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SAMENVATTING 

In de forensische toxicologie zijn screeningsmethoden van uitzonderlijk belang. Deze 

trachten geneesmiddelen, toxische substanties, drugs, etc. op te sporen in diverse biologische matrices 

met als doel na te gaan of deze bijvoorbeeld een rol hebben gespeeld in een (verdacht) overlijden of 

in de beïnvloeding van een persoon zijn rijgedrag. (1) Vóór dergelijke analyses kunnen plaatsvinden 

door middel van bijvoorbeeld chromatografische technieken, moeten de specimens eerst aan een 

staalvoorbereiding worden onderworpen. Dergelijke staalvoorbereidingen nemen veel tijd in beslag 

en kunnen de accuraatheid en betrouwbaarheid van resultaten in grote mate beïnvloeden. (2) 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een staalvoorbereiding voor bloed 

waarbij aandacht werd besteed aan solventtoxiciteit, analysetijd en kosten. Ook werd getracht, 

ondanks de keuze voor vloeistof-vloeistof extractie, het solvent volume te beperken. De 

staalvoorbereiding was in eerste instantie gericht op de screening van zure en neutrale 

geneesmiddelen en de simultane gehaltebepaling van salicylzuur en paracetamol. Stalen werden 

geanalyseerd met UPLC®-DAD. Alle pogingen om een extractie uit te voeren onder condities die gunstig 

zijn voor zure componenten (zoals salicylzuur) bleken, in het tijdsbestek van deze masterproef, niet 

mogelijk te zijn. De reden hiervoor is dat onder deze condities het bloed een dik vloeibare massa 

vormde, wat leidde tot uitgesproken variatie in de experimenten.  

Aangezien de oorzaak gezocht werd bij een ongecontroleerde denaturatie van de proteïnen 

en lyseren van de cellen, werd een gecontroleerde denaturatie van bloed met methanol uitgevoerd. 

Deze staalvoorbereiding heeft als voordeel een brede screening mogelijk te maken daar de 

zuurtegraad hier van ondergeschikt belang is. Deze methode werd gevalideerd. Voor de 

prestatiekenmerken voldeed de methode aan de vooropgestelde eisen. De selectiviteit daarentegen 

was onder bepaalde omstandigheden niet optimaal, voornamelijk bij ouder bloed dat in staat van 

ontbinding is. Voor bloed afkomstig van levende personen worden er minder problemen verwacht, 

evenals bij bloed bekomen in een kort tijdsinterval na overlijden. 

Vanwege deze beperking werd een alternatief bedacht: een zure en alkalische extractie op 

de methanol fractie. Hierdoor stijgt de selectiviteit, kan er aangeconcentreerd worden waardoor de 

gevoeligheid toeneemt en blijft het voordeel van een brede screening behouden. Bovendien is de 

interpretatie van een chromatogram minder arbeidsintensief. Deze methode werd, wegens beperking 

in de tijd, niet volledig gevalideerd, maar is een mogelijk alternatief voor een toekomstige 

staalvoorbereiding. 
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1. INLEIDING 

1.1 GESCHIEDENIS EN SITUERING ONDERZOEKSDOMEIN 

De eigenschap van sommige stoffen om reeds bij lage dosissen toxisch te zijn, is sinds lang 

gekend. Al van in de oudheid werden curare en opium gebruikt voor vergiftiging bij de jacht en voor 

andere doeleinden. (3) Het oudste document dat ‘farmaca’ en giften beschrijft zijn de Ebers papyrus 

rollen (16de eeuw v.Chr.) uit Egypte. In de geschiedenis zijn heel wat (zelf)moorden te wijten aan 

vergiftiging waaronder deze van Socrates (4de eeuw v.Chr.) misschien wel de bekendste is. Een ander 

voorbeeld is de Romeinse keizer Nero die gebruik maakte van arsenicum om zo op de troon te komen. 

(https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-

9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm geraadpleegd op 

19/05/2014) 

Het is pas in de 16de eeuw, dankzij Paracelsus, dat de basis voor de experimentele toxicologie 

werd gelegd. Hij was het die zei dat experimenten nodig waren om toxische responsen vast te stellen, 

dat er een onderscheid is tussen therapeutische en toxische eigenschappen en dat het soms enkel de 

dosis is die deze twee onderscheidt. Het was de Franse arts Orfila (19de eeuw), die als grondlegger van 

de analytische toxicologie wordt beschouwd, die de nood van chemische analyse als bewijs voor 

intoxicatie introduceerde. (https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-

9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm geraadpleegd op 

19/05/2014) 

 Het opsporen en detecteren van toxische stoffen bleek zeer moeilijk te zijn vóór de opkomst 

van de toxicologische analyse in de 19de en vooral de 20ste eeuw. Voor de komst van de moderne 

identificatie- en detectiemethodes waren wetenschappers aangewezen op de typische geur van 

stoffen en biologische assays (vb. spasme test op kikkers voor de detectie van strychnine). Andere 

technieken zoals kleurreacties, microscopie en gebruik van brekingsindexen werden ook toegepast. Al 

deze testen hebben slechts matige betrouwbaarheid omwille van interferentie (3). Omdat 

hedendaagse resultaten van toxicologische analyse gebruikt worden in rechtszaken, moeten deze een 

zeer hoge betrouwbaarheid hebben en vallen de uitgevoerde analyses idealiter onder accreditatie. ( 

http://www.swgtox.org/documents/SWGTOX_Accreditation.pdf geraadpleegd op 19/05/2014) 

De studie van detectie, voorkomen, eigenschappen, effecten en regulatie van toxische 

substanties zou als een brede definitie van de toxicologie kunnen gelden. Toxiciteit kan gezien worden 

als de som van blootstelling, distributie, metabolisatie en interactie met cellulaire moleculen, leidend 

tot een toxisch effect. (4) De toxicologie is geen afgezonderd onderzoeksdomein maar kent overlap 

https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm
http://www.swgtox.org/documents/SWGTOX_Accreditation.pdf%20geraadpleegd%20op%2019/05/2014
http://www.swgtox.org/documents/SWGTOX_Accreditation.pdf%20geraadpleegd%20op%2019/05/2014
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met analytische chemie, epidemiologie, biologie, toxicologische pathologie, biomathematica en 

statistiek,... De toxicologie kan verder onderverdeeld worden in: klinische toxicologie, veterinaire 

toxicologie, forensische toxicologie, ecotoxicologie, industriële toxicologie, voedingstoxicologie en 

farmaceutische toxicologie. (4) Hieruit blijkt dat de toxicologie een uitgebreide wetenschap is, die niet 

gemakkelijk onder één noemer te plaatsen valt.  

Deze masterthesis kadert in het onderzoeksdomein van de forensische toxicologie. 

Forensische toxicologie kan gezien worden in het kader van gerechtelijke expertises. Het betreft dus 

de medicolegale aspecten, inclusief detectie, identificatie en kwantificatie van toxische stoffen in 

klinische en biologische weefsels gepreleveerd door een wetsgeneesheer (vb. ante-mortem en 

postmortaal bloed, urine, weefsel, etc.). (1,4) Forensisch toxicologische analyses worden voornamelijk 

uitgevoerd wanneer er een verdacht overlijden is. Het doel van deze analyse is de eventueel betrokken 

chemicaliën te identificeren en te kwantificeren. Hieruit kan dan worden afgeleid of deze een rol 

hebben gespeeld in het overlijden of bijvoorbeeld de rijvaardigheid hebben beïnvloed bij een 

verkeersongeval. (1) Een goede kennis van de toxicokinetiek is belangrijk. Wanneer er geweten is op 

welk tijdstip de component (of combinatie van deze) is ingenomen, kan het tijdstip van overlijden 

geschat worden. Omgekeerd, wanneer het tijdstip van overlijden gekend is, kan de ingenomen dosis 

geschat worden. (5) 

Forensisch toxicologische analyses worden routinematig uitgevoerd bij verdachte 

overlijdens, zelfmoorden en slachtoffers van verkeersongevallen. Maar ook bij een natuurlijke 

doodsoorzaak kan een toxicologische analyse worden uitgevoerd. In dit geval wordt er bijvoorbeeld 

nagegaan of een persoon, die in behandeling was voor een bepaalde aandoening, niet te weinig 

geneesmiddel kreeg, niet therapietrouw was of een combinatie nam van geneesmiddelen waardoor 

er enzyminhibitie optrad. Typische voorbeelden zijn personen die in behandeling zijn voor epilepsie of 

diabetes. Een toxicologische analyse bestaat in grote lijnen uit: specimen afname (bloed, urine, 

maaginhoud,…), specimendocumentatie, het analytisch proces, interpretatie en rapportering. (1)  

1.2 SYSTEMATISCH TOXICOLOGISCHE ANALYSE 

Systematic toxicological analysis of STA is het toepassen van een geschikte analytische 

methodologie om potentieel toxische stoffen en hun metabolieten in biologische specimens te kunnen 

identificeren (http://www.tiaft.org/node/86 geraadpleegd op 18/02/2014). Een (systematische) 

forensisch-toxicologische analyse bestaat in essentie uit twee delen: een screenings-test met een 

bevestigende test en de kwantificatie. Screeningstesten zijn snelle, gevoelige en selectieve analyses. 

Zij geven enkel aan of de component(klasse) aanwezig is of niet. ( 

http://emedicine.medscape.com/article/1680257-overview#a1 geraadpleegd op 18/02/2014) 

http://www.tiaft.org/node/86%20geraadpleegd%20op%2018/02/2014
http://emedicine.medscape.com/article/1680257-overview#a1
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Omwille van het feit dat resultaten van toxicologische analyses in rechtszaken worden gebruikt, moet 

een positief resultaat worden bevestigd. Dit is nodig om meer definitieve informatie te bekomen en 

de identiteit van de substantie met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen. Voorbeelden van 

dergelijke technieken zijn UPLC®-MS/MS, GC-MS/MS en (U)HPLC-DAD. (http://www.soft-

tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf, 6) 

De aanwezigheid van een stof betekent daarom niet dat deze bijdraagt aan de toxiciteit of 

doodsoorzaak. Vandaar dat, nadat de identificatie van een substantie heeft plaatsgevonden, het 

noodzakelijk is deze te kwantificeren. Daar een detector respons evenredig is met de concentratie van 

een bepaalde analiet, kan deze bepaald worden door referentiestandaarden mee te nemen in de 

analyse. De precisie van een kwantificatie kan verbeterd worden door het toevoegen van een interne 

standaard. Vaak wordt voor de kwantificatie bloed als specimen genomen omdat de concentratie 

hierin de beste correlatie vertoont met toxiciteit. (1) Een bijkomend voordeel van bloed is dat het kan 

gebruikt worden voor de simultane screening en kwantificatie in één run. 

1.2.1 Screeningsmethoden in toxicologische analyses 

Zowel in de klinische als forensische toxicologie zijn screeningsmethoden van zeer groot 

belang. Daar het meestal gaat om ongekende componenten trachten zij de betrokken 

component(klassen) te detecteren en te identificeren om verdere -meer gerichte- analyses en 

kwantificatie toe te laten. Een screeningsmethode is er op gericht een zo breed mogelijk gamma aan 

mogelijk ingenomen component(klassen) of metabolieten te identificeren. Een positief 

screeningsresultaat moet bevestigd worden door een tweede, onafhankelijke, methode die minstens 

even gevoelig is als de gebruikte screeningsmethode en die de meest betrouwbare resultaten oplevert. 

Een ‘state of the art’ bevestigingsmethode is GC-MS. (7) Tegenwoordig wordt (U)HPLC-MS(/MS) meer 

en meer gebruikt en geldt deze ook als de gouden standaard. 

1.2.1.1 Specimen gebruikt in screeningsmethoden 

Urine, bloed, lever, glasachtig lichaam, gal, long, hersenen, spieren, vet, haar, speeksel tot 

zelfs de larven op een lichaam in ontbinding kunnen alle gebruikt worden om de aanwezigheid van 

geneesmiddelen, drugs, etc. na te gaan. (8) Urine, bloed en maaginhoud worden het meest gebruikt 

voor screeningsmethoden. (9) In deze masterscriptie zal bloed als specimen worden gebruikt. Urine 

wordt zowel in de klinische toxicologie als in de verschillende vormen van forensische toxicologie 

frequent gebruikt. (1, 9, 10) Dit is het gevolg van het feit dat urine eenvoudig te collecteren is, er vaak 

een groot volume van beschikbaar is, lage screeningskosten heeft en meestal hoge concentraties van 

een component of zijn metabolieten aanwezig zijn waarvan sommige langer detecteerbaar blijven dan 

http://www.soft-tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf
http://www.soft-tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf
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in bloed. (1, 10) Wanneer een dosis ingenomen wordt van een bepaald geneesmiddel, is de 

concentratie in het bloed (of serum, plasma) het best gecorreleerd met deze dosis. Het is daarom dat 

historisch gezien bloed het eerste keuze specimen was (is) in toxicologische analyses. (5) Bovendien 

kan bloed, zoals reeds eerder vermeld, nuttig zijn voor de simultane screening en kwantificatie van 

ongekende componenten. 

1.2.1.2 Immunoassays 

Het basisprincipe van immunoassays berust op de interactie van de component of de 

componentklasse en een antilichaam gericht tegen deze component(klasse). De screening gebeurt bv. 

door gebruik te maken van een antilichaam specifiek voor de component(klasse) en een gemerkte 

vorm van de component. Op basis van de competitie tussen de component en zijn gemerkte variant, 

kan dan bepaald worden of een drug aanwezig is boven de cut-off van de immunoassay. Immunoassays 

hebben een gevoeligheid variërend van µg/L tot zelfs ng/L voor bepaalde assays. (5) 

Er bestaan veel soorten immunoassays die zich onderscheiden op basis van de gebruikte 

‘merker’ en het al dan niet vereist zijn van een scheiding van de gebonden en vrije fractie van een drug 

voor meting. Zo vereisen heterogene immunoassays een scheiding van de gebonden component en 

de vrije fractie terwijl bij homogene immunoassays de meting kan gebeuren zonder voorafgaande 

scheiding. Voorbeelden die tot de heterogene immunoassays behoren zijn: radio-immunoassay (RIA), 

ELISA (enzym-linked immunosorbent assay). Cloned enzyme donor immunoassay (CEDIA) en EMIT 

(enzyme multiplied immunoassay technique) zijn voorbeelden van homogene immunoassays. (5)  

Immunoassays hebben een belangrijke plaats in het screenen naar drugs in biologische 

weefsels. In Eurofins (ex-Chemiphar) werd voor salicylaten, benzodiazepines, paracetamol, tricyclische 

antidepressiva en digoxine een geautomatiseerde immunoassay screening uitgevoerd op bloed 

(AxSYM, Abbott Laboratories, Chicago, USA). Aangezien de ondersteuning voor dit toestel wegvalt, 

moet er in het laboratorium een nieuwe methode worden ontwikkeld voor de screening van deze 

geneesmiddelenklassen in bloed. In deze masterproefscriptie zal met dit doel een UPLC®-DAD 

methode worden gebruikt met als staalvoorbereiding een vloeistof-vloeistof extractie. 

1.2.1.3 Chromatografische technieken 

Chromatografische technieken berusten op de interactie van componenten tussen een 

stationaire en mobiele fase. Door de verschillende affiniteiten van de componenten voor beide fasen 

worden deze van elkaar gescheiden. De mogelijkheid van een chromatografische methode om een 

component te detecteren, is afhankelijk van de toegepaste chromatografie (GC of (U)HPLC), het soort 

detector (conventionele detectoren: FID (flame ionisation detector), ECD (electron capture detector) 
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en NPD (nitrogen phosphorous detector) voor GC; UV (ultraviolet), F (fluorescent), DAD (diode array 

detector) voor (U)HPLC) versus ‘state of the art’ MS(/MS) en de gevolgde extractie methode. Ook de 

fysicochemische eigenschappen dragen bij tot de detecteerbaarheid van componenten (9). Meest 

frequent gebruikte technieken zijn GC-MS(/MS), HPLC-DAD, HPLC-MS(/MS). Dunne laag 

chromatografie en gaschromatografie met conventionele detectoren worden amper nog gebruikt (7). 

GC in combinatie met FID wordt wel nog standaard gebruikt voor bepaling van alcohol en vluchtige 

componenten. 

GC-MS technieken met capillaire kolommen hebben over het algemeen een zeer hoge 

resolutie, specificiteit en gevoeligheid. Bovendien bestaan er uitgebreide bibliotheken met 

gestandaardiseerde electron impact spectra. (11) Vandaar dat GC-MS als ‘the state of the art’ wordt 

aanschouwd in systematisch toxicologische analyse. (12) Het wordt zeer frequent gebruikt als 

bevestigingsmethode wanneer een positief screeningsresultaat werd bekomen met een immunoassay, 

TLC of andere chromatografische techniek. (7) Grote nadelen van GC methoden zijn: componenten 

moeten relatief vluchtig zijn, ze moeten thermostabiel zijn en mogen niet te polair zijn. Hierdoor is 

vaak derivatisatie nodig (vb. voor zure geneesmiddelen). (9) 

(U)HPLC-MS technieken zijn een goed alternatief voor GC-MS methoden wanneer bepaalde 

componenten niet door deze laatste kunnen worden geanalyseerd. Voorbeelden hiervan zijn 

thermolabiele verbindingen, polaire verbindingen, moleculen met hoog moleculair gewicht, etc. 

Bovendien is bijna nooit derivatisatie nodig. Het grote nadeel is de relatief hoge kostprijs t.o.v. GC-MS. 

(U)HPLC-DAD technieken worden frequent gebruikt maar de resolutie en de specificiteit liggen lager 

dan bij GC-MS. (U)HPLC-MS(/MS) methoden hebben een goed potentieel om ‘state of the art’ 

screeningsmethoden te worden wanneer een aantal problemen zoals ionsuppressie en de lage 

reproduceerbaarheid tussen verschillende laboratoria en toestellen worden opgelost. Bovendien zijn 

zeer veel technieken beschikbaar, een standaardisatie zou hier eerst moeten gebeuren. (7) 

Hoewel chromatografische technieken met een MS detector uitstekende methoden zijn om 

een resultaat te bevestigen, kennen de screeningsmogelijkheden naar volledig ongekende 

componenten in een staal beperkingen. Enerzijds komt dit omdat MS spectra onderhevig zijn aan 

variabiliteit, matrixeffecten en interferenties. Anderzijds omdat MS/MS toepassingen een selectie van 

precursor ionen vereisen. (26) Bovendien moeten voor het opstellen van een bibliotheek met 

nominale massa, referentiestandaarden beschikbaar zijn. Dit is een probleem voor sommige 

componenten, in het bijzonder voor metabolieten. Het is daarom dat de huidige focus ligt op (U)HPLC 

gekoppeld aan TOF (time of flight) en QTOF (quadrupole- time of flight). (13,14) Deze kunnen zeer 

accuraat de massa van een molecule bepalen, zijn minder onderhevig aan matrix interferenties en 
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hebben hogere selectiviteit en gevoeligheid. Voor de opbouw van een bibliotheek is er, vanwege de 

hoge massa accuraatheid, minder noodzaak om te beschikken over primaire standaarden (14). 

Chromatografische technieken vereisen vaak dat de ongekende componenten van de 

biologische matrix gescheiden worden. Dit heeft als gevolg dat, afhankelijk van de gevolgde 

extractieprocedure, de mogelijkheid van chromatografische systemen om een brede waaier van 

componenten te detecteren in één run beperkt is. Fysicochemische eigenschappen limiteren de 

simultane extraheerbaarheid van voornamelijk zure en basische drugs. Het gebruik van twee 

extractieprocedures, één voor de zure/neutrale drugs en één voor de basische/neutrale is dus nodig 

om een brede screening te bekomen. Bijgevolg is het moeilijk om een volledig gamma aan drugs te 

detecteren in één enkele run. (9) 

1.3 HPLC-DAD IN SYSTEMATISCHE TOXICOLOGISCHE SCREENING 

Hoewel tegenwoordig de focus voornamelijk ligt op (U)HPLC-MS(/MS), mogen de 

mogelijkheden van een hedendaagse (U)HPLC-DAD niet onderschat worden. Photo diode array 

detectors (DAD) zijn er wat betreft lineariteit, gevoeligheid, golflengte, accuraatheid en resolutie sterk 

op vooruit gegaan. Ook de gebruikte software is veel verbeterd. De huidige DAD detectoren geven 

spectra van goede kwaliteit en zijn goed reproduceerbaar. De DAD software vergelijkt parameters over 

het gehele spectrum en kan zeer kleine verschillen detecteren. Bovendien is het een veel goedkopere 

techniek dan (U)HPLC-MS en tandem MS. (12) 

(U)HPLC-DAD methoden zijn geschikt voor zowel identificatie als kwantificatie van een groot 

aantal componenten van toxicologisch belang (waaronder zure en neutrale drugs). Dit is omdat 

componenten over het algemeen goed gescheiden worden en UV-absorberend zijn. Verder is de 

absorptie een functie van de concentratie (wet van Lambert-Beer) waardoor kwantificatie met deze 

techniek ook mogelijk is. De belangrijkste beperking is dat componenten UV-absorberend moeten zijn 

en een voldoende specifiek spectrum moeten vertonen voor ondubbelzinnige identificatie. (15) 

1.3.1 Identificatie op basis van een UV spectrum 

Vele van de toxicologisch relevante substanties hebben 1 of meerdere chromoforen. Een 

chromofoor is het gedeelte van de molecule dat verantwoordelijk is voor de absorptie van UV (en 

zichtbaar) licht. Deze bestaat uit minstens 2 geconjugeerde dubbele bindingen en eventueel hiermee 

geconjugeerde heteroatomen. De vorm van het UV spectrum wordt bepaald door dit chromofoor 

systeem. Hoe uitgebreider het is, hoe meer specifiek het spectrum. Componenten met verschillende 

chromoforen leiden tot verschillende spectra. Vergelijking van deze spectra met deze uit bibliotheken 

kan leiden tot de identificatie van de substantie. Zelfs substanties met dezelfde chromoforen kunnen 
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van elkaar onderscheiden worden indien ze verschillend gesubstitueerd zijn. (20) Substituenten -die 

niet noodzakelijk zelf chromofore eigenschappen hebben- kunnen het spectrum veranderen door 

sterische effecten of hyperconjugatie. (12) 

De DAD detector is in staat om hele spectra (UV en zichtbaar licht) op te nemen van 

eluerende componenten. Gecombineerd met de retentietijd kan op basis van de spectrale data een 

identificatie met hoge betrouwbaarheid worden bekomen. De spectra van ongekende eluerende 

componenten worden vergeleken met spectra van referentiestandaarden binnen een gedefinieerd 

gebied van de retentietijd. (16) Een model dat vaak toegepast wordt om de spectra te vergelijken, 

maakt gebruik van vectoren in een n-dimensionele ruimte die het spectrum beschrijven. Hierbij stelt 

elk golflengte-absorbantie paar een dimensie voor. De richting van de vector is specifiek voor het 

spectrum en onafhankelijk van de concentratie. De cosinus tussen de hoek van 2 vectoren wordt 

gebruikt als een schatter van de gelijkenis. Dit wordt de similarity index (SI) genoemd. Wanneer de 

hoek een waarde van 0° 

aanneemt, heeft de cosinus 

functie een waarde van 1. Dit 

wijst op een volledig gelijkaardig 

spectrum en is een aanwijzing dat 

het om dezelfde componenten 

gaat. (12)  

 

1.3.2 Selectiviteit van de diode array detector (DAD) 

Hoge selectiviteit wil zeggen dat de methode elk mogelijk paar van componenten van elkaar 

kan onderscheiden. Voor dit doeleinde moet voldoende informatie over de componenten door de 

geselecteerde methode ter beschikking worden gesteld. De selectiviteit van een UV spectrum 

verkregen met een DAD wordt vaak in vraag gesteld. De argumenten hiervoor zijn dat een UV spectrum 

brede absorptie banden heeft en relatief weinig minima en maxima, welke de informatie die in een 

spectrum vervat zit, beperken. (17) Echter veel studies beschrijven het belang en de toepasbaarheid 

van HPLC-DAD in forensisch toxicologische screening. (12, 15-20) Deze studies tonen de selectiviteit 

van de HPLC-DAD methodiek aan, zeker wanneer UV spectra worden gecombineerd met 

reproduceerbare retentietijden.  

figuur 1.1 Principe van spectrum matching aan de hand van vectoren. (bron 12) 
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Een studie met een bibliotheek van 2682 componenten kon de hoge selectiviteit van HPLC-

DAD in een STA context aantonen. (18) De substanties werden gekozen op basis van hun toxicologische 

en klinische relevantie. De gelijkenis van de spectra werd beoordeeld a.d.h.v. de SI (similarity index), 

de selectiviteit door de discrimination power (DP; 

kans dat 2 componenten van elkaar kunnen 

worden onderscheiden door de methode) en 

mean list length (MLL; gemiddeld aantal niet te 

onderscheiden component paren voor elke 

component). Door gebruik te maken van enkel het 

UV spectrum kon 60.4% van de substanties 

ondubbelzinnig geïdentificeerd worden. In 

combinatie met de RRT(relatieve retentietijd) 

verhoogde dit tot 84.2%. Een DP= 0.9999 en MLL= 

1.253 wijzen op de hoge selectiviteit van de HPLC-

DAD methode. (18) Hiermee is de selectiviteit niet 

veel lager dan deze van GC-MS methoden zoals 

aangegeven in tabel 1.1. (18)  

Tabel 1.1 Vergelijking van de discrimination power (DP) en 
mean list length (MLL) van verschillende technieken. (bron 18) 
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1.3.3 De voordelen van UPLC® 

De mogelijkheid van een chromatografische screeningstechniek om ongekende 

componenten te identificeren, is afhankelijk van zijn selectiviteit. Enerzijds kan deze bekomen worden 

door een selectieve detector, anderzijds door verbetering van de scheidingsefficiëntie van de 

chromatografie. Het is reeds lang geweten dat de resolutie van een gaschromatografische methode 

veel hoger ligt dan deze van vloeistofchromatografie. Dit komt omdat de diffusiecoëfficiënten in een 

vloeistof veel kleiner zijn dan in een gas. Hierdoor treedt er een traag evenwicht op tussen de mobiele 

fase en de stationaire fase in vloeistofchromatografie. Een van de strategieën om deze efficiëntie te 

verbeteren, is het gebruik van kleinere deeltjes (UPLC®). Het effect van kleinere deeltjes kan gezien 

worden in de Van Deemter vergelijking (vergelijking 1.1). (21) 

𝐻 = 2𝜆𝑑𝑝 +
2𝛾𝐷𝑚

𝑢
+ 𝑓(𝑘)

𝑑𝑝
2

𝐷𝑚
𝑢 = 𝑎 +

𝑏

𝑢
+ 𝑐𝑢            (𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔 1.1) 

Waarin:  H= hoogte van een theoretisch plaat 
 𝜆= constante eigen aan de pakking 
 𝑑𝑝= deeltjesgrootte 

 𝛾= obstructiefactor van de kolom 
 𝐷𝑚=difussiecoëfficiënt van component in mobiele fase 
 𝑢= lineaire snelheid solvent 
 𝑓(𝑘)= functie van de retentiefactor k 

 

Door het verkleinen van de partikelgrootte vermindert het diffusiepad van de moleculen en 

verbeteren de efficiëntie ( te zien aan een daling in H) en de analysetijd (hogere optimale snelheid) 

aanzienlijk. Dit is omdat de c-term afhankelijk is van de partikelgrootte in het kwadraat. Hierdoor is de 

optimale snelheid van de analyse ook groter dan 

met grotere partikels. Dit kan gevisualiseerd worden 

aan de hand van een Van Deemterplot voorgesteld 

in figuur 1.2. (21) 

Om de verschillen tussen conventionele 

HPLC en UPLC® goed te kunnen vergelijken, volstaat 

het niet om enkel de Van Deemter-plots te 

analyseren. Deze houden namelijk geen rekening 

met de sterk verhoogde tegendruk wanneer 

 figuur 1.2 Van Deemter plot voor acetophenone op een 
Acquity en Xbridge kolom. Acquity BEH C18 1.7µm, 
10cm*2.1mm ID, Xbridge C18 3.5µm, 15cm*4.6mm ID, 
Xbridge C18 5µm, 25cm*4.6mm ID. (bron 21) 
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kleinere partikels worden 

gebruikt. Deze tegendruk limiteert 

de kolomlengte en dus de 

maximaal mogelijke efficiëntie. 

Om deze factor in rekening te 

brengen gebruikt men kinetische 

plots zoals afgebeeld in figuur 1.3. 

(22)  

In dergelijke plot wordt de 

analysetijd t0 (t0/N2) uitgedrukt in 

functie van het aantal platen N. 

Deze worden bepaald door transformatie uit experimentele data (u,H,Kv0) volgens onderstaande 

vergelijkingen (22): 

𝑁 =
∆𝑝𝑚𝑎𝑥

𝜂
(

𝐾𝑣0

𝑢0𝐻 
)                       (𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔 1.2) 

𝑡0 =
∆𝑝𝑚𝑎𝑥

𝜂
(

𝐾𝑣0

𝑢0
2 

)                       (𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔 1.3) 

Waarin:   N= aantal platen (efficiëntie) 
t0= tijd van niet-weerhouden componenten (‘dead time’) 
Kv0= kolompermeabiliteit 
ΔPmax= drukverval 
η= de viscositeit van de mobiele fase 
H= de hoogte equivalent aan een theoretische plaat 
u0=mobiele fase snelheid 

 
In een kinetische plot komt elke curve overeen met een partikelgrootte en een maximale 

druk. Uit dergelijke plots vallen een aantal zaken af te leiden. Vooreerst geven kleinere partikels voor 

eenzelfde maximale druk en efficiëntie, snellere analysetijden. Ten tweede geeft een druktoename de 

mogelijkheid om de efficiëntie te vergroten (langere kolommen mogelijk) en analysetijden te 

verkorten. Als laatste kan opgemerkt worden dat wanneer een heel grote efficiëntie moet worden 

bereikt, grotere partikels hiervoor meer in aanmerking komen. (22) Dit is op het eerste zicht een 

merkwaardige vaststelling. Dit kan echter worden verklaard doordat een toename in efficiëntie een 

langere kolom vereist voor een gegeven partikelgrootte. Aangezien het maximale drukverschil 

gelimiteerd is, vraagt dit een reductie in lineaire snelheid (u0). Dit leidt dan weer tot een reductie van 

de plaathoogte (H). Het gevolg is dat N ongeveer constant blijft. Dit is zichtbaar aan de verticale 

figuur 1.3 Effect van kleinere partikels en hogere tegendruk op 
chromatografische prestaties. Hierbij stellen de volle symbolen t0/N2= 
f(N) voor bij ΔPmax 400 bar en de open symbolen t0/N2=f(N) voor een 
ΔPmax van 1000 bar. Cirkels: Xterra RP18 5µm. Vierkanten Xterra RP18 
3.5µm. Driehoeken Acquity Shield C 18 1.7µm. (bron 22) 
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asymptoten. (21) Omdat grotere partikels minder druk geven, kan de kolom langer gemaakt worden 

in vergelijking met kolommen die kleinere partikels hebben. Er moet wel opgemerkt worden dat voor 

extreem hoge efficiëntie de kolom onrealistische afmetingen moet aannemen (+-1m tot meer dan 

10m). (22) 

Voor een systematisch toxicologische analyse is een snelle analyse met voldoende hoge 

efficiëntie van extreem belang. Het gebruik van UPLC® binnen de toxicologische analyses wordt dan 

ook reeds veel toegepast. Hoewel deze bijna uitsluitend met MS detectoren gecombineerd worden, 

kan een combinatie met een DAD detector veel voordelen bieden. Dit omdat algemeen gezien de 

selectiviteit van een UV spectrum beter is dan dat aangenomen wordt, zeker in combinatie met 

retentietijden. (18) Een probleem met HPLC-DAD is dat co-eluerende componenten moeilijker kunnen 

worden geïdentificeerd. (16, 17) Aangezien de betere scheidingsefficiëntie van UPLC® leidt tot een 

hogere resolutie kan dit probleem deels worden opgelost door de koppeling van een DAD aan UPLC®. 

Tot slot zijn hedendaagse DAD detectoren robuust, hebben goede lineariteit, gevoeligheid, golflengte 

accuraatheid, resolutie en spectrale reproduceerbaarheid, zijn veel goedkoper dan MS detectoren en 

is de methode ontwikkeling minder complex. (18) 

1.4 STAALOVERWEGINGEN EN STAALVOORBEREIDING IN STA 

1.4.1 Staaloverwegingen 

Tegenwoordig zijn de technieken, beschikbaar voor toxicologische analyses, zeer 

gesofisticeerd en hebben uitstekende kwaliteitsspecificaties. Dit heeft er toe geleid dat er continu 

betere en meer uitgebreide screenings- en kwantificatiemogelijkheden zijn. Hoewel er zeer goede 

technieken zijn, wordt de betrouwbaarheid van analytische resultaten niet alleen bekomen door de 

verbetering in accuraatheid en precisie van de analytische methoden. De meerderheid van de fouten 

op een analytisch resultaat wordt veroorzaakt door pre-analytische processen (waaronder 

staalafname, transport, bewaring, registratie, staalvoorbereiding,…). Voor deze processen bestaan er 

geen eenvormige richtlijnen daar deze afhankelijk zijn van zaak tot zaak. Een goede kennis van de 

achtergrond en beschikbare informatie is dus cruciaal in het beslissen van de te volgen procedure. (23) 

Vóór de eigenlijke staalvoorbereiding, is er de staalafname. Dit is een kritisch onderdeel in 

STA waar soms te weinig aandacht aan wordt besteed. (2) Een tweede staalafname met dezelfde 

kwaliteit als de eerste is vaak onmogelijk. Ook het type specimen en de plaats van specimen collectie 

is belangrijk. Deze dragen allen bij tot de betrouwbaarheid en accuraatheid van de resultaten en dus 

aan de interpretatie ervan. Zo is een resultaat van een concentratie in bloed, in post-mortem analyse, 

afhankelijk van de plaats van bloedafname (inferior vena cava of femorale venen) en tijdstip (autolyse, 
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bederf, redistributie). Ook bijvoorbeeld de gevonden voorwerpen (lege flessen, geneesmiddeldoosjes, 

pillen, afscheidsbrief,…) bij een zelfmoord(poging) kunnen belangrijke informatie geven voor de 

interpretatie. Daarom is een adequate staalafname – waaronder het type specimen, tijd staalafname, 

de juiste hoeveelheid, de juiste plaats, onder correcte bewaaromstandigheden (containers en 

bewaarmiddelen) en juiste documentatie (naam slachtoffer, plaats staalafname, datum, tijd, persoon 

wie staal nam,… ) – van uitzonderlijk belang. (http://www.tiaft.org/node/86 geraadpleegd op 

25/02/2014, 2) 

1.4.2 Staalvoorbereiding 

Een staal van biologische oorsprong is een complex gegeven. Stalen zoals bloed, weefsel, 

haar, urine, etc. zijn vaak niet direct voor chromatografie toepasbaar. Daarenboven bevat hun matrix 

tal van mogelijke interferenties en is de concentratie van de component(en) vaak dermate laag dat 

deze moet aangeconcentreerd worden voor detectie. Het isoleren van de component(en) van de 

matrix en eventuele verhoging van de concentratie zijn dan ook de twee belangrijkste doelen van de 

staalvoorbereiding. Hoewel de focus vaak ligt op de chromatografische techniek neemt de 

staalvoorbereiding tot 75% van de tijd in beslag en kan deze een groter effect hebben op de 

accuraatheid en de betrouwbaarheid van de resultaten dan de eigenlijke meting. Een goede 

ontwikkeling, optimalisatie en toepassing van staalvoorbereiding zijn dan ook van cruciaal belang. (2) 

De komst van nieuwe vaste fase adsorbentia zoals bijvoorbeeld mixed-mode vaste fasen, 

RAM (restricted access materials), ion-exchange vaste fasen, MIP (molecular imprinted polymers), 

immunoaffiniteit vaste fasen, hebben ervoor gezorgd dat SPE (solid phase extraction) tegenwoordig 

een van de meest gebruikte technieken is voor staalvoorbereiding in de analytische bepalingen. Dit is 

ook deels door de mogelijkheid tot automatisatie en on-line extractie, wat voor LLE (liquid-liquid 

extraction) minder eenvoudig is. Er is een duidelijke trend naar gebruik van minder solventen en 

miniaturisatie wat kan gezien worden aan de veelvuldige toepassingen van relatief nieuwe technieken 

als SPME (solid phase micro extraction), LLME (liquid-liquid micro extraction), polymere oplossingen 

voor extractie, etc. (24) Aangezien het in toxicologische analyses belangrijk is een zo groot mogelijk 

aantal toxicologisch relevante componenten te extraheren voor identificatie en zo nodig kwantificatie, 

zijn deze laatste technieken minder van toepassing in STA. 

Hoewel tegenwoordig veel aandacht uitgaat naar SPE als staalvoorbereiding in toxicologische 

analyses, kan een goed ontwikkelde LLE een aantal voordelen inhouden. Het is een zeer snelle, relatief 

goedkope, reproduceerbare en eenvoudige techniek. Hoewel LLE reeds lang wordt toegepast, zijn er 

nog steeds een aantal beperkingen. De grote consumptie van solventen, de toxiciteit van deze, de 

http://www.tiaft.org/node/86
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moeilijke extraheerbaarheid van polaire componenten en de moeilijke automatiseerbaarheid zijn 

hiervan de belangrijkste. (25) 

In deze scriptie zal een LLE ontwikkeld worden voor de extractie van zure (en neutrale) 

geneesmiddelen uit volbloed voor toepassing in STA. Hierbij ligt de focus niet alleen op de screening, 

maar vooral op de simultane identificatie en kwantificatie van paracetamol en salicylzuur in één 

chromatografische bepaling. De extractie moet dus zowel een zo breed mogelijk gamma aan 

componenten extraheren als hoge extractierendementen voor paracetamol en salicylzuur vertonen. 

Hierin liggen een aantal uitdagingen. Vooreerst is een zeer selectieve extractie van relatief polaire 

componenten als salicylzuur, paracetamol en zure geneesmiddelklassen zoals anticoagulantia, 

sommige antidiabetica, NSAID’s, barbituraten etc. zeer moeilijk. Een hoge selectiviteit van een solvent 

is doorgaans immers geassocieerd met apolaire aprotische solventen. (25) De zuurtegraad (pH) van 

het monster zal moeten worden aangepast naar optimale extractiecondities. Het effect van toevoeging 

van een verzadigde zoutoplossing zal geëvalueerd worden om de extractierendementen te verhogen. 

(2, 6) Tot slot zal er aandacht worden besteed aan solvent reductie, toxiciteit, analysetijd en kosten. 

1.4.2.1  Vloeistof-vloeistof extractie van bloed in de literatuur. 

In de literatuur zijn er slechts een aantal artikels die een vloeistof-vloeistof extractie, specifiek 

voor zure (en neutrale) geneesmiddelen in bloed, bespreken. Een review (6) vermeldt voor de extractie 

van bloed onder zure condities 6 referenties. Een andere review (9) vermeldt nog een aantal andere. 

Bij deze laatste worden ook de extractiecondities vermeld. Deze dateren allemaal van voor het jaar 

2000. Echter, de procedures van meer recentere publicaties die gebruik maken van vloeistof-vloeistof 

extracties verschillen niet veel van deze van een decennia geleden. (26,14) 

Er valt op te merken dat er vaak gechloreerde koolwaterstoffen zoals dichloormethaan en 

chloroform worden gebruikt. (9, 14, 27) Ook het gebruik van verzadigde zoutoplossingen met 

ethylacetaat als extractiesolvent wordt vaak toegepast. (9) Het type zoutoplossing kan echter variëren. 

Zo worden bijvoorbeeld frequent ammoniumchloride, natriumsulfaat en natriumchloride gebruikt. De 

reden hiervoor is dat door het uitzoutingseffect de oplosbaarheid van water in organische solventen 

en visa versa beperkt wordt. (6, 9) 

Ondanks dat de relevantie van een screening naar zure geneesmiddelen benadrukt wordt in 

de literatuur, zijn er slechts een aantal die zich toespitsten op deze klasse. (6) Bovendien wordt 

volbloed niet vaak als specimen gebruikt voor dit doeleinde. Het divers gebruik van extractie solventen 

en verschillende condities voor extractie van bloed, serum of plasma (6, 9, 14, 26-30) doet vermoeden 

dat er algemeen weinig problemen zich voordoen. Nergens werd de problematiek, die in deze thesis 
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naar voor kwam en waarvoor oplossingen werden bedacht, in de literatuur teruggevonden. Het is 

omwille van deze diversiteit, in combinatie met het vooropgestelde doel gechloreerde 

koolwaterstoffen te mijden, dat gekozen werd voor een eigen benadering. Deze is weliswaar 

gebaseerd op bovenvermelde referenties. 

1.5 INTERPRETATIE VAN ANALYTISCHE RESULTATEN 

In de forensische toxicologie is niet enkel de analytische techniek van belang, maar ook de 

interpretatie van het resultaat die door deze wordt geleverd. Zoals reeds besproken in eerdere delen 

is er een heel gamma aan kwaliteitsvolle technieken om te screenen, identificeren en kwantificeren. 

Echter, een resultaat op zich zegt niet veel. Wanneer geweten is dat een analytische techniek 

betrouwbaar is, is het vooral de interpretatie die van belang is. Zo wil een hoge concentratie (zelfs 

boven de therapeutische grens) van een bepaalde stof niet direct zeggen dat deze de oorzaak is van 

bijvoorbeeld overlijden. Lidocaïne dat wordt toegediend bij intubaties (vb. van de trachea bij CPR) kan 

in hoge concentraties teruggevonden worden in de linkerhartkamer, zelfs wanneer de hartfunctie zich 

niet herstelt. Dit kan verklaard worden door de diffusie van lidocaïne van de trachea naar het hart. (23) 

Misinterpretatie van dergelijk geval zou leiden tot de conclusie dat lidocaïne een belangrijke bedrage 

had tot de dood. 

 Omwille van boven vermelde redenen is het duidelijk dat het van uitermate belang is dat 

zoveel mogelijk informatie rond de desbetreffende zaak 

wordt ingewonnen zoals de omstandigheden van 

overlijden, de tijd tot het vinden van het lichaam, 

voorwerpen, lege doosjes, toegediende noodmedicatie, 

geschiedenis van medicatie, welk specimen werd 

genomen, op welke plaats en tijdstip, etc. (31). Vergeleken 

met resultaten van post-mortem analyse is de 

interpretatie van stalen, bekomen van levende personen, 

relatief eenvoudig. Zeker wanneer tijd, manier van 

toediening en omstandigheden van inname gekend zijn. 

Evenals symptomen, dosis, vermoeden van type 

geneesmiddel,… Voor een meer volledige opsomming van 

informatie die de interpretatie vereenvoudigt, zie tabel 

1.2. (31)   

 

Tabel 1.2 Samenvatting van klinische informatie 
en omstandigheden die vereist zijn. (bron 31) 
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Wanneer een post-mortem specimen wordt geanalyseerd, is de interpretatie van de 

resultaten vaak moeilijk. Dit is voor een groot deel te wijten aan het geheel van processen die optreden 

na overlijden, evenals het groot aantal variabele parameters zoals de manier, plaats en tijd van 

staalname, containers, bewaring, het gebruikte anticoagulans, gebruikte bewaarmiddelen, etc. Zo is 

bijvoorbeeld geweten dat het fixeren van weefsels in formaldehyde aanzienlijke invloeden kan hebben 

op drugconcentraties. Enerzijds door verdunning, anderzijds door de reactiviteit van formaldehyde. 

Processen zoals autolyse en rotting kunnen de concentratie van de drug beïnvloeden door degradatie 

of juist door vorming van de oorspronkelijke molecule uit zijn metaboliet (vb. hydrolyse van 

glucuronide conjugaten van morfine). Daarnaast kan de interpretatie bemoeilijkt worden door 

ontstaan van endogene interferenties. (23) Redistributie is een ander fenomeen dat de interpretatie 

bemoeilijkt. Dit kan zorgen voor artificieel hogere of lagere concentraties. Bovendien zijn er nog 

parameters die persoonsafhankelijk zijn zoals farmacokinetiek, genetisch polymorfisme, tolerantie, 

leeftijd, effect van hospitalisatie, omstandigheden waarin een persoon werd gevonden, medische 

toestand, etc. (31) 

De hierboven vermelde factoren zijn slechts een kleine opsomming van de vele 

onzekerheden in de forensische toxicologie. Hieruit blijkt duidelijk dat een goede kennis van de 

farmacologie evenals van de degradatie mechanismen en stabiliteit van de drug in de matrix 

noodzakelijk zijn. Ook moet elke mogelijke informatie die kan bijdragen tot de interpretatie verzameld 

en overwogen worden. Het is evident dat referentie intervallen van therapeutische, toxische en letale 

concentraties, vaak bekomen door analyse op serum/plasma, niet zomaar kunnen worden 

geëxtrapoleerd in post-mortem analyses. De mechanismen achter post-mortem veranderingen zijn 

nog niet volledig gekend en begrepen. Daar elk mechanisme kan verschillen in snelheid en plaats 

afhankelijk is, is een analyse van meerdere specimens nodig om een goede interpretatie mogelijk te 

maken. (31) 
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2. OBJECTIEVEN 

In Eurofins Forensics Belgium (ex-Chemiphar) werd een screening voor geneesmiddelen, 

verdovende en psychotrope stoffen uitgevoerd door middel van een geautomatiseerde immunoassay 

(AxSYM analyzer, Abbott, Chicago, USA). Amfetamines, cannabis, cocaïne, opiaten, methadon, 

barbituraten, benzodiazepinen werden gescreend op urine. Salicylaten, paracetamol, tricyclische 

antidepressive en digoxine werden op bloed gescreend. Omdat de ondersteuning voor dit toestel 

wegvalt, is het noodzakelijk een nieuw protocol te ontwikkelen. Dit protocol is gebaseerd op UPLC®-

MS/MS en UPLC®-DAD. Voor de eigenlijke screening zal gebruik gemaakt worden van UPLC®-DAD met 

gradiënt elutie. De methode die gebruikt wordt, is een applicatie van Waters met een bijhorende 

bibliotheek van 600 componenten.  

Aangezien biologische specimens niet direct op een chromatografisch systeem kunnen 

geïnjecteerd worden, is er nood aan een staalvoorbereiding. In deze thesis zal de staalvoorbereiding 

voor de simultane screening en kwantificatie van salicylzuur en paracetamol in volbloed worden 

ontwikkeld. Daarnaast zal met dezelfde methode ook een screening naar andere zure en neutrale 

componenten worden overwogen. Als staalvoorbereidingstechniek gaat de keuze uit naar vloeistof-

vloeistof extractie. Dit omdat het een eenvoudige, relatief goedkope, reproduceerbare en snelle 

methode is. Ook de mogelijkheid van een algemene screening, door middel van een methanol 

denaturatie van bloed, zal overwogen worden. 

De focus ligt hoofdzakelijk op de detectie, identificatie en kwantificatie van salicylzuur en 

paracetamol. Omdat kwantificatie noodzakelijk is, moeten de extractierendementen bij voorkeur hoog 

liggen en goed reproduceerbaar zijn. Daarnaast moet de extractie ook zoveel mogelijke andere 

componenten extraheren met zo weinig mogelijk interferenties. Dit houdt een aantal uitdagingen in. 

Vooreerst is een zeer selectieve vloeistof-vloeistof extractie van relatief polaire componenten zeer 

moeilijk. Dit omdat meer polaire solventen moeten gebruikt worden die in het algemeen minder 

selectieve extracties geven. (25) Ten tweede is er de eigenschap van volbloed om onder zure condities 

snel een klonter te vormen in combinatie met meer polaire organische solventen. Als laatste moet een 

oplossing worden gevonden voor de troebele oplossingen die bekomen worden na toevoeging van 

initiële mobiele fase van zowel zure extracten als extracten bekomen door methanol denaturatie. 

Naast deze uitdagingen zal er ook aandacht worden besteed aan solvent reductie, toxiciteit 

van solventen, analysetijd en kosten. Om het volume solvent en analysetijd te kunnen reduceren zal 

de mogelijkheid van extractie in eppendorf cupjes worden overwogen. De toxiciteit zal zoveel mogelijk 
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worden beperkt door solventen als chloroform en dichloormethaan te vermijden. Bovendien zal de 

mogelijkheid om een ijklijn op te stellen uit één (of twee) kalibrator(en) geëvalueerd worden. Hierbij 

worden verschillende volumes van de kalibrator geïnjecteerd. Dit in tegenstelling tot conventionele 

kalibratie waar van meerdere kalibratoren, met verschillende concentratie, een zelfde volume wordt 

geïnjecteerd. Hierbij zullen dus tijd en kosten worden gespaard. 

Om de analysetijd van een staal verder te beperken, wordt als techniek UPLC®-DAD gebruikt. 

Deze heeft een analysetijd van 15 minuten per staal in plaats van 40 minuten voor de huidige, 

routinematig toegepaste HPLC-DAD methode. Tot slot zal er getracht worden een screening te doen 

van zowel zure, basische als neutrale geneesmiddelen door een denaturatie van bloed met methanol. 

Hierdoor is slechts 1 chromatografische analyse nodig van een staal in plaats van 2 (neutrale/basische 

en zure/basische geneesmiddelen). 
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3. MATERIALEN EN METHODEN 

3.1 GEBRUIKTE CHEMICALIËN EN TOESTELLEN 

3.1.1 Gebruikte chemicaliën 

Acetonitrile p.a., methanol p.a., ethylacetaat p.a., isopropanol p.a., hexaan p.a. en azijnzuur 99.0% p.a. 

werden aangekocht bij Fisher Chemical (Geel, België).  

Diethylether p.a., ammoniumacetaat p.a., watervrij natriumsulfaat p.a., natriumchloride p.a., 

mierenzuur p.a., ammoniumchloride p.a., watervrij dinatriumwaterstoffosfaat p.a., 4M HCl, NaOH en 

KOH werden aangekocht bij VWR (Haasrode, België).  

Salicylzuur Ph.Eur., paracetamol Ph.Eur., calciumacetaat Ph.Eur., calciumcitraat Ph.Eur. en citroenzuur 

monohydraat Ph.Eur. werden aangekocht bij Fagron (Boom, België).  

Geneesmiddelencomponenten voor waterige geneesmiddelenmix: Paracetamol, salicylzuur, barbital, 

olanzapine, lamotrigine, mirtazapine, furosemide, carbamazepine, meloxicam, lorazepam, alprazolam, 

fluoxetine, naproxene, diazepam, diclofenac, indomethacine en ibuprofen waren allen Ph.Eur. 

kwaliteit waarvan stockoplossingen in het laboratorium beschikbaar waren van 1µg/mL. 

Coumarine, acenocoumarol, gliclazide en repaglinide werden uit specialiteiten geëxtraheerd met 

methanol.  

N2 werd aangekocht bij Air liquide (Machelen, België). 

3.2.2 Aanmaak van buffers en mobiele fasen 

De ammoniumacetaat buffer (5mM, pH 3,8) werd aangemaakt door 776 mg 

ammoniumacetaat op te lossen in 1,9L ultra puur water (UPW) in een maatkolf van 2.0L. Azijnzuur 

99,0% (3,92mL) werd toegevoegd. De gemeten pH was afgerond op 1 decimaal 3,8. Er werd verder 

aangelengd tot de ijkstreep met UPW. 

Formiaat buffer 1M werd aangemaakt door 1,89mL mierenzuur in een maatkolf van 20,0mL 

te brengen en 15 mL UPW bij te voegen. Vervolgens werd 1,5mL 5M NaOH toegevoegd. De pH werd 

gemeten en bedroeg afgerond op 1 decimaal 2,9. Er werd verder aangelengd met UPW tot de ijkstreep. 

Citraat buffer (pH=2,9) was reeds intern aangemaakt. Deze werd aangemaakt door 17,44 g 

citroenzuur monohydraat en 4,68 g watervrij dinatriumwaterstoffosfaat af te wegen en in een 

maatkolf van 1,0L aan te lengen met UPW tot de ijkstreep. 



19 
 

De initiële mobiele fase (mobiele fase A) werd aangemaakt door 1,7L ammoniumacetaat 

buffer (5mM, pH 3,8) te mengen met 300 mL acetonitrile in een fles van 2L. Mobiele fase B bestond 

uit zuiver acetonitrile. 

3.2.3 Gebruikte apparatuur 

Arium® 611 UV (Sartorius, Leuven, België). (aanmaak ultra puur water) 

Turbo Vap® LV Evaporator (Zymark, Hopkinton, Massachusetts, VS)  

Eppendorf AG, centrifuge 5417 C/R (VWR, Haasrode, België) 

Vortex: Top-mix 11118 (Fisher Bioblock Scientific, Doornik, België)  

Balans: AB135-S/ FACT Mettler Toledo (Mettler Toledo, Zaventem, België) 

pH meter: PH/mV/°C meter WTW GmbH inolab pH 730 (VWR, Haasrode, België) 

Ultrasoonbad: Bransonic MT 5510, Branson (Branson Ultrasonics BV, Eemnes, Nederland) 

Kolom: ACQUITY UPLC® BEH C18 1.7µm 2.1*100mm 

Pre-filter: XBridgeTM BEH C18 2.5 µm 

PDA-detector: Acquity H UPLC® Class (J11UPD 475A) (Waters, Milford, Massachusetts, VS) 

Kolomoven: Acquity H UPLC® Class (J11CHA476G) (Waters, Milford, Massachusetts, VS) 

Autosampler: Acquity H UPLC® Class – Sample Manager FTN (M11SPI393G) (Waters, Milford, 

Massachusetts, VS) 

UPLC® pomp: Acquity H UPLC® Class-quaternairy Solvent Manager (A12QSM456A) ( Waters, Milford, 

Massachusetts, VS) 

Software pakket: EmpowerTM 3 software Waters (Waters, Milford, Massachusetts, VS) 

3.2 CHROMATOGRAFISCHE CONDITIES EN DATA VERWERKING 

 De chromatografische techniek die gebruikt werd, is een UPLC®-DAD methode met gradiënt 

elutie. Deze werd overgenomen uit een applicatie nota van Waters voor het toestel. De gradiënt wordt 

weergegeven in tabel 3.1. Deze wijkt licht af van deze in de nota, omdat de methode ontwikkeld werd 

op een ouder toestel met kleinere pompcapaciteit. Bijgevolg vertoonden de eluerende componenten 

een shift in retentietijd. Dit werd opgelost door de gradiënt aan te passen. Er werd gebruik gemaakt 

van 2 mobiele fasen, 

mobiele fase A en B. 

De DAD detector werd 

ingesteld om spectra 

op te nemen tussen 

200-400 nm. Stalen 

werden bij een temperatuur van 10°C gehouden. Van elk staal werd 10µL geïnjecteerd. 

Gradiënt (min) Flow (µL/min) Mobiele fase A (%) Mobiele fase B (%) 

initieel 0,450 100 0 

0,5 0,450 100 0 

1,9 0,450 89 11 

10,10 0,450 25 75 

10,20 0,450 25 75 

11,1-15 0,450 100 0 

Tabel 3.1 Gebruikte gradiënt voor de UPLC®-DAD methode. 
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Om de data te verwerken werd een verwerkingsmethode geprogrammeerd in de EmpowerTM 

3 software. Deze werd zo ontwikkeld dat uit de data, bekomen door de DAD, een chromatogram werd 

geëxtraheerd. Voor paracetamol was dit bij het absorptiemaximum van 245,1 nm, voor salicylzuur bij 

230,5 nm. Rond de retentietijd van beide componenten werd een automatische integratie ingesteld 

op basis van de onderliggende spectra. Het zijn deze data, door automatische integratie bekomen, die 

gebruikt werden voor de berekening van de prestatiekenmerken. Slechts in uitzonderlijke gevallen, 

indien de integratie niet correct verliep, werd manueel geïntegreerd. 

3.3 VLOEISTOF-VLOEISTOF EXTRACTIE: METHODE ONTWIKKELING 

3.3.1 Oriënterende experimenten 

Voor de ontwikkeling van de vloeistof-vloeistof extractie werden initieel 6 solvent (mengsels) 

getest onder drie verschillende pH condities. Aan de solvent(mengsels) werden de letters A-F 

toegekend. De samenstelling van elk solvent(mengsel) wordt weergegeven in tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Samenstelling van de geteste solvent(mengsels). 

 A B C D E F 

Ethylacetaat 
(%) 

60 60 50 100 50 65 

Isopropanol (%)  20    15 

Diethylether(%) 20 20 40  50 15 

Hexaan (%)   10   5 

1-butanol (%) 20      

 

Extracties werden uitgevoerd in eppendorf cupjes van 2mL (VWR, Haasrode, België). Aan 0.5 

ml geneesmiddelenmix, opgelost in water, werd respectievelijk 50µL 1M HCl, 50µL citraatbuffer pH 2.9 

of 50µL verzadigde NH4Cl toegevoegd en gevortext. Zo werden extractiecondities rond pH 1, pH 2.9 en 

pH 5 à 6 gecreëerd. Hieraan werd 1.4 mL solvent(mengsel) toegevoegd. Deze werden een halve minuut 

op de vortex geplaatst. Met elk solvent werd een extractie gedaan onder elk van de condities. De 

cupjes werden 5 minuten gecentrifugeerd aan 14000rpm, het supernatans werd overgebracht in een 

vial, droog geblazen onder stikstofstroom bij 40°C en in 0.5 mL initiële mobiele fase opgelost. Het 

extractierendement werd bepaald door de oppervlakte onder de curve te delen door de oppervlakte 

bekomen voor dezelfde component van zuiver geïnjecteerde mix.  

Het effect van toevoeging van een verzadigde zoutoplossing werd geëvalueerd op de 

extractieconditie en -solvent, best geschikt voor het doeleinde van deze studie. Dit had als doel het 

rendement te verhogen. Dit werd gedaan door aan 0.5mL geneesmiddelenmix, die onder gepaste 

condities werd gebracht, 50µL van een verzadigde NaCl oplossing toe te voegen. Extracties werden op 
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dezelfde manier uitgevoerd als voor de bepaling van het extractiesolvent en -conditie. 

Extractierendementen, berekend op een identieke manier zoals hierboven vermeld, werden 

vergeleken met de resultaten bekomen voor extracties zonder toevoeging van verzadigde NaCl 

oplossing.  

3.3.2 Protocol voor vloeistof-vloeistof extractie op bloed 

Bloed (0,5mL) werd in een eppendorf cupje van 2mL gepipetteerd. Hieraan werd 50µL 

citraatbuffer pH 2,9 toegevoegd en 50µL verzadigde NaCl oplossing. Vervolgens werd er gedurende 

korte tijd gevortext. Hierna werd 1,4mL extractiesolvent (ethylacetaat/isopropanol 90/10 v/v) 

toegevoegd en een halve minuut gevortext. De cupjes werden gecentrifugeerd aan 14000rpm en het 

supernatans werd overgebracht en drooggedampt onder stikstofstroom bij 40°C. Het droge extract 

werd opgelost in initiële mobiele fase met 2,4g/100mL calciumcitraat partikels. 

3.3.3 Denaturatie van bloed met methanol 

Naast de klassieke vloeistof-vloeistof extractie, waarbij de pH grotendeels bepaalt welke 

componenten worden geëxtraheerd, werd een ‘pH-onafhankelijke’ methode ontwikkeld. Deze bestaat 

erin 250µL bloed te denatureren met 500µL methanol in een eppendorf cupje. 250µL bloed werd 

hierbij in een eppendorf cupje gepipetteerd en op de vortex geplaatst. Methanol (µL) werd 

druppelsgewijs toegevoegd om gecontroleerd te denatureren. Het cupje werd nadien gecentrifugeerd 

bij 14000 rpm gedurende 5 minuten. Het supernatans werd overgebracht in een proefbuis. Het cupje 

werd nagespoeld met 250µL methanol en de vloeistof bij het overige supernatans gedaan. Vervolgens 

werd drooggedampt onder stikstof stroom bij 40°C en het droge extract werd opgelost in initiële 

mobiele fase met daarin 2,4g/100mL calciumcitraat partikels gesuspendeerd. 

3.4 METHODEVALIDATIE 

3.4.1 Initiële validatie van de vloeistof-vloeistof extractie.  

Deze methode werd niet volledig gevalideerd. Voor de redenen wordt verwezen naar ‘4.2.2 

initiële validatie van de vloeistof-vloeistof extractie’ in hoofdstuk 4 resultaten en discussie. 

3.4.1.1 Bepalen van het werkgebied en lineariteit 

Om het werkgebied te bepalen werd een uitgebreide ijklijn met 9 kalibratoren, aangemaakt 

in blanco varkensbloed en 1 nulkalibrator, opgesteld. De kalibratoren besloegen een gebied van 0,5-

200µg/mL voor paracetamol en 2,5-1000µg/mL voor salicylzuur. Hieruit werd het werkgebied arbitrair 

vastgelegd van de laagste kalibrator tot de kalibrator die een absorptie van ongeveer 1 Au vertoonde. 

Boven deze waarde gaat het lineair verband tussen concentratie en absorptie meestal verloren. Daar 
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de validatie vroegtijdig is stopgezet, werd de lineariteit niet uitgebreid beoordeeld zoals beschreven 

voor de validatie van de andere methode. 

Voor elke kalibrator werd een corresponderende hoeveelheid stockoplossing in een cupje 

van 2mL gepipetteerd en droog geblazen onder stikstofstroom bij 40°C. Vervolgens werd er 0,5mL 

blanco varkensbloed toegevoegd en werden de cupjes 5 seconden op een ultrasoonbad geplaatst om 

de kristallen aan de wand van het cupje los te krijgen. Na deze behandeling werd elke kalibrator 5 

seconden gevortext en gedurende een kwartier bij kamertemperatuur bewaard. Tot slot werden ze 

nog eens 5 seconden gevortext en nog 5 minuten bij kamertemperatuur bewaard. De kalibratoren 

werden verder behandeld zoals beschreven onder ‘3.3.2 protocol voor vloeistof-vloeistof extractie op 

bloed’. 

3.4.1.2 Herhaalbaarheid, bias en rendement 

De herhaalbaarheid, accuraatheid en rendement werden nagegaan door zes herhaalde 

metingen te doen op de low qualty control standard(LQC), medium quality control standard(MQC) en 

high quality control standard(HQC) in één dag. Deze hadden een concentratie van respectievelijk 2, 50 

en 90 (µg/mL) voor paracetamol en 10, 250 en 450 (µg/mL) voor salicylzuur. Deze werden bereid op 

analoge manier als de kalibratoren door een hoeveelheid van een 2de stockoplossing, verschillend van 

deze gebruikt voor de aanmaak van de kalibratoren, te pipetteren in een cupje van 2 mL, droog te 

blazen onder stikstofstroom bij 40°C en vervolgens 0,5mL bloed toe te voegen. Stalen werden verder 

behandeld zoals beschreven onder ‘3.4.1.1 bepalen van het werkgebied en lineariteit’ en ‘3.3.2 

protocol voor vloeistof-vloeistof extractie op bloed’. 

Om de herhaalbaarheid te kunnen bepalen, werd de variatiecoëfficiënt berekend op elk 

concentratieniveau door de standaarddeviatie te delen door het gemiddelde en te vermenigvuldigen 

met 100. De bias werd berekend door het gemiddelde van de 6 metingen te verminderen met de 

theoretische waarde, te delen door deze laatste en te vermenigvuldigen met 100. De rendementen 

werden berekend door de gemiddelde oppervlakte onder de curve van geëxtraheerde stalen te delen 

door deze bekomen door eenzelfde hoeveelheid paracetamol en salicylzuur in 0,5mL mobiele fase met 

calciumcitraat partikels op te lossen en te analyseren. 

3.4.2 Denaturatie van bloed met methanol: validatie 

Enkel de methode die gebruik maakt van denaturatie van bloed met methanol werd volledig 

gevalideerd. De methode werd gevalideerd op volgende prestatiekenmerken: lineariteit, 

herhaalbaarheid, intra-laboratorium reproduceerbaarheid, accuraatheid, selectiviteit, carry-over, 

stabiliteit van de stalen gedurende een zes uur tijdsinterval, rapporteringsgrens en meetonzekerheid. 
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3.4.2.1 Lineariteit en werkgebied 

De lineariteit werd nagegaan door een kalibratiecurve op te stellen met 7 kalibratoren en 

een nulkalibrator. Er zijn zes ijklijnen opgesteld, gespreid over zes dagen. De concentraties van de 

kalibratoren worden weergegeven in tabel 3.3. Het werkgebied werd arbitrair vastgelegd van 5-

250µg/mL voor salicylzuur en 1-50µg/mL voor paracetamol. De laagste kalibrator (cal 1) werd 

meegenomen om de rapporteringsgrens te evalueren. Hiervoor wordt verwezen naar ‘3.4.2.8 

rapporteringsgrens’ 

Tabel 3.3 Concentraties en volumes van de gebruikte standaardoplossingen voor de aanmaak van de kalibratoren (cal). 

 Volume 
stockoplossing 
(µL) 

Concentratie 
paracetamol in 
stockoplossing 
(µg/mL) 

Concentratie 
salicylzuur in 
stockoplossing 
(µg/mL) 

Concentratie 
paracetamol 
in matrix 
(µg/mL) 

Concentratie 
salicylzuur in 
matrix 
(µg/mL) 

Matrix 
(bloed 
in µL) 

Blanco 0   0 0 250 

Cal 1 2,5 0,0499 0,2503 0,49 2,50 250 

Cal 2 5 0,0499 0,2503 0,98 5,01 250 

Cal 3 10 0,0499 0,2503 1,96 10,01 250 

Cal 4 20 0,0499 0,2503 3,92 20,02 250 

Cal 5 5 0,499 2,503 9,98 50,06 250 

Cal 6 15 0,499 2,503 29,94 150,18 250 

Cal 7 25 0,499 2,503 49,9 250,30 250 

 

Kalibratoren werden bereid door de overeenkomstige hoeveelheid stockoplossing in een 

2mL cupje te pipetteren en droog te dampen onder stikstofstroom. Vervolgens werd blanco 

varkensbloed toegevoegd. Om de kristallen aan de wand van het cupje los te krijgen, werden deze 5 

seconden op een ultrasoon bad gehouden en 5 seconden gevortext. Vervolgens werden ze een 

kwartier bij kamertemperatuur gehouden. Hierna werd elke cupje nog eens 5 seconden gevortext. Tot 

slot bleven ze nog 5 minuten bij kamertemperatuur staan. Stalen werden verder behandeld zoals 

beschreven onder ‘3.3.3 denaturatie van bloed met methanol’. 

Om de lineariteit en de toepasbaarheid van het gekozen regressiemodel (ongewogen lineaire 

regressie) na te gaan, werd een residuplot gemaakt van de gemiddelde ijklijn over zes dagen. Hierbij 

werd het gemiddelde van elke kalibrator berekend en de afwijking ten opzichte van de curve bepaald. 

De absolute afwijking werd uitgezet in de y-as en de concentratie in de x-as. De residuen moeten 

willekeurig rond de x-as verdeeld liggen, dit is een indicatie dat het lineaire regressiemodel 

aanvaardbaar is. (http://www.swgtox.org/documents/Validation3.pdf geraadpleegd op 20/05/2014). 

Verder moet de correlatiecoëfficiënt (r2) >0,99 en mag de berekende concentratie van de kalibrator 
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op de curve niet meer dan 20% afwijken. (http://www.soft-tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf 

geraadpleegd op 21/05/2014) 

3.4.2.2 Herhaalbaarheid 

De herhaalbaarheid werd nagegaan door zes herhaalde analyses te doen op stalen met een 

concentratie gelijk aan de rapporteringsgrens, de low quality control standard, medium quality control 

standard en high quality control standard op één dag. Deze concentraties zijn respectievelijk 1, 3, 20 

en 40 (µg/mL) voor paracetamol en 5, 15, 100 en 200 (µg/mL) voor salicylzuur. Corresponderende 

hoeveelheden van een stockoplossing, verschillend van deze gebruikt om de ijklijn op te stellen, 

werden in cupjes gepipetteerd en droog geblazen onder stikstofstroom bij 40°C. Hieraan werd 250 µL 

blanco varkensbloed toegevoegd. De stalen werden verder behandeld zoals beschreven onder ‘3.4.2.1 

lineariteit en werkgebied’ en ‘3.3.3 denaturatie van bloed met methanol’. De variatiecoëfficiënt werd 

bepaald door de standaarddeviatie van de 6 metingen te berekenen, te delen door het gemiddelde 

van elke concentratie en te vermenigvuldigen met 100. Deze moet kleiner zijn dan 20% op elk 

concentratieniveau. (http://www.swgtox.org/documents/Validation3.pdf geraadpleegd op 

20/05/2014) 

3.4.2.3  Intra-laboratorium reproduceerbaarheid 

De intra-laboratorium reproduceerbaarheid werd bepaald door elke dag de 

controlestandaarden één maal te analyseren. Ook stalen met een concentratie gelijk aan de 

rapporteringsgrens werden elke dag één maal bepaald. De concentratie werd berekend door gebruik 

te maken van de ijklijn gelopen in dezelfde run. De standaarden werden op dezelfde manier 

aangemaakt als de controlestandaarden voor bepaling van de herhaalbaarheid. Eén resultaat, 

bekomen voor de bepaling van de herhaalbaarheid, werd ook mee in rekening gebracht bij de 

berekening van de reproduceerbaarheid. De variatiecoëfficiënt werd berekend door de 

standaarddeviatie te bepalen bij elk concentratieniveau en te delen door het overeenkomstige 

gemiddelde en te vermenigvuldigen met 100. Deze moet kleiner zijn dan 20% op elk 

concentratieniveau. (http://www.swgtox.org/documents/Validation3.pdf geraadpleegd op 

20/05/2014) 

3.4.2.4  Rendement en accuraatheid 

Het rendement werd berekend aan de hand van de resultaten bekomen voor de bepaling 

van de intra-laboratorium reproduceerbaarheid. Hierbij werd de gemiddelde oppervlakte onder de 

curve, bekomen door de analyse van 6 stalen (over 6 dagen) op 4 verschillende concentratieniveaus 

(rapporteringsgrens, low, medium en high quality control), gedeeld door de oppervlakte bekomen door 

http://www.soft-tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf
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de additie van eenzelfde hoeveelheid analiet aan initiële mobiele fase met daarin 2.4g/100mL 

calciumcitraat gesuspendeerd. Ook de accuraatheid (uitgedrukt als bias) werd berekend aan de hand 

van de bekomen resultaten voor de bepaling van de intra-laboratorium reproduceerbaarheid. De 

procentuele afwijking van het gemiddelde van de bekomen resultaten op elk concentratieniveau ten 

opzichte van de theoretisch verwachte waarde werd bepaald. Deze moest voor elk concentratieniveau 

kleiner zijn dan 20%. (http://www.swgtox.org/documents/Validation3.pdf geraadpleegd op 

20/05/2014) 

3.4.2.5 Selectiviteit 

De selectiviteit werd nagegaan door 6 bloedstalen, die negatief gescreend werden op de 

aanwezigheid van paracetamol en salicylzuur, te analyseren. Het chromatogram werd geëvalueerd op 

aanwezigheden van interferenties rond de retentietijden van salicylzuur en paracetamol. Indien een 

interferentie aanwezig was, werd nagegaan of dit een verschillend spectrum had dan dat van de 2 

analieten en werd bepaald in welke grootte ten opzichte van de analieten deze aanwezig was. 

3.4.2.6 Carryover effect 

Het carryover effect werd bepaald door na de kalibrator met hoogste concentratie een 

blanco staal te analyseren. Dit werd in drievoud uitgevoerd. Het blanco staal bestond uit blanco 

varkensbloed. Het chromatogram werd geëvalueerd op aanwezigheid van paracetamol en salicylzuur. 

Hiervoor wordt naar de retentietijd en het spectrum gekeken. Indien er carryover wordt vastgesteld, 

wordt deze gekwantificeerd door de verhouding van de oppervlakte onder de curve te nemen van deze 

piek ten opzichte van de oppervlakte onder de curve van dezelfde piek, bekomen door de analyse van 

een staal met een concentratie van de componenten gelijk aan de rapporteringsgrens. Wanneer een 

significante carryover wordt vastgesteld (>10% van de AUC van de rapporteringsgrens), zal een blanco 

staal moeten gelopen worden na de hoogste kalibrator en na een staal waarbij hoge concentraties 

worden verwacht. 

3.4.2.7  Stabiliteit van extracten op korte termijn 

De stabiliteit van extracten op korte termijn werd nagegaan door bloedstalen met een 

concentratie gelijk aan de rapporteringsgrens, low quality control standard, medium quality control 

standard en high quality control standard te extraheren, droog te dampen en op te lossen in initiële 

mobiele fase. Deze werden over een tijdsinterval van zes uur geanalyseerd. Hierbij werd elk uur 1 

meting uitgevoerd op 4 concentratieniveaus (rapporteringsgrens, LQC, MQC, HQC). De stabiliteit werd 

nagegaan door de trend in de resultaten te bekijken. 



26 
 

3.4.2.8  Rapporteringsgrens 

Bij de validatie van de methode werd beslist om in plaats van de limit of detection (LOD) en 

limit of quantification (LOQ) te bepalen, te werken met een rapporteringsgrens van 1µg/mL voor 

paracetamol en 5µg/mL voor salicylzuur. Hiervoor werd in de kalibratiecurve telkens een kalibrator 

met een concentratie gelijk aan deze waarden en een kalibrator met een concentratie gelijk aan de 

helft van deze waarden meegenomen. De rapporteringsgrens werd ook meegenomen als controle 

standaard voor bepaling van de herhaalbaarheid, intra-laboratorium reproduceerbaarheid, 

accuraatheid (uitgedrukt als bias) en rendement. Voor de kalibrator met een concentratie gelijk aan 

de helft van de rapporteringsgrens werd gekeken of voldaan werd aan de identificatiecriteria.  

3.4.2.9  Vergelijking van de methode met HPLC-DAD, UPLC®-MS/MS en 

immunoassay 

Om de prestaties van de methode te kunnen beoordelen werden 16 humane bloedstalen 

geanalyseerd, waarvan 5 positief getest werden op paracetamol (met de immunoassay). Aangezien er 

voor salicylzuur geen positieve humane bloedstalen beschikbaar waren, kon de prestatie van de 

methode voor de screening en kwantificatie van salicylzuur niet worden nagegaan. Dit zal echter 

moeten uitgevoerd worden van zodra positieve stalen beschikbaar zijn. 

Voor de vergelijking van de kwantitatieve resultaten, bekomen met de immunoassay en de 

UPLC®-DAD methode, werd rekening gehouden met de meetonzekerheid van beide methoden. De 

meetonzekerheid voor de immunoassay werd afgeleid uit controlekaarten. Deze voor de UPLC®-DAD 

methode werd geschat op basis van de validatiegegevens volgens de formule ‘U= |bias|+2*RSD’. 

Hierin stelt ‘U’ de meetonzekerheid voor, ‘|bias|’ de absolute waarde van de bias en ‘RSD’ de relatieve 

standaard deviatie bepaald onder intra-laboratorium reproduceerbaarheid. 

Naast de mogelijkheid om paracetamol en salicylzuur te detecteren, identificeren en 

kwantificeren, werd de methode ook geëvalueerd op de screeningsmogelijkheid naar andere 

geneesmiddelen. Er werd vergeleken welke componenten konden worden gedetecteerd en/of 

geïdentificeerd met deze methode ten opzichte van de andere methode(n).  

De vergelijkende methode is een alkalische extractie van bloed welke vervolgens 

geanalyseerd wordt met een HPLC-DAD of UPLC®-MS/MS applicatie. Hiervoor wordt aan 1mL bloed, 

1mL kaliumcarbonaat 1M toegevoegd en 8mL ethylacetaat/hexaan 70/30. Vervolgens wordt er 

geëxtraheerd, de organische fase afgezonderd en droog geblazen onder stikstofstroom bij 40°C. Het 

droge extract wordt opgelost in de initiële mobiele fase van beide methoden. Deze is afhankelijk van 

de toegepaste techniek. 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1  ORIËNTERENDE EXPERIMENTEN 

De oriënterende experimenten werden uitgevoerd om een algemeen idee te krijgen van de 

extractiemogelijkheden van de verschillende solvent(mengsels). De pH werd eveneens gevarieerd. Het 

experiment werd uitgevoerd op een waterige oplossing van geneesmiddelen. Het idee hierachter was 

om met een beperkt aantal experimenten een beeld te krijgen met welk solvent en conditie een zo 

breed mogelijke screening mogelijk is onder zure omstandigheden. Hierbij werd bijzondere aandacht 

besteed aan de extractierendementen voor salicylzuur en paracetamol, daar deze gekwantificeerd 

moeten worden met deze methode. 

Omwille van de hoeveelheid aan resultaten, bekomen door het extraheren van de waterige 

oplossing van geneesmiddelen, worden de data hier niet weergegeven. Enkel de algemene tendensen 

die werden opgemerkt, worden beschreven. De experimenten werden eerder als richtpunt uitgevoerd 

en niet om accurate data te bekomen van extractierendementen. Dit laatste zou trouwens niet 

relevant zijn aangezien er geen matrix is. 

Op basis van de extractierendementen werd gekozen om bloedstalen te extraheren bij pH 

2,9. Bij pH 1 werden algemeen de laagste rendementen gevonden. Hoewel de extractieconditie bij pH 

5-6, door toevoegen van een verzadigde NH4Cl oplossing, toeliet alle geneesmiddelen te extraheren, 

werd toch gekozen voor de condities waarbij de pH 2,9 bedroeg. Dit omdat salicylzuur slechts een 

rendement van ± 50% had bij pH 5-6. Bij pH 2,9 bedroeg deze ± 80%. Omdat een kwantificatie 

voldoende accuraat moet zijn, is het van belang dat de rendementen voldoende hoog zijn voor de 

componenten die gekwantificeerd moeten worden. 

Als solvent werd geopteerd om ethylacetaat/diethylether/isopropanol (3/1/1 v/v) te 

gebruiken. Hierbij werden algemeen de meeste componenten weergevonden met een hoog 

extractierendement bij de gekozen pH voor de extractie. Het solvent bestaande uit 

ethylacetaat/diethylether/butanol (3/1/1 v/v) vertoonde nog hogere rendementen. Deze werd echter 

niet geselecteerd omwille van de redelijk lange tijd die nodig om het extract droog te dampen. 

In de literatuur wordt vaak het gebruik van verzadigde zoutoplossingen beschreven om de 

oplosbaarheid van solvent en componenten in de waterige fase te reduceren. Dit zou de 

extractierendementen ten goede komen. (6) Daarom werd het experiment met de eerder gekozen 

extractie omstandigheden herhaald zoals beschreven onder ‘3.3.1 oriënterende experimenten’. Zelfs 

met een geringe hoeveelheid zoutoplossing kon een verhoging van de rendementen voor bijna elke 
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component gezien worden. Er werd besloten om dit voordeel te gebruiken bij de vloeistof-vloeistof 

extractie van bloed. 

4.2 TOEPASSEN VAN DE GEKOZEN CONDITIES OP BLOED 

Nadat de extractiecondities en –solvent waren gekozen, werden er eerst extracties op blanco 

varkensbloed uitgevoerd. De droge extracten bleken na oplossen in initiële mobiele fase troebel te 

zijn. Om de stalen helder te krijgen werden ze gecentrifugeerd bij 14000 rpm. Er bleef echter een 

olieachtige substantie bovendrijven, die snel dispergeerde bij manipulatie. Ook de middelste 

vloeistoflaag was vrij troebel. Om de oorzaak van de troebelheid te achterhalen, werden een aantal 

bijkomende experimenten uitgevoerd. 

Ten eerste werd het volume buffer en zoutoplossing gevarieerd. Om een goede observatie 

mogelijk te maken, werden de experimenten uitgevoerd in proefbuizen. Er werd gebruik gemaakt van 

blanco varkensbloed. Er werd vastgesteld dat naarmate meer zoutoplossing en buffer werden 

toegevoegd, de extracten donkerder gekleurd waren. Dit kan er op wijzen dat er meer endogene 

componenten worden geëxtraheerd die voor interferentie kunnen zorgen. De extracten welke met 

hogere volumes zout- en bufferoplossing werden bekomen, vertoonden echter meer heldere 

oplossingen na reconstitutie in initiële mobiele fase. 

Ten tweede werd het type zout- en bufferoplossing gevarieerd. In plaats van een citraat 

buffer (pH 2,9), werd een formiaat buffer (1M, pH 2,9) toegevoegd. De verzadigde NaCl oplossing werd 

vervangen door een verzadigde Na2SO4 oplossing. De experimenten werden uitgevoerd in proefbuizen. 

De volumes werden op een zelfde manier gevarieerd als voordien. Uit de experimenten bleek dat 

bloed, waaraan Na2SO4 toegevoegd was in grotere hoeveelheden, sneller de neiging had een gel te 

vormen. Extracten waren lichter gekleurd. Deze waaraan de formiaat buffer werd toegevoegd waren 

donker van kleur wat waarschijnlijk een gevolg was van de grotere concentratie van de formiaatbuffer 

ten opzichte van de citraatbuffer. 

Hoewel in het algemeen werd vastgesteld dat grotere volumes buffer- en zoutoplossing meer 

heldere extracten gaven na reconstitutie in initiële mobiele fase, werd geopteerd om de lagere 

hoeveelheden buffer (50µL) en zoutoplossing (50µL) te hanteren. Dit omdat bij grotere hoeveelheden 

naar alle waarschijnlijkheid meer endogeen materiaal wordt geëxtraheerd. Bovendien was er een 

vaste massa na droogdampen te zien die niet oploste in initiële mobiele fase. Dit was waarschijnlijk de 

oorzaak dat de gereconstitueerde extracten meer helder waren omdat de bestanddelen, die de 

troebeling veroorzaakten, samen met het endogeen materiaal kristalliseerden. Tot slot is niet geweten 

in welke mate geneesmiddelen in deze massa gevangen worden. 
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Als laatste werd het solvent geanalyseerd. Bloed (0,5mL) waaraan 50µL citraatbuffer en 50µL 

verzadigde NaCl oplossing is toegevoegd, werd geëxtraheerd met 3mL zuiver ethylacetaat of 3mL van 

een mengsel van ethylacetaat/diethylether (1/1 v/v). Wanneer met zuiver ethylacetaat werd 

geëxtraheerd, waren de extracten helder na oplossen in initiële mobiele fase. Echter deze 

geëxtraheerd met ethylacetaat/diethylether, vertoonden een gelijkaardige troebelheid als deze met 

het solvent mengsel (ethylacetaat/diethylether/isopropanol 3/1/1 v/v). Hieruit werd besloten dat 

diethylether de componenten die de troebelheid veroorzaakte voor het grootste deel extraheerde. 

Hierop werd het solvent mengsel aangepast naar ethylacetaat/isopropanol (90/10 v/v). Het 

isopropanol gehalte werd verlaagd om de droogdamptijd in te korten. Daarnaast werden ook minder 

gekleurde extracten bekomen, wat er op wijst dat er mogelijks minder endogeen materiaal wordt 

geëxtraheerd. Troebelheid trad echter in sommige gevallen nog op, voornamelijk wanneer bloed in 

ontbinding werd geëxtraheerd. Aangezien troebele oplossingen niet kunnen worden geïnjecteerd op 

een chromatografische kolom, werd er naar een meer absolute methode gezocht om de stalen helder 

te krijgen. 

4.2.1 Helder maken van extracten. 

Hoewel in de literatuur de problematiek van troebele extracten na vloeistof-vloeistof 

extractie niet teruggevonden werd, waren de extracten vaak niet helder genoeg om te kunnen 

injecteren op de chromatografische kolom. Eerst werd ultrafiltratie overwogen. Dit bleek echter te 

duur te zijn om toe te passen in routine analyses. Er werd vastgesteld dat de troebelheid groter was 

wanneer met diethylether werd geëxtraheerd. Hieruit werd verondersteld dat de componenten die de 

troebelheid veroorzaakten mogelijks vet(zuren) konden zijn. Gebaseerd op deze veronderstelling 

werden 2 mogelijke oplossingen bedacht. 

Hoewel vetzuren met lange ketens eerder een vaste consistentie hebben, zijn vetzuren met 

korte ketens en middellange ketens vloeibaar bij kamertemperatuur. De troebelheid die aldus 

waargenomen werd zou, volgens deze redenering, afkomstig zijn van vetzuren die geëmulgeerd zijn in 

de mobiele fase. Calciumionen vormen met vetzuren een onoplosbaar zout van vaste consistentie. Het 

idee was dat wanneer Ca2+-ionen in kleine hoeveelheden(1g/L Ca2+) worden toegevoegd, deze met de 

vetzuren het overeenkomstige calciumzout zouden vormen en er een vaste massa zou ontstaan die 

eenvoudig kan worden neergeslagen door centrifugatie. 

Een tweede methode bestond er in de partikels die troebelheid veroorzaakten neer te slaan 

met fijne partikels van Calciumcitraat. Calciumcitraat is een slecht wateroplosbaar zout. Aangezien de 

fijne partikels niet enkel eventuele vetzuren in emulsie kunnen neerslaan, maar ook andere partikels, 
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is dit potentieel een meer bruikbare methode. Bovendien is de kans dat er een invloed is op de bepaling 

van geneesmiddelen kleiner. Dit in tegenstelling tot wanneer calciumionen in oplossing worden 

gebruikt, omdat die ook met geneesmiddelen een slecht oplosbaar zout kunnen vormen. 

Met beide methoden werden heldere oplossingen bekomen. Omwille van bovenvermelde 

redenen werd geopteerd om de extracten helder te maken met de calciumcitraat partikels. Hiervoor 

werd een hoeveelheid calciumcitraat gesuspendeerd in initiële mobiele fase (2,4g/100mL). Om uit te 

sluiten dat adsorptie van paracetamol of salicylzuur optreedt aan de calciumcitraat partikels werd een 

vergelijking gemaakt tussen responsen bekomen door eenzelfde hoeveelheid paracetamol en 

salicylzuur te analyseren in eenzelfde volume (500µL) initiële mobiele fase en initiële mobiele fase met 

calciumcitraat partikels (suspensie mobiele fase). Resultaten worden weergegeven in tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Vergelijking van de oppervlaktes onder de curve (AUC) van eenzelfde hoeveelheid salicylzuur en paracetamol in 
gewone mobiele fase (A) en mobiele fase met 2,4g/100mL calciumcitraat partikels (B). Wanneer er significante adsorptie zou 
zijn, zouden de waarden beduidend lager dan 100% moeten liggen. 

 Gemiddelde AUC paracetamol 
(n=3) 

Gemiddelde AUC salicylzuur 
(n=3) 

Mobiele fase (A) 771626 5291511 

Suspensie mobiele fase (B) 788407 5519712  

Verhouding (B/A) % 102,17 104,31 

 

Uit de resultaten blijkt dat de responsen groter zijn voor de mobiele fase met calciumcitraat 

partikels. Dit is te verwachten omdat de partikels op zichzelf een volume innemen. Er werd geschat 

hoeveel volume de calciumcitraat partikels innemen. Hiervoor werd een hoeveelheid calciumcitraat 

afgewogen en aangelegd met mobiele fase in een maatkolf tot de ijkstreep. Hierbij werd het 

toegevoegde volume telkens eerst volumetrisch afgemeten. De resultaten van deze benadering 

worden weergegeven in tabel 4.2. Hoewel er voor meer accurate bepalingen meerdere metingen 

nodig zijn en een gravimetrische benadering beter geschikt is, kan er met een sterk vermoeden gesteld 

worden dat er geen absorptie optreedt die significant is. 

Tabel 4.2 Schatting van het volume ingenomen door de calciumcitraatpartikels (µL/g). Hieruit werd de procentuele verhoging 
in concentratie geschat. Deze is van dezelfde grootteorde als in tabel 4.1. 

Maatkolf 
(mL) 

Afgewogen 
hoeveelheid 
(g) 

Toegevoegd 
volume (mL) 

Volume 
verschil 
(mL) 

Geschat 
ingenomen 
volume per 
gram (µL/g) 

Volume 
ingenomen 
in 500 µL 
suspensie 
(µL) 

% verhoging 
in 
concentratie 

20,0mL 1,084 19,09 0,91 839 10,14 2,03 
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4.2.2 Initiële validatie van de vloeistof-vloeistof extractie 

4.2.2.1 Bepalen van het werkgebied en lineariteit 

Op basis van de benadering beschreven onder ‘3.4.1 initiële validatie van de vloeistof-

vloeistof extractie’, werd het werkgebied vastgelegd van 0,5 - 100µg/mL voor paracetamol en 2,5-

500µg/mL voor salicylzuur. Voor salicylzuur, bij een concentratie van 500µg/mL, bedroeg de absorptie 

slechts ~ 0,5Au. Er werd voor gekozen om salicylzuur en paracetamol in 1 stockoplossing aan te maken 

met verhouding 1/5. Het dynamisch bereik van salicylzuur is waarschijnlijk groter dan het werkgebied 

dat hier gekozen werd. De lineariteit werd hier enkel beoordeeld op basis van de correlatiecoëfficiënt 

(voor salicylzuur en paracetamol r2>0,999). Omdat de validatie vroegtijdig is stopgezet werd geen 

residuplot aangemaakt. 

4.2.2.2 Herhaalbaarheid, accuraatheid en rendement 

In tabel 4.3 worden de resultaten voor de herhaalbaarheid, accuraatheid (bias) en rendement 

weergegeven. Hierin vallen een aantal zaken op te merken. Vooreerst zijn er voor de medium- en high 

quality control standard twee waarden die sterk afwijken. Deze werden meegenomen in de 

berekening. Ten tweede is de herhaalbaarheid voor salicylzuur voor de medium quality control reeds 

12%. Het is te verwachten dat deze voor de reproduceerbaarheid nog groter zal zijn. Als derde punt 

kan de hoge bias voor salicylzuur worden opgemerkt. Tot slot is er het lage rendement van salicylzuur. 

Er kan ook opgemerkt worden dat het rendement ogenschijnlijk stijgt bij de high quality control. Dit 

kan verklaard worden door feit dat voor een concentratie van 450µg/ml, wanneer zuiver geïnjecteerd, 

het lineair 

dynamisch bereik 

overschreden is, 

waardoor de 

respons niet meer 

lineair toeneemt 

met de 

concentratie. Op 

basis van deze 

redenen werd 

ervoor gekozen de 

methode niet verder 

te valideren. 

 paracetamol salicylzuur 

 
LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQ 
C(µg/mL) 

 1,83 49,38 90,89 10,9 199,81 406,99 

 1,77 49,98 91,79 9,93 221,30 409,35 

 1,79 50,49 90,37 10,43 219,96 409,82 

 1,82 50,59 72,38 10,92 230,89 342,08 

 1,82 48,82 88,13 10,93 192,58 408,81 

 1,83 46,28 89,51 10,63 161,52 405,5 

       

gemiddelde 1,81 49,25 87,18 10,62 204,34 397,09 

Stdev 0,02 1,61 7,36 0,39 25,41 27,00 

CV (%) 1,23 3,26 8,44 3,71 12,44 6,80 

Bias (%) -9,34 0,51 -2,94 6,10 -18,36 -11,86 

rendement 80,78 79,73 78,56 13,06 13,78 18,97 

Tabel 4.3 Resultaten voor herhaalbaarheid, accuraatheid (uitgedrukt als bias) en rendement. 
Stdev stelt de standaarddeviatie voor en CV % de variatiecoëfficiënt. LQC staat voor low quality 
control standard, MQC voor medium quality control standard en HQC voor high quality control 
standard. 
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In een poging het extractierendement van salicylzuur te verhogen werd de citraatbuffer 

vervangen door een formiaatbuffer van dezelfde pH maar met hogere concentratie (1M) en werd er 

450µL verzadigde NaCl-oplossing toegevoegd. Het staalvolume werd verminderd naar 250µL om nog 

voldoende solvent te kunnen toevoegen in het cupje van 2mL. Het volume solvent dat toegevoegd 

werd bedroeg 1,25mL. 

Om rendementen te kunnen schatten, werden eerst extracties uitgevoerd op een low, 

medium en high quality control standard. De extractierendementen voor salicylzuur en paracetamol 

bedroegen nu ongeveer 75%. Er moet wel opgemerkt worden dat, vanwege de hogere 

extractierendementen, het werkgebied aangepast moest worden naar 5-250µg/mL voor salicylzuur. 

Bijgevolg werd ook het werkgebied van paracetamol aangepast naar 1-50µg/mL. Er werd een ijklijn 

opgesteld met 7 kalibratoren en een nulkalibrator. Deze werden op eenzelfde manier aangemaakt als 

beschreven onder ‘3.4.2.1 lineariteit en werkgebied’. De ijklijnen vertoonden echter lage 

correlatiecoëfficiënten en de berekende waarden van de kalibratoren op de curve weken aanzienlijk 

af. 

Bovenstaande vaststelling deed vermoeden dat de extracties niet herhaalbaar zijn en 

bijgevolg ook niet reproduceerbaar. Een verklaring werd gezocht in de zure extractie omstandigheden 

in combinatie met hoge zout concentraties en organische solventen. Er werd vastgesteld dat de 

viscositeit van het bloed sterk steeg tijdens de extractie en dat er zich na de centrifugatie een redelijk 

vaste massa bevond onderaan het cupje. Er werd verondersteld dat door deze condities bloedcellen 

lyseren en eiwitten denatureren. De viscositeit van het bloed stijgt en het contactoppervlak met de 

organische fase verkleint. Dit gebeurt waarschijnlijk op een niet-reproduceerbare wijze, wat de 

vaststellingen zou kunnen verklaren. 

Tot slot werd er geprobeerd 250µL bloed aan te zuren met 25µL 1M HCl en te extraheren 

met ethylacetaat. Deze procedure was gebaseerd op een gepubliceerd artikel. (12) Het resultaat was 

echter een gelijkaardige observatie als hierboven beschreven. De viscositeit van het bloed steeg. 

Hierdoor leek het niet zinvol met deze procedure verder te gaan. 

4.5 DENATURATIE VAN BLOED MET METHANOL: VALIDATIE 

Naast de benadering van een klassieke vloeistof-vloeistof extractie, werd ook de 

mogelijkheid van een ‘pH-onafhankelijke’ screening onderzocht. Hierbij werd gebruikt gemaakt van 

een eenvoudige denaturatie van bloed met methanol. Methanol is een van de weinige organische 

solventen die in staat is ionen te solvateren. Hierdoor is het van ondergeschikt belang in welke 

ionisatietoestand de moleculen zich bevinden. De methode die ontwikkeld werd voor het helder 
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maken van gereconstitueerde extracten werd ook hier toegepast. Hierdoor waren de extracten na 

oplossen in mobiele fase helder. Zonder de behandeling waren deze niet helder te krijgen. 

4.5.1 Lineariteit en werkgebied 

Het werkgebied voor paracetamol werd arbitrair vastgelegd van 1-50µg/mL en voor 

salicylzuur van 5-250µg/mL. Uit de resultaten blijkt dat dit een te verantwoorden gebied is. Als 

kalibratiemodel werd een gewone lineaire regressie toegepast. Een residu plot werd gemaakt van de 

gemiddelde ijklijn over zes dagen. In deze plot (zie figuur 4.1) is te zien dat de residuen willekeurig 

verdeeld zijn rond de x-as. Dit is een indicatie dat het toegepaste regressie model een aanvaardbare 

benadering is. Ook de correlatiecoëfficiënt (r2) was voor elk van de zes ijklijnen voor beide 

componenten >0,999. Voor geen enkel punt week de berekende waarde op de curve meer dan 20% 

af. 

 

4.5.1.1 Stabiliteit van de ijklijn over meerdere dagen. 

Deze werd nagegaan door de concentratie van de controlestandaarden, gelopen bij de 

bepaling van een ijklijn, telkens op de ijklijnen van andere dagen te berekenen en de afwijking ten 

opzichte van de theoretische waarde te bepalen. Deze mocht niet meer dan 20 % bedragen. De data 

worden hier niet weergegeven omwille van de uitgebreidheid. Voor beide componenten is de ijklijn 

stabiel volgens de vooropgestelde eis over vijf dagen.  

  

-0,2

0

0,2

0 20 40 60

ab
so

lu
te

 a
fw

ijk
in

g 
(µ

g/
m

L)

concentratie (µg/mL)

residuplot paracetamol

-0,5

0

0,5

0 100 200 300

ab
so

lu
te

 a
fw

ijk
in

g 
(µ

g/
m

L)

concentratie (µg/mL)

residuplot salicylzuur

Figuur 4.1 Residuplots van paracetamol en salicylzuur. Hierin is een willekeurige verdeling van de residuen rond de x-as te zien, wat een 
indicatie is dat het toegepaste regressiemodel een aanvaardbare benadering is. 
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4.5.1.2 Ijklijn opstellen aan de hand van verschillende injectievolumes 

Aangezien met 

dergelijke benadering 

slechts 1 of 2 kalibratoren 

hoeven te worden verwerkt, 

spaart dit tijd en kosten. 

Bovendien is een meer 

nauwkeurige ijklijn te 

verwachten indien de 

kalibratoren goed werden 

aangemaakt en 

geanalyseerd, omdat de 

accuraatheid en precisie van 

de injectie verwacht is beter 

te zijn dan deze van meerdere extracties over een verschillend niveau. Om na te gaan of deze ijklijnen 

gelijkwaardig zijn, werden op 1 dag twee ijklijnen gelopen volgens de twee benaderingen. Het 

injectievolume van de 2 kalibratoren, voor het opstellen van de ene ijklijn, werd aangepast zodat 

eenzelfde hoeveelheid analiet op de kolom werd gebracht overeenkomstig met de 7 kalibratoren van 

de andere ijklijn. Figuur 4.2 toont hiervan de resultaten. 

Hierin is duidelijk te zien dat de twee ijklijnen samenvallen. Hoewel er voor een meer 

betrouwbaar besluit meer bepalingen nodig zijn, geeft dit resultaat een indicatie dat de benaderingen 

gelijkwaardig zijn. Hoewel in deze thesis de strategie niet verder werd uitgewerkt, is deze wel een 

interessante mogelijkheid voor andere methoden die gevalideerd dienen te worden of bij herzien van 

deze methode wanneer een hervalidatie vereist is. 

4.5.2 Herhaalbaarheid 

De resultaten bekomen voor de herhaalbaarheid worden weergegeven in tabel 4.4 voor 

paracetamol en salicylzuur. Hieruit valt af te leiden dat voorgestelde methode een CV% (maat voor 

herhaalbaarheid) heeft die kleiner is dan 20%. Dit wil zeggen dat over een korte tijdsperiode, stalen 

die door dezelfde analist zijn behandeld, op hetzelfde toestel etc., waarden geven die dicht bij elkaar 

liggen. Hoewel er rond de retentietijd van paracetamol een interfererende component is (zie 

onderdeel ‘4.5.5 selectiviteit’) die niet basislijn gescheiden is, blijkt dit van weinig invloed te zijn indien 

telkens op dezelfde manier wordt geïntegreerd. (Dit is: de twee pieken worden samen geïntegreerd 

en een rechte lijn wordt getrokken vanuit het dal naar de integratielijn) 

Figuur 4.2 Grafiek die de ijklijnen voor paracetamol weergeeft welke bepaald werden 
door 7 verschillende kalibratoren te injecteren of van 2 kalibratoren verschillende 
volumes te injecteren. De kalibrator met een concentratie gelijk aan de helft van de 
rapporteringsgrens werd hier mee in rekening gebracht, dit in tegenstelling bij de 
bepaling van de residuplots. AUC staat voor ‘area under the curve’. 
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Tabel 4.4 Resultaten voor de herhaalbaarheid voor paracetamol en salicylzuur. Eis: CV%<20%. Hierbij stellen RG de 
rapporteringsgrens, LQC de low quality control, MQC de medium quality control en HQC de high quality control voor. Stdev 
staat voor standaarddeviatie en CV % voor de variatiecoëfficiënt. 

 paracetamol  salicylzuur 

 RG 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

 RG 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

 0,97 3,19 20,18 39,33  4,96 14,61 97,20 192,04 

 0,96 3,31 20,52 38,79  4,93 14,85 100,15 186,20 

 0,99 3,12 20,19 40,01  5,35 15,24 98,62 195,57 

 0,99 3,23 19,55 39,65  5,21 14,65 94,96 193,53 

 0,94 3,14 20,35 39,04  4,86 15,14 98,59 189,08 

 1,00 2,17 19,97 39,28  5,35 14,36 96,36 192,48 

Gemiddelde 0,98 3,19 20,13 39,35  5,11 14,81 97,65 191,48 

Stdev 0,02 0,07 0,34 0,43  0,22 0,33 1,85 3,34 

CV % 2,38 2,02 1,68 1,10  4,28 2,25 1,90 1,75 

 

4.5.3 Intra-laboratorium reproduceerbaarheid 

De intra-laboratorium reproduceerbaarheid is een term voor de maat van overeenkomst 

tussen resultaten van analyses van stalen die op verschillende dagen geanalyseerd werden, met 

andere solventen, verschillende analysten, toestellen,… Om deze te kunnen schatten, werd in deze 

masterscriptie de factor tijd gevarieerd. Op vier concentratieniveaus werd er gedurende zes dagen 

telkens 1 bepaling gedaan. De resultaten worden weergegeven in tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Resultaten voor de intra-laboratorium reproduceerbaarheid voor paracetamol en salicylzuur. Eis: CV% <20%. Hierbij 
stellen RG de rapporteringsgrens, LQC de low quality control, MQC de medium quality control en HQC de high quality control 
voor. Stdev staat voor standaarddeviatie en CV % voor de variatiecoëfficiënt. 

 paracetamol  salicylzuur 

 RG 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

 RG 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

  1,05 3,14 20,19 39,65  4,96 14,85 98,59 193,53 

 1,11 2,72 20,87 42,63  6,05 16,00 101,56 206,73 

 0,93 2,78 20,13 40,47  4,69 14,38 97,92 197,47 

 1,10 2,67 19,83 41,03  5,09 14,71 97,62 200,91 

 0,95 2,72 19,53 39,47  4,03 13,51 97,25 196,95 

 0,90 2,95 19,75 39,36  5,14 14,35 99,00 197,99 

Gemiddelde 1,01 2,83 20,05 40,44  4,99 14,63 98,66 198,93 

Stdev 0,09 0,18 0,47 1,25  0,66 0,91 1,56 4,49 

CV % 9,18 6,36 2,34 3,10  13,24 5,57 1,58 2,26 

 

De variatiecoëfficiënten zijn groter dan bij de herhaalbaarheid. Dit is te verwachten 

aangezien er meer factoren zijn die kunnen bijdragen tot de variatie. Op elk concentratieniveau ligt 

deze echter nog binnen de vooropgestelde eis van 20%.  
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4.5.4 Rendement en accuraatheid 

De resultaten voor het rendement worden weergegeven in tabel 4.6. Hierbij vallen twee 

zaken op te merken. Vooreerst is er duidelijk te zien dat salicylzuur en paracetamol ongeveer hetzelfde 

extractierendement hebben. Dit geeft aan dat de methode ‘pH onafhankelijk’ is. Salicylzuur zal zich in 

geïoniseerde vorm bevinden tijdens de denaturatie. Dit is van geen belang, aangezien methanol deze 

ionen kan solvateren. Daarnaast kan methanol ook neutrale ionen solvateren. Dit is te zien aan het feit 

dat paracetamol, welke een neutrale molecule is, ongeveer hetzelfde rendement heeft als salicylzuur. 

Tabel 4.6 Rendement van paracetamol en salicylzuur uitgedrukt als percentage door de verhouding van de oppervlakte onder 
de curve (AUC) bekomen door eenzelfde hoeveelheid paracetamol of salicylzuur aan een extractie(gemiddelde AUC extractie) 
te onderwerpen of in zuiver initiële mobiele fase op te lossen (gemiddelde AUC ‘zuiver’) en te injecteren. Hierbij stellen RG de 
rapporteringsgrens, LQC de low quality control, MQC de medium quality control en HQC de high quality control voor. 

 paracetamol salicylzuur 

 RG LQC MQC HQC RG LQC MQC HQC 

Gemiddelde 
AUC extract 
(n=6) 

49889 170384 1310870 2661592 188902 627050 4445024 9002266 

Gemiddelde 
AUC ‘zuiver’ 
(n=6) 

90555 267218 1802553 3648146 276365 859866 5851602 11788904 

Rendement 
(%) 

55,09 63,76 72,72 72,95 68,35 72,92 75,96 76,36 

 

Ten tweede valt op te merken dat het rendement voor paracetamol voor de lage controle 

standaard (LQC) en rapporteringsgrens(RG) lager liggen dan voor de andere 2 controlestandaarden. 

Dit kan mogelijks verklaard worden doordat er een endogene component is die rond de retentietijd 

van paracetamol elueert. Hierdoor zijn de 2 componenten niet basislijn gescheiden. De integratie 

gebeurt dan door een rechte lijn vanuit het dal tussen de twee pieken naar de integratielijn te trekken. 

Hierdoor kan het zijn dat, afhankelijk van de vorm van de pieken wanneer deze gescheiden zouden 

zijn, een groter gedeelte van de oppervlakte onder de piek van paracetamol wordt verworpen door 

deze manier van integratie. Bijgevolg is de weergegeven oppervlakte kleiner dan wanneer deze 

gescheiden zouden zijn. 

De accuraatheid van de methode (hier uitgedrukt als de bias), welke een maat is voor de 

juistheid van de analyse en uitgedrukt wordt als de procentuele afwijking van de theoretisch te 

verwachten waarde, wordt getoond in tabel 4.7. Hierin is te zien dat deze voor alle concentratieniveaus 

waarop de bias werd berekend, binnen de vooropgestelde eis van 20% ligt. Er kan ook opgemerkt 

worden dat de accuraatheid voor salicylzuur merkelijk beter is dan deze voor paracetamol. Dit valt 
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opnieuw te verklaren door de aanwezigheid van de interferentie voor paracetamol. (zie deel 4.5.5 

selectiviteit). 

Tabel 4.7 Accuraatheid uitgedrukt als de bias in % voor paracetamol en salicylzuur. Hierbij stellen RG de rapporteringsgrens, 
LQC de low quality control, MQC de medium quality control en HQC de high quality control voor. Voor de LQC is de bias 
opvallend groter dan voor de andere concentratieniveaus. Hiervoor is, buiten de eerder vernoemde selectiviteit, geen echte 
verklaring gevonden. 

 paracetamol salicylzuur 

 
RG 

(µg/mL) 
LQC 

(µg/mL) 
MQC 

(µg/mL) 
HQC 

(µg/mL) 
RG 

(µg/mL) 
LQC 

(µg/mL) 
MQC 

(µg/mL) 
HQC 

(µg/mL) 

gemiddelde 
concentratie 
(n=6) 1.01 2,83 20,05 40,44 4,99 14,63 98,66 198,93 

theoretische 
waarde 
(n=6) 1,02 3,06 20,4 40,8 4,98 14,94 99,92 199,8 

Accuraatheid 
(bias in %) -2,37 -7,48 -1,72 -0,89 0,25 -2,05 -1,26 -0,444 

 

4.5.5 Selectiviteit 

Selectiviteit is het in staat zijn van een analytische techniek om de ene component van de 

andere te kunnen onderscheiden. Anders gezegd, dat de respons voor een component afkomstig is 

van die component en zo weinig mogelijk wordt beïnvloed door interferenties. De selectiviteit in deze 

scriptie is nagegaan door 6 willekeurige humane bloedstalen, die negatief waren op paracetamol en 

salicylzuur, te analyseren. Rond de retentietijd van paracetamol en salicylzuur werd geëvalueerd of er 

geen interferenties aanwezig waren. Indien deze aanwezig waren, werd gekeken naar het UV-

spectrum en hun respons. Dit moet voldoende verschillend zijn van de spectra van salicylzuur of 

paracetamol, zodat de kans op vals positieve resultaten aanzienlijk verkleint. 

Voor salicylzuur is er algemeen gezien weinig interferentie. Net voor salicylzuur elueert er 

een endogene component. Salicylzuur heeft een retentietijd variërend van 1,80 tot 1,90 minuten. De 

endogene component heeft een retentijd variërend van 1,6 tot 1,8 minuten. De oppervlakte onder de 

curve van deze varieert van afwezig tot 12000 in de blanco bloedstalen. Aangezien de respons voor 

salicylzuur bij de rapporteringsgrens een waarde aangeeft voor de oppervlakte onder de curve van 

rond de 190000 en het spectrum van de interferende component(en) verschilt, kan er gesteld worden 

dat de methode voldoende selectief is voor salicylzuur. Omwille van het feit dat er veel variatie zit op 

het spectrum van deze interferentie, wordt geen figuur weergegeven. 
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Voor paracetamol is er in de blanco humane bloedstalen 1 belangrijke interferentie 

opgemerkt. Paracetamol heeft een retentietijd van ongeveer 1,26 minuten. De interfererende 

component heeft een retentietijd variërend van 1,14 tot 1,17 minuten. De oppervlakte onder de curve 

varieert van 50000-150000 in de blanco humane bloedstalen die geanalyseerd werden. Ook in het 

blanco varkensbloed werd dezelfde interferentie weergevonden. De oppervlakte onder de curve voor 

de rapporteringsgrens van paracetamol bedraagt ongeveer 25000. De spectra verschillen echter wel 

van elkaar. De interferende component heeft op 245 nm een absorptieminimum daar waar 

paracetamol een absorptiemaximum heeft. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door figuur 4.3. Figuur 4.4 

toont het chromatogram van paracetamol en zijn interferentie. De interferentie heeft hier een 

oppervlakte van 95000 en paracetamol 50000.  
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Figuur 4.3 Spectra van de twee pieken in figuur 4.4 (links). Het eerste spectrum (piek op 1.148 min) is het spectrum van de 
interfererende component. Het tweede spectrum (piek op 1.242 min) is het vervormd spectrum van paracetamol. Er is duidelijk 
te zien dat er bij 245 nm voldoende absorptie is om het spectrum significant te vervormen. Rechts is het spectrum van 
paracetamol weergegeven zonder interferentie. 

 

Figuur 4.4 Bijhorend chromatogram bij figuur 4.3. Hier is te zien dat paracetamol en zijn interferentie niet gescheiden zijn. De 
grote piek links is de solvent piek. Deze is zeer groot vanwege vele onweerhouden componenten. 
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Bij een staal dat positief getest werd op paracetamol en in ontbinding was, werd opgemerkt 

dat er meer interferentie aanwezig was. In het algemeen kan gesteld worden dat ouder bloed 

aanleiding geeft tot meer interferentie. Zo kunnen de eerder vernoemde interferenties in grotere 

hoeveelheden aanwezig zijn. Voor paracetamol is dit rond de retentietijd van 1.14. Echter voor 

salicylzuur blijft de interferentie nagenoeg van eenzelfde grootteorde. Er kunnen soms bijkomende 

interferenties voor beiden worden waargenomen. Een extreem voorbeeld hiervan is te zien in figuur 

4.5. Hierin wordt het deel van het chromatogram afgebeeld rond de tijd waarin paracetamol en 

salicylzuur elueren. De piek met retentietijd 1,289 minuten is paracetamol. Salicylzuur is niet aanwezig, 

maar er is duidelijk te zien dat er rond de retentietijd van deze aanzienlijk interferentie aanwezig is.  

Er kan dus gesteld worden dat de methode beperkingen vertoont in de selectiviteit voor 

paracetamol en in mindere mate voor salicylzuur. Ook in de rest van het chromatogram kunnen relatief 

veel interferenties optreden. Een voorbeeld wordt weergegeven in figuur 4.6. Deze figuur stelt een 

chromatogram voor van een humaan bloedstaal dat met deze methode gescreend werd op 

aanwezigheid van geneesmiddelen. Ondanks de vele interferenties konden de 2 aanwezige (relevante) 

componenten gedetecteerd worden. Echter, er moet opgemerkt worden dat de interferenties kunnen 

verschillen van staal tot staal. Zo kan het zijn dat bij ouder bloed de interferenties over het algemeen 

toch kleiner zijn dan bij minder oud bloed. Figuur 4.7 is hier een voorbeeld van. Hierbij is de grootte 

van de interferentie rond retentietijd van 1.14 min 3 keer hoger dan in figuur 4.6, wat een indicatie is 

dat het bloed ouder is. Toch zijn in het algemeen de interferenties kleiner in de rest van het 

chromatogram. 

Figuur 4.5 Chromatogram welke het gebied rond de retentietijd van paracetamol en 
salicylzuur afbeeldt. In dit voorbeeld is er aanzienlijk veel interferentie. Bijgevolg zal 
de betrouwbaarheid van de kwantificatie twijfelachtig zijn. Paracetamol heeft een 
retentietijd van 1.289 minuten. 
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Voor een pH- 

onafhankelijke 

methode die 

gebruik maakt van 

een solvent zoals 

methanol, dat in 

staat is vele 

organische 

moleculen te 

solvateren, was dit 

te verwachten. 

Desondanks wil dit 

niet zeggen dat de 

methode niet 

bruikbaar is. 

Algemeen is voor 

analyse van recent 

afgenomen bloed 

van levende 

personen en van 

bloed afgenomen 

op een korte termijn na het overlijden, de methode bruikbaar. Bij de analyse van bloed dat ouder is en 

in verdere staat van ontbinding, kan er meer interferentie worden verwacht. Dit wil daarom niet 

zeggen dat de methode onbruikbaar wordt. Hiervoor wordt verwezen naar figuur 4.6 waar er duidelijk 

veel interferentie is. Toch konden de 2 aanwezige relevante componenten gedetecteerd worden 

De voorgestelde staalvoorbereiding is bruikbaar voor de screening naar paracetamol, 

salicylzuur en andere geneesmiddelen. Zelfs met de aanwezige interferenties kan er vaak op basis van 

de spectra met voldoende zekerheid besloten worden dat paracetamol of salicylzuur aanwezig is. Voor 

de screeningsmogelijkheden naar andere geneesmiddelen en de kwantificatie van paracetamol en 

salicylzuur wordt verwezen naar ‘4.6 methode vergelijking’. Om de beperking van de methode te 

verminderen, werd er geopteerd om na denaturatie van bloed met methanol een extractie uit te 

voeren. 

Figuur 4.6 Chromtogram van een humaan bloedstaal met veel interferentie. Toch konden de twee 
aanwezige componenten gedetecteerd worden. Deze waren cafeïne (1.541 min) en een 
benzodiazepine* (5.040 min). *bibliotheek gaf temazepam aan, identificatie met UPLC®-MS/MS 
wees op bromazepam. 
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Figuur 4.7 Chromatogram van een humaan bloedstaal dat geschat wordt ouder te zijn dan het 
bloedstaal van figuur 4.6. Hierbij is duidelijk te zien dat er minder interferenties zijn in het 
chromatogram. 
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4.5.5.1 Verbeteren van de selectiviteit 

Omdat de selectiviteit aanvaardbaar is, doch in sommige omstandigheden niet optimaal, 

werden een aantal bijkomende experimenten uitgevoerd. De strategie die toegepast werd, is een 

extractie op bloed na denaturatie met methanol. Op dergelijke manier wordt de problematiek van 

klontervorming en verhoging in viscositeit zoals beschreven onder ‘4.2.2.2 herhaalbaarheid, 

rendement, accuraatheid’ door ongecontroleerde denaturatie vermeden, daar de eiwitten reeds 

gecontroleerd gedenatureerd zijn. 

Een eerste benadering was om 250µL bloed gecontroleerd te denatureren met 1mL 

methanol, vervolgens 95 µL formiaatbuffer 1M pH 2,9, 855µL verzadigde NH4Cl toe te voegen en 50µL 

HCl 4M. Hierdoor werd de pH verlaagd tot ongeveer 1. De extractie werd uitgevoerd met 6mL zuiver 

di-ethylether in een proefbuis. De organische fase werd afgezonderd en droog geblazen onder 

stikstofstroom bij 40°C. Om het voordeel van de screening van zowel neutrale, zure en basische 

geneesmiddelen, bekomen door denaturatie met methanol, niet te verliezen, werd er ook een 

alkalische extractie uitgevoerd op hetzelfde staal. Hiervoor werd 40µL 10M KOH toegevoegd. De pH 

was ongeveer gelijk aan 9. De extractie werd ook uitgevoerd met 6mL diethylether en vervolgens bij 

het eerder bekomen zure extract gevoegd en droog geblazen onder stikstofstroom bij 40°C. 

Op twee verschillende dagen werden 3 stalen geanalyseerd met een concentratie voor 

salicylzuur en paracetamol gelijk aan de LQC (3µg/mL paracetamol, 15µg/mL salicylzuur). Er werd ook 

telkens 1 blanco staal (varkensbloed) geanalyseerd. De chromatogrammen waren duidelijk zuiverder 

en de interferentie voor 

paracetamol rond de 

retentietijd van 1,14 

minuten was 

gereduceerd tot 

ongeveer 1/20ste van zijn 

oorspronkelijke grootte. 

Rond de retentietijd van 

1,46 minuten werd er nu 

een kleine piek 

opgemerkt (zie figuur 

4.8). Deze zorgt pas voor 

interferentie bij hogere 

concentraties van paracetamol. Bovendien is de bijdrage tot de respons dan relatief klein.  

Figuur 4.8 Chromatogram van blanco varkensbloed na extra extractie op het supernatans 
(methanol). Er is duidelijk te zien dat er minder interferentie is. De oppervlakte van de eerste 
piek (1.177 min) bedraagt 5000. De tweede piek (1.459 min) heeft een oppervlakte van 
22000.  
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Voor paracetamol werden rendementen bekomen rond de 80% voor beide bepalingen. 

Ondanks de gunstige pH voor salicylzuur (2 eenheden onder de pKa) waardoor deze zich voor bijna 

100% in niet-geïoniseerde vorm bevond, werden voor salicylzuur variërende rendementen 

weergevonden. Deze varieerden van rond de 70% voor de eerste reeks bepalingen en 30% voor de 2de 

reeks. Omwille van deze variatie is deze benadering niet geschikt.  

Voor een verklaring van het fenomeen dat salicylzuur zo onderhevig is aan variatie, werd 

gedacht aan ion-paring met endogene componenten. Dit fenomeen werd ook vastgesteld in de 

oriënterende experimenten wanneer een mix van zowel zure als meer basische geneesmiddelen werd 

geëxtraheerd bij pH 1. Indien dit een verklaring zou zijn, dan zou ook bij de denaturatie zonder de extra 

behandeling dit fenomeen kunnen optreden. Echter hierbij is de pH ongeveer 7. Het kan dus zijn dat 

bij een lagere pH endogene componenten geladen worden, die bij pH 7 ongeladen zijn. Hierdoor kan 

er een ion-paring optreden met salicylzuur. Als de resulterende elektrostatische interactie sterker is 

dan deze tussen geïoniseerd salicylzuur en een proton, dan ligt het evenwicht niet in de richting van 

geprotoneerd salicylzuur maar van salicylzuur met een ander geladen tegen-ion. 

Om deze redenering te kunnen 

staven, werd in het chromatogram naar 

pieken gezocht die op een ander tijdstip 

lagen dan salicylzuur, maar met een 

gelijkaardig spectrum. Dit was gebaseerd 

op feit dat bij de extractie van de 

geneesmiddelenmix bij pH 1 een piek werd 

teruggevonden met een gelijkaardig 

spectrum aan dat van salicylzuur op een 

latere retentietijd. Dit wordt geïllustreerd 

in figuur 4.9 en 4.10. Er werden geen 

pieken teruggevonden die aan deze 

criteria voldeden. 

Het is vanzelfsprekend dat 

wanneer salicylzuur een ionpaar vormt 

met een positief geladen molecule, het 

spectrum ook significant kan veranderen, 

afhankelijk van het UV-absorberend 

vermogen van dit ion. Daarom werd er in 
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Figuur 4.9 Spectra van de geïntegreerde pieken in figuur 4.10. 
Extractiecondities: pH=1, extractiesolvent: ethylacetaat/isopropanol 
(90/10 v/v). Hier is een duidelijke overeenkomst tussen spectra te zien. 
Deze werd niet of in kleinere mate weergevonden bij de andere 
extractiecondities. 

Figuur 4.10 Chromatogram waaruit de spectra van figuur 4.9 zijn 
afgeleid. Extractiecondities: pH=1, extractiesolvent: 
ethylacetaat/isopropanol (90/10 v/v). 
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het chromatogram van het blanco staal gekeken of er pieken afwezig waren die wel aanwezig waren 

in een chromatogram van een controlestaal met salicylzuur en paracetamol in. Er werden geen 

significante verschillen opgemerkt in hoeveelheid, ligging, spectrum en oppervlakte van de pieken.  

Op basis van bovenstaande benadering kan dus niet sluitend worden geconcludeerd dat 

ionenparing aan de basis ligt van de variatie, hoewel het een aanvaardbare verklaring zou kunnen zijn 

waarom salicylzuur uitgesproken variatie vertoont en paracetamol niet. Daarom werd naar een andere 

verklaring gezocht. Deze steunt op de veronderstelling dat salicylzuur in niet geladen vorm, zijnde nu 

door ionparing of door neutralisatie met een proton, addeert aan de cellen en/of gedenatureerde 

proteïnen in zuur milieu, welke niet verwijderd werden voor het uitvoeren van de extracties. Daarom 

werden 2 nieuwe bepalingen gedaan zoals hierboven beschreven, maar met verwijdering van de 

gedenatureerde cellen en proteïnen. 

Uit deze bepalingen bleek dat het rendement van salicylzuur nu wel min of meer constant 

blijft (tussen de 55 à 60%). Dit voor paracetamol blijft ook constant (±70%). De verbetering van 

selectiviteit is dezelfde als hierboven beschreven. Hieruit kan besloten worden dat de bloedcellen en 

proteïnen een duidelijke rol spelen bij de extractie van salicylzuur onder zure condities. Bovendien kan 

deze methode als een uitstekend alternatief dienen indien er te veel interferentie zou optreden. Deze 

wordt namelijk aanzienlijk verkleind, met slechts een klein verlies aan rendement. 

4.5.6 Carryover 

Het carryover effect werd nagegaan door drie keer de hoogste kalibrator te injecteren en 

daarna een blanco staal te injecteren. Voor paracetamol werd geen carryover waargenomen. Dit is te 

verwachten, daar het werkgebied voor paracetamol relatief klein is. Voor salicylzuur werd er voor 1 

van de 3 metingen een carryover vastgesteld. De verhouding van de oppervlakte onder de curve ten 

opzichte van deze van de rapporteringsgrens werd berekend en bedraagt 10.9%. Wanneer stalen 

zullen worden geanalyseerd, zal er een blanco moeten gelopen worden na de hoogste kalibrator en na 

een staal waarbij er een vermoeden is dat salicylzuur in hoge concentraties aanwezig is om het 

carryover effect te reduceren en vals positieve resultaten te vermijden. 

4.5.7 Stabiliteit van extracten op korte termijn 

De stabiliteit van salicylzuur en paracetamol op korte termijn in gereconstitueerde extracten, 

over een zes uur tijdsinterval, werd bepaald. Tabel 4.8 geeft hiervan de resultaten weer. Op basis van 

deze resultaten kan besloten worden dat op elk van de vier concentratieniveaus geen significante 

afbraak of verandering is in respons van de componenten in de initiële mobiele fase over een zes uur 

tijdsinterval.  
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Tabel 4.8 Resultaten van de stabiliteit over zes uur. De data werden opgenomen in groepen van 4 bepalingen. Elke bepaling 
duurde een kwartier. Dit werd 6 keer achter elkaar uitgevoerd. Hierdoor werd elk controlestaal 6 keer geanalyseerd over een 
zes uur tijdsinterval. RG= rapporteringsgrens, LQC= low quality control, MQC= medium quality control, HQC= high quality 
control. 

 

4.5.8 Rapporteringsgrens 

Om na te gaan of de vooropgestelde rapporteringsgrens aanvaardbaar was, werd telkens een 

kalibrator met een concentratie gelijk aan deze van de rapporteringsgrens en de helft van de 

rapporteringsgrens geanalyseerd voor het opstellen van de ijklijn (totaal 6 ijklijnen). Bovendien werd 

er telkens een controlestaal gelopen met een concentratie gelijk aan deze van de rapporteringsgrens. 

Er werd gekeken of op beide concentratieniveaus voldaan werd aan de criteria voor identificatie. Voor 

salicylzuur was dit een automatische overeenstemming met de bibliotheek. Vanwege de aanwezige 

interferentie voor paracetamol was het identificatiecriterium een significante vervorming van het 

spectrum rond 245 nm. Voor de criteria herhaalbaarheid, intra-laboratorium reproduceerbaarheid en 

accuraatheid wordt naar het corresponderende gedeelte verwezen. Deze laatste criteria werden enkel 

nagegaan voor de rapporteringsgrens en niet voor een concentratie gelijk aan de helft van de 

rapporteringsgrens. 

Salicylzuur voldeed aan de eisen zowel op het concentratieniveau van de rapporteringsgrens 

als op het niveau gelijk aan de helft van deze waarde. Paracetamol voldeed voor alle bepalingen aan 

deze eisen voor de rapporteringsgrens. Bij 1 bepaling op het concentratieniveau gelijk aan de helft van 

de rapporteringsgrens was de vervorming van het spectrum niet duidelijk genoeg om een maximum 

rond 245nm te geven. Hierbij was de interferentie dan ook redelijk groot (5 keer de grootte van signaal 

voor paracetamol). Hieruit kan besloten worden dat de vooropgestelde waarden aanvaardbaar zijn, 

maar indien de interferentie groot is niet met zekerheid bevestigd kan worden dat paracetamol 

aanwezig is.  

uur paracetamol salicylzuur 

 RG 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

RG 
(µg/mL) 

LQC 
(µg/mL) 

MQC 
(µg/mL) 

HQC 
(µg/mL) 

0-1 0,97 2,64 19,59 39,32 5,15 14,36 98,98 197,34 

1-2 0,97 2,65 19,61 39,24 5,12 14,33 98,14 198,15 

2-3 0,98 2,64 19,52 39,20 5,14 14,37 98,07 198,50 

3-4 0,97 2,64 19,61 39,35 5,11 14,34 99,16 198,23 

4-5 0,97 2,64 19,63 39,27 5,11 14,41 98,79 198,69 

5-6 0,98 2,64 19,73 39,36 5,14 14,35 99,00 197,99 



45 
 

4.6 VERGELIJKING VAN DE METHODE MET HPLC-DAD EN UPLC®-MS/MS EN 

IMMUNOASSAY 

4.6.1 Screening prestaties van de UPLC®-DAD in vergelijking met UPLC®-MS/MS 

en HPLC-DAD 

Om een idee te krijgen wat betreft de screeningsmogelijkheden van de voorgestelde 

methode werden 15 bloedstalen, afkomstig van zowel levende personen als personen die overleden 

zijn, geanalyseerd. De resultaten, bekomen door de analyse van bloed met verschillende technieken, 

werden vergeleken met elkaar. De bloedstalen die op de UPLC®-DAD werden geanalyseerd, werden 

voorbereid door denaturatie met methanol zoals beschreven onder ‘3.3.3 denaturatie van bloed met 

methanol’. Dezelfde stalen werden ook onderworpen aan een alkalische extractie door aan 1ml bloed, 

1mL 1M kaliumcarbonaat toe te voegen en 8mL ethylacetaat/hexaan 70/30. Deze stalen werden 

vervolgens geanalyseerd op de UPLC®-MS/MS en HPLC-DAD. Resultaten van de vergelijking worden 

weergegeven in tabel 4.9 (zie volgende bladzijde). 

De concentraties voor de teruggevonden componenten in de stalen varieerden van sub-

therapeutisch tot therapeutische en toxische concentraties. Een component werd als aanwezig 

beschouwd indien een overeenstemming met de bibliotheek gebeurde. De spectra werden ook visueel 

bekeken om eventuele mis-identificaties te verwijderen. Omwille van een groot aantal mogelijke 

interferenties die de spectra kunnen beïnvloeden, werd de drempel voor identificatie met de UPLC®-

DAD gelegd op een similarity index van 0,94. Dit komt overeen met een hoek van ongeveer 20°. 

Paracetamol werd geïdentificeerd op basis van zijn absorptiemaximum bij 245 nm. Dit omdat door de 

interferentie (zie sectie ‘4.5.5 selectiviteit’) het spectrum aanzienlijk vervormd wordt en een 

automatische identificatie slechts gebeurt bij hogere concentraties of wanneer de interferenties in 

kleine mate aanwezig zijn. 
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Uit de tabel valt af te leiden dat de UPLC®-MS/MS methode de meeste componenten 

identificeert. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de HPLC-DAD methode niet in staat is naproxen 

en meloxicam te detecteren, doordat er enkel een alkalische extractie als staalvoorbereiding wordt 

uitgevoerd. Naproxen wordt niet door de MS-detector gedetecteerd omdat er niet naar deze 

component gescreend wordt. Meloxicam kan wel worden gedetecteerd en geïdentificeerd omwille 

van de gevoeligheid van de MS detector. 

Hoewel de UPLC®-DAD methode sommige componenten minder goed identificeert dan de 

HPLC-DAD methode en bovendien de grens voor identificatie met de bibliotheek lager ligt (SI 0.995 

voor HPLC-DAD methode versus 0.94 voor UPLC®-DAD methode), is deze niet noodzakelijk 

minderwaardig. Vooreerst kan er gesteld worden dat de HPLC-DAD methode sommige componenten 

beter kan identificeren omwille van het feit dat er een aanconcentrering van de componenten is met 

een factor 4. Daarnaast is er ook minder interferentie met de alkalische extractie, wat leidt tot meer 

zuivere spectra.  

 
HPLC-
DAD 

UPLC®-
DAD 

UPLC®-
MS/MS 

Concentratierange 
(µg/mL) 

Therapeutische 
concentratie 
(µg/mL) 

cafeine 7 10 12 / 8-20 

tramadol 2 1 2 3,25-4,71 0,01-0,25 

paracetamol 3 5 5 0,9-49 10-20 

nordazepam 3 d(1) 4 0,28-0,30 0,2-0,8 

alprazolam 1 1 1 0,05 0,02-0,04 

diazepam 3 3 3 0,07-0,45 0,125-1 

trazodone 1 d(1) 2 0,16-0,20 0,5-2,5 

lidocaïne 1 0 2 / 1,5-5 

propranolol 1 1 1 0,18 0,05-0,15 

bisoprolol 0 1+d(1) 2 0,05-0,18 0,01-0,06 

bromazepam 1 d 1 0,42 0,08-0,17 

sulpiride 0 0 1 0,527 0,04-0,6 

cocaïne 1 1 1 2,7 0,05-0,3 

Metabolieten 
cocaïne 0 d(2) 2 

/  

zolpidem 0 1+d(1) 2 0,06-0,14 0,08-0,3 

domperidone 0 0 1 / 0,005-0,025 

venlafaxine 0 1 1 0,472 0,2-0,75 

naproxen 0 1 0 / 25-75 

meloxicam 0 1 1 / 0,4-2 

Tabel 4.9 Vergelijking van de UPLC®-DAD methode met andere technieken. De getallen stellen het aantal keer voor 
dat de component is teruggevonden. 'd(getal)' Wil zeggen dat de component(klasse) gedetecteerd kon worden en 
hoeveel keer deze werd gedetecteerd. Dit betekent dat op basis van het spectrum een bepaald(e) 
geneesmiddelen(klasse) kan vermoed worden. Vb. voor bromazepam werd door de UPLC®-DAD software 
Temazepam aangeduid. Hoewel de identificatie niet juist is, is de geneesmiddelenklasse wel juist. 
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Sommige componenten worden echter wel geïdentificeerd daar waar de HPLC-DAD deze niet 

identificeert. Hoewel de identificatiecriteria minder streng zijn, is dit toch een belangrijk gegeven. Bij 

een algemene screening naar onbekende componenten kan zelfs een vermoeden op basis van een 

onderliggend spectrum belangrijke informatie geven. Bovendien moet elk vermoeden en/of positief 

resultaat bevestigd of ontkend worden door middel van een tweede onafhankelijke techniek zijnde 

hier UPLC®-MS/MS. 

Daarenboven zijn er een aantal componenten waar op basis van het onderliggend spectrum, 

zonder expliciete identificatie, kan geconcludeerd worden dat deze component(klasse) aanwezig is. 

Dit was vooral het geval bij de benzodiazepines. Deze hebben allemaal een min of meer gelijkaardig 

spectrum. Hierdoor werden deze vaak verkeerdelijk geïdentificeerd. Echter kon met voldoende 

zekerheid besloten worden dat er één of meerdere benzodiazepines aanwezig waren. De reden 

waarom nordazepam weinig door de UPLC®-DAD methode werd gedetecteerd, is omwille van 

interferentie die zich op deze retentietijd bevindt. 

Als conclusie kan gesteld worden dat omwille van de soms lage concentraties (geen 

aanconcentrering) in combinatie met veel kleine interferenties de UPLC®-DAD methode soms niet in 

staat is de componenten te identificeren. Echter worden ze wel gedetecteerd. Hier betekent dit dat er 

een onderliggend spectrum wordt weergegeven dat een vermoeden geeft, in combinatie met de 

retentietijd, dat een bepaalde component(klasse) aanwezig is. Dit is voor het doeleinde van een 

algemene screening geen slecht gegeven. 

Om toch meer expliciete identificaties te bekomen zou een eenvoudige aanconcentrering 

kunnen overwogen worden. Echter, hierbij wordt de concentratie van de aanwezige interferenties 

verhoogd waardoor er weinig effect zal zijn op de zuiverheid van de spectra. Indien de 

staalvoorbereiding aangepast wordt zoals beschreven onder 4.5.5.1 verbeteren van de selectiviteit, 

zullen de interferenties verkleinen in verhouding tot de analieten en aldus kan een aanconcentrering 

hier wel interessant zijn.  

4.6.2 Vergelijking van de kwantificatie van paracetamol van de UPLC®-DAD met 

de immunoassay. 

Paracetamol werd in het laboratorium gekwantificeerd door middel van een 

geautomatiseerde immunoassay. De vergelijking werd gemaakt op basis van het resultaat en de 

meetonzekerheid op dit resultaat. Daarvoor werd de meetonzekerheid voor de UPLC®-DAD methode 

geschat met de formule ‘U= |bias|+2*RSD’. Hierin stelt ‘U’ de meetonzekerheid voor, ‘|bias|’ de 

absolute waarde van de bias en ‘RSD’ de relatieve standaarddeviatie bepaald onder intra-laboratorium 



48 
 

reproduceerbaarheid. Resultaten worden weergegeven in tabel 4.10. De meetonzekerheid voor de 

immunoassay werd afgeleid uit controlekaarten. 

Tabel 4.10 Meetonzekerheid voor de UPLC®-DAD methode en immunoassay. Enkel de meetonzekerheid voor de LQC en MQC 
van de immunoassay worden weergegeven daar de resultaten het dichtst bij deze waarden lagen. RG= rapporteringsgrens, 
LQC= low quality control, MQC= medium quality control en HQC= high quality control. 

Meetonzekerheid U (%) (UPLC®-DAD)     

Paracetamol  RG(1µg/mL) LQC(3µg/mL) MQC(20µg/mL) HQC(40µg/mL) 

 20,41 20,20 6,40 7,10 

     

Meetonzekerheid U(%) immunoassay     

Paracetamol  LQC (15µg/mL) MQC (35µg/mL)  

  20,00 15,00  

 

Tabel 4.11 Berekende intervallen rond het resultaat op basis van de meetonzekerheid voor beide methoden. Wanneer beide 
intervallen overlappen dan wordt het resultaat als gelijkwaardig aanschouwd. 

paracetamol (µg/mL) 
(UPLC®-DAD) interval(µg/mL) 

 paracetamol 
(µg/mL)(immunoassay
) interval (µg/mL) 

Staal 1 1,41 1,12 1,70  0,9 0,72 1,08 

Staal 2 22,11 20,69 23,53  17 13,6 20,4 

Staal 3 56,66 52,64 60,68  49 41,65 56,35 

Staal 4 19,95 18,67 21,22  11 8,8 13,2 

Staal 5 2,55 2,04 3,07  2,7 2,16 3,24 

 

Uit tabel 4.11 valt af te leiden dat slechts voor 2 van de 5 metingen de intervallen waarbinnen 

het resultaat zich met 95% zekerheid bevindt, overlappen. Wanneer de intervallen overlappen, kan 

gesteld worden dat het resultaat gelijkwaardig is. Echter voor 3 van de 5 metingen is dit niet het geval. 

Toch is het verschil soms heel klein waardoor eigenlijk meer bepalingen zouden nodig zijn om tot een 

conclusie te komen. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat de onzekerheid voor de 

UPLC®-DAD methode een ruwe schatting is. Bijgevolg kan deze onderschat zijn. Meer uitgebreid 

onderzoek, onder andere met referentiematerialen en ringtesten, zouden een betere schatting van de 

onzekerheid toelaten. 

Andere verklaringen voor het feit dat de methoden zoveel verschillen, zouden enerzijds 

kunnen gezocht worden in de selectiviteit van de UPLC®-DAD methode. Deze is niet optimaal. 

Bovendien kan de interferentie variëren van staal tot staal en is deze soms in grotere hoeveelheden 

aanwezig dan in de kalibratoren. Echter, de 1ste en 2de bepaling bevatten een interferentie met een 

grootte ongeveer gelijk aan deze van de kalibratoren. Anderzijds moet er rekening mee gehouden 
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worden dat de stalen op zeer uiteenlopende tijdstippen zijn geanalyseerd. Om de invloed hiervan uit 

te schakelen zouden de stalen moeten worden geanalyseerd met een kort tijdsinterval ertussen. 

Het meest uitgesproken verschil valt te zien in de vierde meting. Hierbij was de interferentie 

5 maal zo groot dan normaal (normale respons: AUC= 50000-150000). Er werd een identificatie 

bekomen op basis van het spectrum en niet zoals meestal op basis van absorptiemaximum bij 245nm. 

Dit is een indicatie dat paracetamol in een hoge concentratie aanwezig is. Zelfs wanneer de software 

werd ingesteld om een gaussian skim te doen, waardoor deze de piekvorm mathematisch schat, werd 

een gelijkaardige concentratie weergevonden. De oorzaak van de afwijking ligt dus waarschijnlijk niet 

bij de interferentie hier. 

Tot slot moet er ook opgemerkt worden dat bij staal 3 heel veel interferentie aanwezig was. 

Figuur 4.5 (‘4.5.5 selectiviteit’) is hiervan het chromatogram. Desondanks, door vanuit de dalen tussen 

de pieken rechte lijnen te trekken naar de basis integratie lijn, wordt een concentratie bekomen die 

wel binnen het interval ligt van de immunoassay, bekomen voor hetzelfde staal. Dit is merkwaardig, 

daar er verwacht wordt dat hier de minst nauwkeurige bepaling plaatsvindt. Er kan dus niet eenduidig 

gezegd worden of de kwantificatie van paracetamol met de UPLC®-DAD methode gelijkwaardig is aan 

deze van de immunoassay. Hierdoor zal bijkomend onderzoek moeten worden gevoerd om de oorzaak 

te achterhalen. 
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5. CONCLUSIES 

De ontwikkeling van een vloeistof-vloeistof extractie op bloed voor de screening naar zure 

en neutrale geneesmiddelen is geen eenvoudig gegeven. Tijdens het ontwikkelen van deze extractie 

werd op een aantal problemen gebotst. Zo waren de droge extracten, welke opgelost werden in initiële 

mobiele fase, niet helder te krijgen. Bovendien bleken de optimale condities voor salicylzuur aanleiding 

te geven tot verhoging van de viscositeit van het bloed, wat op zijn beurt leed tot sterke variaties. 

Wanneer er minder extreme extractiecondities (minder volume buffer en verzadigde zoutoplossingen) 

werden gebruikt, bleek het extractierendement niet hoog genoeg voor salicylzuur en waren de 

waarden voor herhaalbaarheid en accuraatheid onder herhaalbaarheid condities niet goed. 

Hoewel er een oplossing werd gevonden voor het helder maken van de opgeloste extracten, 

bleek het op basis van bovenstaande vaststellingen, in het tijdsbestek van deze masterproef, niet 

mogelijk om in een eppendorf cupje van 2mL een vloeistof-vloeistof extractie voor zure en neutrale 

geneesmiddelen te ontwikkelen voor de simultane screening en gehaltebepaling van paracetamol en 

salicylzuur. Hierop werd een andere strategie bedacht. Deze bestond uit een denaturatie van bloed 

met methanol. 

Deze methode vertoont goede prestatiekenmerken, geeft de mogelijkheid om een brede 

screening uit te voeren, vergt weinig staalvolume en solvent en kan uitgevoerd worden in een cupje. 

Bovendien is de tijd per staal beperkt omwille van het feit dat zowel zure, neutrale als basische 

geneesmiddelen kunnen gescreend worden. Echter de selectiviteit is niet optimaal. Om deze te 

verbeteren moet bijkomend onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan zijn door de voorgestelde 

opzuivering, welke gebruik maakt van een extractie op het supernatans, verder uit te werken of het 

gebruik van een meer selectieve techniek zoals UPLC®-MS/MS. De hogere gevoeligheid van dergelijke 

techniek zou het mogelijk maken een deel van het supernatans rechtstreeks te injecteren, wat een 

aanzienlijke tijdswinst inhoudt.  

De benadering van met een beperkt aantal kalibratoren een ijklijn op te stellen door injectie 

van verschillende volumes lijkt aanvaardbaar te zijn. Echter hiervoor zullen meer bepalingen nodig zijn 

om tot een definitief besluit te komen. Wat betreft de gehaltebepaling moet er bijkomend onderzoek 

worden gevoerd. Uit de resultaten kan niet eenduidig worden geconcludeerd of de methode al dan 

niet geschikt is voor kwantificatie. Bovendien moeten voor een meer accurate bepaling van de 

meetonzekerheid gegevens over ringonderzoeken of analyse van referentiemateriaal bekomen 

worden. 
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Er kan dus gesteld worden dat de voorgestelde methode aanvaardbaar is onder bepaalde 

omstandigheden. Zo is de methode geschikt om toe te passen op verse bloedstalen, waar minder 

interferentie te verwachten is. Maar ook op ouder bloed kan deze soms nog toegepast worden. Echter, 

het zou meer ideaal zijn moesten de interfererende componenten kunnen beperkt worden. Hiervoor 

is experimenteel werk gedaan dat positieve resultaten gaf. Door een extra opzuiveringsstap waarbij 

het supernatans geëxtraheerd werd onder zure en basische condities, werd het voordeel van een 

algemene screening behouden. De analysetijd en volume verbruikt solvent stijgen wel. Door een groot 

aantal stalen tegelijk te verwerken kan de gemiddelde analysetijd beperkt worden. 

Een tweede beperking die de methode vertoont, is dat sommige componenten, hoewel deze 

wel kunnen worden gedetecteerd, niet eenduidig kunnen worden geïdentificeerd. De oorzaak hiervan 

moet worden gezocht in de lage concentraties van dergelijke componenten. Omdat er geen 

aanconcentrering is, wordt er slechts een kleine hoeveelheid van de component op de kolom gebracht. 

Echter een aanconcentrering zou leiden tot een verhoogde concentratie van de interferende stoffen. 

Ook hiervoor kan de extractie na denaturatie een oplossing bieden. Hierdoor zijn de interferenties 

duidelijk minder en zal een aanconcentrering wel tot een voordeel leiden. Bovendien zal de software 

gemakkelijker automatisch kunnen integreren, wat de arbeidsintensiteit ten goede komt. Met de 

huidige methode moet vaak het chromatogram manueel geïntegreerd worden, wat arbeidsintensief 

is. 

De voorgestelde methode staat nog niet helemaal op punt. Er is een alternatieve 

staalvoorbereiding die verder bouwt op deze methode. Hoewel een extra extractiestap de analysetijd 

en volume solvent verhogen, wordt het voordeel van een brede algemene screening behouden. 

Bovendien kan er hierbij wel een aanconcentrering worden gedaan. Deze extra stappen zullen de 

selectiviteit en de gevoeligheid ten goede komen. Naast de vele andere staalvoorbereidingen die 

beschikbaar zijn, is het een interessant alternatief om te onderzoeken wanneer vloeistof-vloeistof 

extractie de voorkeur geniet. 

  



52 
 

6. LITERATUURSLIJST 

(1)  Levine, B. (ed.) (2003). Principles of Forensic Toxicology (2nd edition). Washington, 

D.C.: American Association for Clinical Chemistry Press 

(2) S. Lakshmana Prabu and T. N. K. Suriyaprakash (2012). Extraction of Drug from the 

Biological Matrix: A Review, Applied Biological Engineering - Principles and Practice, Dr. Ganesh R. Naik 

(Ed.), ISBN: 978-953-51- 0412-4, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/applied-

biological-engineering-principles- and-practice/extraction-of-the-drug-from-the-biological-matrix 

(3) Wennig, R. (ed.). Forensic toxicology, in environmental toxicology and human 

health, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, 

Eolss Publishers, Paris, France, [http://www.eolss.net]  

(4)  Hodgson, E. (ed.) (2004). A textbook of Modern Toxicology (3th edition). Hoboken, 

New Jersey: John Wiley & Sons 

(5)  Cooper, G., Negrusz A. (ed.) (2013). Clarke’s Analytical Forensic Toxicology (2nd 

edition). London: Pharmaceutical press 

(6) Maurer HH. Systematic toxicological analysis procedures for acidic drugs and/or 

metabolites relevant to clinical and forensic toxicology and/or doping control. Journal of 

chromatography B, Biomedical sciences and applications. 1999;733(1-2):3-25. 

(7) Maurer HH. Position of chromatographic techniques in screening for detection of 

drugs or poisons in clinical and forensic toxicology and/or doping control. Clinical chemistry and 

laboratory medicine. 2004;42(11):1310-24. 

(8) Drummer OH, Gerostamoulos J. Postmortem drug analysis: analytical and 

toxicological aspects. Therapeutic drug monitoring. 2002;24(2):199-09.  

(9) Drummer OH. Chromatographic screening techniques in systematic toxicological 

analysis. Journal of chromatography B, Biomedical sciences and applications. 1999;733(1-2):27-45. 

(10) Markway EC, Baker SN. A review of the methods, interpretation, and limitations of 

the urine drug screen. Orthopedics. 2011;34(11):877-81.  



53 
 

(11) Wood M, Laloup M, Samyn N, del Mar Ramirez Fernandez M, de Bruijn EA, Maes 

RA, et al. Recent applications of liquid chromatography-mass spectrometry in forensic science. Journal 

of chromatography A. 2006;1130(1):3-15 

(12) Pragst F, Herzler M, Erxleben BT. Systematic toxicological analysis by high-

performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD). Clinical chemistry and 

laboratory medicine. 2004;42(11):1325-40. 

(13) Lee HK, Ho CS, Iu YP, Lai PS, Shek CC, Lo YC, et al. Development of a broad 

toxicological screening technique for urine using ultra-performance liquid chromatography and time-

of-flight mass spectrometry. Analytica chimica acta. 2009;649(1):80-90. 

(14) Broecker S, Pragst F, Bakdash A, Herre S, Tsokos M. Combined use of liquid 

chromatography-hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-QTOF-MS) and high 

performance liquid chromatography with photodiode array detector (HPLC-DAD) in systematic 

toxicological analysis. Forensic science international. 2011;212(1-3):215-26 

(15) Lo DS, Chao TC, Ng-Ong SE, Yao YJ, Koh TH. Acidic and neutral drugs screen in blood 

with quantitation using microbore high-performance liquid chromatography-diode array detection 

and capillary gas chromatography-flame ionization detection. Forensic science international. 

1997;90(3):205-14. 

(16) Lambert WE, Van Bocxlaer JF, De Leenheer AP. Potential of high-performance liquid 

chromatography with photodiode array detection in forensic toxicology. Journal of chromatography B, 

Biomedical sciences and applications. 1997;689(1):45-53. 

(17) Herzler M, Pragst F, Herre S, Rothe M. Selectivity of photodiode array UV spectra 

for substance identification in systematic toxicological analysis. Problems of Forensic Sciences. 2000; 

42(XLII):122-29. 

(18) Herzler M, Herre S, Pragst F. Selectivity of substance identification by HPLC-DAD in 

toxicological analysis using a UV spectra library of 2682 compounds. Journal of analytical toxicology. 

2003;27(4):233-42. 

(19) Koves EM. Use of high-performance liquid chromatography-diode array detection 

in forensic toxicology. Journal of chromatography A. 1995;692(1-2):103-19. 



54 
 

(20) Gaillard Y, Pepin G. Use of high-performance liquid chromatography with 

photodiode-array UV detection for the creation of a 600-compound library. Application to forensic 

toxicology. Journal of chromatography A. 1997;763(1-2):149-63. 

(21) de Villiers A, Lestremau F, Szucs R, Gelebart S, David F, Sandra P. Evaluation of ultra-

performance liquid chromatography. Part I. Possibilities and limitations. Journal of chromatography A. 

2006;1127(1-2):60-9.  

(22) Guillarme D, Nguyen DT, Rudaz S, Veuthey JL. Recent developments in liquid 

chromatography--impact on qualitative and quantitative performance. Journal of chromatography A. 

2007;1149(1):20-9.  

(23) Skopp G. Preanalytic aspects in postmortem toxicology. Forensic science 

international. 2004;142(2-3):75-100.  

(24) Moldoveanu SC. Solutions and challenges in sample preparation for 

chromatography. Journal of chromatographic science. 2004;42(1):1-14. 

(25) Abe E, Delyle SG, Alvarez JC. Extraction liquide-liquide : théorie, applications, 

difficultés. Annales de Toxicologie Analytique. 2010;22(2):51-9. 

 (26) Simonsen KW, Steentoft A, Buck M, Hansen L, Linnet K. Screening and quantitative 

determination of twelve acidic and neutral pharmaceuticals in whole blood by liquid-liquid extraction 

and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of analytical toxicology. 

2010;34(7):367-73. 

(27) Gergov M, Ojanpera I, Vuori E. Simultaneous screening for 238 drugs in blood by 

liquid chromatography-ion spray tandem mass spectrometry with multiple-reaction monitoring. 

Journal of chromatography B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 

2003;795(1):41-53.  

(28) Lillsunde P, Michelson L, Forsstrom T, Korte T, Schultz E, Ariniemi K, et al. 

Comprehensive drug screening in blood for detecting abused drugs or drugs potentially hazardous for 

traffic safety. Forensic science international. 1996;77(3):191-210 

(29) Tanaka E, Terada M, Tanno K, Misawa S, Wakasugi C. Forensic analysis of 10 

barbiturates in human biological samples using a new reversed-phase chromatographic column packed 

with 2-micrometre porous microspherical silica-gel. Forensic science international. 1997;85(1):73-82. 



55 
 

(30) Richeval C, Wiart J-F, Humbert L, Shbair M, Lhermitte M. General unknown 

screening of xenobiotics: the contribution of an acidic extraction. Annales de Toxicologie Analytique. 

2011;23(3):119-24. 

(31) Richardson T. Pitfalls in forensic toxicology. Annals of clinical biochemistry. 2000;37 

( Pt 1):20-44. 

Geraadpleegde websites: 

https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-

9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm (geraadpleegd op 

19/05/2014) 

http://www.swgtox.org/documents/SWGTOX_Accreditation.pdf (geraadpleegd op 02/05/2014) 

http://www.tiaft.org/node/86 (geraadpleegd op 18/02/2014) 

http://emedicine.medscape.com/article/1680257-overview#a1 (geraadpleegd op 18/02/2014) 

http://www.swgtox.org/documents/Validation3.pdf (geraadpleegd op 02/05/2014) 

http://www.soft-tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf (geraadpleegd op 21/05/20)

https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/DOh/Module%203%20_Toxom%20I_/toxom1/Tox-RE3.htm
http://www.swgtox.org/documents/SWGTOX_Accreditation.pdf%20(geraadpleegd%20op%2002/05/2014
http://www.tiaft.org/node/86%20(geraadpleegd%20op%2018/02/2014
http://emedicine.medscape.com/article/1680257-overview#a1
http://www.soft-tox.org/files/Guidelines_2006_Final.pdf


 

  



 
 

SAMENVATTING LEZINGEN PROF. DR. DAAN J.A. CROMMELIN 

 

“Biotech takes over and we better be prepared” & “Generic paradigm revisited: biosimilars 
and non biological complex drugs.” 

Vandaag worden steeds minder kleine moleculen op de markt gebracht. Daarentegen zijn 
biotechnologische geneesmiddelen aan een enorme opmars bezig. 7 van de 10 ‘blockbusters’ in 2012 
waren biologicals. Ze worden dan ook aanzien als de ‘redmiddelen’ van de grote farmaceutische 
industrie. Het is weliswaar minder eenvoudig dan hier voorgesteld. Zo is er het kostenplaatje voor de 
patiënt en vooral maatschappij verbonden aan biologicals, de complexiteit, moeilijke structurele 
karakterisatie, stabiliteit van biologicals, immunogeniciteit, naaldvrees, absorptie, etc. 

De kosten zijn echter relatief klein in vergelijking met bijvoorbeeld wapenverkoop. Hieruit is 
duidelijk dat alles in perspectief moet worden gezien. Toch zijn het juist die kosten, voor patiënt en 
maatschappij, die de bedrijven helpen rechthouden. Een ander probleem is de instabiliteit van 
biologicals en de moeilijke karakterisatie van de structuur. Deze kunnen onder controle gehouden 
worden door een kwaliteitsvol productieproces. Doch biologicals uit verschillende batchen en zelf 
binnen een batch zullen nooit identiek zijn. Hiernaast is er de immunogeniciteitsproblematiek. Deze, 
welke verschillende oorzaken kan hebben, kan ervoor zorgen dat de behandeling minder effect heeft 
over de tijd of zelf tot een uitgebreide immuunorespons leiden. 

Ook is er de problematiek van de naald. Naaldfobie is een bekend fenomeen, echter de naald 
kan ook voor overdracht van ziekten zorgen indien niet goed gebruikt. Hierom wordt nog steeds naar 
alternatieven gezocht voor toedienen van biologicals. De grootste problematiek van deze alternatieve 
routes is de biologische beschikbaarheid. Orale administratie (van insuline) via nanopartikels werkt bij 
dieren, maar niet bij mensen. De enige alternatieve route die veelbelovend lijkt is de pulmonaire route. 
Ook zijn er nieuwe technologieën zoals de ballistische benadering, waarbij men nanopartikels onder 
hoge druk door de huid ‘schiet’ of het gebruik van micronaalden (vaccinatie). 

 Tot slot heb je ook onder de biologicals ‘generische’ varianten. Deze worden biosimilars 
genoemd. Zoals eerder gezegd zijn er verschillen in structuur voor eenzelfde biological (biosimilar). 
Deze verschillen hebben niet allemaal een even grote invloed. Ook de andere formulatie van een 
biosimilar kan voor een ander ((on)gewenst) effect zorgen. 

In de lezingen zijn voornamelijk de zaken aan bod gekomen die we in de lessenreeks 
immunologie gezien hebben. Hier en daar was er een ander accent, maar de uitdagingen, problemen 
en potentiëlen van biologicals waren reeds duidelijk uit de lessen. 

“scenarios for the future of the pharmaceutical sciences and implications” & “innovation 
strategies and public private partnerships (PPPs)” 

Blijft alles wel zoals het is? Kunnen we de toekomst voorspellen aan de hand van huidige 
tendensen, trends? Als mensen denk we vaak dat processen lineair zijn en dat uit het één logischer 
wijs het ander volgt. Soms is dit niet zo. Hiervoor zijn scenario analyses een interessant middel. Hierbij 
probeert men de lineaire gedachtegang te veranderen en mogelijke toekomstige scenario’s te 
bedenken. Het zijn eerder denkoefeningen dan daadwerkelijke voorspellingen. Ze leren een lange 
termijnvisie ontwikkelen en een open geest te hebben.  

Een scenario analyse van de farmaceutische wetenschappen leed tot 4 mogelijke scenario’s. 
‘Filling the pipeline’ is het systeem dat vandaag bestaat, verdergezet in de toekomst. Hierbij domineren 
grote farmaceutische bedrijven en staat ondernemerschap hoog in het vaandel. De academische en 
industriële afdelingen werken samen. Het 2de scenario ‘Fusion’ beschrijft een shift naar levensstijl 
technologieën en een daling van traditionele farmaceutische bedrijven. De zorg staat hier centraal. Bij 



 
 

het 3de scenario ‘pharma expenditures’ staan kosten centraal en is de samenwerking tussen industrie 
en de academische wereld niet heel gewenst. Het laatste scenario ‘decline of the titans’ verhaalt de 
ondergang van grote farmaceutische industrie en onderzoek wordt toegespitst op alternatieve 
behandelingen. 

Innovatie is verschillend van ontdekking, uitvinding. Een ontdekking is iets nieuws ontdekken, 
wat nog niet ontdekt of uitgevonden was. Innovatie is het nieuwe toepassen en implementeren. De 
meest innovatieve landen in Europa zijn Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland. In Europa wordt 
er naar gestreefd om 3% van het BBP te investeren in innovatie. België zit met 1.7% daar bijna de helft 
onder. Hoewel België en Nederland goed zijn in R&D zijn ze minder in staat deze om te zetten in 
innovatie. Het zijn voornamelijk de bedrijven en personen met groot kapitaal die de mogelijkheid 
hebben om innovatief te zijn en pas op latere termijn volgen anderen. 

Huidige situatie is dat kleinere bedrijven vaak overgenomen worden door grotere en dat 
steeds vaker hetzelfde werk met minder mensen moet gebeuren. Bovendien moet alles snel en globaal 
zijn. Deze situatie is naar mijn mening niet houdbaar. Kosten gaan jaar na jaar omhoog en de druk om 
vernieuwend te zijn stijgt. Een open innovatief model, waarbij ideeën van verschillende instanties 
leiden tot iets nieuws is een interessant gegeven. Samenwerking is van uitzonderlijk belang voor 
industrie, regulatie en de academische wereld. 

“drug targeting: no fantastic voyages so far” & “animal experiments: what are animals 
trying to tell us?” 

In de laatste lezing werd het nut van dierproeven en drug targeting benaderingen onder de 
loep genomen. Gerichte aflevering van medicijnen wordt reeds vele jaren onderzocht maar met 
beperkt succes. De zogenaamde ‘magic bullet’ is nog niet gevonden. Hoewel er zulke systemen 
bestaan, zijn ze nog niet zeer effectief. De meest succesvolle drug targeting wordt bekomen met 
antilichamen. Daarnaast worden ook ander systemen als nanopartikels, liposomen, polymeren en 
micellen onderzocht/gebruikt. De verschillende mechanismen waarop drug targeting berust en hoe 
deze te beïnvloeden, werden beperkt uiteengezet. Hier werd reeds duidelijk dat het gebruik van 
diermodellen niet steeds bruikbare informatie geeft die te extrapoleren is naar de mens. Bovendien is 
niet elke aandoening vatbaar voor targeting.  

Elk jaar worden er 3.6 miljoen dieren onderworpen aan dierproeven in de EU. Ondanks dat 
er geïnvesteerd wordt in alternatieve manieren worden dierproeven nog frequent uitgevoerd. Hebben 
dierproeven wel nut? Vertellen de resultaten ons wel iets? Dierproeven voor nagaan van toxiciteit 
leveren vaak geen absolute garantie op veiligheid of kunnen leiden tot het vervroegd stopzetten van 
de ontwikkeling van een nieuwe molecule terwijl er niet noodzakelijk toxiciteit bij de mens is. 
Bovendien zijn er vaak grote verschillen in conditie, gezondheidstoestand, behandeling, … tussen 
diermodellen en patiënten. Slechts 1 op 7 ernstige bijwerkingen wordt met dierproeven gedetecteerd 
en blijkt ook bij mensen tot hetzelfde effect te leiden. Soms worden ernstige neveneffecten niet 
gedetecteerd door dierproeven, hiervoor werd de ‘Tegenero zaak’ aangehaald. Voor biologische 
beschikbaarheid is er nagenoeg geen correlatie. Bovendien zijn diermodellen niet geschikt voor 
gepersonaliseerde therapie. Het is dus duidelijk dat dierproeven niet alles tot zelfs heel weinig 
vertellen soms. Echter momenteel zijn deze nog niet (volledig) te vervangen door alternatieven. 

Door de lezingen heen is mij voornamelijk opgevallen dat alles snel en globaal moet zijn. Dat 
dingen soms beter voorgesteld worden dan ze zijn en bijgevolg met een kritische kijk naar de literatuur 
moet worden gekeken. Dat de farmaceutische wereld in een constante verandering zit en fexibiliteit 
en voortdurende aanpassing centraal staan. En vooral dat samenwerking tussen verschillende takken 
zoals industrie, universiteiten en overheden uitermate belangrijk zijn om de enorme prestatiedruk het 
hoofd te bieden.  

 


