.d.h.v. de vergelijkingen in 

Bijlage 2) om de scheiding te evalueren. Hieruit kunnen we besluiten dat de scheiding tussen 

pellitorine (piek 1) en anacycline (piek 2) nog kan verbeteren. 

 

Tabel 4.3: Overzicht chromatografische karakteristieken van het chromatogram in Bijlage 20. 

Parameter Piek 1 (pellitorine) Piek 2 (anacycline) Optimale conditie 

Retentietijd tR (min) 11,7 13,4 - 

Capaciteitsfactor k’ 5,5 6,4 tussen 2 en 10 

Scheidingsfactor α 1,2 tussen 1,5 en 3 

Resolutie Rs 1,9 groter dan 2 

Plaatgetal N 5724 3349 groter dan 2000 

 

In Bijlage 21 wordt het chromatogram weergegeven van de opgevangen pellitorine 

fractie (piek 1 in Bijlage 20), geanalyseerd via de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode (zie 

3.2.1.2) met de Prevail C18 kolom. De component met een retentietijd van 25,0 minuten is 

pellitorine want deze retentietijd komt overeen met de retentietijd van pellitorine in het N-

alkylamide profiel in Bijlage 7. Er is een klein piekje aanwezig bij een retentietijd van 23,5 

minuten, maar de zuiverheid van pellitorine is nog steeds meer dan 90%. 

Bijlage 22 geeft het chromatogram weer van de opgevangen anacycline fractie (piek 2 in 

Bijlage 20), geanalyseerd via de ingekorte gradiënt HPLC-UV methode (zie 3.2.1.2) met de 

Prevail C18 kolom. De retentietijd komt overeen met de retentietijd van anacycline in het 

chromatogram in Bijlage 7. We kunnen dus besluiten dat piek 2 in het chromatogram in 

Bijlage 20 anacycline is. 

In Bijlage 23 wordt het chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 

(V/V) H2O/ACN met de Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 

0,1% mierenzuur en injectievolume 25 µl weergegeven. Tabel 4.4 geeft een overzicht van de 

berekende parameters (a.d.h.v. de vergelijkingen in Bijlage 2) om de scheiding te evalueren. 

Hieruit kunnen we besluiten dat de scheiding tussen pellitorine (piek 1) en anacycline (piek 

2) duidelijk verbeterd is met de mobiele fase 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur. 
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Tabel 4.4: Overzicht chromatografische karakteristieken van het chromatogram in Bijlage 23. 

Parameter Piek 1 (pellitorine) Piek 2 (anacycline) Optimale conditie 

Retentietijd tR (min) 41,0 57,6 - 

Capaciteitsfactor k’ 22 31 tussen 2 en 10 

Scheidingsfactor α 1,4 tussen 1,5 en 3 

Resolutie Rs 5,2 groter dan 2 

Plaatgetal N 5957 4252 groter dan 2000 

 

De chromatogrammen van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met 

toenemende injectievolumes op de Vydac C18 analytische kolom worden weergegeven in 

Bijlage 24. Hieruit kunnen we besluiten dat de scheiding behouden blijft bij hogere 

injectievolumes. 

Om een hogere opbrengst van pellitorine te bekomen werd de concentratie 

opgedreven. Het chromatogram van het 10 maal meer geconcentreerd Anacyclus pyrethrum 

extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac C18 analytische kolom, mobiele fase 50:50 

(V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur en injectievolume 100 µl wordt weergegeven in Bijlage 

25. Ook bij hogere concentratie blijft de scheiding tussen pellitorine en anacycline 

behouden. De optimalisatie met de analytische kolom is dus volbracht. 

 

4.1.3.  “Upscaling” van analytische HPLC naar semi-preparatieve HPLC 

4.1.3.1. Spilanthes acmella 

Het chromatogram van de 1% (m/V) spilanthol oplossing in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met 

de Vydac C18 semi-preparatieve kolom en mobiele fase 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur wordt weergegeven in Bijlage 26. Piek 1 is spilanthol en piek 2 is homospilanthol. 

Beide pieken zijn voldoende gescheiden om spilanthol te isoleren. 

Bijlage 27 geeft het HPLC chromatogram weer van de opgevangen spilanthol fractie 

(piek 1 in Bijlage 26) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH. De component met 

een retentietijd van 59,3 minuten is spilanthol want deze retentietijd komt overeen met de 

retentietijd van spilanthol in het N-alkylamide profiel in Bijlage 6. Er is een klein piekje 

aanwezig bij een retentietijd van 85,2 minuten, maar een zuiverheid van 99,9% voor de 

spilanthol fractie is duidelijk aanvaardbaar voor onze doeleinden. 
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In Bijlage 28 wordt het HPLC chromatogram weergegeven van de opgevangen 

homospilanthol fractie (piek 2 in Bijlage 26) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) 

H2O/EtOH. De component met een retentietijd van 68,0 minuten is homospilanthol want 

deze retentietijd komt overeen met de retentietijd van homospilanthol in het N-alkylamide 

profiel in Bijlage 6. Er is eveneens een klein piekje aanwezig bij de retentietijd van spilanthol 

(59,3 min). Aangezien dit piekje ook aanwezig is in het blanco staal (50:50 (V/V) H2O/MeOH), 

eveneens weergegeven in Bijlage 28, kunnen we besluiten dat spilanthol niet aanwezig is in 

de homospilanthol fractie. 

 

4.1.3.2. Anacyclus pyrethrum 

Bijlage 29 geeft het HPLC chromatogram weer van het Anacyclus pyrethrum extract in 

50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac C18 semi-preparatieve kolom en mobiele fase 50:50 

(V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur. Piek 1 is pellitorine en piek 2 is anacycline. Beide 

pieken zijn voldoende gescheiden om pellitorine te isoleren. 

In Bijlage 30 wordt het HPLC chromatogram van de opgevangen pellitorine fractie (piek 

1 in Bijlage 29) van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN weergegeven. 

De component met een retentietijd van 25,1 minuten is pellitorine aangezien deze 

retentietijd overeenkomt met de retentietijd van pellitorine in het N-alkylamide profiel in 

Bijlage 7. De piek bij een retentietijd van 17,6 minuten is een ander N-alkylamide, aangezien 

de retentietijd overeenkomt met een 4-hydroxyfenylethylamide in het N-alkylamide profiel 

in Bijlage 7. De structuur van deze component, weergegeven in Figuur 4.1, werd reeds 

eerder geïdentificeerd m.b.v. HPLC/ESI-MS door Boonen et al. (2012b). 

 

 

 

Deze structuur is zeer gelijkaardig aan de structuur van anacycline (zie Figuur 4.2). Ze 

bevatten allebei 2 driedubbele bindingen, alleen heeft het 4-hydroxyfenylethylamide (Alog P 

= 3,28) een fenolgroep op de aminefunctie waardoor deze component polairder is dan 

anacycline (Alog P = 4,25) en dus vroeger elueert. 

Figuur 4.1:  Structuur van het 4-hydroxyfenylethylamide 

(tetradeca-2E,4E-diene-8,10-diynoic acid 4-OH fenylethylamide) 
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Het 4-hydroxyfenylethylamide vertoont veel minder structurele gelijkenissen met 

pellitorine (Alog P = 3,65) (zie Figuur 4.3), maar beide N-alkylamiden hebben wel een 

gelijkaardige Alog P, waardoor ze op hetzelfde tijdstip elueren. De zuiverheid van de 

pellitorine fractie bedraagt 90,8%. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 31 geeft het HPLC chromatogram weer van de opgevangen anacycline fractie 

(piek 2 in Bijlage 29) van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN. De 

component met een retentietijd van 25,8 minuten is anacycline aangezien deze retentietijd 

overeenkomt met de retentietijd van anacycline in het N-alkylamide profiel in Bijlage 7. Er is 

een klein piekje aanwezig bij een retentietijd van 20,2 minuten, maar een zuiverheid van 

97,1% voor de anacycline fractie is duidelijk aanvaardbaar voor onze doeleinden. 

 

4.1.4. Opbrengst van de opgezuiverde componenten 

Aangezien een 1% (m/V) spilanthol oplossing gebruikt werd, is de maximale opbrengst 

spilanthol met een injectievolume van 1,0 ml 10 mg per run. De maximale opbrengst voor 1 

lot (7 runs) is dus 70 mg. De totale hoeveelheid spilanthol per lot is ongeveer 81,5 mg, wat 

meer is dan de berekende maximale opbrengst. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

de spilanthol concentratie in het Spilanthes acmella extract (Robertet) niet exact 30% (m/m) 

bedraagt. Beide loten homospilanthol bevatten ongeveer 5 mg homospilanthol. 

Op basis van weging bevat elke vial/epje gemiddeld 0,24 mg pellitorine en de opbrengst 

per run bedraagt ongeveer 0,6 mg. De hoeveelheid pellitorine in 1 vial werd eveneens 

bepaald via UV-VIS spectrofotometrie. De hoeveelheid pellitorine in 1 vial, berekend a.d.h.v. 

vergelijking (3.3), is 0,16 mg. Dit benadert de hoeveelheid bepaald door weging.  

Figuur 4.3:  Structuur van pellitorine (deca-2E,4E-dienoic acid isobutylamide) 

 

Figuur 4.2:  Structuur van anacycline 

(tetradeca-2E,4E-diene-8,10-diynoic acid isobutylamide) 
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4.1.5. Kwantificatie van pellitorine in het Anacyclus pyrethrum extract 

Het opgezuiverd pellitorine en het pellitorine aanwezig in het Anacyclus pyrethrum 

extract werden beiden geanalyseerd via HPLC-UV. De concentratie van het opgezuiverd 

pellitorine werd reeds bepaald via UV-VIS spectrofotometrie m.b.v. de extinctiecoëfficiënt. 

Door vergelijking van de piekoppervlaktes wordt een pellitorine concentratie in het 

Anacyclus pyrethrum extract van 1,55% (m/m) bekomen. 

 

4.2. KWALITEITSCONTROLE VAN DE OPGEZUIVERDE COMPONENTEN 

4.2.1. Zuiverheidsbepaling via HPLC-UV profilering 

a) Spilanthol 

Bijlage 32 geeft het HPLC chromatogram weer van het opgezuiverd spilanthol in 30:70 

(V/V) H2O/EtOH met de Prevail C18 kolom (na droogdampen met de rotavapor en onder 

stikstof). Er zijn meerdere pieken aanwezig in het chromatogram. De piek bij een retentietijd 

van 59,4 minuten is spilanthol, aangezien deze retentietijd overeenkomt met de retentietijd 

van spilanthol in het N-alkylamide profiel in Bijlage 6. De andere pieken zijn mogelijks 

afbraakproducten. De structuur van deze componenten werd opgehelderd via LC-MS. 

Spilanthol werd opnieuw geïsoleerd uit het Spilanthes acmella extract om de 

degradatiestap te bepalen. Na elke stap werd een staal genomen en geanalyseerd via HPLC-

UV. Hieruit bleek dat de afbraak grotendeels gebeurde tijdens het droogdampen onder 

stikstof. Daarom werd spilanthol nogmaals geïsoleerd en werd lyofilisatie als droogdamp 

methode toegepast. Na vriesdrogen werd opnieuw een kwaliteitscontrole uitgevoerd via 

HPLC-UV profilering. 

Figuur 4.4 geeft het HPLC chromatogram weer van het opgezuiverd spilanthol in 50:50 

(V/V) H2O/ACN met de Prevail C18 kolom (na lyofilisatie). De piek bij een retentietijd van 59,6 

minuten is spilanthol, aangezien deze retentietijd overeenkomt met de retentietijd van 

spilanthol in het N-alkylamide profiel in Bijlage 6. Aangezien geen andere pieken aanwezig 

zijn in het chromatogram, is er geen afbraak opgetreden tijdens de lyofilisatie.  
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Figuur 4.4: HPLC chromatogram van het opgezuiverd spilanthol in 50:50 (V/V) H2O/ACN, na 
lyofilisatie, met de Prevail C18 kolom. 

 

Tabel 4.5 geeft een overzicht van de resultaten van de zuiverheidsbepaling van het 

geïsoleerde spilanthol na lyofilisatie. De zuiverheid bedraagt 99,9 %. 

 

Tabel 4.5: Resultaten van de zuiverheidsbepaling van spilanthol (na lyofilisatie). 

Spilanthol lot Retentietijd tR (min) Piekoppervlakte 
% totale 

piekoppervlakte 

17/04/2013 
59,6 75145297 99,9 

85,3 75329 0,1 

 

b) Pellitorine 

Figuur 4.5 geeft het HPLC chromatogram weer van het opgezuiverd pellitorine in 50:50 

(V/V) H2O/ACN met de Prevail C18 kolom. Er zijn 3 pieken aanwezig in het chromatogram. De 

grootste piek is pellitorine. De piek bij een retentietijd van 18,0 minuten is 

hoogstwaarschijnlijk een tweede N-alkylamide, aangezien de retentietijd overeenkomt met 

een 4-hydroxyfenylethylamide in het N-alkylamide profiel in Bijlage 7. Om dit te bevestigen 

werd het staal geanalyseerd via LC-MS. 
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Figuur 4.5: HPLC chromatogram van het opgezuiverd pellitorine in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de 
Prevail C18 kolom. 

 

Tabel 4.6 geeft een overzicht van de resultaten van de zuiverheidsbepaling van het 

geïsoleerde pellitorine. De zuiverheid bedraagt 91,0 %. 

 

Tabel 4.6: Resultaten van de zuiverheidsbepaling van pellitorine. 

Pellitorine lot Retentietijd tR (min) Piekoppervlakte 
% totale 

piekoppervlakte 

28-29/03/2013 

18,0 128223 8,6 

24,7 6267 0,4 

25,6 1357667 91,0 

 

4.2.2. Identificatie via massaspectroscopie 

a) Spilanthol 

TIC, MS en MS2 spectra van het opgezuiverd spilanthol worden weergegeven in Bijlage 

33. Tabel 4.7 geeft een overzicht van de retentietijden, precursorionen en fragmentatie 

informatie van de belangrijkste pieken aanwezig in het chromatogram, weergegeven in 

Bijlage 32. 
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Tabel 4.7: LC-MS data van het opgezuiverd spilanthol. 

Piek Retentietijd tR (min) Precursorion (m/z) Productionen (m/z) Fragmentverlies 

1 13,5 254 163; 181; 236 -91; -73; -18 

2 14,7 256 220; 238 -36; -18 

3 21,4 252 161; 179; 234 -91; -73; -18 

4 63,0 222 81; 123 -141; -99 

 

Door vergelijking van de MS-data in Tabel 4.7 met de MS-data van de N-alkylamide 

profilering in het reeds gepubliceerde artikel van Boonen et al. (2010a), kan besloten 

worden dat de component bij een retentietijd van 63,0 minuten overeenkomt met 

spilanthol. De andere pieken zijn afbraakproducten, waarschijnlijk gevormd door reactie met 

zuurstof ter hoogte van de dubbele bindingen. Aangezien fragmentatie vaak optreedt rond 

de amidebinding, is het moeilijk om de structuren volledig op te helderen met enkel LC-MS. 

 

b) Pellitorine 

TIC, MS en MS2 spectra van het opgezuiverd pellitorine worden weergegeven in Bijlage 

34. Tabel 4.8 geeft een overzicht van de retentietijden, precursorionen en fragmentatie 

informatie van beide pieken aanwezig in het chromatogram (Figuur 4.5). 

 

Tabel 4.8: LC-MS data van het opgezuiverd pellitorine. 

Piek tR (min) 
Precursor-ion 

(m/z) 
Productionen 

(m/z) 
Fragmentverlies Identificatie 

1 19,6 336 
121; 129; 171; 

199; 216 
-215; -207; -165; 

-137; -120 
Tetradeca-2E,4E-diene-8,10-

diynoic acid 4-OH PEA 

2 27,4 224 133; 151; 168 -91; -73; -56 Deca-2E,4E-dienoic acid IBA 

 

Door vergelijking van de MS-data in Tabel 4.8 met de MS-data van de N-alkylamide 

profilering in het reeds gepubliceerde artikel van Boonen et al. (2012b), kan besloten 

worden dat de component bij een retentietijd van 19,6 minuten overeenkomt met het N-

alkylamide, tetradeca-2E,4E-diene-8,10-diynoic acid 4-OH fenylethylamide (Figuur 4.1). De 

component bij een retentietijd van 27,4 minuten is pellitorine. 
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4.3. DERMAAL GEDRAG VAN PELLITORINE (FDC EXPERIMENT) 

4.3.1. Concentratie pellitorine in de dosisoplossingen 

a) 0,1% (m/V) pellitorine dosisoplossing 

De concentratie pellitorine in de dosisoplossing werd bepaald via UV-VIS 

spectrofotometrie. De concentratie pellitorine in de dosisoplossing, berekend a.d.h.v. 

vergelijking (3.3), bedraagt 0,08% (m/V). Dit benadert de verwachte 0,1% (m/V). 

 

b) 0,1% (m/V) pellitorine in Anacyclus pyrethrum extract 

Tabel 4.9 geeft een overzicht van de retentietijden en piekoppervlaktes van pellitorine 

in beide dosisoplossingen. 

 

Tabel 4.9: Elutiedata van pellitorine in beide dosisoplossingen. 

Dosisoplossing tR (min) Piekoppervlakte Concentratie (% m/V) 

1/10 verdunning pellitorine dosisoplossing 25,4 14762408 0,008 

1/10 verdunning AP extract dosisoplossing 25,2 6271709 0,003 

 

Door vergelijking van de piekoppervlaktes in Tabel 4.9 wordt een pellitorine 

concentratie in de Anacyclus pyrethrum dosisoplossing van 0,03% (m/V) bekomen. Deze 

concentratie is lager dan de verwachte 0,1% (m/V), waarschijnlijk te wijten aan de variabele 

pellitorine concentratie in het extract: afhankelijk van de plaats waar een staal uit het 

extract genomen wordt, zal een andere concentratie pellitorine bekomen worden. 

 

4.3.2. Huiddikte 

De gemiddelde huiddikte (± standaarddeviatie) van de drie verschillende donoren na 

dermatomen bedroeg respectievelijk 295 ± 15,5 µm, 220 ± 9,35 µm en 235 ± 9,09 µm. 

 

4.3.3. Cumulatieve hoeveelheid pellitorine in de receptorvloeistof 

De cumulatieve hoeveelheden pellitorine die reeds doorheen de huid gediffundeerd 

zijn, werden berekend m.b.v. vergelijking (3.4). Tabel 4.10 geeft een overzicht van de 

gemiddelde cumulatieve hoeveelheden pellitorine (± standaardfout), zowel voor het 

opgezuiverd pellitorine als het pellitorine in het Anacyclus pyrethrum extract. 
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Tabel 4.10: Gemiddelde cumulatieve diffusie resultaten (in µg/FDC; ± standaardfout). 

Tijdspunt (u) 
Pellitorine dosisoplossingen 

Pellitorine Pellitorine AP extract 

0 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

1 0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 

2 0,053 ± 0,053 0,018 ± 0,009 

4 0,143 ± 0,119 0,050 ± 0,016 

8 0,368 ± 0,176 0,177 ± 0,038 

12 0,518 ± 0,195 0,340 ± 0,050 

18 0,848 ± 0,302 0,617 ± 0,083 

21 1,071 ± 0,405 0,799 ± 0,104 

24 1,282 ± 0,500 0,986 ± 0,112 

 

De cumulatieve hoeveelheden opgezuiverd pellitorine en pellitorine aanwezig in het 

Anacyclus pyrethrum extract (Tabel 4.10) kunnen niet direct vergeleken worden, aangezien 

de pellitorine concentraties van beide dosisoplossingen verschillend waren. Daarom werden 

in Figuur 4.6, in plaats van de cumulatieve hoeveelheden pellitorine, de gemiddelde 

percentages van de aangebrachte dosissen (± standaardfout) die doorheen de huid 

gepenetreerd zijn, uitgezet in functie van de tijd (uren). 

 

 

Figuur 4.6: Gemiddelde % van de aangebrachte dosis vs. tijd curves van het opgezuiverd pellitorine 
en het pellitorine in het Anacyclus pyrethrum extract (gemiddelde ± standaardfout). 

 

Zoals geïllustreerd in Figuur 4.6, is na 24 uur het percentage pellitorine dat doorheen de 

huid gepenetreerd is, hoger voor het Anacyclus pyrethrum extract (0,57%) dan voor het 

opgezuiverd pellitorine (0,31%). 
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4.3.4. Massabalans en verdeling na 24 uur 

Na afloop van het experiment (na 24 uur) werd de resterende hoeveelheid pellitorine in 

de dosisoplossingen en de hoeveelheid pellitorine aanwezig in de epidermis en de dermis 

bepaald (zie 3.2.3.6). In Bijlage 35 worden de gemiddelde waarden weergegeven. 

In de veronderstelling dat de epidermis een dikte heeft van 50 µm en de dermis een 

dikte van 250 µm (huiddonor 1), 170 µm (huiddonor 2) en 180 µm (huiddonor 3), kon de 

concentratie pellitorine na 24 uur in de verschillende compartimenten (resterende 

dosisoplossing, epidermis, dermis en receptorvloeistof) berekend worden. Figuur 4.7 geeft 

een schematische weergave van de concentratie verdeling na 24 uur. 

 

 
 

Figuur 4.7: Concentratie verdeling (gemiddelde waarden ± standaardfout) in de verschillende 
compartimenten na 24u: resterende dosis, epidermis, dermis en receptorvloeistof. 

 

Zoals geïllustreerd in Figuur 4.7, is de concentratie pellitorine na 24 uur in de epidermis 

hoger dan in de dermis. Aangezien een N-alkylamide een lipofiele component is, is het 

aannemelijk dat pellitorine (log P = 3,65) meer geconcentreerd is in de epidermis die 

lipofieler is dan de dermis. Voor het opgezuiverd pellitorine is de concentratie het hoogst in 

de resterende dosisoplossing, terwijl voor pellitorine aanwezig in het Anacyclus pyrethrum 

extract, de hoogste concentratie in de epidermis wordt gevonden. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat er in het extract penetratiebevorderende stoffen zoals andere 

N-alkylamiden aanwezig zijn, die niet aanwezig zijn in het opgezuiverd pellitorine. 
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4.3.5. Transdermale parameters 

Lineaire regressie op de tijdspunten 8 tot 24 uur van de cumulatieve hoeveelheid versus 

tijdscurven werd uitgevoerd. De resultaten worden weergeven in Bijlage 36. De 2 cellen met 

een positief intercept werden weggelaten voor verdere berekeningen van de transdermale 

parameters. 

De secundaire en primaire transdermale parameters werden berekend a.d.h.v. 

vergelijkingen (3.5) t.e.m. (3.9). Tabel 4.11 geeft een overzicht van de gemiddelde 

transdermale parameters. 

 

Tabel 4.11: Gemiddelde transdermale parameters voor pellitorine (± standaardfout). 

Dosisoplossing 

Secundaire parameters 

Jss (µg/cm
2
.u) 

Q1d (% van de 
aangebrachte dosis) 

tlag (u) 

Pellitorine
(a)

 0,089 ± 0,032 0,314 ± 0,123 2,445 ± 0,674 

Pellitorine AP extract
(b)

 0,078 ± 0,009 0,569 ± 0,065 5,052 ± 0,569 

Dosisoplossing 
Primaire parameters 

Kp (10
-4

 ∙ cm/u) Dm (10
-5

 ∙ cm
2
/u) Km 

Pellitorine
(a)

 1,096 ± 0,397 5,479 ± 1,738 0,067 ± 0,030 

Pellitorine AP extract
(b)

 2,253 ± 0,246 2,159 ± 0,203 0,264 ± 0,028 
(a)

 n=4 
(b)

 n=6 

 

Figuur 4.8 geeft een schematische weergave van de gemiddelde Dm, Km en Kp waarden. 

Zoals geïllustreerd, gebeurt passieve diffusie (Dm) gemakkelijker voor het opgezuiverd 

pellitorine dan voor het pellitorine aanwezig in het Anacyclus pyrethrum extract. Terwijl de 

verdeling dosisoplossing/huid (Km) gemakkelijker gaat voor het pellitorine aanwezig in het 

extract. De permeabiliteitscoëfficiënt Kp voor het pellitorine aanwezig in het Anacyclus 

pyrethrum extract is hoger dan de Kp waarde voor het opgezuiverd pellitorine. Deze hogere 

Kp waarde is te wijten aan de hogere Km waarde. Om na te gaan of er een significant verschil 

is in het transdermaal gedrag van het opgezuiverd pellitorine en het pellitorine aanwezig in 

het Anacyclus pyrethrum extract, werd een t-test uitgevoerd op de individuele Dm, Km en Kp 

waarden. Hieruit kon besloten worden dat de drie primaire transdermale parameters 

significant verschillend zijn op het 95% significantieniveau. 
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Figuur 4.8: Gemiddelde Dm (links), Km (rechts) en Kp (onder) waarden (± standaardfout) voor het 
opgezuiverd pellitorine en pellitorine aanwezig in het Anacyclus pyrethrum extract. 

 

4.3.6. Biologische relevantie 

4.3.6.1. Systemische effecten na topicale applicatie 

Om de biologische relevantie van de bekomen Kp waarden te kunnen bepalen, wordt 

hier een vergelijking gemaakt met de biologische beschikbaarheid van een ander N-

alkylamide, namelijk dodeca-2E,4E,8Z,10E/Z-tetraenoic acid isobutylamide in Echinacea 

purpurea, aangezien er momenteel nog geen farmacokinetische parameters beschikbaar zijn 

voor pellitorine (Guiotto et al., 2008). In de studie van Guiotto et al. (2008) werd het 

mogelijks effect op het immuunsysteem geëvalueerd na oraal toedienen van een zuigtablet 

(70 µg) 2 maal per dag aan vrijwilligers, gebruik makende van een compartimenteel 

farmacokinetisch model met bijhorende geschatte farmacokinetische waarden. De 

apparente klaring (Cl/F) bedraagt 137 l/u en bijgevolg wordt een gemiddelde steady state 

plasmaconcentratie van 4,3 . 10-2 ng/ml bekomen aan de hand van volgende vergelijking: 
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Met onze Kp waarden en met de aannames dat het blootgesteld huidoppervlak 10 cm² 

en de concentratie van de dosisoplossing 1000 µg/ml bedraagt, kan de steady state 

plasmaconcentratie (Cpl,ss) van pellitorine na topicale applicatie berekend worden volgens 

vergelijking (3.10). Voor deze berekening werd voor de plasmaklaring dezelfde waarde 

genomen als voor de apparente klaring, aangezien verdere kwantitatieve informatie 

ontbreekt betreft de biologische beschikbaarheid van pellitorine. Een studie heeft echter wel 

aangetoond dat pellitorine een goede orale biologische beschikbaarheid vertoont (Hussain 

et al., 2011). Tabel 4.12 geeft een overzicht van de verschillende parameters voor de 

berekening. 

 

Tabel 4.12: Parameters voor de berekening van de steady state plasmaconcentratie van pellitorine. 

Parameter Opgezuiverd pellitorine Pellitorine Anacyclus pyrethrum extract 

Huidoppervlakte (cm²)                                                                    10 

Kp (cm/u) 1,1 . 10
-4

 2,2 . 10
-4

 

Cd (µg/ml)                                                                  1000 

ClN-alkylamide (l/u)
(a)

                                                                   137 

Cpl,ss (ng/ml) 0,8 . 10
-2

 1,6 . 10
-2

 

(a)
 Guiotto et al., 2008 

 

Zoals weergegeven in Tabel 4.12, wordt een hogere steady state plasmaconcentratie 

bereikt na topicale applicatie van het Anacyclus pyrethrum extract dan na topicale applicatie 

van het opgezuiverd pellitorine, te wijten aan het additief/synergistisch effect van de andere 

N-alkylamiden aanwezig in het extract. De steady state plasmaconcentraties zijn lager dan 

de gemiddelde steady state plasmaconcentratie van een N-alkylamide (dodeca-

2E,4E,8Z,10E/Z-tetraenoic acid isobutylamide) om systemische immuuneffecten te bekomen 

(4,3 . 10-2 ng/ml) (Guiotto et al., 2008).  

Echter, door het verhogen van het blootgesteld huidoppervlak, de concentratie van het 

actief bestanddeel in de formulatie en/of de Kp waarden met behulp van 

penetratiebevorderende stoffen, kunnen systemische immuuneffecten bekomen worden na 

topicale applicatie. Wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van een patch van 100 

cm², dan wordt een steady state plasmaconcentratie bekomen van 0,8 . 10-1 ng/ml voor het 

opgezuiverd pellitorine en 1,6 . 10-1 ng/ml voor pellitorine in het Anacyclus pyrethrum 

extract. Met deze plasmaconcentraties kunnen wel systemische immuuneffecten optreden. 
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Tevens kunnen naar de toekomst toe de formulatie eigenschappen nog aangepast en 

verbeterd worden. Zo is het gekend dat solventen een significante invloed kunnen hebben 

op het dermaal gedrag van componenten (Boonen et al., 2010b). 

 

4.3.6.2. Lokale huideffecten 

Indien een dosisoplossing met een concentratie van 1000 µg/ml gebruikt wordt, 

bedraagt de berekende huidconcentratie na 24 uur applicatie ongeveer 105 ng/ml (range:     

5 . 104 ng/ml - 2,3 . 106 ng/ml). Gezien deze relatief hoge concentraties kan er lokaal een 

biologisch effect verwacht worden, wat verder onderzocht zal worden. 

 

4.3.7. UPLC-MS analyse en bepaling van de verhouding pellitorine/anacycline 

Om te bevestigen dat pellitorine en anacycline uit het Anacyclus pyrethrum extract niet 

gescheiden waren met de snellere UPLC-UV methode (zie 3.2.3.5 en Bijlage 3), werd een 

UPLC-MS analyse uitgevoerd (zie 3.2.3.8). Uit de TIC en MS1 spectra kon besloten worden 

dat er twee N-alkylamiden aanwezig zijn in de piek bij een retentietijd van 1,3 minuten. De 

m/z waarde van 223,59 komt overeen met pellitorine en de m/z waarde van 271,95 komt 

overeen met anacycline. Pellitorine en anacycline zijn dus niet gescheiden met de gebruikte 

UPLC-UV methode voor analyse van de stalen van het FDC experiment. 

Pellitorine en anacycline zijn wel gescheiden met de ingekorte gradiënt HPLC-UV 

methode met de Prevail C18 kolom (zie 3.2.1.2). Daarom werden vervolgens een aantal 

stalen (referentieoplossing, tijdspunten, epidermis, dermis en resterende dosisoplossing) 

geanalyseerd via deze methode om de verhouding pellitorine/anacycline te bepalen. Uit de 

stalen van de epidermis, dermis en resterende dosisoplossing, kon de verhouding 

pellitorine/anacycline afgeleid worden. De verhouding in de verschillende huidlagen was 

steeds ongeveer 80% pellitorine en 20% anacycline. Voor de stalen genomen op de 

verschillende tijdspunten waren geen pieken aanwezig bij de retentietijd van anacycline, 

aangezien de concentratie hiervan te laag was. 

Aangezien de gevoeligheid hoger ligt bij UPLC-UV (lagere LoD en LoQ, zie Bijlage 3) dan 

bij HPLC-UV, werd vervolgens geprobeerd een methode te ontwikkelen om pellitorine en 

anacycline te scheiden via UPLC-UV. Volgende parameters werden hierbij gewijzigd: de 
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elutiemethode (gradiënt/isocratisch), de mobiele fase samenstelling, het debiet en de 

kolomlengte, maar er werd geen geschikte UPLC-UV methode gevonden waarbij pellitorine 

en anacycline gescheiden zijn. 

Er kan verondersteld worden dat de verhouding pellitorine/anacycline in de stalen 

genomen op de verschillende tijdspunten gedurende het FDC experiment, eveneens 

ongeveer 80% pellitorine en 20% anacycline zal zijn. Om dit te bevestigen werden een aantal 

FDC stalen van het Anacyclus pyrethrum extract dat doorheen de huid gepenetreerd is, 

geanalyseerd via UPLC-MS (zie 3.2.3.8). 

Tabel 4.13 geeft een overzicht van de hoogtes van de “reconstructed ion 

chromatograms” voor pellitorine en anacycline, alsook hun verhouding. 

 

Tabel 4.13: MS resulaten van de “reconstructed ion chromatograms” voor pellitorine (m/z = 
223,59) en anacycline (m/z = 271,95). 

Stalen Hoogte pellitorine Hoogte anacycline 
Verhouding 

pellitorine/anacycline (%) 

Cel 9 (18u) 292455089 52886228 84,7/15,3 

Cel 9 (21u) 134922156 20947904 86,6/13,4 

Cel 15 (21u) 140434132 23635329 85,6/14,4 

Cel 15 (24u) 46000000 7209581 86,5/13,5 

Cel 18 (21u) 72449102 14585030 83,2/16,8 

 

Uit Tabel 4.13 kan besloten worden dat de verhouding pellitorine/anacycline semi-

kwantitatief in dezelfde grootte-orde ligt als de verhouding in de andere stalen 

(referentieoplossing, epidermis, dermis en resterende dosisoplossing). Dit experiment was 

een piloot experiment en de benadering die gemaakt werd, is een eerste piloot benadering. 

De kwantificatie dient later verder uitgediept te worden.  
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5. CONCLUSIES 

Vanuit de beschikbare analytische methoden, werd een semi-preparatieve HPLC 

methode ontwikkeld voor de isolatie van spilanthol uit het Spilanthes acmella en pellitorine 

uit het Anacyclus pyrethrum extract. De analytische methode werd “geupscaled” naar semi-

preparatieve schaal door het debiet en injectievolume op te drijven. De finaal toegepaste 

chromatografische condities voor de isolatie met een Vydac C18 semi-preparatieve kolom 

waren 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur als mobiele fase, een injectievolume van 

1,0 ml en een debiet van 6 ml/min. 

Daarnaast werd een geschikte droogdamp methode gevonden om het solvent te 

verwijderen na isolatie. In een eerste fase werd spilanthol drooggedampt met behulp van 

een rotavapor en daarna onder stikstof. Aangezien afbraak was opgetreden, werd de 

spilanthol fractie vervolgens gelyofiliseerd. De pellitorine fractie werd enkel drooggedampt 

met behulp van een rotavapor en daarna onder stikstof. Met deze methode werd geen 

afbraak van pellitorine vastgesteld. Aangezien lyofilisatie de meest efficiënte methode is, zou 

de pellitorine fractie in de toekomst eventueel ook kunnen gelyofiliseerd worden. 

De zuiverheid van het geïsoleerde spilanthol, bepaald via HPLC-UV profilering, bedraagt 

99,9%. De opbrengst via semi-preparatieve HPLC is relatief hoog. Met een runtijd van 50 

minuten kan ongeveer 10 mg spilanthol bekomen worden. De zuiverheid van het geïsoleerde 

pellitorine is 91,0%.  De opbrengst met een runtijd van 100 minuten bedraagt ongeveer 0,6 

mg, wat veel lager is dan de opbrengst spilanthol. 

Uit het Franz diffusiecel experiment met het opgezuiverd pellitorine en het pellitorine 

aanwezig in het Anacyclus pyrethrum extract, kan besloten worden dat pellitorine significant 

in en doorheen de huid penetreert. De permeabiliteitscoëfficiënt Kp van pellitorine aanwezig 

in het Anacyclus pyrethrum extract is significant groter dan de permeabiliteitscoëfficiënt van 

het opgezuiverd pellitorine, te wijten aan de penetratieverhogende eigenschappen van de 

andere N-alkylamiden aanwezig in het extract. Mits aanpassing van de dosisconcentratie en 

de formulatie kunnen lokale en systemische immuuneffecten verwacht worden. 
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BIJLAGE 1 

 

Overzicht gebruikte materialen met leverancier, productcode en lotnummer. 

Product Leverancier Productcode Lotnummer 

15 ml High-Clarity Polypropylene 
Conical Tube (17 x 120 mm style) 

BD Biosciences 
(Erembodegem, België) 

REF 352096 1301796 

50 ml Polypropylene Conical Tube 
(30 x 115 mm style) 

BD Biosciences 
(Erembodegem, België) 

REF 352070 1153385 

Acquity UPLC C18 kolom (2,1 x 50 
mm, partikelgrootte 1,7 µm) 

Waters (Zellik, België) 01823018835656 0182 

Acrodisc LC Syringe Filter (0,45 µm) 
Pall Corporation 

(Zaventem, België) 
4457T 21811821 

Eppendorf Tubes 1,5 ml 
Eppendorf AG 

(Hamburg, Duitsland) 
0030 120.086 W130438P 

Eppendorf Tubes 2,0 ml 
Eppendorf AG 

(Hamburg, Duitsland) 
0030 120.094 X133021M 

Finntip 200 Ext 
Thermo Scientific 

(Erembodegem, België) 
9401110 7084U0 

Finntip 250 Universal 
Thermo Scientific 

(Erembodegem, België) 
9400260 7305Z0 

Finntip 1000 
Thermo Scientific 

(Erembodegem, België) 
9401110 7318A0 

HPLC Filters 
Pall Belgium 

(Zaventem, België) 
4457T 21811821 

HPLC Vials (12 x 32 mm) Waters (Zellik, België) 186000307C 0307523100 

HPLC Vials (12 x 32 mm) Waters (Zellik, België) 186000307C 0307530070 

Insert 150 µl Waters (Zellik, België) WAT094171 4171621910 

Millipore filters 0,45 µm 
Millipore Corporation 

(Bedford, VS) 
HAWP 047 00 H7HM16300 

Peek tubing (1/16”ODx0.020” 
Orange) 

Grace (Lokeren, België) 3112508 906 

Prevail C18 kolom (250 x 4,6 mm, 
partikelgrootte 5 µm) 

Grace (Lokeren, België) 609030770 50257633 

SPE C18 kolom 25 pk Grace (Lokeren, België) 20924 50302418 

Spuiten 1 ml 
BD (Erembodegem, 

België) 
REF 300013 0710003 

Spuiten 2 ml 
BD (Erembodegem, 

België) 
REF 300185 1211008 

Symmetry C18 kolom (75 x 4,6 mm, 
partikelgrootte 3,5 µm) 

Waters (Zellik, België) WAT066224 020132234138 

Vydac C18 + guard kolom (250 x 10 
mm, partikelgrootte 5 µm) 

Grace (Lokeren, België) EV-05-031 090623 

Vydac C18 kolom (250 x 4,6 mm, 
partikelgrootte 5 µm) 

Grace (Lokeren, België) EV-5-027 060905 

 

 



 
 

Overzicht gebruikte reagentia met leverancier, productcode en lotnummer. 

Product Leverancier Productcode Lotnummer 

Acetonitrile (ACN) 
Fisher Scientific 

(Erembodegem, België) 

A/0627/17 1330468 

A/0627/17 1217183 

Anacyclus pyrethrum droog extract 
(droge wortels/EtOH (1/3, m/V)) 

Prof. Dixit (India) NB NB 

Azijnzuur 
Sigma Aldrich (Diegem, 

België) 
695084 BCBD7881V 

DruQuaR Water (18,2 MΩ.cm) DruQuaR (Gent, België) 

NB 
25/02/2013 

9u27 

NB 
14/03/2013 

13u32 

NB 
25/03/2013 

11u37 

NB 
29/03/2013 

8u52 

NB 
04/04/2013 

8u39 

NB 
09/04/2013 

12u02 

NB 
15/04/2013 

15u12 

NB 
22/04/2013 

7u37 

NB 
23/04/2013 

6u46 

Ethanol (EtOH) 
Sigma Aldrich (Diegem, 

België) 
32221 81480 

Jambu oleoresin inc. 
(30% spilanthol in ethanol (m/m)) 

Robertet (Grasse, 
Frankrijk) 

710066 0001853516 

Methanol (MeOH) 
Fisher Scientific 

(Erembodegem, België) 

M/4056/17 1333737 

M/4056/17 1222896 

M/4056/17 1337358 

Mierenzuur 

Riedel-de Haën (Seelze, 
Duitsland) 

33015 71430 

VWR (Leuven, België) 1041 02G110009 

0,01 M PBS
(a)

 Sigma (Diegem, België) P-3813 SLBB551 

NB: niet beschikbaar 
(a) 

Phosphate Buffered Saline (PBS): NaCl – 0,138 M; KCl – 0,0027 M; Na2HPO4.2H2O – 0,010 M; KH2PO4 – 0,002 M; pH 7,4 bij 

25°C. 

 

  



 
 

BIJLAGE 2 

 

 Om de retentie te beoordelen, werd de capaciteitsfactor k’ berekend met de volgende 

formule: 
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  waarin: tR = retentietijd van de component (min) 

   t0 = doodretentietijd van de kolom (min) 

 

 

 Om de scheiding te beoordelen tussen 2 pieken, werden de scheidingsfactor α en de 

resolutie Rs berekend met de volgende formules: 
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  waarin: k1’ = capaciteitsfactor van piek 1 

   k2’ = capaciteitsfactor van piek 2 
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  waarin: tR1 = retentietijd piek 1 (min) 

   tR2 = retentietijd piek 2 (min) 

   w1 = piekbreedte aan de basislijn tussen de raaklijnen van piek 1 (min)

   w2 = piekbreedte aan de basislijn tussen de raaklijnen van piek 2 (min) 

 

 

 Om de kolomprestatie te beoordelen, werd het plaatgetal N berekend met de volgende 

formule: 
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  waarin: tR = retentietijd (min) 

   wh = piekbreedte op halve hoogte (min) 
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Overzicht analytische parameters voor de analyse van de FDC stalen. 

Parameter HPLC UPLC 

Component Opgezuiverd pellitorine 
Pellitorine in het Anacyclus pyrethrum 

extract 

Kolom 
Symmetry C18 

(75 mm x 4,6 mm, 3,5 µm) 
Acquity UPLC C18 

(50 mm x 2,1 mm, 1,7 µm) 

Mobiele fase 
30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 

mierenzuur 

a) 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 
mierenzuur 

b) MeOH + 0,1% mierenzuur 

Elutiemethode Isocratisch 

t = 0 min: 100% A 
t = 0-1,8 min: 100% A 

t = 1,8-2,3 min: 100% B 
t = 2,3-3,55 min: 100% B 

t = 3,55-4,05 min: 100% A 
t = 4,05-6,55 min: 100% A 

Debiet 1,5 ml/min 0,5 ml/min 

Kolomtemperatuur 30°C 30°C ± 3°C 

Staaltemperatuur Kamertemperatuur 5°C ± 3°C 

Injectievolume 25 µl 2 µl 

Analysetijd 5 min 6,55 min 

Retentietijd ± 4 min ± 1,3 min 

UV detectie 258 nm 258 nm 

LoD
(a)

 0,00692 µg/ml 0,00297 µg/ml 

LoQ
(b)

 0,02306 µg/ml 0,00991 µg/ml 

Lineariteit 0,02306 µg/ml – 204 µg/ml 0,00991 µg/ml – 204 µg/ml 

(a)
 Concentratie equivalent met een signaal-ruisverhouding van 3. 

(b)
 Concentratie equivalent met een signaal-ruisverhouding van 10. 
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HPLC chromatogram met N-alkylamide profiel van het Spilanthes acmella extract in 30:70 (V/V) 
H2O/EtOH (analysetijd 166 minuten). 
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HPLC chromatogram met N-alkylamide profiel van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 
H2O/ACN (analysetijd 166 minuten). 
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HPLC chromatogram met N-alkylamide profiel van het Spilanthes acmella extract in 30:70 (V/V) 
H2O/EtOH (analysetijd 101 minuten). 
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HPLC chromatogram met N-alkylamide profiel van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 
H2O/ACN (analysetijd 46 minuten). 
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HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 10 µl). 

 

 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 20 µl). 

 

 

 

 

 



 
 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 30 µl). 

 

 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 40 µl). 

 

 



 
 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 50 µl). 

 

 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 60 µl). 

 



 
 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 70 µl). 
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HPLC chromatogram van 1% (m/V) spilanthol  in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Symmetry C18 
kolom (injectievolume: 70 µl). 
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HPLC chromatogram van fractie 2 (spilanthol) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH 
met de Prevail C18 kolom, opgevangen van de Symmetry C18 kolom. 

 

 

 
HPLC chromatogram van fractie 4 (homospilanthol) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) 
H2O/EtOH met de Prevail C18 kolom, opgevangen van de Symmetry C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van de spilanthol fractie (drooggedampt onder stikstof) van 1% (m/V) 
spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Prevail C18 kolom, opgevangen van de Symmetry C18 
kolom. 

 

 

 
HPLC chromatogram van de spilanthol fractie (drooggedampt met een Speedvac) van 1% (m/V) 
spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Prevail C18 kolom, opgevangen van de Symmetry C18 
kolom. 

 

 

 



 
 

 
HPLC chromatogram van de spilanthol fractie (drooggedampt met een C18 SPE kolom en onder 
stikstof) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Prevail C18 kolom, opgevangen 
van de Symmetry C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur). 
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HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur). 
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HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 25 
µl). 

 

1 

2 



 
 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 50 
µl). 

 

 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 75 
µl). 

 



 
 

 
HPLC chromatogram van 0,01% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 100 
µl). 
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HPLC chromatogram van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 100 
µl). 
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HPLC chromatogram van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 
analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 100 
µl). 
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HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de 
Symmetry C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van de pellitorine fractie met de Prevail C18 kolom, opgevangen van de 
Symmetry C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 30:70 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur). 
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HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 40:60 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur). 
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HPLC chromatogram van de pellitorine fractie (fractie 1) van het Anacyclus pyrethrum extract in 
50:50 (V/V) H2O/ACN met de Prevail C18 column, opgevangen van de Vydac C18 analytische kolom 
(analysetijd 46 minuten). 
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HPLC chromatogram van de anacycline fractie (fractie 2) van het Anacyclus pyrethrum extract in 
50:50 (V/V) H2O/ACN met de Prevail C18 column, opgevangen van de Vydac C18 analytische kolom 
(analysetijd 46 minuten). 
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HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur). 
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HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 25 
µl). 

 

 

 
HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 50 
µl). 

 



 
 

 
HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 75 
µl). 

 

 

 
HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% mierenzuur, injectievolume: 
100 µl). 
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HPLC chromatogram van het 10 maal meer geconcentreerd Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 
(V/V) H2O/ACN met de Vydac C18 analytische kolom (mobiele fase: 50:50 (V/V) H2O/MeOH + 0,1% 
mierenzuur, injectievolume: 100 µl). 
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HPLC chromatogram van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH met de Vydac C18 semi-
preparatieve kolom. Piek 1: spilanthol, piek 2: homospilanthol. 
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HPLC chromatogram van fractie 1 (spilanthol) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH 
met de Prevail C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van fractie 2 (homospilanthol) van 1% (m/V) spilanthol in 30:70 (V/V) 
H2O/EtOH met de Prevail C18 kolom. 

 

 



 
 

 
 HPLC chromatogram van een blanco staal (50:50 (V/V) H2O/MeOH) met de Prevail C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) H2O/ACN met de Vydac 
C18 semi-preparatieve kolom. Piek 1 is pellitorine en piek 2 is anacycline. 
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HPLC chromatogram van fractie 1 (pellitorine) van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 
H2O/ACN met de Prevail C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van fractie 2 (anacycline) van het Anacyclus pyrethrum extract in 50:50 (V/V) 
H2O/ACN met de Prevail C18 kolom. 
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HPLC chromatogram van het opgezuiverd spilanthol in 30:70 (V/V) H2O/EtOH, na droogdampen 
met de rotavapor en onder stikstof, met de Prevail C18 kolom. 

 

 

  



 
 

BIJLAGE 33:  TIC, MS en MS2 spectra van het opgezuiverd spilanthol 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

  



 
 

BIJLAGE 34:  TIC, MS en MS2 spectra van het opgezuiverd pellitorine 
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Massabalans van het FDC experiment na 24 uur. 
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Lineaire regressie resultaten voor pellitorine. 

Dosisoplossing Donor 
y = ax + b (y = cumulatieve hoeveelheid in µg ; x = tijd in u) 

Rico a Intercept b R² F-ANOVA 

Pellitorine 1 0,019 0,021 0,985 190,817 

AP extract 1 0,047 -0,265 0,964 79,877 

Pellitorine 2 0,026 -0,073 0,974 114,223 

AP extract 2 0,043 -0,141 0,972 104,458 

Pellitorine 3 0,074 -0,310 0,978 133,816 

AP extract 3 0,067 -0,240 0,997 1080,095 

Pellitorine 1 0,021 -0,033 0,988 247,890 

AP extract 1 0,059 -0,398 0,986 209,132 

Pellitorine 2 0,079 0,341 0,998 1979,585 

AP extract 2 0,029 -0,178 0,997 912,407 

Pellitorine 3 0,108 -0,131 0,968 90,975 

AP extract 3 0,055 -0,271 0,995 546,792 

 

  

Dosis-
oplossing 

Resterende 
dosis (µg) 

Hoeveelheid 
in epidermis 

(µg) 

Hoeveelheid 
in dermis 

(µg) 

Hoeveelheid 
in receptor-

vloeistof 
(µg) 

Totale 
hoeveelheid 
na 24u (µg) 

Dosis 
aangebracht 

(µg) 

Terugvinding 
(%) 

Pellitorine 353,02 0,81 0,50 1,31 355,65 408,00 87,2 

Anacyclus 
pyrethrum 

extract 
148,62 2,55 0,78 0,99 152,93 173,35 88,2 



 
 

VERSLAG LEZINGEN IN HET KADER VAN “INTERNATIONALISATION AT HOME” 

Biedt het kiwimodel voor geneesmiddelen antwoord op het probleem van de betaalbaarheid 

van de gezondheidszorg? (Dr. Dirk Van Duppen, 20/02/’13): Aangezien geneesmiddelen in 

België zeer duur zijn, introduceerde dr. Dirk Van Duppen het kiwimodel als mogelijke 

oplossing voor de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Het kiwimodel is een model voor 

de terugbetaling van geneesmiddelen, afkomstig uit Nieuw-Zeeland waar dezelfde 

geneesmiddelen veel goedkoper zijn dan in België. Hierbij schrijft de overheid openbare 

aanbestedingen uit. De overheid voert prijsonderhandelingen met verschillende 

farmaceutische firma’s en kiest op basis van objectieve wetenschappelijke criteria en studies 

de beste geneesmiddelen tegen de beste prijs. Vanuit de farmaceutische industrie kwam 

heel wat kritiek op het kiwimodel, aangezien apothekers geen invloed meer hebben op de 

keuzes die de arts maakt. De arts kiest een geneesmiddel uit een formularium dat vooraf is 

opgesteld, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Dankzij dit systeem kan fors bespaard 

worden door het wegvallen van de hoge marketingkosten. 

Het invoeren van het kiwimodel lijkt mij een goed initiatief, aangezien de gezondheidszorg 

voor heel wat mensen betaalbaarder wordt. Daarnaast was er sprake van een vermijdbare 

meerkost die niet werd geïnvesteerd in tewerkstelling en onderzoek en ontwikkeling, maar 

resulteerde in buitensporige winsten voor aandeelhouders. 

Registratie van nieuwe vaccins, geen eenvoudige klus in Europa… (Pieter Neels, 07/03/’13): 

In deze lezing probeerde Pieter Neels ons te overtuigen dat vaccins de belangrijkste 

medicijnen zijn. Niet iedereen is hier namelijk van overtuigd, denk maar aan de anti-

vaccinatie lobby. Vaccins zijn biologische medicinale producten die antigenen bevatten en 

een immuunreactie opwekken tegen infectieuze agentia. Aangezien ze elk jaar 3 miljoen 

kinderlevens kunnen redden, zijn ze compleet anders dan andere geneesmiddelen. Ze 

worden meestal toegediend aan gezonde mensen en aan zeer jonge kinderen. Het is dus 

vanzelfsprekend dat veiligheid de belangrijkste prioriteit is. Een ideaal vaccin moet zeer 

werkzaam zijn, levenslange bescherming bieden tegen de ziekte, stabiel zijn bij 

kamertemperatuur, eenvoudig toe te dienen in een éénmalige dosis en indien mogelijk 

volledig gratis zijn. De belangrijkste vaccins die momenteel toegediend worden in België zijn: 

DTP, Hib, hepatitis B, BMR, rotavirus en HPV. De ontwikkeling van nieuwe vaccins wordt 

steeds moeilijker aangezien de eenvoudig te ontwikkelen vaccins reeds op de markt zijn. 

Toch zijn veel nieuwe vaccins in de pijplijn zoals nieuwe pneumovaccins. 



 
 

Ik vind dat Pieter Neels er zeker in geslaagd is ons te overtuigen dat vaccinontwikkeling een 

belangrijke stap voorwaarts geweest is in de gezondheidszorg. Heel wat mensenlevens 

kunnen door vaccins gespaard worden en dodelijke ziekten zelfs uitgeroeid worden. Ik vind 

dat vaccinatie zoveel mogelijk moet toegejuicht worden bij kinderen. 

Innoveren voor een betere en duurzame gezondheidszorg (Dr. Rudi Pauwels, 21/03/’13): Wat 

zeer opmerkelijk is in de menselijke geschiedenis, is de enorme stijging in levensverwachting 

dankzij een betere hygiëne, vaccins, medische hulpmiddelen… Deze vooruitgang kon 

natuurlijk niet zonder een serieuze investering. Gezondheidszorg kost 7 triljoen dollar per 

jaar en is nog steeds aan het stijgen. We zijn allemaal gelijk, maar niet identiek, zeker niet op 

het moleculaire niveau. Geneeskunde moet dus steeds meer geïndividualiseerd worden. 

Heel wat fouten en problemen in onze genen kunnen ziekten veroorzaken. Het zou de 

gezondheidszorg heel wat geld besparen, indien die moleculaire signalen kunnen 

gedetecteerd worden vooraleer de ziekte uitbreekt. Daarom is er een toenemende rol voor 

biomerker metingen. Maar ondanks bestaande lab kwaliteitssystemen, is er nood aan een 

betere accuraatheid en reproduceerbaarheid. Er wordt namelijk gestreefd naar nieuwe, 

duurzame gezondheidssystemen. 

Biocartis, opgericht door Rudi Pauwels, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe 

diagnostische testen voor het opsporen van moleculaire biomerkers. Een brede reeks 

moleculen en stalen zoals bloed, speeksel, tumorweefsel… kunnen op zeer korte tijd en 

goedkoop geanalyseerd worden. De belangrijkste uitdaging is het genetisch materiaal 

isoleren uit de diverse stalen om het genetisch defect te vinden. Ziekten zoals kanker en 

Alzheimer kunnen hierdoor specifiek en vroegtijdig opgespoord worden. 

Deze lezing was zeker de moeite waard en de meeste interessante uit de reeks. Het is een 

domein met veel progressiemogelijkheden. Door de ontwikkeling van nieuwe diagnostische 

testen kunnen patiënten namelijk sneller en efficiënter behandeld worden. 

Hospital admissions related to medication: a preventable health and economic burden? 

(Patricia van den Bemt, 28/03/’13): Een geneesmiddel kan op twee manieren schade 

berokkenen. De schade kan te wijten zijn aan een eigenschap van het geneesmiddel zelf 

(intrinsieke toxiciteit). Dan spreekt men van een bijwerking of “adverse drug reaction” 

(ADR). ADR is een schadelijke en onbedoelde reactie op een geneesmiddel bij normale dosis. 

Daarnaast kan de toxiciteit veroorzaakt worden door medicatiefouten (extrinsieke toxiciteit). 



 
 

In tegenstelling tot ADR, zijn medicatiefouten te voorkomen. Opvallend is dat meer mensen 

sterven door medicatiefouten dan door ADR. Daarom is het belangrijk dat deze fouten 

vermeden worden. In de “Hospital Admissions Related to Medication” (HARM) studie werd 

onderzocht hoeveel ziekenhuisopnames geneesmiddelgerelateerd zijn. Een aantal 

risicofactoren zijn een mogelijke focus voor verbetering. Bovendien zou bijna 50% van de 

geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen zijn. Daarnaast zou 

“medication review” een potentiële preventieve maatregel kunnen zijn. Dit heeft men 

vervolgens onderzocht in de PHARM studie en men kwam tot de volgende conclusie: 

ouderen, vaak therapieontrouwe patiënten, die ten minste 5 geneesmiddelen nemen en 

lijden aan ten minste 5 ziekten kunnen baat hebben bij multidisciplinaire “medication 

review”. 

In deze lezing kwamen niet veel nieuwe aspecten aan bod. De geneesmiddelgerelateerde 

problemen zijn al langer gekend. Toch vind ik het belangrijk dat het geneesmiddelgebruik 

van de oudere patiënt opgevolgd wordt, aangezien dit heel wat ziekenhuisopnames kan 

voorkomen.  

  



 
 

 

 


