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SAMENVATTING 

Frequent komen in de toxicologie noodsituaties voor waarbij het snel stellen van een 

diagnose noodzakelijk is. Dit is o.m. het geval voor sommige xenobiotica zoals gamma-

hydroxyboterzuur (GHB) en de glycolen. Gezien de stijgende populariteit van dergelijke 

verbindingen en de verstrekkende klinische gevolgen bij een overdosering, is de 

ontwikkeling van een multi-analyt procedure gewenst. Dit is een methode waarmee 

verschillende componenten gelijktijdig in eenzelfde staal kunnen gedetecteerd (en 

gekwantificeerd) worden. In deze masterproef wordt daarom een multi-analyt mix 

samengesteld welke geanalyseerd wordt via gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-

MS). De uiteindelijke ‘mix’ bestaat uit GHB, 1,2-butaandiol (1,2-BD), 1,4-butaandiol (1,4-BD), 

diethyleenglycol (DEG), propyleenglycol (PG), bèta-hydroxyboterzuur (BHB), gabapentine en 

vigabatrine. 

Deze laag-moleculaire verbindingen bevatten diverse polaire hydroxyl- (-OH) en 

carboxyl- (-COOH) groepen die moeten afgeschermd worden. Dit gebeurt door de 

componenten te derivatiseren m.b.v. azijnzuuranhydride, pyridine en heptafluorobutanol. 

Hierdoor kunnen de moleculen bij lagere temperaturen vervluchtigen, wat noodzakelijk is 

om geanalyseerd te worden via GC-MS. Deze derivatisatiereacties worden bovendien 

uitgevoerd m.b.v. een microgolfoven. Deze microgolfoven-geassisteerde derivatisatie heeft 

als gevolg dat de staalvoorbereidingstijd sterk wordt gereduceerd. Daarenboven betreft het 

een on spot derivatisatiereactie, wat betekent dat rechtstreeks op gedroogde bloedspots 

wordt gewerkt. Dit heeft op zijn beurt o.m. het voordeel dat de hoeveelheid bloed, nodig 

voor verdere analyse, miniem is. 

Na het samenstellen van de multi-analyt mix wordt overgegaan tot de optimalisatie 

van de staalvoorbereiding en de GC-MS methode. Zo werd voor ethylacetaat als solvent 

gekozen en werd de optimale injectietemperatuur (250 °C), flow rate (1,1 mL/min) en purge 

activation time (120 s) bepaald. Ook werd gezien dat de gebruikelijke niet-pulsed splitless 

injectie beter geschikt is dan de pulsed injectietechniek.  

Praktisch gezien brengt deze ontwikkelde methode aldus heel wat voordelen met 

zich mee t.o.v. de technieken die op heden worden toegepast. Zo kunnen op een simpele 

manier bloedspots van de patiënt worden verkregen, zonder de hulp van professioneel 



medisch personeel te moeten inschakelen. Daarnaast kan door de snelle manier van 

derivatiseren zeer snel een resultaat worden verwacht, wat gewenst is bij een intoxicatie 

met GHB of glycolen. Ook kan een ketoacidose snel worden opgespoord door kwantificatie 

van BHB, waardoor de gepaste behandeling snel kan worden gestart.   
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

1,2-BD     1,2-butaandiol 

1,3-BD     1,3-butaandiol 

1,4-BD     1,4-butaandiol 

ADH     alcohol dehydrogenase 

AHB     alfa-hydroxyboterzuur 

ALDH     aldehyde dehydrogenase 

BHB     bèta-hydroxyboterzuur 

CI     chemische ionisatie 

CZS     centraal zenuwstelsel 

DBS     gedroogde bloedspots (dried blood spots) 

DEG     diethyleenglycol 

DGA     diglycolzuur (diglycolic acid) 

ECD     electron-capture detector 

EG     ethyleenglycol 

EI     electron impact 

eV     elektronvolt 

FDA     Food and Drug Administration 

FID     vlamionisatie detector (flame ionization detector) 

GABA     gamma-aminoboterzuur 

GABAB-R    gamma-aminoboterzuur type B receptor 

GABA-T    gamma-aminoboterzuur transaminase 

GBL     gamma-butyrolacton 

GC     gaschromatografie/gaschromatograaf 

GHB     gamma-hydroxyboterzuur 

GHB-d6    deuterium analoog van GHB (interne standaard) 

HAGMA    high anion gap metabolic acidosis 

HEAA     hydroxyethoxyazijnzuur (hydroxyethoxyacetic acid) 

HFB     heptafluorobutanol 

IS     interne standaard 

IQC     internal quality control 



m/z     massa over lading 

MDMA     methyleendioxymethamphetamine 

MS     massaspectrometrie/massaspectrometer 

NAD     nicotinamide adenine dinucleotide 

NPD     stikstof-fosfor detector (nitrogen phosphorus detector)  

PET     polyethyleentereftalaat 

PG     propyleenglycol 

Psi     pounds per square inch 

PTV     programmed temperature vaporisation 

SD     standaarddeviatie 

Si     silicium 

SIM     selected/single ion monitoring 

SSA     succinic semialdehyde 

TCD     thermal conductivity detector  

TDM     therapeutic drug monitoring 

TFAA     trifluoroazijnzuuranhydride 

TIC     total ion chromatogram 

VC     variatiecoëfficiënt 

XTC     ecstasy 
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1. INLEIDING 

In de forensische en klinische toxicologie vormen kleine polaire moleculen vaak een 

doelwit voor detectie. Zo zijn talrijke gaschromatografische-massaspectrometrische (GC-MS) 

(cf. 1.2.) methoden beschreven voor de detectie van gamma-hydroxyboterzuur (GHB) en 

glycolen (verbindingen met een diol-structuur). Elian (1) ontwikkelde een methode voor de 

bepaling van GHB in bloed, waarna Villain et al. (2) ook de detectie ervan in urine 

garandeerde. Sabucedo & Furton (3) slaagden erin de extractiestap te omzeilen door GHB op 

te sporen in vloeibare stalen. Ook naar de bepaling in gedroogde bloedspots (DBS) werd 

reeds (succesvol) onderzoek uitgevoerd (4), waardoor hetzelfde wordt verwacht voor bèta-

hydroxyboterzuur (BHB). Daarnaast werden reeds technieken gepubliceerd voor de detectie 

van ethyleenglycol (EG), de belangrijkste glycol verbinding, en zijn metaboliet in serum (5). 

Gembus et al. (6) breidde de procedure uit naar meerdere glycolen. 

Van hee et al. (7) en Meyer et al. (8) combineerden dergelijke verbindingen met als 

doelstelling een simultane detectie. Gebaseerd op deze publicaties werd een ‘mix’ van 

(polaire) laag-moleculaire verbindingen samengesteld, genaamd de multi-analyt mix. De 

hiertoe behorende componenten, weergegeven in Figuur 1.1, worden achtereenvolgens 

besproken. 

 
Figuur 1.1: Overzicht van de componenten die deel uitmaken van de multi-analyt mix. 
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1.1. INDIVIDUELE COMPONENTEN VAN DE MULTI-ANALYT MIX 

1.1.1. Gamma-hydroxyboterzuur 

1.1.1.1. Algemeen 

Gamma-hydroxyboterzuur (GHB) is een korte keten vetzuur bestaande uit 4 koolstof-

atomen. Het is tevens een analoog van de inhiberende neurotransmitter gamma-

aminoboterzuur (GABA) die in het hersenweefsel voorkomt. (9) De amino-groep van GABA 

op de gamma-positie is hierbij vervangen door een hydroxyl-groep. (10) 

GHB kan inwerken op 2 soorten receptoren: de GHB- en GABAB-receptoren. Rekening 

houdend met de substraatspecificiteit worden de bindingen met deze receptoren 

gekarakteriseerd door respectievelijk een hoge en een relatief lage affiniteit. (11, 12) Beiden 

bevinden zich in de hersenen, wat op zich geen probleem vormt aangezien GHB gemakkelijk 

doorheen de bloed-hersenbarrière gaat. (9, 13)  

 

1.1.1.2. Metabolisme 

GHB kan zowel endogeen als exogeen van oorsprong zijn. Endogeen wordt het 

aangemaakt uit de neurotransmitter GABA. Hierbij katalyseren mitochondriale GABA-

transaminase (GABA-T) enzymen de omzetting van GABA naar succinic semialdehyde (SSA). 

Uit deze laag-moleculaire verbinding wordt uiteindelijk, via reductie, GHB gevormd m.b.v. 

cytosolische SSA reductase enzymen. (12, 14) 

Wat betreft de exogene aanmaak kent GHB 2 belangrijke precursoren, nl. gamma-

butyrolacton (GBL) en 1,4-butaandiol (1,4-BD). Beide precursormoleculen kunnen worden 

ingenomen om vervolgens in het lichaam te worden omgezet tot GHB (Figuur 1.2). In het 

geval van GBL gebeurt dit d.m.v. calcium-afhankelijke serum lactonasen. 1,4-BD wordt 

aanvankelijk in aanwezigheid van alcohol dehydrogenase (ADH) enzymen omgezet tot 

gamma-hydroxybutyraldehyde, wat op zijn beurt door aldehyde dehydrogenase (ALDH) 

wordt geconverteerd naar het eigenlijke GHB. (15, 16) Aangezien ethanol in het lichaam 

eveneens via ADH wordt omgezet tot acetaldehyde, treedt aldus competitie op bij co-

ingestie van alcoholische dranken. (17) 
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1.1.1.3. Gebruik en misbruik 

De meeste fysiologische en farmacologische effecten van GHB worden gemedieerd 

door binding en activatie van de GABAB-receptor. Als gevolg van zijn inwerking op het 

centrale zenuwstelsel (CZS) kent het een therapeutisch gebruik. (12)  

Vooreerst stond GHB als anestheticum geregistreerd, maar omwille van de talrijke 

bijwerkingen en de zeer nauwe therapeutisch-toxische marge werd deze indicatie (in de 

meeste landen) geschrapt. Op heden wordt het natrium-zout van GHB (sodium oxybate) 

voorgeschreven bij narcolepsie1, meer bepaald in geval van kataplexie2 en ernstige 

slaperigheid overdag (Xyrem®). In Italië is het een populair middel bij opioïd- en 

alcoholontwenning (Alcover®). (10) Ook zijn aandeel in de behandeling van fibromyalgie3 

(18) en binge eating (19) wordt nog verder onderzocht.  

Niettemin is GHB vooral gekend onder de benaming ‘liquid (vloeibare) ecstasy’. GHB 

heeft echter niks te maken met ecstasy (XTC, MDMA) als dusdanig, maar wordt zo genoemd 

omwille van de gelijkaardige effecten: het geeft aanleiding tot een dromerig, welbehagen en 

euforisch gevoel. (20) In het uitgaansleven is het dan ook een populair middel. 

Naast het misbruik als ‘club drug’ is het ook bekend als ‘date-rape drug’. Door de kleur- en 

geurloze eigenschappen van deze stof wordt het dikwijls onopgemerkt aan drankjes 

toegevoegd. Daarnaast herinnert het slachtoffer zich bij het ontwaken zo goed als niks meer 

waardoor criminelen dikwijls naar deze drug teruggrijpen. Ook in het bodybuilding milieu 

wordt het frequent gebruikt als doping, dit ter vervanging van steroïdhormonen, omwille 

van zijn groeihormoon releasing effect. (14, 20) 

Het grote gevaar schuilt in de nauwe marge tussen de recreatieve dosis, gebruikt om 

zijn ‘gewenste’ euforische effecten, en de toxische dosis. Toxiciteit wordt dan ook heel snel 

bereikt en leidt tot een diepe comateuze toestand, myoclonieën, epileptische aanvallen, 

respiratoire depressie, hypoventilatie, bradycardie en in sommige gevallen zelfs de dood. 

(14, 16) 

                                                           
1
 Narcolepsie is een slaap/waakstoornis met slaperigheid en onbedwingbare slaapaanvallen overdag als 

typische symptomen.  
2
 Kataplexie is een spieraandoening, gekenmerkt door kortdurende (doorgaans < 1 min) en voorbijgaande 

verslappingen van de skeletspieren. Het is een symptoom van narcolepsie.  
3
   Fibromyalgie (= ‘weke-delen reuma’) staat gekend als een pijnsyndroom t.h.v. pezen, spier- en bindweefsel. 
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1.1.2. Gamma-butyrolacton 

Gamma-butyrolacton (GBL) is een verbinding die courant voorkomt in de chemische 

industrie, meer bepaald als solvent in verf, verfafbijtmiddelen, nagellakverwijderaar, talrijke 

schoonmaakproducten, inktpatronen, etc. Ook in de productie van rubber en plastics is GBL 

een welgekende component. (21) 

Daarnaast is GBL een prodrug van GHB. Deze conversie kan enerzijds endogeen 

plaatsvinden via perifere lactonasen (Figuur 1.2), anderzijds is deze omzetting mogelijk door 

verzeping van de lacton-functie met natriumhydroxide (NaOH). (22) Hierdoor wordt GBL ook 

vaak misbruikt als ‘club drug’, alsook bij criminele praktijken zoals seksuele aanrandingen en 

diefstallen. Bovendien is het heel wat potenter dan GHB, mogelijk door een hogere 

intestinale flux ervan. Om deze reden wordt een overdosis aan GHB door inname van zijn 

precursor GBL gevaarlijker geacht dan rechtstreekse inname van ‘liquid ecstasy’. Ondanks 

deze bevindingen is GBL als chemisch solvent nog steeds vrij gemakkelijk verkrijgbaar. Met 

het oog op productie van GHB wordt GBL daarentegen als illegaal bestempeld. (23) 

Figuur 1.2: In vivo metabolisatie van GBL en 1,4-BD tot GHB. (16) 

 

1.1.3. 1,4-butaandiol    

 1,4-butaandiol (1,4-BD) is een alifatisch alcohol dat eveneens industriële 

toepassingen kent als solvent. Naargelang de positie van één van beide hydroxyl-groepen 

worden nog 2 plaatsisomeren onderscheiden: 1,2-butaandiol en 1,3-butaandiol.  

Zoals reeds vermeld fungeert 1,4-BD ook als precursor van GHB (Figuur 1.2). Het 

wordt dan ook vaak misbruikt als drug, mede doordat deze verbinding makkelijker 
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verkrijgbaar is dan GHB. Net als bij GBL wordt sneller een hogere piekconcentratie (Cmax) van 

GHB teruggevonden na orale administratie van 1,4-BD in vergelijking met de rechtstreekse 

inname van GHB. (23)  

 
1.1.4. Diethyleenglycol 

1.1.4.1. Algemeen gebruik 

Diethyleenglycol (DEG) is een zoetsmakende, kleurloze en viskeuze vloeistof. (24) Het 

is een combinatie van 2 EG moleculen, dat zelf zijn belangrijkste industriële toepassing kent 

in de productie van polyethyleentereftalaat (PET), alom gekend in de kunststofindustrie en 

bovendien terug te vinden in de dagdagelijkse praktijk zoals in drankflessen en plastic folie. 

(25) Verder zijn zowel EG als DEG aanwezig in huishoudelijke producten tegen het bevriezen 

van leidingen (voornamelijk in landen met een kouder klimaat), in producten gebruikt om 

vliegtuigen te ontijzelen voor vertrek en in antivries producten aanwezig in radiatoren en in 

de remvloeistof van auto’s. (25, 26) Overigens komt het o.m. voor als component in inkt, 

cosmetica, behangverwijderaar, weekmaker (plasticizer), glijmiddel, brandstof voor 

verwarming, etc. (26)  

 

1.1.4.2. Metabolisme 

DEG als dusdanig is niet toxisch, maar in de lever wordt het snel omgezet tot 3 

toxische metabolieten: 2-hydroxyethoxyacetaldehyde, diglycolzuur (DGA) en 2-

hydroxyethoxyazijnzuur (HEAA). De eerste omzetting, van DEG tot 2-

hydroxyethoxyacetaldehyde, gebeurt d.m.v. het hepatische ADH. Vervolgens wordt deze 

component via ALDH opnieuw geoxideerd tot HEAA (Figuur 1.3). (26, 27) Daarnaast wordt 

een aanzienlijke hoeveelheid DEG omgezet tot DGA volgens nog onbekende pathway(s). (28) 

Beide dehydrogenase enzymen zijn nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-afhankelijk. 

(26) 

HEAA is de belangrijkste metaboliet van DEG en is medeverantwoordelijk voor de 

‘high anion gap metabolic acidosis’ (HAGMA)4 die voorkomt bij inname van antivries. (26)  

                                                           
4
 HAGMA ontstaat door een daling van het bicarbonaat-gehalte in het bloed, waardoor de pH lager wordt dan 

7,32. De belangrijkste symptomen zijn hyperventilatie, hartritmestoornissen en mogelijks een hyperkaliëmie.  
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Figuur 1.3: Metabolisatiepatroon van DEG. (26) 

 

1.1.4.3. Misbruik en intoxicaties  

DEG onderdrukt het CZS waardoor het een gelijkaardig effect als ethanol bezit. Er zijn 

ook gevallen bekend waarbij DEG als goedkoop alternatief voor alcohol wordt gebruikt om 

op deze manier het ongeremde gevoel van ‘dronken zijn’ te ervaren. In de eerste plaats 

wordt het echter misbruikt met de intentie om zelfmoord te plegen. Een DEG-intoxicatie is 

vrij ongewoon in de Westerse wereld, terwijl het in Amerika en derdewereldlanden vaker 

wordt aangetroffen. (25, 29, 30) 

Naast het opzettelijk innemen van dergelijke antivries producten, zijn er ook heel wat 

cases bekend van kinderen met een accidentele intoxicatie. De zoete smaak van deze stof 

draagt daar zeker toe bij. Ook zijn reeds een aantal wereldwijde incidenten bekend waarbij 

DEG betrokken was. In 1937 bijvoorbeeld stierven ruim 100 mensen na inname van het 

preparaat ‘Elixir Sulfanilamide’, dat bereid was met DEG als oplosmiddel. In 1996 stierven in 

Haïti dan weer tientallen kinderen door verontreiniging van het koortswerend middel 
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Afebryl® met DEG en 10 jaar later gebeurde hetzelfde in Panama na contaminatie van een 

hoestsiroop. (26, 31)  

De klinische symptomen van deze uiteengezette intoxicaties komen doorgaans tot 

uiting als CZS depressie en HAGMA, eventueel gevolgd door cardiopulmonaire collaps, 

hypocalciëmie, hepatotoxiciteit en nierfalen. (28)  

 
1.1.4.4. Urgentiebehandeling  

De behandeling van een DEG-intoxicatie bestaat voornamelijk uit het toedienen van 

ethanol en/of fomepizole (4-methylpyrazole, Antizol®). Beiden leiden tot een verminderde 

omzetting van DEG naar zijn toxische metabolieten door ‘blokkage’ van ADH. (26, 27) Enkele 

jaren geleden werd fomepizole door de Food and Drug Administration (FDA) aangeduid als 

eerste keuze antidotum omwille van zijn hogere affiniteit voor ADH en zijn gebruiksgemak. 

Daarnaast doen ook de goed voorspelbare farmacokinetiek en het minimum aan 

bijwerkingen de hoge kost van dit geneesmiddel vergeten. Het gebruik van ethanol 

daarentegen brengt o.m. risico op hepatotoxiciteit, gastritis, hypoglycemie en depressie van 

het CZS met zich mee. Hemodialyse behoort, vanaf een massieve overdosis, eveneens tot de 

behandelingsmogelijkheden om de toxische bestanddelen uit het bloed te verwijderen. (26, 

32) De metabole acidose kan mogelijk voorkomen worden door co-ingestie van lithium 

(onder de vorm van lithiumcarbonaat) (33) of bromide. (34) 

 
1.1.5. Propyleenglycol  

Propyleenglycol (PG; 1,2-propaandiol), ook wel beter gekend als macrogol, is een 

populair excipiënt in de farmacie, de cosmetica wereld en de voedingsindustrie. (35) 

Daarnaast is het aanwezig in sigaretten als humectans, i.e. een wateraantrekkende stof, om 

het snel opdrogen van de tabak te voorkomen. (36) Bovendien is het een bestanddeel van 

antivries producten. (35)  

Over het algemeen kan PG beschouwd worden als een veilige substantie, zeker in 

vergelijking met het soortgelijke EG en DEG. (31, 37) PG wordt in de lever gemetaboliseerd 

tot endogene verbindingen als lactaat, acetaat en pyruvaat (i.e. precursoren van de 

krebscyclus). (38) Naar analogie met EG en DEG kunnen echter toxische verschijnselen 
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ontstaan bij overmatig gebruik: CZS depressie, HAGMA, renale dysfunctie, etc. (35) Ook 

epilepsie aanvallen worden in verband gebracht met een PG-intoxicatie. (39)   

  
1.1.6. Bèta-hydroxyboterzuur  

Bèta-hydroxyboterzuur (BHB) is een analoog van GHB: het verschilt enkel in positie 

van de hydroxyl-groep, die zich nu op het β- i.p.v. op het ɣ-koolstof-atoom bevindt. BHB kan 

omschreven worden als het voornaamste ketonlichaam in het menselijk metabolisme en 

komt dus endogeen voor. Indien hoge concentraties worden bereikt, kan het tevens in de 

urine worden aangetroffen (ketonurie). In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat 

het dan om alcoholici (40), patiënten met een ongecontroleerde diabetes mellitus type 1 

(41) of mensen die vasten. In dergelijke gevallen moet voor de energievoorziening een 

beroep worden gedaan op de in het lichaam aanwezige vetten i.p.v. op glucose. De lage 

insulinespiegel en de verhoogde concentraties aan catecholamines (cortisol, adrenaline, etc.) 

zorgen hierbij voor de activatie van een hormoon-gevoelig lipase. Dit enzym breekt 

triglyceriden af tot de samenstellende vetzuren die naar de lever worden getransporteerd. 

Daar worden de vetzuren omgezet tot hun overeenkomstige ketonen, waaronder in grote 

mate BHB. Aangezien BHB en de andere ketonlichamen (aceton, acetoacetaat) zure 

verbindingen zijn, kan op deze manier een ketoacidose ontstaan. (41)   

 
1.1.7. Gabapentine  

Uitgaande van de structuur kan geconcludeerd worden dat gabapentine (Neurontin®) 

een afgeleide is van de inhiberende neurotransmitter GABA: enkel een cyclohexaan-ring 

werd aangehecht. Hierdoor stijgt de lipofiliciteit van de verbinding, wat de passage 

doorheen de bloed-hersenbarrière vergemakkelijkt. Gabapentine bindt echter niet op de 

GABA-receptoren, al is het precieze werkingsmechanisme t.h.v. het hersenweefsel nog 

steeds niet gekend. (42) 

Gabapentine werd aanvankelijk ontwikkeld als antispasmoticum omwille van de 

sterke structuurgelijkenis met Baclofen5. De molecule bleek evenwel niet geschikt voor deze 

toepassing waardoor spasmogeniciteit werd geschrapt als indicatie. (43) Op heden is het 

                                                           
5
 Baclofen (Lioresal®) wordt gebruikt bij patiënten met een invaliderende verhoogde spierspanning die 

gehinderd worden in hun dagelijkse handelingen (bv. Multiple-sclerose patiënten).  
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geregistreerd als anticonvulsivum, behorend tot de zogenaamde ‘nieuwe anti-epileptica’. 

Het wordt meestal gebruikt als add-on therapie bij een partiële epilepsie in aan- of 

afwezigheid van secundaire veralgemeende aanvallen. In sommige gevallen, meer bepaald 

bij falen van de conventionele therapie, kan het echter in monotherapie voorgeschreven 

worden. Ook neuropatische pijnen kunnen verholpen worden met gabapentine. 

(http://www.bcfi.be/) 

 
1.1.8. Vigabatrine 

Vigabatrine (ɣ-vinyl GABA; Sabril®) is eveneens een GABA-analoog en behoort net 

zoals gabapentine tot dezelfde nieuwe generatie van anti-epileptica. Het kent evenzeer zijn 

toepassing als aanvullende behandeling van een resistente partiële epilepsie met of zonder 

een secundaire veralgemening, mits onvoldoende resultaat met de klassieke anti-epileptica. 

Ook in monotherapie wordt het gebruikt voor de behandeling van het syndroom van West6. 

(http://www.bcfi.be/) 

Het gebruik van vigabatrine is weliswaar zeer beperkt omwille van de ernstige 

bijwerkingen die het veroorzaakt. Zo kan tot de helft van de patiënten die vigabatrine 

gebruiken vroeg of laat te maken krijgen met verlies van het gezichtsveld (“visual field 

defects”) en/of andere visusstoornissen. (44) Net als bij gabapentine is therapeutic drug 

monitoring (TDM)7 aangewezen. (45) 

Vigabatrine is een selectieve irreversibele inhibitor van GABA-T, het enzym dat de 

neurotransmitter afbreekt tot SSA. Hierdoor stijgt de concentratie van GABA en bijgevolg het 

resulterende inhiberende effect. (46, 47) Ook andere werkingsmechanismen werden reeds 

voorgesteld, maar konden nog niet met zekerheid bevestigd worden. Zo zou vigabatrine 

bijvoorbeeld de reuptake van GABA inhiberen. (48) 

  

                                                           
6
 Syndroom van West wordt gekenmerkt door infantiele spasmen, i.e. ongecontroleerde spiersamentrekkingen 

bij kinderen. 
7
 TDM is het meten van de plasmaconcentraties van een geneesmiddel om op die manier voor elke patiënt 

individueel de optimale dosis te bepalen. Dit wordt vnl. uitgevoerd voor geneesmiddelen met een nauwe 
therapeutisch-toxische marge waarvan het farmacodynamisch effect moeilijk te meten is. 

http://www.bcfi.be/
http://www.bcfi.be/
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1.2. GASCHROMATOGRAFIE-MASSASPECTROMETRIE (GC-MS) 

1.2.1. Gaschromatografie 

Gaschromatografie (GC) is een veelgebruikte scheidingstechniek die zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve informatie kan verschaffen over de individuele componenten 

uit (complexe) samengestelde stalen. Niet alle verbindingen kunnen echter via GC worden 

geanalyseerd: de moleculen dienen beneden een temperatuur van 350-400 °C te 

vervluchtigen en dus in de gasfase over te gaan. De polariteit en de grootte van de te 

bepalen componenten spelen hierbij een belangrijke rol (cf. 1.3.). Bijgevolg dienen de 

componenten thermostabiel te zijn. (49, 50)  

Een GC-systeem bestaat over het algemeen uit 6 belangrijke delen: de gastoevoer en 

bijhorende flow controllers, de injector, de oven met geïntegreerde kolom, een detector en 

een registratietoestel (Figuur 1.4). (49)    

 
Figuur 1.4: Schematische voorstelling van een GC-MS systeem. 

(http://www.chromacademy.com/resolver-november2010_Understanding_GCMS_part_1.asp) 

 
 
1.2.1.1. Gastoevoer en flow controllers 

Zoals uit de benaming kan afgeleid worden, is de mobiele fase een gas bij GC. Deze 

wordt ook wel het draaggas genoemd en dient inert te zijn. Zowel waterstof (H2), helium 

(He), stikstof (N2) als argon/methaan (Ar/CH4) komen hiervoor in aanmerking, hoewel het 

voornamelijk de eerste 2 zijn die gebruikt worden bij de (meest voorkomende) capillaire 

http://www.chromacademy.com/resolver-november2010_Understanding_GCMS_part_1.asp
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kolommen. Het is een gascilinder met drukregelaar die de injector en de kolom voorziet van 

draaggas aan een bepaalde lineaire snelheid (cm/s), dikwijls uitgedrukt als flow rate 

(mL/min). Deze mag niet te hoog oplopen aangezien dit de detector kan verzwakken en 

spectra van een lage kwaliteit kan opleveren. Afhankelijk van de soort kolom die gebruikt 

wordt, schommelt de gas flow tussen 0,5 en 4 mL/min. (49) 

 
1.2.1.2. Injector  

De injector is onderaan verbonden met het kolomuiteinde en zorgt ervoor dat het 

staal uiteindelijk op die kolom wordt gebracht. Er bestaan verschillende soorten injectoren, 

waarbij de keuze afhankelijk is van het staal dat geanalyseerd moet worden. Zo wordt 

universeel gebruik gemaakt van een split/splitless injector (Figuur 1.5), i.e. een metalen 

cilinder bestaande uit een (glazen) liner of verdampingskamer. Het staal komt m.b.v. een 

microspuit via een rubberen septum in deze liner terecht, waar de temperatuur wordt 

opgedreven tot 100 à 300 °C. Het staal vervluchtigt en wordt vermengd met het draaggas, 

dat richting kolom migreert. De split uitgang kan hierbij open (split) of gesloten (splitless) 

zijn, waardoor respectievelijk slechts een gedeelte of het volledige staal op de kolom wordt 

gebracht. Daarnaast kan ook programmed temperature vaporisation (PTV) en headspace 

injectie onderscheiden worden. Ook kan het staal rechtstreeks op de kolom worden 

gebracht m.b.v. een cool on-column injector. (49-51) 

 

 

          Figuur 1.5: De split/splitless injector. (52) 
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1.2.1.3. Oven met geïntegreerde kolom 

In de oven, waarvan de temperatuur zeer nauwlettend wordt gecontroleerd, bevindt 

zich een capillaire kolom. Naast capillaire bestaan ook gepakte kolommen, hoewel deze op 

heden zo goed als verdwenen zijn van de markt. Aan de binnenzijde van de kolom bevindt 

zich de stationaire fase. Dit is een immobiele laag die met elke component van het staal op 

een andere manier interageert. Hierdoor wordt de beweging van de componenten 

(meegevoerd met het draaggas) vertraagd, ook wel retentie genoemd. Op basis van de 

affiniteit voor de stationaire fase en de kolomtemperatuur worden aldus de verschillende 

verbindingen van elkaar gescheiden. Algemeen stelt men dat hoe hoger de 

kolomtemperatuur, hoe meer moleculen uit de stationaire fase bewegen en dus in de 

mobiele fase terechtkomen. (49) 

 
1.2.1.4. Detector en registratietoestel        

Op het moment dat de componenten de kolom verlaten, migreren ze naar de 

detector. Al naargelang de eigenschappen worden verschillende types onderscheiden: 

     - Flame Ionization Detector (FID; vlamionisatie detector) 

     - Nitrogen Phosphorus Detector (NPD; stikstof-fosfor detector) 

     - Thermal Conductivity Detector (TCD; thermische geleidbaarheid detector) 

     - Electron-Capture Detector (ECD) 

     - Massaspectrometer (MS) 

Het bijhorende registratietoestel is doorgaans een computer die uitgerust is met specifieke 

software. Deze is essentieel voor het verzamelen en verwerken van gegevens tot het 

uiteindelijke chromatogram. (49, 51) 

 

1.2.2. Massaspectrometrie 

Massaspectrometrie is een courant gebruikte techniek in de bioanalyse. Door 

fragmentatie van de te onderzoeken component wordt een soort van fingerprint bekomen 

van de molecule, welke uiteindelijk leidt tot de identificatie ervan. 
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Algemeen is een MS-systeem uit 3 delen opgebouwd: de ionenbron, de 

massascheidingsfilter (ook mass analyser genoemd) en de detector. Daarnaast zijn 1, 

eventueel 2, pompsystemen aanwezig voor het onderhouden van het hoogvacuüm (Figuur 

1.4). (51) 

 
1.2.2.1. Ionenbron 

De ionenbron is rechtstreeks aan de GC gekoppeld en vormt aldus ionen uit de 

gasvormige monstermoleculen. Aangezien deze ionen ‘brokstukken’ zijn van de 

oorspronkelijke moedermolecule, worden ze fragmentionen genoemd. Het ionisatieproces 

kan op 2 manieren gebeuren, nl. via electron impact (EI) of via de ‘zachtere’ chemische 

ionisatie (CI). (51)  

In het verder beschreven onderzoek wordt gebruik gemaakt van de vaak 

voorkomende EI methode (Figuur 1.6). Hierbij worden elektronen gegenereerd door een 

filament, waarna ze vervolgens worden ‘afgevuurd’ op de te onderzoeken gasmoleculen. 

Deze elektronen bezitten een bepaalde energie (70 eV) die wordt overgebracht bij deze 

‘aanval’, met de vorming van fragmentionen tot gevolg. De gevormde positieve ionen 

worden uiteindelijk door een negatief geladen magneet aangetrokken en zo naar de 

massascheidingsfilter geleid. (51, 53) 

  

 
 

Figuur 1.6: Electron impact ionisatie gekoppeld aan quadrupool massafilter. (53)  
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Aan de ionenbron is een (eerste) vacuümpomp gekoppeld, welke noodzakelijk is voor 

het transport van de ionen in de richting van de massascheidingsfilter en de detector. 

Daarnaast is het hoogvacuüm belangrijk om de neutrale deeltjes zo snel mogelijk te 

elimineren. (51) 

 
1.2.2.2. Massascheidingsfilter 

De gevormde fragmentionen migreren vervolgens langs de massascheidingsfilter. 

Deze heeft als doel ionen met een specifieke massa-over-lading (m/z) verhouding selectief te 

laten passeren naar de detector toe. Naargelang de eigenschappen en het 

toepassingsgebied worden verschillende types van filters onderscheiden: iontrap, time-of-

flight, triple-quad en de quadrupool. (51) 

De quadrupool massascheidingsfilter is opgebouwd uit 4 cilindrische of hyperbolische 

staven, die evenwijdig liggen t.o.v. elkaar (Figuur 1.6). Ter hoogte van deze staven heerst een 

welbepaalde spanning, waardoor een elektrostatisch veld wordt gecreëerd. De 

tegenoverliggende staven hebben hierbij telkens dezelfde lading. Door deze spanningen 

zodanig te variëren in de tijd worden specifieke ionen sequentieel doorgelaten, terwijl 

andere neerslaan op de quadrupool en dus niet gedetecteerd zullen worden. Dit is van groot 

belang wanneer een selected ion monitoring (SIM) methode wordt toegepast, waarbij enkel 

naar specifieke ionen wordt gezocht. Dit in tegenstelling tot de SCAN-modus, waar alle ionen 

worden gedetecteerd en geregistreerd. (51, 53) 

Daarnaast kan de massafilter voorafgegaan worden door pre-filters om vervuiling 

ervan te vermijden. Dikwijls is, ter hoogte van deze filter, ook een (tweede) vacuümpomp 

aangesloten om het transport van de ionen in de richting van de detector te garanderen. 

(51) 

 

1.2.2.3. Detector  

De ionen, die de massascheidingsfilter hebben doorlopen, komen tenslotte in de 

detector terecht. Daar worden ze rechtstreeks vertaald worden naar een elektrisch signaal. 

De gebruikelijke detectoren zijn de elektronmultiplier en de photomultiplier. In ons MS-

systeem wordt een elektronmultiplier gebruikt voor de detectie van de ionen. Gebruik 
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makend van een computer en specifieke software wordt uiteindelijk een massaspectrum 

bekomen, waarin de ionen volgens hun m/z verhouding gerangschikt staan. (51)      

 

1.3. DERIVATISATIE ALS STAALVOORBEREIDINGSTECHNIEK 

Derivatisatie is een belangrijke techniek in de staalvoorbereiding voorafgaand aan 

GC-analyse. Het wordt vaak uitgevoerd om de vluchtigheid van polaire verbindingen te 

verhogen, aangezien deze over het algemeen moeilijk in de gasfase overgaan. Hierbij 

worden de sterk polaire groepen chemisch gemodificeerd zodat de moleculen onderling 

geen H-bruggen en/of krachtige dipool-dipool interacties meer kunnen aangaan. Dit heeft 

als gevolg dat de desbetreffende verbindingen nu gemakkelijker kunnen vervluchtigen, wat 

essentieel is om geanalyseerd te kunnen worden via GC. Naast de polariteit speelt ook de 

grootte een belangrijke rol in de vluchtigheid van de verbindingen. Een tweede belangrijk 

voordeel van derivatiseren is dat omvangrijkere fragmentionen worden gevormd waardoor 

de selectiviteit van de detectie gevoelig toeneemt. (50) (54)   

Er zijn 3 types van derivatisatiereacties: silylering, acylering en alkylering. Ook 

condensatie, de reactie tussen 2 moleculen met afsplitsing van water, wordt hier soms 

bijgerekend. (54) 

 

1.3.1. Silylering 

Dit is de meest voorkomende manier van derivatiseren. Bij deze techniek wordt het 

zure (“actieve”) H-atoom van carboxyl- (-COOH), hydroxyl- (-OH), sulfhydryl- (-SH) en/of 

amide- (-CONH) groepen vervangen door een gedeelte van het derivatisatiereagens. Dit 

komt tot stand door de nucleofiele aanval van het elektronegatieve atoom van de polaire 

groep op het silicium (Si) atoom van het silyleringsreagens. (54) Een aantal vaak gebruikte 

silyleringsreagentia zijn terug te vinden in Tabel 1.1.  

Sample-OH + R3Si-X  →  Sample-O-SiR3 + HX 

Deze reactie geeft het ontstaan aan een silyl-derivaat met een hogere vluchtigheidsgraad en 

bijgevolg gunstigere eigenschappen voor de analyse met GC-MS. Trimethylsilylering (R = CH3 

in bovenstaande vergelijking) is hierbij het populairst ondanks een betere vluchtigheid van 
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de dimethylsilylderivaten. Deze laatste zijn evenwel minder stabiel tegenover hydrolyse in 

vergelijking met de trimethylderivaten. (54) 

 Tabel 1.1: Courant gebruikte derivatisatiereagentia voor silylering. (54) 

Derivatisatiereagens Brutoformule 

Hexamethyldisilazaan (HMDS) HN[Si(CH3)3]2 

Trimethylchlorosilaan (TMCS) C3H9SiCl 

N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA) CF3CON(CH3)Si(CH3)3 

N,O-bis(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide (BSTFA) C8H18F3NOSi2 

 

1.3.2. Acylering 

Acylering (of acylatie) was aanvankelijk de eerste en enige derivatisatietechniek die 

werd toegepast om polaire componenten te analyseren via GC-MS. Op heden wordt het 

voornamelijk gezien als alternatief voor de silylering, desalniettemin krijgt het in sommige 

gevallen de voorkeur. Dit is het geval bij de derivatisatie van primaire en secundaire amines 

(amides) omwille van stabiliteitsredenen. Het principe van acylering is dan ook zeer 

gelijkaardig aan dat van silylering: enkel het Si-atoom is hier vervangen door een carbonyl-

functie. (55) Algemeen kan dit als volgt worden voorgesteld (55): 

R-XH + R’COY  →  R-XCOR’ + YH 

Analoog is acylering geschikt om polaire -OH, -SH en/of -NH groepen chemisch af te 

schermen waardoor derivaten worden gevormd met optimale (gas)chromatografische 

eigenschappen. Het grote nadeel t.o.v. silylering is dat -COOH groepen onaangeroerd blijven. 

(55)    

Zure anhydriden en acyl halides zijn de meest gebruikte acyleringsreagentia (Tabel 

1.2). Vaak worden hierbij gefluoreerde analogen gebruikt waardoor de moleculaire massa en 

bijgevolg de selectiviteit nog extra toenemen. Dergelijke acyleringsreacties kunnen 

eventueel worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een basische katalysator zoals 

(gesubstitueerd) pyridine, tertiaire amines, natriumhydroxide (NaOH) of natriumacetaat 

(CH3COONa). Deze basen neutraliseren tevens zure nevenproducten van de 
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derivatisatiereacties, welke schadelijk zijn voor de kolom van de GC. Eventueel kunnen ook 

(geactiveerde) acyl amides gebruikt worden als reagens. (54, 55) 

Tabel 1.2: Courant gebruikte derivatisatiereagentia voor acylering. (55) 

Derivatisatiereagens Brutoformule 

Azijnzuuranhydride (CH3CO)2O 

Trifluoroazijnzuuranhydride (TFAA) (CF3CO)2O 

Pentafluoropropionzuuranhydride (PFPA) (CF3CF2CO)2O 

Hexafluoroboterzuuranhydride (HFBA) (CF3CF2CF2CO)2O 

 

 
1.3.3. Alkylering 

De derde belangrijke manier van derivatiseren is de alkylering (of alkylatie). 

Naargelang de aan- of afwezigheid van een aromatische ring in de structuur van het 

gebruikte derivatisatiereagens, spreekt men soms ook van arylering. Indien de te analyseren 

componenten tot de zuren behoren, komt deze derivatisatie neer op een esterificatie van 

deze verbindingen. In tegenstelling tot acylering kunnen -COOH groepen hier wel chemisch 

gemodificeerd worden (56):  

R-COOH + R’OH  →  R-COOR’ + H2O 

Dergelijke alkyleringsreacties worden, zoals in bovenstaande vergelijking te zien, 

doorgaans uitgevoerd door alcoholen (Tabel 1.3). Analoog aan de anhydriden bij acylering 

zijn ook deze reagentia meestal gefluoreerd, met als doel het moleculair gewicht van de 

gevormde fragmentionen en bijgevolg de selectiviteit te verhogen. Over het algemeen wordt 

ook vaak getracht methylderivaten via alkylering te vormen, gebruik makende van 

diazomethaan (Tabel 1.3). Dit omwille van de snelle en gemakkelijke manier van 

derivatiseren. (56) Diazomethaan is evenwel toxisch, onstabiel en moeilijk te bereiden. (56) 

(57)  

Het merendeel van dergelijke reacties wordt uitgevoerd in aanwezigheid van een 

katalysator. Naargelang de zuurtegraad van de polaire groep, die dient gederivatiseerd te 

worden, wordt een keuze gemaakt tussen een zure of een basische katalysator. (56) 
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Tabel 1.3: Courant gebruikte derivatisatiereagentia voor alkylering. (56) 

Derivatisatiereagens Brutoformule 

Diazomethaan CH2N2 

Tetramethylammoniumhydroxide (TMAH) (CH3)4N(OH) 

Pentafluoropropanol (PFP) CF3CF2CH2OH 

Heptafluorobutanol (HFB) CF3CF2CF2CH2OH 

 

1.3.4. Microgolfoven-geassisteerde derivatisatie 

Voorgaand onderzoek heeft reeds de efficiëntie aangetoond van het gebruik van een 

microgolfoven wat betreft het uitvoeren van derivatisatiereacties (zie verder). Zoals uit de 

naam kan worden afgeleid, produceert de microgolfoven microgolven. Dit zijn 

elektromagnetische stralen met een beduidend lange golflengte (in het cm/mm gebied) in 

vergelijking met zichtbaar licht (Figuur 1.7). De gebruikelijke microgolfovens, die ook in de 

keuken terug te vinden zijn, produceren microgolven met een golflengte van 12,25 cm; wat 

overeenkomt met een frequentie van 2,45 GHz. (58) 

 

 

Figuur 1.7: Het elektromagnetisch spectrum. (http://www.ieslightlogic.org) 

 
Het is deze microgolfstraling die ervoor zorgt dat reactietijden kunnen worden 

gereduceerd indien gebruik wordt gemaakt van een microgolfoven i.p.v. de traditionele 

verwarmblok of droogoven. Zo verloopt de warmteoverdracht veel sneller: de microgolven 

interageren rechtstreeks met de moleculen van het reactiemengsel. Polaire moleculen, die 

zelf een dipoolmoment bezitten, draaien hierbij in functie van de rotatie van het 

elektromagnetische veld van de straling dat continu 180° draait. Deze wentelingen 

http://www.ieslightlogic.org/
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resulteren in een (trillings)beweging van deze moleculen met een stijging van de gemiddelde 

bewegingsvrijheid en warmteontwikkeling tot gevolg.  Het is deze warmte die logischerwijs 

leidt tot een temperatuurstijging van het reactiemengsel (= dielectric heating). De 

traditionele verwarming via een verwarmblok of droogoven verloopt echter niet op 

moleculair niveau. Hierbij worden achtereenvolgens het reactievat en reactiemengsel d.m.v. 

convectie verwarmd. Een nadeel omtrent het gebruik van een microgolfoven is de 

afwezigheid van druk- en temperatuurcontrole. (58) (59) 

Omwille van deze bevindingen wordt de microgolfoven meer en meer gebruikt voor 

de derivatisatie van polaire moleculen. Zo ontwikkelde Deng et al. (60) een microgolf-

geassisteerde methode voor een snelle diagnosticering van fenylketonurie bij pasgeborenen, 

terwijl Ye et al. (61) gebruik maakt van microgolf-geassisteerde derivatisatie voor het 

opsporen van  methylmalonzuur acidemie. Ook in de forensische en klinische toxicologie 

kent het zijn opmars, bijvoorbeeld voor de analyse van (met)amfetamine (62), opioïden en 

cannabinoïden. (63) Maurer et al. (64) publiceerde tevens een techniek voor de detectie van 

een glycol intoxicatie, gebruik makend van een microgolfoven. Daarnaast realiseerden 

Bowden et al. (65) een derivatisatie van steroïden op een gelijkaardige manier, welke 

belangrijk kan zijn inzake dopingcontrole. 
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2. OBJECTIEVEN 

De doelstelling van deze masterproef is het ontwikkelen van een GC-MS methode 

voor de kwantificatie van een multi-analyt mix op DBS m.b.v. microgolfoven-geassisteerde 

derivatisatie. Dit houdt in dat verschillende componenten aan de hand van eenzelfde 

staalvoorbereiding geanalyseerd kunnen worden op een kleine hoeveelheid bloed. In deze 

mix zal o.m. GHB (en analogen) opgenomen worden. GHB is vooral gekend als ‘liquid ecstasy’ 

en wint aan populariteit in het misbruikmilieu als club- en date-rape drug. Omwille van 

dezelfde redenen worden zijn precursoren, 1,4-BD en GBL, vaak ingenomen en bijgevolg dus 

ook opgenomen in de multi-analyt mix. Tevens is de bepaling van de BHB-concentratie in het 

bloed belangrijk m.b.t. de vaststelling van een ketoacidose, wat mogelijk voorkomt bij 

diabetici en alcoholici. De analyse van gabapentine en vigabatrine, eveneens 2 GABA-

analogen, is dan weer belangrijk met het oog op TDM. Daarnaast worden bijwijlen glycol 

intoxicaties aangetroffen. Sommige van deze gevallen zijn van accidentele aard, terwijl dit 

ook kan voorkomen in de context van zelfmoordpogingen. Een snelle, eenvoudige en liefst 

simultane manier voor de detectie van dergelijke verbindingen is dus gewenst.  

Een eerste uitdaging bestaat erin de verschillende analyten samen te derivatiseren en 

uiteindelijk ook te analyseren. Dit betekent dat een geschikt derivatisatieproces moet 

ontwikkeld worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een microgolfoven. Op die manier 

kan de staalvoorbereiding sterk in tijd worden beperkt, waardoor de 

staalverwerkingscapaciteit verhoogt. De staalvoorbereiding vormt immers in de meeste 

gevallen de snelheidsbepalende stap van de totale analyse.  

Een extra uitdaging houdt in de analyse uit te voeren op DBS (Figuur 2.1). Deze spots 

worden verkregen door enkele µL bloed op te vangen op een filterpapier. Logischerwijs 

betekent dit dat slechts kleine hoeveelheden bloed van de patiënt beschikbaar zijn, met als 

gevolg dat de ontwikkelde methode door een hoge gevoeligheid gekarakteriseerd moet 

worden. In vergelijking met veneuze bloedstalen bieden deze spots een aantal voordelen 

inzake: 

o Het comfort van de patiënt 

o Transport en bewaring  

o De hoeveelheid bloed nodig voor analyse 
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Figuur 2.1: Gedroogde bloedspots (DBS). (http://www.absciex.com) 

 

Praktisch wordt aanvankelijk een keuze gemaakt wat betreft de 

derivatisatiereagentia die zullen worden gebruikt, welke mee de samenstelling van de multi-

analyt mix bepalen. Eens deze samenstelling is vastgelegd, wordt overgegaan tot het 

optimaliseren van de ontwikkelde methode. Voor de optimalisatie van de staalvoorbereiding 

worden verschillende (extractie)solventen uitgeprobeerd. Daar de uiteindelijke analyse 

gebeurt via GC-MS worden daarenboven de optimale injectietemperatuur, flow rate en 

purge activation time onderzocht. Ook de voordelen van een pulsed splitless injectie worden 

afgewogen t.o.v. deze van de traditionele splitless injectietechniek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.absciex.com/
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3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1. REAGENTIA EN SOLVENTEN 

Voor de bereiding van de multi-analyt mix werd gebruik gemaakt van volgende 

producten: 1,2-BD, 1,3-BD, 1,4-BD, alfa-hydroxyboterzuur (AHB), BHB (natriumzout), DEG, 

EG, gabapentine, GABA, GBL, glycolzuur, hydroxy-isovaleriaanzuur, L-glutaminezuur, D- en L-

lactaat, PG, SSA en vigabatrine. Deze werden allemaal aangekocht bij Sigma-Aldrich® 

(Steinheim, Duitsland). Het natriumzout van GHB en de interne standaard (IS) GHB-d6 zijn 

afkomstig van LCG Standards (Molsheim, Frankrijk). De solventen methanol, ethylacetaat en 

tolueen werden dan weer verkregen via Merck® (Darmstadt, Duitsland). Zij bezitten een 

suprasolve (SupraSolv®) kwaliteit, specifiek voor GC-analyses. Azijnzuuranhydride en 

2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol (HFB) zijn de derivatisatiereagentia en zijn eveneens 

afkomstig van Sigma-Aldrich® (Steinheim, Duitsland), evenals het gebruikte 

trifluoroazijnzuuranhydride (TFAA). Pyridine doet dienst als katalysator en werd bekomen via 

Fluka® (Bornem, België), dat een dochterbedrijf is van Sigma-Aldrich®. Hetzelfde geldt voor 

hexaan dat als extractiesolvent wordt gebruikt. 

 
3.2. APPARATUUR 

Het afwegen van de standaarden gebeurde met een AT261 DeltaRange® balans van 

Mettler Toledo (Zaventem, België), terwijl het soniceren werd volbracht door een Branson 

1510 Ultrasonic bath (Danbury, USA). Het derivatiseren werd uitgevoerd m.b.v. een Samsung 

ME711K microgolfoven. Voor het centrifugeren bij 4 °C werd een 5804R Eppendorf 

(Hamburg, Duitsland) gebruikt, terwijl het centrifugeren bij kamertemperatuur gebeurde 

m.b.v. een MSE Mistral 2000 (Anderlecht, België). Een TurboVap LV evaporator van Zymark® 

(Hopkinton, MA, USA) realiseerde het indampingsproces onder invloed van N2. Voor de 

analyse van de stalen werd gebruik gemaakt van een HP 6890 GC-systeem, gekoppeld aan 

een HP 5973 inert massaselectieve detector. Beiden zijn afkomstig van Agilent Technologies 

(Avondale, PA, USA). In de gaschromatograaf zorgde een Agilent capillaire HP-5MS kolom (30 

m lengte; 0,25 mm interne diameter; 0,25 µm filmdikte en (5%-phenyl)-methylpolysiloxane 

als stationaire fase) voor de scheiding. Een G1701DA Agilent Chem station versie D.02.00 

dataverwerkingssysteem was op zijn beurt gekoppeld aan de MS-detector. 
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3.3. REPRODUCEERBAARHEID VAN DE MICROGOLFOVEN 

Het controleren van de reproduceerbaarheid van de microgolfoven, gebruikt voor het 

uitvoeren van de derivatisatiereacties, is belangrijk m.b.t. de kwaliteitscontrole van het 

toestel. Dit werd nagegaan via een eenvoudig experiment. De temperatuur van 1 L water 

werd gemeten, waarna de beker met water werd opgewarmd in de microgolfoven 

gedurende 90 s bij 800 W. Na homogeniseren werd de temperatuur opnieuw gemeten. Een 

tijdspanne van 90 s werd gekozen aangezien een analoge reactietijd wordt toegepast bij de 

derivatisatie van de uiteindelijke multi-analyt mix. Deze test werd verschillende keren 

uitgevoerd (n = 14), telkens op verschillende tijdstippen. 

Het verband tussen het vermogen van de microgolfoven en de temperatuursstijging 

kan als volgt voorgesteld worden (66): 

 

   
     

           
                                   (3.1) 

 

met       = de temperatuursstijging die de verwarmde hoeveelheid water ondergaat  

                     (T na opwarmen – T vóór opwarmen) (K) 

               P = de power of het vermogen van de microgolfoven, gebruikt om op te warmen (W) 

               V = volume water dat opgewarmd wordt (m3) 

              cp = specifieke warmtecapaciteit bij constante druk (J/kg.K) 

               ρ = densiteit (dichtheid) (kg/m3) 

                t = tijd van opwarming (s) 

Aan de hand van de temperatuurmetingen werd daaropvolgend, in combinatie met 

vergelijking (3.1) en bijhorende constanten (Tabel 3.1), telkens het geleverde vermogen van 

de microgolfoven berekend. 

Tabel 3.1: Constante grootheden gedurende het experiment. 

CONSTANTE WAARDE 

V 0,001 m3 

cp 4181,8 J/kg.K 

ρ 1000 kg/m3 

t 90 s 
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3.4. SAMENSTELLING VAN DE MULTI-ANALYT MIX  

3.4.1. Bereiding van de standaarden 

Van alle componenten die deel uitmaakten van het onderzoek naar de samenstelling 

van de multi-analyt mix werden stockoplossingen in methanol bereid, welke bewaard 

werden bij -20 °C. De concentraties van deze oplossingen schommelden van 1 mg/mL voor 

vigabatrine, 10 mg/mL voor GHB, BHB, AHB, EG, PG, SSA, glycolzuur, hydroxy-

isovaleriaanzuur, L-glutaminezuur, D- en L-lactaat, GABA en gabapentine, tot 100 mg/mL 

voor 1,2-BD, 1,3-BD, 1,4-BD en DEG. Aangezien GBL in methanol aanleiding geeft tot de 

overeenkomstige methylesters van GHB (67), werd voor deze component een 10 mg/mL 

oplossing bereid in acetonitrile. 

 

3.4.2. Keuze van de derivatisatiereagentia  

Gebaseerd op vorig onderzoek i.v.m. de derivatisatie van GHB en analogen (4) 

werden aanvankelijk TFAA en HFB aangewend als derivatisatiereagentia. Deze producten 

werden telkens in een 2:1 (v/v) verhouding toegevoegd en zijn verantwoordelijk voor 

respectievelijk acylering en alkylering. Op basis van een artikel van Damm et al. (63) werden 

ook azijnzuuranhydride [(CH3CO)2O] en pyridine (3:2 v/v) opgenomen in het onderzoek. 

Verschillende combinaties van deze reagentia werden uitgetest (Tabel 3.2) om de laag-

moleculaire verbindingen te derivatiseren. 

 

Tabel 3.2: Uitgeteste combinaties van derivatisatiereagentia. 

METHODE TFAA HFB (CH3CO)2O Pyridine 

1 + + - - 

2 - - + + 

3 + + + + 

4 - + + + 

5 - + + - 
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3.4.3. Bereiding van de mix 

Na het analyseren van de resultaten uit 4.2.1. (zie verder) kon de samenstelling van 

de multi-analyt mix worden vastgelegd (cf. 4.2.2.). Deze mix werd bereid door telkens 5 µL 

van een 100 mg/mL oplossing van 1,2-BD, 1,4-BD en DEG samen te voegen. Hieraan werd 

ook 10 µL van een 10 mg/mL oplossing van GHB, BHB, PG en gabapentine toegevoegd. GBL 

kon niet in de mix verwerkt worden omwille van de bovenvermelde stabiliteitsredenen. 

Wegens de lage concentratie van de standaardoplossing van vigabatrine (1 mg/mL) wordt 

deze component afzonderlijk aan het veneus bloed toegevoegd (cf. 3.5.1.).    

 

 
3.5. UITVOERING VAN DE ONTWIKKELDE METHODE 

3.5.1. Aanmaak bloedspots 

Voor de methodeontwikkeling werden veneuze bloedstalen gebruikt waarvan DBS 

werden gemaakt. Hiervoor werd 970 µL capillair volbloed belast met 10 µL van de multi-

analyt mix (en 20 µL vigabatrine) waarna 25 µL werd gespot op 903 Protein saver cards van 

Whatman® (Dassel, Duitsland). De aangemaakte bloedspots werden voor minstens 2 uur 

gedroogd bij kamertemperatuur. Na drogen worden de spots bewaard in een doorzichtig en 

hersluitbaar plastic zakje (in aanwezigheid van ‘silica gel’) bij kamertemperatuur tot analyse. 

 

3.5.2. Staalvoorbereiding 

Het ontwikkelde protocol van de staalvoorbereiding staat samengevat in Tabel 3.3. 

De aangegeven hoeveelheden IS, derivatisatiereagentia en extractiesolvent in Tabel 3.3 

gelden hierbij per bloedspot. 
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Tabel 3.3: Overzicht van de ontwikkelde staalvoorbereidingsprocedure. 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

6 

Nemen van 6 mm punch van DBS 

Interne standaardisatie 

o Toevoegen van 10 µL GHB-d6 (IS) 

o Indampen m.b.v. Zymark® (± 5 min) 

Derivatisatieproces 

o Toevoegen van 30 µL azijnzuuranhydride en 20 µL pyridine 

o Soniceren (2 min) 

o Derivatisatie in microgolfoven (90 s bij 800 W) 

o Centrifugeren (5 min bij 4 °C) 

o Toevoegen van 25 µL HFB 

o Vortexen 

o Derivatisatie in microgolfoven (90 s bij 800 W) 

o Centrifugeren (5 min bij 4 °C) 

Indampingsproces m.b.v. Zymark® 

Extractie uit DBS 

o Toevoegen van 100 µL ethylacetaat 

o Soniceren (5 min) 

o Centrifugeren (5 min bij kamertemperatuur) 

o Overbrengen van 50 µL supernatans in vial 

Analyse via GC-MS 

o Injectievolume: 1 µL 

o Temperatuurprogramma: 

       60 °C (2’)  →  110 °C (5 °C/min) 

     110 °C  →  300 °C (2’) (30 °C/min) 
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3.6. OPTIMALISATIE VAN DE ONTWIKKELDE METHODE 

3.6.1. Optimalisatie van de staalvoorbereiding 

3.6.1.1. Keuze van het solvent 

Finaal worden de gevormde derivatisatieproducten heropgelost in een solvent dat 

tevens dienst doet als extractievloeistof. Aanvankelijk werd ethylacetaat aangewend als 

injectiesolvent. Behalve ethylacetaat werden ook hexaan en tolueen uitgetest als 

extractievloeistof om zo het best passende solvent te selecteren. Belangrijk hierbij is dat de 

starttemperatuur van het temperatuurprogramma (en bijgevolg ook de duur van de run) 

wijzigt in functie van de keuze van het solvent (cf. 4.3.1.1.). Uiteindelijk wordt het best 

passende solvent uitgekozen naargelang de detecteerbaarheid van de componenten uit de 

mix en de bijhorende piekoppervlakten. 

 
3.6.2. Optimalisatie van de GC-MS analyse 

3.6.2.1. Injectietemperatuur 

Zoals reeds aangehaald dienen de te analyseren componenten in de gastoestand 

over te gaan bij temperaturen lager dan 350-400 °C alvorens geanalyseerd te kunnen 

worden via GC. Daarenboven oefent de injectietemperatuur een invloed uit op de kwaliteit 

van de uiteindelijke chromatogrammen. Dit is deels te wijten aan de verschillen in kookpunt 

van de componenten, waardoor deze moleculen bij een verschillende temperatuur 

vervluchtigen. De injectietemperatuur dient dan ook voldoende hoog te zijn opdat alle 

componenten uit de ‘mix’ (snel) zouden vervluchtigen en getransfereerd worden naar de 

kolom. Deze temperatuur mag evenwel niet te hoog oplopen, teneinde degradatie en 

backflash te vermijden. Bij backflash expanderen één of meerdere componenten tot buiten 

de liner met grote solventpieken en piek tailing tot gevolg. Daartegenover kan een te lage 

injectietemperatuur zorgen voor een trage of slechts gedeeltelijke vervluchtiging van de 

componenten. (49)  

Injectietemperaturen van 200, 250 en 300 °C werden uitgetest op stalen die allen aan 

eenzelfde staalvoorbereiding (Tabel 3.3) werden onderworpen. Op deze manier kon de 

invloed van deze parameter op de chromatogrammen specifiek worden nagegaan. 
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3.6.2.2. Flow rate van het draaggas  

Zowel het type draaggas als de flow rate, i.e. het volume gas dat per tijdseenheid 

doorheen de kolom migreert, hebben een significante invloed op de resolutie en de 

retentietijden van de componenten. Doordat de componenten over een breed 

temperatuurgebied elueren, wordt helium als draaggas gebruikt. (49) Om de optimale flow 

te bepalen werden de aangemaakte DBS allen aan eenzelfde staalvoorbereiding (Tabel 3.3) 

onderworpen en vervolgens geanalyseerd, gebruik makend van verschillende (gemiddelde) 

flow rates van 0,7, 0,9, 1, 1,1, 1,3 en 1,5 mL/min. Deze waarden liggen bijgevolg binnen de 

vooropgestelde grenzen van 0,5 en 4 mL/min (cf. 1.2.1.1.). 

Aan de hand van vergelijking (3.2) kunnen uit de opgesomde gemiddelde flow rates 

tevens de overeenkomstige gemiddelde lineaire gassnelheden berekend worden. (49) Deze 

gegevens staan afgebeeld in Tabel 3.4. 

 

 ̅  
 ̅

      
                                                                                     (3.2) 

 

met  ̅ = gemiddelde lineaire gassnelheid (cm/s) 

 ̅ = gemiddelde flow rate (mL/min) 

r = straal van de kolom (cm) 

 
Tabel 3.4: Experimenteel geteste flow rates met overeenkomstige lineaire gassnelheden.  

Flow rate (mL/min) Lineaire gassnelheid (cm/s) 

0,7 25 

0,9 31 

1,0 35 

1,1 37 

1,3 44 

1,5 49 

 

3.6.2.3. Purge activation time  

Doordat gebruik wordt gemaakt van een split/splitless injector, is de purge activation 

time van groot belang. Dit wordt gedefinieerd als het tijdstip waarop de split line wordt 



29 
 

geopend bij splitless injectie. De purge activation time is afhankelijk van de flow rate van het 

draaggas en de relatieve vluchtigheid van de componenten uit de mix. Hoe moeilijker de 

verbindingen in de gastoestand overgaan (m.a.w. hoe hoger het kookpunt), hoe langer de 

split line gesloten dient te blijven. Een voldoende hoge purge activation time is dan ook 

nodig zodat alle componenten in voldoende hoge concentratie op de kolom terechtkomen. 

Over het algemeen wordt gesteld dat (ongeveer) 1 tot 1,5 liner volumes van het draaggas de 

injector moeten hebben verlaten om verlies van componenten via de split line te vermijden. 

Theoretisch kan de optimale purge activation time bepaald worden aan de hand van de 

injector sweep rate, welke berekend wordt via onderstaande vergelijking (3.3). (49) 

 

            
    

       
                                                                                             (3.3) 

 

met r = straal van de liner (cm) 

 L = lengte van de liner (cm) 

  Fcolumn = flow rate van de kolom (mL/min) 

De sweep rate wordt bijgevolg gedefinieerd als het tijdstip waarop 1 liner volume van 

het draaggas de injector heeft verlaten. De liner omvat over het algemeen een volume 

tussen de 0,5 en 1 mL, terwijl de parameters r en L respectievelijk 0,2 en 8 cm bedragen. De 

optimale gas flow werd eveneens experimenteel bepaald en werd vastgelegd op 1,1 mL/min 

(cf. 4.3.2.2). Na invullen van deze gegevens kan de uiteindelijke sweep rate berekend 

worden, gevolgd door de berekening van de theoretische purge activation time (cf. 4.3.2.3.). 

Experimenteel werden tijden van 45, 60, 75, 90 en 120 s getest nadat de stalen aan de 

gebruikelijke staalvoorbereiding (Tabel 3.3) werden onderworpen. 

 

3.6.2.4. Pulsed splitless injectie en pulse tijd  

Ook werd nagegaan of een pulsed splitless injectie voordeel biedt t.o.v. niet-pulsed 

injectie. Bij een pulsed splitless injectie wordt bovenaan de kolom de druk gevoelig 

verhoogd, gedurende 1 à 2 min, tijdens de injectie van de te analyseren componenten. Dit 

heeft een tijdelijk verhoogde flow rate van het draaggas tot gevolg (8-9 mL/min). Hierdoor 

Liner volume =   2L (cm3) 
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verblijven de vervluchtigde componenten uit het staal minder lang in de liner en komen ze 

aldus sneller op de capillaire GC-kolom terecht. Hierbij wordt de pulse tijd omschreven als 

het tijdstip waarop de tijdelijk verhoogde druk terug gereduceerd wordt tot de normale 

gasdruk. Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat de pulse tijd 0,1 tot 0,5 min langer moet zijn 

dan de purge activation time. (68) 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. REPRODUCEERBAARHEID VAN DE MICROGOLFOVEN 

De experimenten werden telkens, onafhankelijk van elkaar, onder dezelfde 

omstandigheden gerealiseerd. Na het uitvoeren van de temperatuurmetingen (cf. 3.3.) kan, 

gebruik makend van Formule 3.1 en Tabel 3.1, de geleverde power (P) van de microgolfoven 

berekend worden (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1: Overzicht van de meetresultaten i.v.m. de validatie van de microgolfoven. 

DATUM Tvóór (°C) Tna (°C)    (K) P (W) 

13/02/2013 19,4 32,2 12,8 594,75 

13/02/2013 19,4 32,5 13,1 608,68 

14/02/2013 18,6 32,0 13,4 622,62 

14/02/2013 18,9 32,3 13,4 622,62 

15/02/2013 19,2 32,1 12,9 599,39 

15/02/2013 19,9 32,9 13,0 604,04 

25/02/2013 19,7 32,7 13,0 604,04 

25/02/2013 19,9 32,3 12,4 576,16 

26/02/2013 20,0 32,4 12,4 576,16 

26/02/2013 20,3 33,4 13,1 608,68 

27/02/2013 19,5 32,6 13,1 608,68 

27/02/2013 20,2 33,5 13,3 617,98 

28/02/2013 19,9 32,7 12,8 594,75 

28/02/2013 20,2 32,8 12,6 585,45 

 

Daaropvolgend werden de gemiddelde power (µ), standaarddeviatie (SD) en 

variatiecoëfficiënt (VC) berekend, waarna alle bekomen waarden voor het vermogen (Tabel 

4.1) grafisch werden uitgezet (Figuur 4.1). Bovendien zijn de aangeduide grenzen op deze 

grafiek essentieel om inzicht te krijgen in de Westgard multirule. Deze multiregel wordt 

courant gebruikt in de Internal Quality Control (IQC), alsook nu voor de validatie van onze 

microgolfoven. Om te beginnen omvat het principe de 12s alarmregel welke doorbroken 

wordt indien 1 waarde buiten de ‘µ ± 2 SD’ (2s) grenzen valt. Daarnaast komen de volgende 

5 verwerpingsregels voor (http://www.westgard.com): 

- 13s regel: 1 resultaat overschrijdt de ‘µ ± 3 SD’ (3s) limiet 

- 22s regel: 2 opeenvolgende resultaten buiten de ‘µ ± 2 SD’ (2s) limiet 

- R4s regel: 2 opeenvolgende resultaten met meer dan 4 SD verschil 

- 41s regel: 4 resultaten die achtereenvolgens de ‘µ ± SD’ (1s) limiet overschrijden 

- 10x regel: 10 resultaten onafgebroken aan dezelfde kant van het gemiddelde µ 

http://www.westgard.com/
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Uitgaande van Figuur 4.1 kunnen we besluiten dat geen enkele van bovenstaande 

regels wordt overtreden. Bovendien kan de VC, die een maat is voor de spreiding van de 

meetwaarden, berekend worden aan de hand van de SD (15,11 W) en de gemiddelde power 

(601,71 W). De berekende VC bedraagt 2,51% (Formule 4.1), wat ver onder de 

vooropgestelde grens van 15% ligt. (69) Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik 

van de microgolfoven betrouwbare en reproduceerbare resultaten geeft en dus verder kan 

gebruikt worden voor derivatisatie van de laag-moleculaire verbindingen uit de multi-analyt 

mix. 

   
       

        
 = 0,0251 = 2,51%                                                         (4.1) 

 

µ - 3 SD (W) µ - 2 SD (W) µ - SD (W) µ (W) µ + SD (W) µ + 2 SD (W) µ + 3 SD (W) 

556,38 571,49 586,60 601,71 616,83 631,94 647,05 

 

Figuur 4.1: Grafiek van het geleverde vermogen van de microgolfoven (n = 14). Aan de 

hand van de kleuren kunnen de grenzen geïdentificeerd worden, welke belangrijk zijn voor 

de validatie van de microgolfoven. 

 

4.2. SAMENSTELLING VAN DE MULTI-ANALYT MIX 

4.2.1. Keuze van de derivatisatiereagentia 

De resultaten van de diverse combinaties van de verschillende derivatisatiereagentia 

voor alle onderzochte componenten zijn samengevat in Tabel 4.2. In deze tabel is te zien dat 
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de meerderheid van de onderzochte laag-moleculaire verbindingen – voornamelijk de GABA-

analogen – gederivatiseerd kunnen worden m.b.v. een mengsel van TFAA/HFB  in een 2:1 

(v/v) verhouding (methode 1 in Tabel 3.2). Een aantal moleculen vormen hierop een 

uitzondering en kunnen enkel worden gederivatiseerd via methode 2 (cf. Tabel 3.2), i.e. 

onder invloed van azijnzuuranhydride met pyridine als katalysator (3:2 v/v). Het betreft hier 

voornamelijk de glycolen en de plaatsisomeren van butaandiol (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Derivatiseerbaarheid (en detecteerbaarheid) van de componenten volgens de 
onderzochte methoden. Onderaan wordt het aantal componenten weergegeven dat per 
methode kan worden aangetoond. 

 1 2 3 4 5 

1,2-Butaandiol (1,2-BD) - + - + - 

1,3-Butaandiol (1,3-BD) - + - - - 

1,4-Butaandiol (1,4-BD) - + - + - 

Alfa-hydroxyboterzuur (AHB) + - - - - 

Bèta-hydroxyboterzuur (BHB) + - - + - 

Diethyleenglycol (DEG) + + - + - 

D-lactaat - - - - - 

Ethyleenglycol (EG) - + - - - 

Gabapentine + - - + - 

Gamma-aminoboterzuur (GABA) + - - + - 

Gamma-butyrolacton (GBL) + - - + - 

Gamma-hydroxyboterzuur (GHB) + - - + - 

Glycolzuur - - - - - 

Hydroxy-isovaleriaanzuur + - - - - 

L-glutaminezuur + - - + - 

L-lactaat - - - - - 

Propyleenglycol (PG) - + - + - 

Succinic semi-aldehyde (SSA) - - - - - 

Vigabatrine + - - + - 

    

  

10 6 0 11 0 
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Methode 3 (cf. Tabel 3.2), waarbij alle reagentia simultaan worden toegevoegd, kon 

meteen verworpen worden. De stalen konden immers niet geanalyseerd worden aangezien 

een sterke bruisreactie leidde tot een bruin verkleurd reactiemengsel dat niet geïnjecteerd 

kon worden. Een andere mogelijkheid bestaat erin het proces in 2 stappen te voltooien: 

eerst derivatiseren met TFAA/HFB, gevolgd door indampen en uiteindelijk derivatiseren met 

azijnzuuranhydride en pyridine om vervolgens opnieuw in te dampen. Deze manier van 

werken kost dan weer heel wat tijd waardoor de snelle en simpele microgolf-derivatisatie 

aan belang inboet. Tabel 4.2 toont aan dat pyridine een essentiële katalyserende werking 

heeft bij derivatisatie met azijnzuuranhydride en beiden telkens gecombineerd moeten 

worden (methode 5 in Tabel 3.2). De combinatie van azijnzuuranhydride, pyridine en HFB 

(methode 4 in Tabel 3.2) toonde de beste resultaten: het grootste aantal componenten kon 

via deze methode worden gederivatiseerd en bijgevolg worden gedetecteerd.  

 
Tabel 4.3: Overzicht van de verschillende stappen in het derivatisatieproces. 

 

Toevoegen 30 µL azijnzuur anhydride en 20 µL pyridine 

 

2 min soniceren 

 

90 s in microgolfoven (bij 800 W) 

 

5 min centrifugeren (bij 4 °C) 

 

Toevoegen van 25 µL HFB 

 

Vortexen 

 

90 s in microgolfoven (bij 800 W) 

 

5 min centrifugeren (bij 4 °C) 

 

Op die manier werd tot de huidige derivatisatieprocedure gekomen, weergegeven in 

Tabel 4.3. Het centrifugeren na elke derivatisatiereactie in de microgolfoven gebeurt telkens 

bij 4 °C teneinde condensatie te bekomen van eventueel verdampte derivatisatieproducten. 

De centrifugatietijden (5 min) en de toegevoegde hoeveelheden derivatisatiereagentia      
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(30 µL azijnzuuranhydride, 20 µL pyridine en 25 µL HFB) kunnen nog gewijzigd worden bij de 

verdere optimalisatie van de staalvoorbereiding. 

 
4.2.2. Besluit 

De uiteindelijke samenstelling van de multi-analyt mix hangt logischerwijs af van de 

gekozen derivatisatiereagentia. Door gebruik te maken van azijnzuuranhydride, pyridine en 

HFB kunnen volgende componenten worden opgenomen in de mix: GHB; GBL; 1,4-BD; 1,2-

BD; DEG; PG; BHB; gabapentine en vigabatrine. De overige 2 componenten die via deze 

methode konden bepaald worden, nl. GABA en L-glutaminezuur, maken evenwel geen deel 

uit van de mix. De reden hiervoor is dat geen klinisch relevante concentraties (in de orde van 

ng/mL) van deze endogene verbindingen kunnen worden gedetecteerd m.b.v. de 

ontwikkelde methode op DBS. 

 

4.3. OPTIMALISATIE VAN DE ONTWIKKELDE METHODE 

4.3.1. Optimalisatie van de staalvoorbereiding 

4.3.1.1. Keuze van het solvent 

Zowel ethylacetaat, hexaan als tolueen werden als injectiesolvent aangewend. De 

keuze voor één van deze 3 solventen is belangrijk m.b.t. de totale analysetijd, aangezien 

algemeen wordt gesteld dat een temperatuurprogramma steeds moet worden gestart bij 

een temperatuur die ongeveer 20 °C lager ligt dan het kookpunt van het solvent. (50) Hoe 

hoger dit kookpunt, hoe hoger dus de starttemperatuur van het programma en bijgevolg 

hoe korter de totale run. Hexaan, ethylacetaat en tolueen hebben respectievelijk een 

kookpunt van 69, 77,1 en 111 °C, waardoor het temperatuurprogramma kan gestart worden 

bij respectievelijk 45, 60 en 90 °C. 

Om het meest geschikte solvent te achterhalen, wordt in de eerste plaats gekeken 

naar de detecteerbaarheid van alle componenten in het gebruikte solvent. Niet-detectie kan 

voorkomen indien de te analyseren verbinding(en) uit de mix niet oplosbaar is/zijn in het 

solvent, waardoor hun overeenkomstige derivatisatieproducten niet uit de spots 

geëxtraheerd kunnen worden. Hexaan gaf hierbij de slechtste resultaten: gederivatiseerd 

GHB en vigabatrine konden nooit teruggevonden worden op de bekomen 
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chromatogrammen. In geval van tolueen werd geen piek gezien voor de laagst kokende 

component, met name PG. Dit is te verklaren aan de hand van de hoge starttemperatuur van 

het programma (90 °C). Om die reden verdampen het derivaat van PG en tolueen quasi 

tegelijkertijd waardoor de resulterende piek voor gederivatiseerd PG verborgen zit in de 

solventpiek. Als gevolg hiervan kon de keuze voor hexaan of tolueen als solvent onmiddellijk 

worden verworpen. Ethylacetaat is aldus het enige geschikte (extractie)solvent. 

 
Tabel 4.4: Overzicht van de verschillende stappen in het extractieproces. 

 

Toevoegen 100 µL ethylacetaat 

 

5 min soniceren 

 

5 min centrifugeren (bij kamertemperatuur)  

 

50 µL overbrengen in vial 

 

4.3.2. Optimalisatie van de GC-MS analyse 

4.3.2.1. Injectietemperatuur 

Zoals reeds aangehaald heeft de injectietemperatuur een belangrijke invloed op de 

chromatografie. Zo mag de injectietemperatuur niet te laag zijn opdat alle componenten uit 

de mix zouden kunnen vervluchtigen. Daartegenover mag deze temperatuur ook niet te 

hoog oplopen aangezien dit aanleiding kan geven tot degradatie van de componenten en/of 

tailing van de pieken. Zo werden injectietemperaturen van 200, 250 en 300 °C getest, 

dewelke het vaakst voorkomen bij nieuw ontwikkelde methoden.  

Om de geschiktheid van deze temperaturen te vergelijken wordt primair gekeken 

naar de detecteerbaarheid van alle componenten uit de mix. De resultaten zijn in dit geval 

unaniem: bij elke injectietemperatuur kunnen alle verbindingen worden teruggevonden op 

de bekomen chromatogrammen. Vervolgens worden de piekoppervlakten met elkaar 

vergeleken (Figuur 4.2). Een injectietemperatuur van 300 °C toont de beste resultaten, 

hoewel over het algemeen weinig verschillen worden opgemerkt. Voor DEG, GHB en 

vigabatrine worden hogere (relatieve) piekoppervlakten gezien, terwijl hierbij een daling 

wordt aangetroffen voor BHB. Deze verschillen zijn echter verwaarloosbaar. Als laatste werd 
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eveneens gekeken naar de piekvormen op de bekomen chromatogrammen, maar ook dan 

werden geen verschillen vastgesteld. Naar analogie met Van hee et al. (7) en Meyer et al. (8) 

werd voor een injectietemperatuur van 250 °C geopteerd, welke bovendien het vaakst 

voorkomt bij GC-methoden. 

 

a)

 
 

 b) 

 
Figuur 4.2: Grafieken i.v.m. de invloed van de injectietemperatuur op de piekoppervlakten 

van de componenten uit de multi-analyt mix (n = 3, gemiddelde ± SD). 
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4.3.2.2. Flow rate van het draaggas  

 In de meeste gevallen is het de flow rate die de snelheid aanduidt waarmee het 

draaggas, ook wel de mobiele fase van het chromatografisch systeem genoemd, doorheen 

de kolom migreert. Verschillende flow rates werden ingesteld gedurende de analyse van de 

multi-analyt mix, vermits deze parameter mogelijk een invloed uitoefent op de mate van 

scheiding of resolutie (cf. 3.6.2.2.). Tevens geldt dat de retentietijden en bijgevolg de totale 

runtijd toenemen naarmate een lagere flow rate wordt gehanteerd.  

In de eerste plaats werd de resolutie bestudeerd door te controleren of de 

verschillende componenten uit de mix basislijn gescheiden zijn van elkaar. Hierbij werd geen 

verschil waargenomen tussen de verschillende gassnelheden. Daaropvolgend worden de 

relatieve piekoppervlakten vergeleken waarbij lagere waarden voor 1,4-BD en GHB worden 

gezien bij een respectievelijke gas flow van 1,3 en 1,5 mL/min (Figuur 4.3). Laatstgenoemde 

flow rates werden bijgevolg verworpen. Rekening houdend met het tijdsverlies door de 

langere run en de lagere piekoppervlakten voor de 2 glycolen uit de mix (DEG en PG) werd 

ook een flow van 0,7 mL/min geschrapt als mogelijke optie. Deze waarnemingen kunnen 

worden afgeleid uit Figuur 4.3. Op die manier blijven enkel lineaire gassnelheden tussen 30 

en 40 cm/s tot de mogelijkheden behoren (cf. Tabel 3.4), zoals vooropgesteld staat voor een 

kolom met dimensies van 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm. (49) 

Algemeen gezien worden de beste resultaten verkregen indien gebruik wordt 

gemaakt van een 1,1 mL/min flow rate. Al zijn de verschillen heel klein, toch worden voor 

deze waarde grotere piekoppervlakken teruggevonden voor DEG, PG en GHB in vergelijking 

met de andere 2 flows. Wat betreft de piekvormen kunnen echter geen verschillen worden 

waargenomen. 
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a) 

 

b) 

 
Figuur 4.3: Grafieken i.v.m. de invloed van de flow rate van het draaggas op de 

piekoppervlakten van de componenten uit de multi-analyt mix (n = 3, gemiddelde ± SD). 

 

4.3.2.3. Purge activation time  

De purge activation time werd reeds omschreven als het tijdstip waarop de split line 

wordt geopend bij splitless injectie. Aan de hand van vergelijking 3.3 (cf. 3.6.2.3.) kon de 

injector sweep rate worden berekend, welke 55 s bedraagt. Vervolgens kon de theoretische 

waarde voor de purge activation time worden bepaald. Aangezien in de literatuur 

0

5

10

15

20

25

30

35

1,2-BD 1,4-BD DEG Gabapentine

p
ie

ko
p

p
. c

o
m

p
./

p
ie

ko
p

p
. IS

 

Flow rate (1) 

0,7 mL/min

0,9 mL/min

1,0 mL/min

1,1 mL/min

1,3 mL/min

1,5 mL/min

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

PG BHB GHB Vigabatrine

p
ie

ko
p

p
. c

o
m

p
./

p
ie

ko
p

p
. IS

 

Flow rate (2) 

0,7 mL/min

0,9 mL/min

1,0 mL/min

1,1 mL/min

1,3 mL/min

1,5 mL/min



40 
 

beschreven staat dat 1 tot 1,5 liner volumes van het draaggas de injector moeten hebben 

verlaten om verlies van componenten via de split line te vermijden (49), werd deze waarde 

voor de sweep rate (55 s) vermenigvuldigd met 1 en 1,5. Op die manier wordt een interval 

van 55 s en 82 s bekomen waartussen, theoretisch gezien, de optimale purge activation time 

zou moeten liggen. Deze benadering werd experimenteel nagegaan door tijden van 45, 60, 

75, 90 en 120 s toe te passen na injectie. 

Ook bij het veranderen van deze parameter vormt de detecteerbaarheid van de 

componenten geen probleem. Het analyseren van de piekoppervlakten (Figuur 4.4) schept 

eveneens weinig duidelijkheid daar de onderlinge verschillen in relatieve piekoppervlakte 

per component klein en niet eensgezind zijn. Zo wordt de hoogste waarde voor DEG 

bekomen door gebruik te maken van een purge activation time van 120 s, terwijl dit voor PG 

en GHB niet het geval is. Voor deze verbindingen wordt de split line het best na 

respectievelijk 45 en 75 s geopend. 

 
a)  

 

Figuur 4.4: Grafieken i.v.m. de invloed van de purge activation time op de 

piekoppervlakten van de componenten uit de multi-analyt mix (n = 3, gemiddelde ± SD). 
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b) 

 

Figuur 4.4: VERVOLG. Grafieken i.v.m. de invloed van de purge activation time op de 

piekoppervlakten van de componenten uit de multi-analyt mix (n = 3, gemiddelde ± SD). 

 

 Uiteindelijk werd voor de verschillende tijden naar de piekvormen gekeken door de 
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wordt ook de transfer van de geïnjecteerde componenten naar de kolom versnelt. Dit heeft 

als gevolg dat de componenten sneller elueren wat kan afgeleid worden uit de kortere 

retentietijden. Daarnaast vallen, in het geval van de traditionele splitless injectie, de hogere 

abundanties op voor de verschillende componenten van de mix (met uitzondering van 

gabapentine). 

 
Figuur 4.5: Vergelijking splitless versus pulsed splitless injectie (blauw = 30 psi, groen = 25 

psi, oranje = 20 psi, zwart = 9,4 psi) (y-as: abundantie, x-as: tijd in min). 

 

 Finaal kan geconcludeerd worden dat de (niet-pulsed) splitless injectie meer 

voordelen biedt dan de pulsed splitless injectietechniek. Ten gevolge van de drukstijging 

komt een snellere migratie van de analyten in de richting van de kolom voor met een kortere 

run tot gevolg. Deze tijdswinst is echter beperkt en weegt dan ook niet op tegen de hogere 

abundanties die worden verkregen m.b.v. de splitless injectie (Figuur 4.5). Deze stijging in 

signaalsterkte betekent een winst in gevoeligheid voor de ontwikkelde methode.  
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4.4. OVERZICHT VAN DE CHROMATOGRAFISCHE GEGEVENS 

Naar analogie met voorgaand onderzoek werd aanvankelijk de analyse van de 

gevormde derivatisatieproducten uitgevoerd in de full-SCAN modus. Hierbij worden door de 

quadrupool van de MS zodanige spanningen aangenomen zodat alle ionen worden 

doorgelaten en bijgevolg worden geregistreerd door de detector. Van elke piek op het 

uiteindelijke chromatogram werd vervolgens het overeenkomstige massaspectrum 

opgevraagd. Na het bestuderen van de mogelijk gevormde fragmentionen per molecuul kan, 

mits overeenkomst met het verkregen massaspectrum, geconcludeerd worden dat de 

betreffende piek afkomstig is van de geïnjecteerde component. Deze karakteristieke m/z 

waarden voor elke component van de ‘mix’ zijn weergegeven in de full-SCAN massaspectra 

(zie bijlage). 

 Deze gegevens zijn essentieel voor het toepassen van de ontwikkelde SIM-methode, 

waarbij slechts welbepaalde ionen worden doorgelaten door de quadrupool. Het uitvoeren 

van een analyse in de SIM-modus levert heel wat voordelen op: de gevoeligheid en 

selectiviteit van de methode worden verhoogd terwijl de interfererende pieken worden 

weggewerkt. Het resulterende total ion chromatogram (TIC) staat afgebeeld in Figuur 4.6. 

 

Figuur 4.6: TIC van de multi-analyt mix in DBS. De IS (GHB-d6) is in het rood weergegeven. 
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5. CONCLUSIE 

Een snelle, eenvoudige GC-MS methode werd ontwikkeld voor de analyse van een 

multi-analyt mix, bestaande uit gamma-hydroxyboterzuur (GHB), 1,2-butaandiol (1,2-BD), 

1,4-butaandiol (1,4-BD), diethyleenglycol (DEG), propyleenglycol (PG), bèta-

hydroxyboterzuur (BHB), gabapentine en vigabatrine, op DBS. Deze componenten kunnen 

aldus eenzelfde staalvoorbereiding doorlopen om vervolgens simultaan gedetecteerd en 

gekwantificeerd te worden. Gamma-butyrolacton (GBL), een belangrijke precursor van GHB, 

kon niet rechtstreeks in deze ‘mix’ verwerkt worden omwille van zijn instabiliteit in 

methanol (het solvent gebruikt voor de bereiding van de multi-analyt mix). 

De analyse werd hierbij uitgevoerd op DBS. Dit heeft vooral als voordeel dat slechts 

kleine hoeveelheden (enkele µL) bloed nodig zijn voor de detectie van één of meerdere 

componenten van de multi-analyt mix. Vermits de derivatisatie, voorafgaand aan de 

uiteindelijke GC-MS analyse, rechtstreeks op de bloedspot gebeurt, kan hiervoor de term on 

spot derivatization gebruikt worden. Daarenboven werd voor het uitvoeren van deze 

derivatisatiereactie gebruik gemaakt van een microgolfoven, wat een aanzienlijke tijdswinst 

oplevert. Zo kan voortaan de derivatisatiereactie worden uitgevoerd door het 

reactiemengsel 2 keer 90 s te verwarmen in de microgolfoven (bij 800 W). Dit in 

tegenstelling tot de klassieke derivatisatie, gebruik makend van een verwarmblok, die nog  

30 min kostte. De gebruikte derivatisatiereagentia zijn azijnzuuranhydride (30 µL), pyridine 

(20 µL) en HFB (25 µL).  

Na de ontwikkeling van de methode werd reeds begonnen met de optimalisatie 

ervan. Zo kon ethylacetaat als best passend injectiesolvent geselecteerd worden. Wat 

betreft de GC-MS analyse wordt een injectietemperatuur van 250 °C gehanteerd, terwijl de 

ideale flow rate (van het draaggas) 1,1 mL/min bedraagt. De purge activation time is 

vastgelegd op 120 s, wat betekent dat de split line van de splitless injector 2 min na injectie 

wordt geopend. Daarenboven wordt het principe van niet-pulsed splitless injectie 

gehanteerd als staalintroductietechniek, aangezien pulsed injectie geen beduidende 

voordelen bood. 

In de toekomst dringt een verdere optimalisatie van de staalvoorbereiding zich op. Zo 

dienen de hoeveelheden en onderlinge ratio’s van de derivatisatiereagentia verder te 
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worden uitgewerkt. Ook de precieze reactietijd in de microgolfoven moet nog verder 

worden onderzocht. In geval deze optimalisatie is voltooid, dient de methode gevalideerd te 

worden. Na de validatie moet deze techniek in de praktijk worden gebracht en dienen aldus 

een aantal cases behandeld te worden volgens de ontwikkelde methodologie.  
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BIJLAGE 

 

 
a) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd propyleenglycol (PG). 

 
b) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd bèta-hydroxyboterzuur (BHB). 

Figuur 4.7: Full-SCAN massaspectra van de gederivatiseerde standaarden. De m/z waarden 

van de SIM-methode zijn voor elke component in het rood weergegeven. 



 

 

c) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd 1,2-butaandiol (1,2-BD). 

 

 

d) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd gamma-hydroxyboterzuur (GHB). 

Figuur 4.7: VERVOLG. Full-SCAN massaspectra van de gederivatiseerde standaarden. De 

m/z waarden van de SIM-methode zijn voor elke component in het rood weergegeven. 



 

 

e) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd 1,4-butaandiol (1,4-BD). 

 

 
f) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd vigabatrine. 

Figuur 4.7: VERVOLG. Full-SCAN massaspectra van de gederivatiseerde standaarden. De 

m/z waarden van de SIM-methode zijn voor elke component in het rood weergegeven. 



 

 

g) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd diethyleenglycol (DEG). 

 

 

h) Structuur en massaspectrum van gederivatiseerd gabapentine. 

Figuur 4.7: VERVOLG. Full-SCAN massaspectra van de gederivatiseerde standaarden. De 

m/z waarden van de SIM-methode zijn voor elke component in het rood weergegeven. 



 

Internationalisation at home: EVENING LECTURES 

o Lezing 1: “Biedt het kiwimodel voor geneesmiddelen antwoord op het probleem van 

de betaalbaarheid van de gezondheidszorg?” door Dirk Van Duppen. 

In deze avondlezing werd het kiwimodel uiteengezet als mogelijke oplossing voor de hoge 

kosten van de geneesmiddelen (in België). Dit Nieuw-Zeelandse model steunt op de 

uitschrijving van openbare aanbestedingen door de overheid voor elk soort geneesmiddel. 

Op die manier verhoogt de concurrentiestrijd en komt enkel het beste en goedkoopste 

geneesmiddel op de markt terecht. Dhr. Van Duppen legt daarenboven de pijnpunten van 

het huidige beleid bloot met als doel ons te overtuigen over de noodzaak voor dit kiwimodel. 

De oorzaak van alle problemen wordt hier gelegd bij de farmaceutische bedrijven. Zo zouden 

bijvoorbeeld de marketingkosten van deze multinationals veel hoger liggen dan de 

onderzoekskosten wat resulteert in manipulatie van arts en patiënt. Talrijke voorbeelden 

hieromtrent passeerden de revue waarbij ook telkens de vergelijking met Nederland werd 

gemaakt. Daar wordt reeds het kiwimodel gehanteerd en ligt de factuur van de 

geneesmiddelen bijgevolg een stuk lager.  

Persoonlijk vond ik deze lezing heel interessant omdat ik het belangrijk vind dat dit thema 

wordt aangekaart in deze tijden van crisis. In de gezondheidszorg zijn het de patiënten die 

op de eerste plaats moeten komen te staan, al wordt dit vaak (spijtig genoeg) vergeten. 

 

o Lezing 2: “Registratie van nieuwe vaccins, geen eenvoudige klus in Europa…” door 

Pieter Neels. 

Bij wijze van inleiding werden de verschillende autoriteiten besproken die een rol spelen bij 

de registratie van geneesmiddelen en vaccins. Daaropvolgend waren de eigenlijke vaccins 

aan de beurt, die door de spreker omschreven werden als ‘de meest belangrijke 

geneesmiddelen op de markt’. Achtereenvolgens werden de geschiedenis, de verschillende 

types en de samenstelling van vaccins overlopen. Ook een aantal aandoeningen, die door 

vaccinatiecampagnes zijn uitgeroeid (bv. polio en pokken), werden uiteengezet om het 

belang van vaccinatie aan te tonen. Tot slot werden de huidige vaccinaties kort besproken. 

Deze avondlezing was veruit de minste van allemaal. Daar het meer iets had van een 

herhalingsles immunologie en microbiologie, werd zo goed als niks nieuws voor ons verteld.  



 

o Lezing 3: “Innovating for a Better and Sustainable Healthcare” door Rudi Pauwels. 

De gemiddelde levensverwachting stijgt voortdurend door ontdekking van nieuwe 

geneesmiddelen en therapieën. Door het falen van algemene standaardbehandelingen gaat 

dit evenwel gepaard met steeds hogere kosten. Dhr. Pauwels voert dan ook een rede voor 

de personalisering van de geneeskunde, waarin targeted therapy de toekomst vormt 

omwille van zijn efficiëntie. Met grote trots stelt hij zijn nieuwste ontdekking voor: ‘het 

Apollo platform’. Dit is een toestel waarin een minimale hoeveelheid staal (bloeddruppels, 

speeksel of urine) kan worden gedeponeerd en vervolgens aan de hand van een aantal 

biomerkers een diagnose binnen de 2 min kan gesteld worden. Op die manier kan de 

gepaste therapie onmiddellijk worden opgestart, wat het genezingsproces bevordert.  

Deze lezing was erg boeiend en bovendien van een hoogstaand niveau. Een verbetering van 

de gezondheidszorg is een fascinerend onderwerp waar iedereen toch wel enigszins bij 

betrokken is. De animaties die werden getoond, verduidelijken het beeld waar men naartoe 

wil en wekt de interesse alleen maar verder op. 

 

o Lezing 4: “Current alternative methods to animal testing used in pharmaceutical and 

cosmetic industry” door Philippe Vanparys. 

In deze voordracht werd de verschuiving van in vivo naar in vitro toxiciteitstesten besproken. 

Deze ommekeer is voornamelijk tot stand gekomen door de invoering van 2 wetten. 

Aanvankelijk kwam een verbod tot stand voor het testen van afgewerkte 

cosmeticaproducten op dieren (2004), wat later ook werd uitgebreid voor cosmetische 

ingrediënten (2009). Alternatieve methoden werden uitgevonden en, na validatie, in de 

praktijk toegepast. Zo is de bekende Draize oogtest vervangen door het gebruik van 

runderogen afkomstig uit het slachthuis en worden voor wat betreft de huidcorrosietesten 

voortaan huidmodellen aangekocht. De gastspreker behandelde aldus verschillende 

alternatieve methoden, gebruikt voor het uitvoeren van toxiciteitstesten.  

Ik vond deze voordracht persoonlijk vrij interessant, omdat je op deze manier meer inzicht 

krijgt welke testen dienen uitgevoerd te worden alvorens dergelijke producten op de markt 

terechtkomen. Mijn kennis i.v.m. dit onderwerp is zeker verruimd daar ik voorheen niets 

wist over de wetgeving omtrent dierentesten. 



 

 


