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SAMENVATTING 

De groeiende wereldwijde markt van biofarmaceutische producten en synthetische 

polypeptiden verloopt simultaan met het aanbod van illegale preparaten. Hierdoor is het van 

belang om over een methode te beschikken die illegale polypeptiden kan detecteren. De 

meest gebruikte vorm van chromatografie bij de analyse van illegale polypeptiden is 

Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) gekoppeld aan 

massaspectrometrie (MS). Aangezien met deze techniek niet altijd een goede scheiding wordt 

bekomen, is er nood aan alternatieven. Daarom werd in deze masterthesis een Hydrophilic 

Interaction Liquid Chromatography - Photodiode Array Detector (HILIC-PDA) methode 

ontwikkeld voor de detectie van illegale polypeptiden.  

In eerste instantie werd de aanwezigheid van het correcte actief pharmaceutisch ingrediënt 

(API) en mogelijke onzuiverheden onderzocht bij de niet-gecertificeerde polypeptiden via 

LC-MS
n
. Door het vergelijken van het MS precursor ion en de MS/MS fragment ionen met 

deze van een standaard, kon worden geconcludeerd dat elke vial wel degelijk het juiste API 

bevatte. Bij AOD9604 was dit API in een lage hoeveelheid aanwezig en de API-gerelateerde 

onzuiverheden in een relatief hoge hoeveelheid. Hierna vond de kolomstudie plaats waarbij 

de chromatografische parameters resolutie (RS) en symmetriefactor (AS) werden getest bij 

vijf kolommen met verschillende soorten stationaire fases (BEH Amide, BEH HILIC, 

CORTECS
®
, ZIC

®
-HILIC en ZIC

®
-cHILIC kolom). Dit gebeurde bij drie temperaturen 

(30°C, 40°C, 50°C) en vier elutiesnelheden (0,2 ml/min, 0,3 ml/min, 0,4 ml/min, 0,5 ml/min). 

Als mobiele fasen werden een 10 mM ammoniumformaat 80% acetonitrille (ACN) oplossing 

met pH 3 en een 10 mM ammoniumformaat 40% ACN oplossing met pH 3 aangewend. 

Aangezien humane insuline, runder- en varkensinsuline in een 80% ACN oplossing niet of 

weinig werden gedetecteerd, werden deze polypeptiden buiten beschouwing gelaten bij de 

methodeontwikkeling.  

Met behulp van respons oppervlakken en chromatogrammen werd voor elke kolom de meest 

optimale temperatuur en elutiesnelheid gekozen. Aan de hand van deze parameters werd de 

meest performante kolom gekozen. Dit resulteerde in de ZIC
®
-HILIC kolom bij 

elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min. Hierna werd de scheiding nagegaan bij hogere 

temperaturen (55°C, 60°C, 65°C, 70°C) waarbij uiteindelijk een temperatuur van 50°C werd 

geprefereerd. Ook werd de selectiviteit onderzocht door het testen van polypeptiden in 

verschillende matrices. Door het vergelijken van de resolutie in de aan- en afwezigheid van 



de matrix bij de kritische peptidenparen AOD9604 - ipamoreline en GHRP-2 - leuproreline 

werd voor een elutiesnelheid van 0,2 ml/min geopteerd. Hierna werd de gradiënt aangepast 

voor de polypeptiden GHRP-2, leuproreline en melanotan II door de gradiënt 2, 5 en 10 

minuten in de tijd te verlengen. Op deze manier werd een HILIC-PDA methode ontwikkeld 

die nog getest zal worden met behulp van massaspectrometrie. 
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1 INLEIDING 

1.1 ILLEGALE PREPARATEN 

Het voorkomen en verhandelen van illegale preparaten is een toenemend fenomeen [1]. Elk 

populair geneesmiddel is een aantrekkelijk doelwit voor vervalsing. In februari 2009 

arresteerde de Chinese politie vier personen die ervan verdacht werden illegale antidiabetica 

verkocht te hebben. Deze preparaten die aan twee personen het leven hebben gekost, waren 

valselijk gelabeld met een bekende merknaam. Na analyse bleek dat ze hoge hoeveelheden 

van het antidiabeticum glibenclamide bevatten dat een ernstige hypoglycemie kan uitlokken 

[2]. 

Ook dure geneesmiddelen zoals antikankermedicijnen worden vaak vervalst. Zo ontdekte de 

Food and Drug Administration (FDA) in 2012 dat er illegale preparaten Avastin
®

 op de 

Amerikaanse markt in omloop waren. Het actief farmaceutische ingrediënt (API), 

bevacizumab, is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat dienst doet als 

een angiogenese inhibitor. Hierdoor wordt tumorgroei vertraagd of geïnhibeerd [3]. De 

illegale versies van Avastin
®

 bevatten geen API maar wel substanties zoals maïszetmeel, zout 

en solventen zoals aceton. De FDA reageerde hierop door waarschuwingsbrieven uit te 

zenden naar ziekenhuizen waarvan men vermoedde dat deze de illegale preparaten Avastin
®

 

hadden ontvangen [4].  

Niet alleen geneesmiddelen maar ook voedingssupplementen worden frauduleus aangemaakt 

door hieraan een API toe te voegen. Aangezien men zich niet bewust is van de aanwezigheid 

van het API, kunnen er interacties ontstaan met andere medicatie. Hierdoor kunnen 

bijwerkingen tot stand komen zoals lever- en nierfalen, hartkloppingen, beroerte…[5] 

Onderzoek in 14 Europese landen maakte duidelijk dat West-Europeanen jaarlijks meer dan 

14 miljoen USD spenderen aan illegale preparaten. De studie toonde aan dat meer dan de helft 

van de online verkochte preparaten dieetproducten waren, gevolgd door preparaten tegen 

griep [6].  

Sinds de komst van het internet is er een globale markt geopend voor de handel van illegale 

geneesmiddelen. De World Health Organisation (WHO) schat dat 50% van de 

geneesmiddelen die aangeboden worden op internet illegaal zijn [1]. Vaak is het de discretie 

die ervoor zorgt dat men online geneesmiddelen aankoopt. Zo kan er een zekere timiditeit 
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bestaan over de aard van de preparaten die worden aangekocht, zoals bijvoorbeeld Viagra
®

 en 

antidepressiva. Om de online verkoop van illegale preparaten tegen te gaan, voerde de 

Europese Unie een algemeen logo in dat de bevolking toelaat geautoriseerde online apotheken 

te identificeren [7]. Ook Interpol helpt de handel van illegale preparaten te bestrijden. Zij 

coördineren ondermeer de operatie Pangea, een internationale actieweek tegen de online 

verkoop van illegale producten. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de gevaren van het 

kopen van medische producten op het internet. De laatste editie vond plaats van 9 tot 16 juni 

2015. Er werd een recordaantal van 20,7 miljoen illegale geneesmiddelen in beslag genomen, 

156 arrestaties verricht, meer dan 2410 websites offline gehaald en 550 advertenties voor 

illegale preparaten van het internet verwijderd [8]. 

1.1.1 Historiek 

Het voorkomen van illegale geneesmiddelen vormt reeds eeuwenlang een probleem. In de 

eerste eeuw na Christus wees de Griekse fysicus Dioscorides op het belang van detectie van 

illegale preparaten. In 1985 werd het probleem voor het eerst internationaal aangehaald op 

een conferentie van experts over het rationeel gebruik van geneesmiddelen in Nairobi. Enkele 

jaren later gaf de WHO aan dat er nood was aan maatregelen om de import en export van 

illegale preparaten tegen te gaan. Als antwoord hierop zijn er enkele initiatieven ontstaan [9].  

Het International Medicinal Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT) initiatief 

werd geïntroduceerd door de WHO in februari 2006. Het initiatief bestaat uit een associatie 

van farmaceutische bedrijven, overheidsinstellingen en internationale organisaties zoals 

Interpol. IMPACT streeft naar een goede samenwerking tussen al deze instanties om de 

uitwisseling van gegevens te optimaliseren. Verder beoogt deze organisatie wettelijke 

maatregelen om de handel van illegale preparaten te bestrijden [10,11]. 

In mei 1994 werden de Official Medicines Control Laboratories (OMCLs) gecreëerd door de 

Commissie van de Europese Unie en de Raad van Europa. Een OMCL ondersteunt de 

overheidsinstellingen bij de controle van de kwaliteit van geneesmiddelen voor humaan en 

veterinair gebruik [12]. In 1995 nam het European Directorate for the Quality of Medicines 

and HealthCare (EDQM) de verantwoordelijkheid van de OMCLs op zich. Verder 

introduceerde de Raad van Europa MEDICRIME op 28 oktober 2011. Dit is een bindende 

internationale conventie over de namaak van medische producten en gelijkaardige misdrijven 

die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Deze conventie voert strafrechtelijke 
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sancties in voor de daders, naast preventiemaatregelen en maatregelen ter bescherming van de 

slachtoffers [13]. In België werd hiertoe een wetsvoorstel goedgekeurd op 13 februari 2015, 

waarmee België toetreedt tot de MEDICRIME conventie [14].  

De European Alliance for Access to Safe Medicines werd opgericht in 2007. Deze organisatie 

heeft als doel de bevolking bewust te maken van de gevaren van illegale preparaten, te 

informeren over een veiliger gebruik van off-label geneesmiddelen en bij te dragen tot de 

handhaving van een goede wetgeving rond illegale geneesmiddelen [15]. In 2010 werd in 

Parijs het International Institute of Research Against Counterfeit Medicine opgericht. Deze 

niet-gouvernementele organisatie doet dienst als een adviserend orgaan voor regelgevende 

instanties en maakt de bevolking bewust van de gevaren die gerelateerd zijn aan illegale 

geneesmiddelen [16]. 

In 2002 namen 14 grote bedrijven het initiatief tot het oprichten van het Pharmaceutical 

Security Institute (PSI). Deze organisatie heeft als doel het delen van informatie over illegale 

geneesmiddelen met de regelgevende instanties en het beschermen van de volksgezondheid. 

Momenteel zijn 28 farmaceutische bedrijven waaronder Pfizer, Merck, Novartis… lid van PSI 

[17,18].  

1.1.2 Definiëring 

Heel veel debatten handelden over wat illegale preparaten juist zijn. Het gebrek aan 

duidelijkheid droeg bij aan controversies over hoe het probleem het beste moet worden 

benaderd [19]. De WHO definieert illegale geneesmiddelen of counterfeits als volgt: “A 

counterfeit medicine is one which is deliberately and fraudulently mislabelled with respect to 

identity and/or source. Counterfeiting can apply to both branded and generic products and 

counterfeit products may include products with the correct ingredients or with the wrong 

ingredients, without active ingredients, with insufficient active ingredient or with fake 

packaging” [20]. 

Aangezien er meerdere vormen van illegale preparaten bestaan, introduceerde de WHO in 

2011 de term ‘substandard/ spurious/ falsely labelled/ falsified and counterfeit medical 

products’ (SSFFC).  Substandard of out-of-specification preparaten zijn geneesmiddelen die 

niet voldoen aan de kwaliteitsspecificaties die worden voorgelegd door de WHO [21]. 

Normaliter dienen deze geneesmiddelen vernietigd te worden maar vaak komen deze terecht 

op de illegale markt. Substandard geneesmiddelen kunnen zowel het verkeerde API als een 



4 

 

verkeerde dosering van het API bevatten of ze kunnen beschadiging opgelopen hebben tijdens 

de toelevering naar de verkooppunten. Hierdoor zijn deze preparaten ondoeltreffend of zelfs 

gevaarlijk [21]. In deze masterthesis wordt steeds, ook al bezitten de begrippen een 

verschillende betekenis, het begrip illegaal gebruikt. 

Het Europees parlement voerde in 2011 een nieuwe definitie in voor illegale preparaten: “A 

falsified medicinal product is any medicinal product with a false representation of: (a) its 

identity, including its packaging and labelling, its name or its composition in respect of any of 

its components including excipients and strength; and/or (b) its source, including its 

manufacturer, country of manufacturing, country of origin or its marketing authorization 

holder; and/or (c) its history, including the records and documents relating to the distribution 

channels used” [22]. 

Er is nog steeds geen consensus over wat illegale preparaten juist zijn. Zo laat de Indische 

wetgeving toe dat generieken worden geproduceerd van producten die in de Westerse landen 

onder het patentrecht vallen. Wanneer deze generieken in Europa onderschept worden bij 

transport naar een derdewereldland, worden deze als illegaal beschouwd. Op deze manier is er 

een strijd tussen de commerciële belangen van bepaalde firma’s en de gezondheidszorg in de 

derdewereldlanden [23].  

1.1.3 Situering 

De grootte van het probleem van illegale preparaten is moeilijk in te schatten aangezien het 

niet evident is om deze producten op te sporen, te onderzoeken en te kwantificeren. Wel is er 

zekerheid dat de handel plaatsvindt in zowel ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden. 

De WHO schat dat de incidentie van illegale producten in ontwikkelde landen minder dan 1% 

bedraagt terwijl dit een veel hoger percentage is in ontwikkelingslanden [24]. 

Ontwikkelingslanden bezitten niet hetzelfde niveau aan regelgeving als ontwikkelde landen. 

Bovendien zijn de veiligheidsmaatregelen en onderzoeken die kunnen 

worden toegepast om illegale preparaten te identificeren heel kostbaar en moeilijk uit te 

voeren. Veel van deze landen hebben niet genoeg middelen om consequent deze analyses te 

volbrengen en zo hun markt op te volgen [25,26]. 

Ook het soort illegale geneesmiddelen is verschillend. In ontwikkelde landen gaat het vaak 

over ‘life-style drugs’ zoals fosfodiësterase type 5-inhibitoren en dieetmiddelen terwijl in 
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ontwikkelingslanden vooral geneesmiddelen tegen levensbedreigende ziekten zoals Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV), malaria en 

tuberculose de bovenhand nemen [8]. In Kenya, waar malaria jaarlijks meer dan 26 000 doden 

eist onder kinderen jonger dan 5 jaar, is ongeveer 40% van de antimalariageneesmiddelen met 

als API sulphadoxine-pyrimethamine of amodiaquine vervalst [27].  

1.1.4 Gevolgen 

In de meeste gevallen zijn illegale preparaten niet gelijkwaardig in kwaliteit, veiligheid en 

werkzaamheid aan het origineel product. Er zijn verschillende gevolgen gerelateerd aan 

illegale geneesmiddelen. Wanneer het illegale geneesmiddel geen API of een te lage dosering 

van het API bevat, is de behandeling voor de patiënt ineffectief. Dit kan resulteren in een 

verhoogde mortaliteit door therapiefalen. Ook kan antibioticaresistentie in de hand worden 

gewerkt bij een te lage dosering van het API. Indien het geneesmiddel een overdosering bevat 

van het API, kan de toxische drempel worden overschreden waardoor er mogelijk 

verscheidene bijwerkingen optreden. Als het illegale preparaat een foutief API bevat, kan dit 

tevens problemen veroorzaken [28]. 

Wanneer er onzuiverheden aanwezig zijn in het geneesmiddel, wat dan behoort tot de 

substandard preparaten, kan dit fatale gevolgen hebben voor de patiënt. Zo zijn meer dan 500 

kinderen gestorven door de inname van hoestsiroop gecontamineerd met diethyleenglycol. 

Diethyleenglycol tast het centraal zenuwstelsel aan alsook de lever en de nieren met eventueel 

sterfte tot gevolg [29].  

Ook kan het preparaat microbiologisch gecontamineerd zijn. In 2010 trad een intraoculaire 

inflammatie op bij patiënten die een intravitreale injectie ontvingen van namaak bevacizumab. 

Het illegale preparaat was gecontamineerd met endotoxines waardoor zich een hypopyon, de 

opstapeling van ontstekingscellen in de voorste oogkamer, kon ontwikkelen [30].  

Patiënten beseffen vaak niet dat ze te maken hebben met een illegaal preparaat. Het wordt pas 

gerealiseerd wanneer het preparaat langdurig wordt gebruikt en er geen gewenst effect wordt 

waargenomen of wanneer een schadelijk effect optreedt. Als gevolg van de mogelijke 

bijwerkingen van illegale preparaten kan de bevolking het vertrouwen verliezen in de 

gezondheidszorg. Ook kan incorrecte labeling schade berokkenen aan de reputatie van een 

farmaceutisch bedrijf wanneer zijn naam frauduleus wordt gebruikt [8]. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4-HhqfjMAhWJAMAKHa1kCDIQygQIIjAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHIV%2FAIDS%23Acquired_immunodeficiency_syndrome&usg=AFQjCNHqDLKD-vbBTreKVT5ol_0ENoyKpA&bvm=bv.122676328,d.ZGg
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4-HhqfjMAhWJAMAKHa1kCDIQygQIIjAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHIV%2FAIDS%23Acquired_immunodeficiency_syndrome&usg=AFQjCNHqDLKD-vbBTreKVT5ol_0ENoyKpA&bvm=bv.122676328,d.ZGg
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1.2 ILLEGALE BIOFARMACEUTISCHE PRODUCTEN 

Door de recente vooruitgang in de biotechnologie ontstond een enorme variëteit aan 

biofarmaceutische producten. Zowel preparaten voor diagnostische doeleinden als voor de 

behandeling van ernstige ziekten kwamen op de markt [31]. Polypeptiden kunnen 

recombinant worden aangemaakt maar vaak gebeurt dit op synthetische wijze via solid-phase 

peptide synthesis (SPPS) waardoor ze op deze manier niet tot de biofarmaceutische producten 

behoren. Recombinante technieken worden vaak gebruikt voor grote polypeptiden zoals 

bijvoorbeeld insuline [32]. Therapeutische polypeptiden bezitten ten opzichte van ‘small 

molecules’ vaak een grotere werkzaamheid, specificiteit en selectiviteit. Het gebruik van 

therapeutische polypeptiden wordt gelimiteerd door een lage orale biologische 

beschikbaarheid waardoor courant injectie wordt vereist. Verder bezitten deze polypeptiden 

een korte halfwaardetijd als gevolg van afbraak door proteolytische enzymen. Dit heeft als 

voordeel dat er weinig accumulatie zal plaatsvinden in weefsels. Ook zijn de 

degradatieproducten van peptiden meestal endogene aminozuren waardoor het risico op 

systemische toxiciteit wordt geminimaliseerd [33].  

Als gevolg van een groeiende wereldwijde markt van biofarmaceutische producten en 

synthetisch aangemaakte polypeptiden, is er ook een aanbod van illegale preparaten tot stand 

gekomen. Zo worden verschillende polypeptiden illegaal aangemaakt of op de markt gebracht 

alvorens het klinisch onderzoek is voltooid [34]. Sommige biofarmaceutische producten, 

zoals somatotropine en erythropoëtine, worden illegaal gebruikt voor dopingdoeleinden 

waardoor deze populair zijn op de zwarte markt [35]. Op de dopinglijst van het World Anti-

Doping Agency (WADA) worden beide polypeptiden vermeld, alsook de 

somatotropineanalogen CJC1295 en sermoreline en de groeihormoon-releasing peptiden 

(GHRPs) [36].  

Biofarmaceutische producten worden onderworpen aan een strenge regulatie die de 

afwezigheid van onzuiverheden verzekert of de hoeveelheid minimaal houdt om de 

veiligheid, kwaliteit en efficaciteit van het product te waarborgen. De International 

Conference on Harmonisation (ICH) classificeert onzuiverheden in residuele solventen en 

organische en anorganische onzuiverheden. De organische onzuiverheden zijn API- en 

procesgerelateerd. Mogelijke API-gerelateerde onzuiverheden zijn bijvoorbeeld inserties of 

deleties van aminozuren, oxidatie of reductie van een functionele groep van een bepaald 

aminozuur, modificatie van een functionele groep, aggregatie van peptiden… Residuele 
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solventen kunnen worden teruggevonden door onder andere het gebruik van chemicaliën om 

cellulaire groei te controleren of om potentiële microbiële en virale contaminanten te 

inactiveren. Anorganische onzuiverheden zijn gerelateerd aan het productieproces en 

omvatten onder andere reagentia en anorganische zouten [37,38]. 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de polypeptiden beschreven in tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1: Bestudeerde polypeptiden (Ac: acetyl, Nal: naftaline, Pyr: pyroglutamaat, 

Nle: norleucine, NH2: amide C-terminus, Aib: α-aminoboterzuur) 

Peptide Mono-

isotopische 

massa 

(Da) 

Aminozuursequentie Aanmaak 

AOD9604 1813,9 YLRIVQCRSVEGSCGF (Disulfide binding: 7–14) Synthetisch  

CJC1295  3365,9 Y(d-A)DAIFTQSYRKVLAQLSARKLLQDILSR-

NH2 

Synthetisch 

Epitalon 390,1 AEDG Synthetisch 

GHRP-2 817,4 (d-A)(d-2-Nal)AW(d-F)K-NH2 Synthetisch 

GHRP-6 872,4 H(d-W)AW(d-F)K-NH2 Synthetisch 

Runderinsuline 5729,6 

 

Recombinant 

Humane 

insuline 

5803,6 

 

Recombinant 

Varkensinsuline 5773,6 

 

Recombinant 

Ipamoreline 711,4 Aib-H-(d-2-Nal)-(d-F)K-NH2  Synthetisch 

Leuproreline 1208,6 Pyr-HWSY(d-L)LRP-NHEt Synthetisch 

Melanotan II 1023,5 Ac-Nle-cyclo[(β-D)-H(d-F)RW-(ε-K)]-NH2 Synthetisch 
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Vervolg tabel 1.1: Bestudeerde polypeptiden (Ac: acetyl, Nal: naftaline, Pyr: 

pyroglutamaat, Nle: norleucine, NH2: amide C-terminus, Aib: α-aminoboterzuur) 

Peptide Mono-

isotopische 

massa 

(Da) 

Aminozuursequentie Aanmaak 

Oxytocine 1006,4 CYIQNCPLG-NH2 (Disulfide binding: 1-6) Synthetisch/ 

recombinant 

Sermoreline 3355,8 YADAIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSR-

NH2 

Synthetisch 

 

1.2.1 Groeihormoon 

Groeihormoon (GH) of somatotropine, een 191 aminozurenlang hormoon, wordt gesecreteerd 

in een pulsatiel patroon. De secretie wordt gereguleerd door het groeihormoon-releasing 

hormoon (GHRH) dat wordt afgescheiden door de hypothalamus [39]. Groeihormoon kan na 

binding op de humane groeihormoonreceptoren op het oppervlak van vele celtypes directe 

effecten uitoefenen of de productie initiëren van insuline-like-growth factor I (IGF- I), de 

meest belangrijke mediator van de indirecte effecten van het groeihormoon. Groeihormoon 

stimuleert lipolyse en de omzetting van L-thyroxine naar de biologisch meer actieve vorm 

triiodothyronine en inhibeert lipogenese en de omzetting van cortisone naar het actieve 

glucocorticoïd cortisol. Verder heeft het groeihormoon een anabole invloed op botten en 

spieren en draagt het bij tot een toename van het totale energieverbruik door stimulatie van 

proteïnesynthese en vetoxidatie [40]. Zowel de groeihormoon secretagogen als de 

groeihormoon analogen stimuleren de hypofyse tot de secretie van groeihormoon.  

1.2.1.1 Groeihormoon secretagogen 

GHRP-2, GHRP-6 en ipamoreline oefenen samen met GHRH een synergistisch effect uit op 

de vrijstelling van GH [41]. De groeihormoon secretagogen zijn synthetische analogen van 

ghreline, een peptide dat wordt uitgescheiden in de maag. Ghreline heeft een tweezijdige 

functie. Het is een endogeen ligand voor de groeihormoonsecretagoog receptor maar het heeft 

ook een regulerende functie bij voedselinname. Het effect op de voedselinname is 

onafhankelijk van de secretie van groeihormoon en wordt gereguleerd via het neuropeptide 
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Y/agouti-gengerelateerd proteïne neuron in de nucleus arcuatus van de hypothalamus [42]. Bij 

ratten werd aangetoond dat ipamoreline het meest potent is, gevolgd door GHRP-2 en GHRP-

6 [43]. Dit wordt weergegeven in tabel 1.2. 

Tabel 1.2: Vergelijking GH secretagogen bij ratten. 

Peptide EC50 (nmol/l) 

GHRP-2 1,8 ± 0,5 

GHRP-6 2,2 ± 0,3 

Ipamoreline 1,3 ± 0,4 

GHRP-6 en in grotere mate GHRP-2 zorgen voor een dosisafhankelijke stijging in de 

plasmawaarden van prolactine, cortisol en het adrenocorticotroop hormoon. Hierdoor kunnen 

GHRP-2 en GHRP-6 niet beschouwd worden als selectieve groeihormoonsecretagogen.  

Ipamoreline, zelfs in extreem hoge doses toegediend, wijzigt de plasmaconcentraties van 

prolactine, cortisol en het adrenocorticotroop hormoon niet tot op een niveau dat significant 

verschillend is van de concentraties die door GHRH worden veroorzaakt [41]. 

Voor deze groeihormoon secretagogen zijn weinig nevenwerkingen gerapporteerd. Wel is het 

zo dat er een indicatie is dat GHRP-2 en GHRP-6 voor een verhoogde voedselinname zorgen 

[44]. 

1.2.1.2 GHRH analogen 

Sermoreline is een 29 aminozurenlang analoog van GHRH. Het is een peptide met dezelfde 

biologische activiteit als GHRH. De N-terminus is identiek bij verschillende zoogdieren zoals 

de mens, biggen en runderen [45,46]. Aangezien sermoreline een korte halfwaardetijd bezit, 

zocht men naar alternatieven.  

Hierdoor werd onder meer CJC1295, een gemodificeerde vorm van GHRH 1-29, op de markt 

gebracht. Door substitutie van vier aminozuren werd dit peptide meer resistent aan 

proteolytische afbraak [47]. CJC1295 wordt gedegradeerd door het enzym dipeptidyl amino 

peptidase IV. Dit enzym heeft een verhoogde affiniteit voor het aminozuur alanine waardoor 

er vrijstelling is van het tyrosine-alanine dipeptidefragment. Hierbij wordt het inactieve 

fragment GHRH 3-29 gegenereerd [48].  

Van de GHRH analogen zijn weinig nevenwerkingen gerapporteerd. Zeldzame neveneffecten 

zijn hoofdpijn, duizeligheid, dysfagie…[49] 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nucleus_arcuatus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
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1.2.1.3 Groeihormoon analoog 

AOD9604 is een synthetisch analoog van het lipolytische domein (aminozuren 177-191) van 

het humaan GH [50]. Het bevat een extra tyrosine aan de N-terminus dat zorgt voor 

stabilisatie en het is gecycliseerd door een disulfidebinding tussen de twee cysteïneresidu’s. 

Verschillende studies tonen aan dat AOD9604 dezelfde metabole effecten met betrekking tot 

energiebalans en vetoxidatie vertoont als het intact humaan GH. De productie van IGF-1 

wordt niet gestimuleerd bij toediening van AOD9604 [51]. In 2012 ontving dit peptide de 

Generally Recognized As Safe-status. Deze status maakt het mogelijk om dit peptide in de 

Verenigde Staten legaal toe te voegen aan voedingsmiddelen [52]. Bijwerkingen gerelateerd 

aan het gebruik van AOD9604 zijn hoofdpijn, diarree en winderigheid [51]. 

1.2.2 Insuline 

Insuline is een peptide hormoon dat door de β-cellen in de eilandjes van Langerhans in de 

pancreas wordt geproduceerd. Het insulinegen codeert voor een 110 aminozurenlange 

precursor: het preproinsuline. Hierna wordt het 24 aminozuurlange signaalpeptide gekliefd 

door een signaalpeptidase waardoor proinsuline ontstaat. Dit proinsuline wordt 

getransporteerd van het endoplasmatisch reticulum naar het Golgi-apparaat waar het gekliefd 

wordt tot insuline en het C-peptide [53]. Het resterende insuline bestaat uit een A- en B-keten 

met respectievelijk 21 en 30 aminozuren. Deze twee ketens zijn met elkaar verbonden via 

twee disulfidebindingen [54]. De belangrijkste bijwerkingen gerelateerd aan het gebruik van 

insuline zijn een hyper- of hypoglycemie en lipodystrofie [55]. 

Tot 1980 werd insuline geëxtraheerd uit de pancreas van runderen en varkens. De sequentie 

van aminozuren is licht verschillend tussen de verschillende species, zoals wordt 

weergegeven in tabel 1.3. In vergelijking met het humane insuline heeft varkensinsuline 1 

verschillend aminozuur en runderinsuline 3 verschillende aminozuren. Door dit verschil 

kunnen deze insulines voor de mens als antigeen worden beschouwd [56].  

Tabel 1.3: Vergelijking aminozuursequentie insulines 

Type insuline A
8
 A

10
 B

30
 

Humaan  Thr Ile Thr 

Varken Thr Ile Ala 

Rund Ala Val Ala 
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1.2.3 Melanotan II 

Melanotan II is een cyclisch heptapeptide waarvan het mechanisme niet volledig is 

opgehelderd. Men meent dat dit peptide het effect nabootst van het endogeen α-melanocyt 

stimulerend hormoon op de melanocortine 1 receptor die voorkomt op melanocyten. Dit 

resulteert in de up-regulatie van de synthese van eumelanine waardoor er een verhoogde 

pigmentatie ontstaat [57]. Eumelanine heeft fotoprotectieve eigenschappen en is in staat om 

zuurstofradicalen te neutraliseren [58]. De neveneffecten van melanotan II die gerapporteerd 

werden in fase I en II klinische studies zijn spontane erectie, nausea, braken en roodheid in 

het gezicht [57]. Ook nierfunctiestoornissen en rhabdomyolyse worden als neveneffecten 

gemeld [59]. Bij langdurig gebruik is er mogelijk een associatie tussen het gebruik van 

melanotan II en melanomen [60]. Autoriteiten in Europa, Australië en de Verenigde Staten 

plaatsen melanotanproducten onder niet-geautoriseerde medicinale producten [57].  

1.2.4 Epitalon 

Het tetrapeptide epitalon wordt gesynthetiseerd op basis van de aminozuursequentie van 

endogeen epithalamine, een peptide geproduceerd door de epifyse [61]. Epitalon is nog steeds 

onder preklinische en klinische ontwikkeling en is dus nog niet goedgekeurd voor 

therapeutisch en/of profylactisch gebruik door autoriteiten in Europa of Amerika. Er zijn nog 

geen neveneffecten gerapporteerd bij het gebruik van epitalon [62]. 

Epitalon wordt vaak ingenomen omwille van het geroprotectief effect. In een studie met  

Drosophila melanogaster werd aangetoond dat epitalon bij mannelijke vliegen de levensduur 

verlengt met gemiddeld 12,8% terwijl er bij vrouwelijke vliegen een stijging was van 3,2% 

ten opzichte van de controlegroep [63]. Verder is epitalon nog volop in onderzoek voor de 

behandeling van Retinitis Pigmentosa. Een derde domein waar epitalon een functie heeft is bij 

tumoren. Dit peptide verlaagt de incidentie van spontane tumorgroei in muizen en chemisch 

geïnduceerde colontumoren bij ratten. Bij langdurige toediening resulteert het in een stijging 

van het aantal apoptotische cellen in tumoren [64]. 

1.2.5 Oxytocine 

Oxytocine, een hormoon gesynthetiseerd in de hypofyse, is een nonapeptide met een 

disulfidebrug tussen cysteïneresidu’s 1 en 6. Isoleucine op positie 3 is essentieel voor het 
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stimuleren van de oxytocinereceptoren en lysine op positie 8 voor het effect op 

vasopressinereceptoren [65]. Oxytocine fungeert zowel als een centrale neurotransmitter als 

een perifeer hormoon. Perifeer is het een uterotonisch peptide en reguleert het de melkejectie 

bij lactatie. Centraal leidt een verhoogde oxytocineconcentratie tot een verhoging van het pro-

sociaal gedrag [66]. Hierdoor wordt het gebruikt in teamsporten aangezien hier motivatie, 

vertrouwen, empathie… van belang is en oxytocine betrokken is bij al deze processen [67]. 

Bijwerkingen die zelden voorkomen bij het gebruik van oxytocine zijn misselijkheid, braken 

en hartritmestoornissen [68]. 

1.2.6 Leuproreline 

Leuproreline is een synthetisch nonapeptide analoog van gonadoreline met een agonistische 

werking op de luteïniserend hormoon releasing hormoon-receptoren. Dit leidt tot de synthese, 

opstapeling en afscheiding van de hypofysaire gonadotropines, namelijk het 

follikelstimulerend hormoon (FSH) en het luteïniserend hormoon (LH). FSH stimuleert bij de 

vrouw folliculaire groei in de eierstokken en induceert de productie van oestrogenen [69]. Bij 

de man zet FSH de Sertolicellen aan tot productie van het androgeen-bindend eiwit waardoor 

het de spermatogenese stimuleert [70]. Het LH zorgt bij mannen voor de productie van 

testosteron in de Leydigcellen van de testes terwijl het bij vrouwen noodzakelijk is voor de 

ovulatie en de vorming en instandhouding van het corpus luteum [71,72].  

Leuproreline veroorzaakt initieel een stijging van de gonadotropinesecretie waarna het bij 

chronisch gebruik inhibitie teweegbrengt. Het wordt therapeutisch gebruikt bij de behandeling 

van gevorderd prostaatcarcinoom. Bij chronisch gebruik vermindert leuproreline immers de 

aanmaak van testosteron waardoor de groei van prostaatkankercellen wordt afgeremd. Ook bij 

de therapeutische behandeling van endometriose, borstkanker, pubertas praecox, verminderde 

vruchtbaarheid en een vleesboom heeft het een plaats.  

Mogelijke ongewenste effecten bij het gebruik van leuproreline zijn een tijdelijke activering 

van de tumor bij borst- en prostaatkanker door de initiële stijging van de geslachtshormonen. 

Bij chronisch gebruik kan er een gedaalde botdensiteit optreden, alsook een stijging van het 

cholesterolgehalte en de glycemie [73,74].  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lute%C3%AFniserend_hormoon
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1.3 ANALYSEMETHODES 

Om de authenticiteit van een geneesmiddel of voedingssupplement na te gaan, kan er een 

visuele analyse plaatsvinden. Zo kunnen er spelfouten te vinden zijn op de verpakking of kan 

de bedrukking verschillen van het origineel [75]. Wanneer visuele analyse niet mogelijk is of 

wanneer de inhoud van de vial verder dient onderzocht te worden, zijn er ook andere 

analysemethodes voorhanden. Voor identificatie kan er gebruik worden gemaakt van 

chromatografische technieken die gekoppeld worden aan massaspectrometrie en van 

immunoassays zoals Enzyme-Linked Immunosorbent Assay en Western blotting. Ook 

nucleaire magnetische resonantie kan worden toegepast voor identificatie. Om onzuiverheden 

op te sporen kan gebruik worden gemaakt van Ion Exchange Chromatography, Capillaire 

Elektroforese, Size Exclusion Chromatography, Reversed-Phase Liquid Chromatography 

(RPLC) en HILIC [76]. De meest gebruikte vorm van chromatografie bij de analyse van 

vervalste polypeptiden is RP-HPLC-MS. Aangezien RP-HPLC niet altijd een goede scheiding 

geeft, is er nood aan alternatieven. Daarom wordt Hydrophilic Interaction Liquid 

Chromatography (HILIC) toegepast in deze masterthesis, wat mogelijks deze moeilijkheid 

kan oplossen. 

1.3.1 Chromatografie 

Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) wordt gekarakteriseerd door een 

stationaire fase die sub-2 µm partikels bevat, in tegenstelling tot de partikelgrootte van meer 

dan 3 µm bij traditionele High Performance Liquid Chromatography (HPLC). De kleine 

partikeldiameter heeft een verlaging van de Eddydiffusie en de massatransfer tot gevolg. Een 

nadeel bij UPLC is dat het gebruik van kleine partikels resulteert in de vorming van een 

hogere druk door de mobiele fase. UPLC is een efficiënte scheidingstechniek waarbij er, in 

vergelijking met HPLC, een snellere scheiding en betere resolutie wordt bekomen en minder 

solvent wordt geconsumeerd [77]. Verder ondergaan de kleine partikels minder resistentie aan 

massatransfer, wat voordelig is voor grote biomoleculen met een kleine diffusiecoëfficiënt 

[78].  

1.3.1.1 Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) 

Naast de welgekende RPLC en Normal-phase liquid chromatography kan ook HILIC worden 

toegepast. Het principe van HILIC werd voor het eerst toegelicht door Alpert in 1990 [79]. 
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HILIC wordt gebruikt voor de scheiding van heel hydrofiele en amfifiele componenten die te 

polair zijn voor RPLC [80]. Om de hydrofobiciteit in te schatten van een analyt kan gebruik 

worden gemaakt van de partitiecoëfficiënt P of van de distributiecoefficiënt D. HILIC wordt 

aangeraden voor hydrofiele componenten met een negatieve log P waarde [81,82]. 

HILIC is een techniek die een traditionele polaire stationaire fase zoals silica combineert met 

een mobiele fase die gebaseerd is op ACN met een minimale hoeveelheid water. Ook andere 

aprotische solventen die mengbaar zijn met water zoals tetrahydrofuran kunnen worden 

gebruikt in de mobiele fase [78]. Er is een variëteit aan stationaire fases ter beschikking. Zo 

kan de silicagel gemodificeerd zijn met polaire groepen zoals amide, amino, diol, cyano, 

sulfoalkylbetaine… De aanwezigheid van polaire groepen op de stationaire fase zorgt voor de 

attractie van watermoleculen die afkomstig zijn van het solvent in de mobiele fase. Hierdoor 

wordt een waterlaag gevormd op het oppervlak van de stationaire fase [83]. De scheiding van 

componenten wordt beïnvloed door distributie tussen de mobiele en de stationaire fase, en/of 

waterstofbrugvorming [84]. Ook elektrostatische interacties zijn van belang. Deze interacties 

kunnen optreden bij ionische groepen die op de stationaire fase zijn geplaatst of bij 

gedissocieerde silanolgroepen. Dit komt voornamelijk voor bij basische componenten door de 

sterke polaire interacties tussen hun basische groepen en de geïoniseerde residuele 

silanolgroepen. Welk mechanisme nu net van belang is, is afhankelijk van het type stationaire 

fase, de buffercondities, de pH, het type en de concentratie zout… [78] 

Er kan zowel isocratische elutie als gradiëntelutie worden toegepast. Bij isocratische elutie 

wordt gebruikgemaakt van een hoog percentage aan organisch solvent. Bij de gradiënt wordt, 

in tegenstelling tot RPLC, gestart met een hoog percentage aan organisch solvent en 

geëindigd met een hoge hoeveelheid aan waterig solvent. Aan de mobiele fase kunnen enkele 

additieven worden toegevoegd zoals ammoniumacetaat en ammoniumformaat. Deze helpen 

de pH van de mobiele fase te controleren, alsook dragen ze bij tot de polariteit van het analyt 

wat kan resulteren in veranderingen in retentie [78].  

Een voordeel van HILIC is dat de mobiele fase uit een hoog organisch gehalte bestaat. Bij het 

gebruik van massaspectrometrie wordt hierdoor de detectielimiet verlaagd door de efficiënte 

verdamping van het solvent [80]. Ook is HILIC gemakkelijk te combineren met andere 

detectietechnieken zoals UV, fluorescentie…[78] Een ander voordeel is dat er lage 

tegendrukken gegenereerd worden door de lage viscositeit van de mobiele fase. Dit laat 

hogere elutiesnelheden toe voor snellere analyse [80]. 
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Een nadeel van HILIC ten opzichte van RPLC is dat er langere equilibratietijden vereist zijn. 

Dit is ongeveer twee tot vier keer langer dan bij RPLC [80].  

1.3.2 Detectoren 

1.3.2.1 Massaspectrometrie (MS) 

Massaspectrometrie (MS) genereert de scheiding van gasvormige ionen op basis van hun 

massa over lading (m/z) verhouding waarna de abundantie van deze ionen wordt gemeten. 

Een massaspectrometer bestaat uit een inlaatsysteem, een ionenbron, een massa-analysator en 

een detectorsysteem [85]. Initieel werd MS enkel gebruikt voor kleine en thermostabiele 

moleculen. Door de ontwikkeling van zachte ionisatietechnieken zoals bijvoorbeeld 

electrospray ionisatie (ESI) konden ook moleculen met een hoger moleculair gewicht en 

thermolabiele componenten geanalyseerd worden. Zo wordt RPLC vaak gekoppeld aan MS 

voor de karakterisatie van peptiden [86]. 

Ionisatie 

In deze masterthesis wordt ESI toegepast. Deze techniek maakt gebruik van elektrische 

energie voor de transfer van ionen in oplossing naar de gasfase alvorens ze worden 

onderworpen aan massaspectrometrische analyse. ESI bestaat uit verneveling, desolvatatie en 

evaporatie. De gebruikte mobiele fase in RPLC wordt door een capillair gebracht onder 

atmosferische druk waarop aan het uiteinde een spanning wordt aangebracht van ongeveer 2 

tot 6 kV. Hierdoor wordt een mist van geladen solvent druppels gegenereerd. Rondom het 

capillair stroomt het verstuivergas zoals bijvoorbeeld N2 wat bijdraagt tot een betere 

verneveling. Dit gas helpt ook om de spray te leiden in de richting van de massaspectrometer. 

Aangezien het analyt niet wordt verwarmd bij de vorming van de aerosol zorgt ESI niet voor 

thermische degradatie. Na vorming van de druppels wordt het solvent verwijderd. 

Desolvatatie wordt bevorderd door het gebruik van een drooggas zoals N2 dat in de 

tegengestelde richting loopt. Dit zorgt ervoor dat de druppels alsmaar kleiner worden tot het 

punt wordt bereikt, de Rayleigh limiet, waar de druppel uit elkaar spat in kleinere druppels. 

Dit gebeurt wanneer de oppervlaktespanning kleiner wordt dan de elektrostatische krachten 

waardoor Coulomb explosie plaatsvindt. De gevormde kleinere druppels bezitten een hogere 

m/z waarde aangezien ze 2% van de massa en 15% van de lading van de oorspronkelijke 

druppel bevatten [87]. 
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Massa-analysator 

Als massa-analysator wordt gebruikgemaakt van een driedimensionale quadrupool ion trap 

(3D QIT). De 3D QIT bestaat uit twee identieke hyperbolische elektrodes, de end cap 

elektrodes, die naar elkaar gericht zijn met daartussen een ringelektrode. De end cap 

elektroden bezitten kleine perforaties die de uitwisseling met ionen en elektronen mogelijk 

maken. Op de ringelektrode wordt een gelijk- en een radiofrequentiespanning aangelegd 

terwijl de end cap elektrodes bij een grondpotentiaal worden gehouden. Hierdoor worden 

stabiele banen gecreëerd voor ionen met een bepaalde m/z waarde of voor een bepaald bereik 

van m/z waarden. De overige ionen beschrijven onstabiele banen waardoor ze worden 

verwijderd uit de 3D QIT [88]. 

De geselecteerde ionen ondergaan fragmentatie door middel van collision-induced 

dissociation (CID). Hierbij worden de ionen versneld door gebruik te maken van een 

elektrische potentiaal waarna ze botsen met inerte moleculen zoals helium. Door deze 

collisies is er een stijging van de inwendige energie van de ionen waardoor fragmentatie 

wordt geïnduceerd. Bijgevolg worden de gevormde fragmenten naar de detector geleid. Op 

deze manier wordt MS² toegepast  [89,90]. 

1.3.2.2 Photodiode Array detector (PDA) 

Een Photodiode Array Detector (PDA) meet de absorptie van een analyt in het ultraviolet 

(UV) en zichtbaar gebied. Er wordt gebruikgemaakt van een deuterium en tungsten-halogeen 

lamp die licht uitzenden in respectievelijk het ultraviolet gebied (190-360 nm) en het 

zichtbaar gebied (360-2500 nm).  Een PDA detector bestaat uit een reeks fotodiodes die de 

intensiteit van het licht meten bij elke golflengte [91]. 

Het voordeel van deze detector is dat het absorptiespectrum kan verkregen worden over een 

bepaald golflengtegebied, in tegenstelling tot een UV-detector die de absorptie meet bij 1 

golflengte. Hierdoor kan zowel kwantificatie als identificatie plaatsvinden [92]. 
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2 OBJECTIEF 

Het uiteindelijke doel van deze masterthesis is de ontwikkeling van een HILIC-MS methode 

voor de identificatie van het API en mogelijke onzuiverheden bij illegale polypeptiden. De 

bestaande RP-HPLC-MS methode levert immers problemen op voor onder andere de 

scheiding tussen GHRP-2 en leuproreline. Ook is er onvoldoende retentie voor epitalon. De 

HILIC-MS methode is complementair aan RP-HPLC-MS met als voordeel dat het kan 

gebruikt worden voor componenten die te polair zijn voor analyse via RP-HPLC-MS.  

Om dit uiteindelijke doel te bereiken, dienen er een aantal doelstellingen te worden 

beantwoord. 

1) Er worden onder meer niet-gecertificeerde stalen aangewend aangezien niet alle gebruikte 

polypeptiden officieel op de markt zijn en de kostprijs van gecertificeerde polypeptiden hoog 

is. Daarom moet worden nagegaan of deze stalen wel degelijk het correcte API en eventuele 

onzuiverheden bevatten. Dit gebeurt aan de hand van LC-MS
n
. 

2) Er wordt getest of er al dan niet precipitatie is van de polypeptiden bij het gebruikte 

HILIC solvent namelijk 80% ACN 10 mM ammoniumformaat pH 3. Dit kan zowel via LC-

MS
n
 als met HILIC-PDA worden uitgevoerd. 

3) Aangezien er meerdere stationaire fases voorhanden zijn voor HILIC wordt een selectie 

gemaakt van vijf HILIC kolommen met uiteenlopende stationaire fases namelijk silica bij de 

CORTECS
® 

kolom, gemodificeerde silica bij de BEH HILIC kolom, amide bij de BEH 

HILIC Amide kolom, het zwitterion fosforylcholine bij de ZIC
®
-cHILIC

 
kolom en het 

zwitterion sulfoalkylbetaine bij de ZIC
®

-HILIC kolom. Vervolgens wordt een kolomstudie 

uitgevoerd waarbij de kolommen worden getest bij drie temperaturen (30°C, 40°C, 50°C) en 

vier elutiesnelheden (0,2 ml/min, 0,3 ml/min, 0,4 ml/min en 0,5 ml/min) op verschillende 

chromatografische parameters (resolutie en symmetriefactor). In de kolomstudie worden 10 

polypeptiden gebruikt die populair zijn in België en 3 verschillende vormen insuline (humane 

insuline, runder- en varkensinsuline). 

4) Afhankelijk van de retentie van de polypeptiden bij de meest optimale elutiesnelheid en 

temperatuur van de gekozen kolom, kan er optimalisatie plaatsvinden. 



18 

 

3 MATERIALEN EN METHODE 

3.1 Apparatuur 

3.1.1 UHPLC-MS
n 

 

Het LC-MS
n
 systeem omvat een Dionex UltiMate 3000 Rapid Separation LC apparaat 

(Thermo Scientific, Sunnyvale, CA, USA) gekoppeld aan een amaZon™ speed electron-

transfer dissociation massaspectrometer (Bruker Daltonics, Bremen, Duitsland). Voor het 

beheer van het LC-gedeelte en het MS-gedeelte worden respectievelijk de Chromeleon en 

trapControl 7.2 software gebruikt. De Hystar 3.2 software zorgt voor de aansturing van het 

geheel. Door middel van de Compass
®

 Data Analysis 4.2 software worden de bekomen 

resultaten geïnterpreteerd. Daarnaast kan met behulp van de BioTools software nagegaan 

worden of het API de correcte sequentie van aminozuren bezit. 

3.1.2 UPLC-PDA 

Er wordt gebruikgemaakt van een Acquity UPLC
®
 systeem (Waters, Milford, MA, USA), 

bestaande uit een binaire solvent manager, sample manager, kolom manager en een 2996 

PDA detector (Waters, Milford, MA, USA). De verwerking, het beheer, de rapportering en de 

opslag van de chromatografische data worden mogelijk gemaakt met behulp van de Waters 

Empower
TM 

3 Citrix software. 

3.1.3 Overige apparatuur 

De overige gebruikte apparatuur wordt met de bijhorende specificaties weergegeven in bijlage 

(tabel 8.1).  

3.2 Standaarden en reagentia 

In deze masterthesis wordt voornamelijk gebruikgemaakt van niet-gecertificeerde stalen 

aangezien de kostprijs van gecertificeerde polypeptiden hoog is. Ook zijn niet alle 

polypeptiden die gebruikt worden in deze masterthesis officieel op de markt. Dit is van 

toepassing op onder andere epitalon dat nog in preklinische en klinische ontwikkeling is. 



19 

 

3.2.1 Gecertificeerde polypeptiden 

Een overzicht van de gebruikte gecertificeerde polypeptiden wordt met de bijhorende 

leveranciers en lotnummers weergegeven in bijlage (tabel 8.2). 

3.2.2 Niet-gecertificeerde polypeptiden 

Een overzicht van de gebruikte niet-gecertificeerde polypeptiden wordt met de bijhorende 

leveranciers en lotnummers weergegeven in bijlage (tabel 8.3). 

3.2.3 Reagentia 

De leveranciers en lotnummers van de reagentia worden vermeld in bijlage (tabel 8.4).  

3.3 Bereiding standaardoplossingen en mobiele fasen 

3.3.1 Standaardoplossingen 

Gecertificeerde polypeptiden 

Voor de humane insuline wordt 6,94 mg opgelost in 6,94 ml milli-Q water en aangezuurd met 

3,50 µl mierenzuur. Aan 9,45 mg varkensinsuline wordt 5 ml milli-Q water toegevoegd en 

7,99 mg runderinsuline wordt opgelost in 999 µl milli-Q water en aangezuurd met 1 µl 

mierenzuur. De aanmaak van de overige gecertificeerde polypeptiden wordt weergegeven in 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Aanmaak gecertificeerde polypeptiden 

Polypeptide Hoeveelheid API (mg) Hoeveelheid milli-Q water (ml) 

AOD9604 2,5 0,5 

CJC1295  10 1 

Epitalon 10 1 

GHRP-2 5 1 

GHRP-6 5 0,5 

Ipamoreline 10 1 

Leuproreline 5 1 

Melanotan II 1 1 

Oxytocine 10 1 

Sermoreline 1 0,5 
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Niet-gecertificeerde polypeptiden 

Bij de niet-gecertificeerde polypeptiden wordt aan elke vial 1 ml milli-Q water toegevoegd.  

100 mM ammoniumformaat buffer pH 3 

Er wordt een 100 mM ammoniumformaat buffer aangemaakt met pH 3. Hiervoor wordt 10 ml 

10M ammoniumformaat door middel van mierenzuur op pH 3 gebracht met behulp van de pH 

meter. De pH meter wordt gekalibreerd aan de hand van een driepuntskalibratie door gebruik 

te maken van drie bufferoplossingen met respectievelijk pH 4,66; 6,88 en 9,22. Nadien wordt 

de oplossing aangelengd met milli-Q water tot een eindvolume van 1,0 l. 

1M ammoniumformaat buffer pH 3 

Er wordt een 1 M ammoniumformaat buffer aangemaakt met pH 3. Hiervoor wordt 10 ml 

10M ammoniumformaat door middel van mierenzuur op pH 3 gebracht met behulp van de pH 

meter. De pH meter wordt gekalibreerd aan de hand van een driepuntskalibratie door gebruik 

te maken van drie bufferoplossingen met respectievelijk pH 4,66; 6,88 en 9,22. Nadien wordt 

de oplossing aangelengd met milli-Q water tot een eindvolume van 100 ml. 

3M NaCl-oplossing 

Er wordt een 3M NaCl-oplossing aangemaakt. Hiervoor wordt 8,766 g NaCl afgewogen en 

opgelost in 50 ml milli-Q water. 

10 mM fosfaatbuffer pH 7 

Er wordt een 10 mM fosfaatbuffer pH 7 aangemaakt. Hiervoor wordt 0,0368 g NaH2PO4 en 

0,0275 g Na2HPO4 afgewogen en opgelost in 50 ml milli-Q water. 

7,5% w/v sucroseoplossing 

Er wordt een 7,5% w/v sucroseoplossing aangemaakt. Hiervoor wordt 1,5 g sucrose 

afgewogen en opgelost in 20 ml milli-Q water. 
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20% w/v POLYETHYLEENGLYCOL (PEG) 4000-oplossing 

Er wordt een 20% w/v oplossing aangemaakt. Hiervoor wordt 10 g PEG 4000 afgewogen en 

opgelost in 50 ml milli-Q water. 

3.3.2 Mobiele fasen 

0,1% v/v HCOOH oplossing 

Er wordt een 0,1% v/v HCOOH oplossing aangemaakt. Hiervoor wordt 1 ml HCOOH 

aangelengd tot 1 l met milli-Q water. Na aanmaak wordt deze mobiele fase gedurende 10 

minuten gesoniceerd in een ultrasoonbad. 

0,1% v/v HCOOH in acetonitrille oplossing 

Er wordt een 0,1% v/v HCOOH in acetonitrille oplossing aangemaakt. Hiervoor wordt 1 ml 

HCOOH aangelengd tot 1 l met acetonitrille. 

10 mM ammoniumformaat 80% ACN oplossing pH 3 

Er wordt een 10 mM ammoniumformaat 80% ACN oplossing met pH 3 aangemaakt. 

Hiervoor wordt 100 ml van de 100 mM ammoniumformaat buffer met pH 3 en 100 ml milli-

Q water gepipetteerd. Nadien wordt er aan deze oplossing 800 ml ACN toegevoegd. Na 

aanmaak wordt deze mobiele fase gedurende 10 minuten gesoniceerd in een ultrasoonbad. 

10 mM ammoniumformaat 40% ACN oplossing pH 3 

Er wordt een 10 mM ammoniumformaat 40% ACN oplossing met pH 3 aangemaakt. 

Hiervoor wordt 100 ml van de 100 mM ammoniumformaat buffer met pH 3 gepipetteerd. 

Hieraan wordt ook 500 ml milli-Q water en 400 ml ACN toegevoegd. Na aanmaak wordt 

deze mobiele fase gedurende 10 minuten gesoniceerd in een ultrasoonbad. 

3.4 Experimenteel gedeelte 

3.4.1 Analyse van niet-gecertificeerde polypeptiden 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van niet-gecertificeerde polypeptiden. Daarom wordt 

in eerste instantie de aanwezigheid van het API en mogelijke onzuiverheden onderzocht via 
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LC-MS
n
. Voor een positieve identificatie wordt gebruikgemaakt van identificatiepunten (IP), 

waarbij een minimum van vijf IP wordt gehanteerd. Bij het vergelijken met een standaard 

wordt 1 IP toegekend voor het MS precursor ion en 1,5 IP per corresponderend MS/MS 

fragment ion [34]. 

3.4.1.1 Staalvoorbereiding 

Met behulp van de standaardoplossingen van de niet-gecertificeerde polypeptiden waarvan de 

aanmaak wordt beschreven in 3.3.1, wordt voor elk polypeptide vermeld in tabel 1.1 een 200 

µl oplossing aangemaakt met een concentratie van 0,1 mg/ml. Voor leuproreline en insuline 

wordt gebruikgemaakt van de standaardoplossingen van de gecertificeerde polypeptiden. De 

200 µl oplossingen bevatten milli-Q water en 1% mierenzuur. Nadien worden deze 

oplossingen gedurende 15 minuten gecentrifugeerd met een snelheid van 20238 x g. 

Vervolgens wordt ongeveer 180 µl supernatans van elk van deze oplossingen overgebracht in 

vials. Als blanco oplossing wordt milli-Q water met 1% mierenzuur gebruikt.  

3.4.1.2 LC-condities 

Als mobiele fasen worden oplossingen van milli-Q water met 0,1% mierenzuur (A) en ACN 

met 0,1% mierenzuur (B) aangewend bij een elutiesnelheid van 0,3 ml/min. De aanmaak van 

deze mobiele fasen wordt beschreven in 3.3.2. Voor de chromatografische scheiding wordt 

een gradiënt toegepast. Na 1 minuut equilibratie bij 2% B volgt een tweedelige gradiënt die 

allereerst stijgt naar 24% B in 11 minuten en vervolgens in 8 minuten tot 30% B. 

Daaropvolgend wordt na 0,5 minuten 2:98 v/v A/B bereikt, wat 3,5 minuten aanhoudt. Er 

wordt afgesloten met de startcondities die na 1 minuut worden bereikt en gedurende 5 

minuten aanhouden. De seal wash bestaat uit MeOH/H2O (10:90 v/v). Het injectievolume 

bedraagt 1 µl. Chromatografische scheiding vindt plaats door middel van een Acquity UPLC
®

 

CSH
™

 C18 kolom (2,1 x 150 mm, serienummer: 012234035160 06) met een partikeldiameter 

van 1,7 µm (Waters, Milford, MA, USA).  

3.4.1.3 MS-parameters 

De massaspectrometer wordt in de positieve ESI modus (ESI+) geplaatst met een spanning 

over het capillair van 4,5 kV en een ‘end plate’ voltage van 500 V. Het vernevelingsgas heeft 

een druk van 2 bar en het desolvatatiegas heeft een temperatuur van 250 °C en een debiet van 
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10 l/min. Het massaspectrum wordt verworven bij een bereik van 200-1400 m/z waarbij de 

smart parameter setting (SPS) 750 m/z bedraagt. CID wordt uitgevoerd door gebruik te maken 

van heliumgas.  

3.4.2 Nagaan van de invloed van het percentage ACN op de oplosbaarheid van insuline 

Aangezien preliminaire analyses met behulp van HILIC-PDA uitwezen dat humane insuline, 

runder- en varkensinsuline niet of met een lage intensiteit werden gedetecteerd, wordt door 

middel van LC-MS
n
 de oplosbaarheid nagegaan van humane insuline, runder- en 

varkensinsuline bij verschillende concentraties ACN. 

3.4.2.1 Staalvoorbereiding 

Met behulp van de standaardoplossingen van humane insuline, runder- en varkensinsuline 

waarvan de aanmaak wordt beschreven in 3.3.1, worden oplossingen aangemaakt met een 

concentratie van 0,1 mg/ml. De invloed van ACN wordt nagegaan door de hoeveelheid 

hiervan te variëren. Zo worden er van elke soort insuline 200 µl oplossingen aangemaakt die 

60% ACN, 70% ACN, 75% ACN en 80% ACN bevatten. Dit gebeurt steeds in drievoud. 

Verder bevatten de oplossingen milli-Q water en 1% 1M ammoniumformaat buffer met pH 3 

waarvan de aanmaak wordt beschreven in 3.3.1. De oplossingen worden gedurende 15 

minuten gecentrifugeerd met een snelheid van 20238 x g. Vervolgens wordt ongeveer 180 µl 

supernatans van deze oplossingen overgebracht in vials. Verder wordt 1 ml blanco oplossing 

aangemaakt met milli-Q water en 1% mierenzuur. 

3.4.2.2 LC-condities 

Er wordt gebruikgemaakt van dezelfde mobiele fasen, kolom en seal wash als in 3.4.1.2. De 

gebruikte gradiënt omvat een elutiesnelheid van 0,35 ml/min bij 98:2 v/v A/B gedurende 1,8 

minuten gevolgd door een lineaire stijging tot 24% B tot minuut 2, een stijging tot 27% B tot 

minuut 11,5 en 80% B tot minuut 13 wat 2 minuten aanhoudt. Op minuut 16 wordt 1:99 v/v 

A/B bereikt, wat 1 minuut aanhoudt. Er wordt afgesloten met 98:2 v/v A/B dat na 0,1 minuut 

wordt bereikt en gedurende 2,9 minuten wordt aangehouden. Een volume van 2 µl wordt 

geïnjecteerd op de kolom. 
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3.4.2.3 MS-parameters 

De MS-parameters zijn identiek aan 3.4.1.3, met uitzondering van het massaspectrum dat 

verworven wordt bij een bereik van 500-1500 m/z en de SPS die wordt ingesteld op 1050 m/z.  

3.4.3 Studie performantie HILIC-kolommen met behulp van vervalste polypeptiden 

In deze kolomstudie worden de polypeptiden beschreven in tabel 1.1 geanalyseerd. Dit 

gebeurt aan de hand van 5 kolommen met verschillende soorten stationaire fases namelijk de 

BEH Amide, BEH HILIC, CORTECS, ZIC-HILIC en ZIC-cHILIC kolom, waarvan de 

specificaties worden vermeld in tabel 3.2. De keuze van de kolommen vond plaats om op deze 

manier een variatie te verkrijgen van de belangrijkste scheidingsmechanismen bij HILIC 

namelijk waterstofbrugvorming, elektrostatische krachten en distributie tussen de organische 

stof in de mobiele fase en de waterlaag rondom de stationaire fase. De vijf kolommen worden 

getest voor verschillende chromatografische parameters (resolutie en symmetriefactor) bij drie 

temperaturen (30°C, 40°C, 50°C) en vier elutiesnelheden (0,2 ml/min, 0,3 ml/min, 0,4 

ml/min, 0,5 ml/min). De BEH HILIC kolom en de CORTECS kolom zijn gelimiteerd tot 

40°C. Er wordt gekozen voor een gradiënt die varieert van 80% ACN naar 40% ACN. Hierbij 

wordt gelet op de oplosbaarheid van de meeste polypeptiden en de aanbevolen 

minimumhoeveelheid ACN bij de gebruikte kolommen. Als buffer wordt gekozen voor 10 

mM ammoniumformaat pH 3 vermits deze ook toepasbaar is bij MS-analyse. 

Tabel 3.2: Specificaties van de gebruikte kolommen 

Naam kolom Partikelgrootte 

(µm) 

Lengte 

(mm) 

Interne 

diameter 

(mm) 

Poriegrootte 

(Å) 

Stationaire fase 

CORTECS 

UPLC HILIC  

1,6 100 2,1 90 Silica 

ZIC
®
-HILIC 3,5 100 2,1 100 Sulfoalkylbetaine 

(zwitterion) 

ZIC
®
-cHILIC 3 100 2,1 100 Fosforylcholine 

(zwitterion) 

BEH HILIC 1,7 100 2,1 130 Gemodificeerde 

Silica 

BEH Amide 1,7 100 2,1 130 Amide  
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De leverancier en serienummer van de gebruikte kolommen worden weergegeven in bijlage 

(tabel 8.5). 

3.4.3.1 Staalvoorbereiding 

Aan de hand van de standaardoplossingen voor niet-gecertificeerde polypeptiden waarvan de 

aanmaak wordt beschreven in 3.3.1, wordt voor elk polypeptide beschreven in tabel 1.1 een 

200 µl oplossing met een concentratie van 0,3 mg/ml aangemaakt. Voor insuline en 

leuproreline wordt gebruikgemaakt van de standaardoplossingen van gecertificeerde 

polypeptiden. De 200 µl oplossingen bevatten verder 80% ACN, milli-Q water en 1% 1M 

ammoniumformaat buffer met pH 3 waarvan de aanmaak wordt beschreven in 3.3.1. Deze 

oplossingen worden gedurende 15 minuten gecentrifugeerd met een snelheid van 20238 x g. 

Vervolgens wordt 180 µl supernatans van deze oplossingen overgebracht in vials. Als blanco 

wordt gebruikgemaakt van ACN.  

Bij de CORTECS kolom wordt bij de elutiesnelheden 0,2 ml/min en 0,3 ml/min 

gebruikgemaakt van een niet-gecertificeerd staal van oxytocine. Aangezien hierbij een 

gespleten piekvorm wordt bekomen, wordt voor 0,4 ml/min en 0,5 ml/min een Chemical 

Reference Substance (CRS) gebruikt. Ook voor de ZIC-HILIC en ZIC-cHILIC kolommen 

wordt voor oxytocine een CRS gebruikt.  

3.4.3.2 UPLC-PDA condities 

Het UV-spectrum wordt opgenomen tussen 190 en 400 nm met als detectiegolflengte 214 nm. 

Voor mobiele fase A en mobiele fase B worden respectievelijk een 80:20 v/v ACN/H2O 

mengsel en een 40:60 v/v ACN/H2O mengsel aangemaakt. De aanmaak van deze mobiele 

fasen wordt beschreven in 3.3.2. Voor de chromatografische scheiding wordt een gradiënt 

toegepast. De kolom wordt geëquilibreerd gedurende 2 minuten met 100:0 v/v A/B, gevolgd 

door een stijging gedurende 10 minuten tot 0:100 v/v A/B, wat 3 minuten aanhoudt. Na 0,5 

minuten wordt opnieuw 100:0 v/v A/B bereikt, wat 6,5 minuten aanhoudt. Er wordt 

gebruikgemaakt van weak wash (ACN/H2O 80:20 v/v), strong wash (ACN/H2O 40:60 v/v) en 

seal wash (MeOH/H2O 10:90 v/v). Het injectievolume bedraagt 5 µl. 
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3.4.3.3 Parameters 

De chromatografische respons parameters die gevolgd worden zijn de resolutie (RS) en de 

symmetriefactor (AS). De RS tussen de pieken van twee componenten wordt berekend met 

volgende formule, overeenkomstig met de Europese Farmacopee (Ph. Eur.) [93]: 

RS= 
1,18 (tR2−tR1)

wh1+ wh2
              (3.1) 

Waarin: tR1 en tR2: retentietijden of afstanden langs de basislijn vanaf het punt van injectie tot   

 het maximum van de piek (minuten) 

wh1 en wh2: de breedte van de piek op 50% hoogte (minuten) 

 

De AS van een piek wordt berekend aan de hand van volgende formule uit de Ph. Eur.: 

AS = 
w0,05

2d
             (3.2) 

Waarin: w0,05: de breedte van de piek op 5% hoogte (minuten) 

d: de afstand tussen de loodrechte van de maximale respons en het stijgende 

gedeelte van de piek op 5% hoogte (minuten) 

Per kolom worden de resolutie en de symmetriefactor berekend voor de verschillende 

peptiden aan de hand van formules 3.1 en 3.2. De invloed van de elutiesnelheid en de 

temperatuur op de resolutie en de symmetriefactor wordt nagegaan door gebruik te maken van 

de regressie methode in Microsoft Excel
®
. Voor het uitvoeren van een variantie analyse 

(ANOVA) wordt per kolom de minst gunstige resolutie en symmetriefactor gekozen bij elke 

elutiesnelheid en temperatuur. Aangezien de bekomen symmetriefactor voor elk polypeptide 

bij elke kolom steeds groter is dan 1, wordt met kritische symmetriefactor een 

symmetriefactor bedoeld die het meeste afwijkt van 1. Om aan te tonen of de temperatuur 

en/of de elutiesnelheid al dan niet een significante invloed hebben, wordt de P-waarde 

bepaald. Wanneer deze waarde kleiner is dan 0,05 mag de factor als significant worden 

beschouwd. 

Voor het kiezen van de optimale temperatuur en elutiesnelheid voor de RS en de AS wordt 

onder andere gebruikgemaakt van respons oppervlakken. Hierna wordt het optimum 

vergeleken tussen de verschillende kolommen om zo de selectie van de meest performante 
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kolom uit te voeren. Voor de aanmaak van de respons oppervlakken wordt normalisatie 

uitgevoerd waarbij de kolommen, elutiesnelheden en temperaturen worden omgezet in de 

corresponderende coördinaten, weergegeven in tabel 3.3.  

Tabel 3.3: Kolom, elutiesnelheid en temperatuur met hun bijhorende coördinaten 

Kolom Coördinaat Elutie- 

snelheid (ml/min) 

Coördinaat  Temperatuur 

(°C) 

Coördinaat 

BEH HILIC  -1 0,2 -1 30 -1 

BEH Amide -0,5 0,3 -0,5 40 0 

CORTECS 0 0,4 0,5 50 1 

ZIC-HILIC 0,5 0,5 1   

ZIC-cHILIC 1     

 

De respons oppervlakken worden aangemaakt aan de hand van MATLAB
®
,
 
waarbij volgende 

vergelijking wordt gebruikt:  

z = a + b * x + c * y             (3.3) 

  

Waarin: z = geschatte waarde van een chromatografische parameter 

a = intercept 

b = gewicht van een chromatografische parameter 

x = coördinaten voor een chromatografische parameter 

c = gewicht van een chromatografische parameter 

y = coördinaten voor een chromatografische parameter 

3.4.3.4 Kwaliteitscontrole 

Alvorens wordt aangevangen met de kolomstudie, wordt er bij elke kolom initieel een 

kolomperformantietest uitgevoerd. Voor deze test worden drie polypeptiden met een 

verschillend elutieprofiel gebruikt namelijk CJC1295, epitalon en ipamoreline. Dit gebeurt 

steeds bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min. Hierdoor wordt meer informatie verkregen over 

het gedrag van de kolom en of de post-equilibratie volstaat. Alvorens de polypeptiden in tabel 

1.1 worden geanalyseerd, wordt een system suitability test uitgevoerd. Hierbij wordt het 
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polypeptide CJC1295 drie keer geïnjecteerd waarbij de retentietijd wordt vergeleken. Tussen 

de injecties van de polypeptiden wordt steeds een blanco ACN staal geplaatst. Als negatieve 

controle wordt gebruikgemaakt van een staal van het solvent. 

3.4.4 Optimalisatie condities ZIC-HILIC kolom 

Voor de optimalisatie van de ZIC-HILIC kolom wordt gebruikgemaakt van dezelfde condities 

als in 3.4.3.2. Eerst wordt de invloed van ACN nagegaan op de detectie van humane insuline, 

runder- en varkensinsuline. Aangezien er bij het nagaan van de invloed van het percentage 

ACN op de oplosbaarheid van insuline via LC-MS gebruikgemaakt werd van verschillende 

concentraties ACN die in een verschillende ionisatie resulteerden, kon geen duidelijk besluit 

worden getrokken omtrent de oplosbaarheid. Daarom wordt de invloed van ACN nagegaan op 

de detectie van humane insuline, runder- en varkensinsuline aan de hand van HILIC-PDA. 

Aangezien geen duidelijk besluit kon worden genomen voor het humane insuline, werden 

hierna drie onafhankelijke oplossingen van dit polypeptide aangemaakt. In een tweede stap 

wordt de scheiding nagegaan van alle polypeptiden beschreven in tabel 1.1 met uitzondering 

van insuline en AOD9604 bij een temperatuur van 55°C, 60°C, 65°C en 70°C. Hierna wordt 

de selectiviteit onderzocht door het testen van oxytocine, GHRP-2, leuproreline en melanotan 

II in verschillende matrices die vaak terug te vinden zijn bij injecteerbare polypeptiden. Ook 

bij de peptiden epitalon, sermoreline, CJC 1295, GHRP-6, AOD9604 en ipamoreline wordt 

het matrixeffect nagegaan bij de meest complexe matrix. Nadien vindt er ook een aanpassing 

van de gradiënt plaats. 

3.4.4.1 Nagaan van de invloed van ACN bij de staalvoorbereiding 

Voor humane insuline, runder- en varkensinsuline, oxytocine en GHRP-2 wordt de invloed 

van verschillende concentraties ACN nagegaan bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min en een 

temperatuur van 50°C. Hiervoor worden oplossingen aangemaakt zoals in 3.4.3.1 waarbij de 

concentratie ACN 60%, 70%, 75% en 80% bedraagt. Uit deze oplossingen wordt drie keer 

geïnjecteerd. Zowel de piekvorm, de retentie als de respons worden nagegaan bij al deze 

oplossingen. Aangezien er grote verschillen waren in de respons van humane insuline tussen 

60%, 70% en 75% ACN, werd besloten om dit polypeptide in triplo aan te maken.  
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3.4.4.2 Nagaan van de invloed van de kolomtemperatuur 

De scheiding van de polypeptiden wordt nagegaan bij verschillende kolomtemperaturen 

namelijk 55°C, 60°C, 65°C en 70°C bij elutiesnelheden van 0,2 en 0,3 ml/min. Hiervoor 

worden oplossingen aangemaakt van de polypeptiden beschreven in tabel 1.1 met 

uitzondering van humane insuline, runder- en varkensinsuline. De oplossingen worden 

aangemaakt zoals in 3.4.3.1. Voor AOD9604 wordt gebruikgemaakt van de gecertificeerde 

standaardoplossing. Bij het niet-gecertificeerde staal van AOD9604 was er immers geen 

detectie mogelijk bij 214 nm. 

3.4.4.3 Bepalen van de selectiviteit 

Voor het bepalen van de selectiviteit worden vier verschillende matrices getest bij 

elutiesnelheden van 0,2 en 0,3 ml/min en een temperatuur van 50°C. Er wordt, net zoals in 

3.4.3.1, steeds een 200 µl oplossing aangemaakt die 80% ACN, 1% 1M ammoniumformaat 

buffer pH 3 en milli-Q water bevat. De oplossingen bezitten een concentratie van 0,3 mg/ml 

waarbij er wordt gebruikgemaakt van de standaardoplossingen van de gecertificeerde 

polypeptiden. Aangezien de aangemaakte oplossingen 80% ACN bevatten, wordt de matrix 

gesimuleerd op de 20% waterige fase. Deze oplossingen worden gedurende 15 minuten 

gecentrifugeerd met een snelheid van 20238 x g. Vervolgens wordt 180 µl supernatans van 

deze oplossingen overgebracht in vials. 

De vier matrices worden getest op oxytocine, GHRP-2, leuproreline en melanotan II. De 

eerste matrix die wordt getest bevat 1,5 µl 3M NaCl. Hierna wordt de tweede matrix getest 

die 3 µl 10 mM fosfaatbuffer pH 7 en 2 µl 7,5% w/v sucrose bevat terwijl de derde matrix 

identiek is aan de tweede matrix met hieraan nog 1,5 µl 3M NaCl toegevoegd. De vierde 

matrix die wordt getest bevat 3 µl 10 mM fosfaatbuffer pH 7; 1,5 µl 3M NaCl; 1,5 µl 20% 

w/v PEG 4000 en 2 µl 7,5% w/v sucrose. 

Na het testen van deze vier polypeptiden in verschillende matrices, worden ter controle ook de 

later eluerende polypeptiden namelijk epitalon, sermoreline, CJC1295, GHRP-6, AOD9604 

en ipamoreline getest bij de vierde en dus de meest complexe matrix.  
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3.4.4.4 Aanpassen van de gradiënt 

De gradiënt wordt aangepast tussen minuut 3,5 en 6,5 door deze 2 minuten (gradiënt 1), 5 

minuten (gradiënt 2) en 10 minuten (gradiënt 3) langer te maken (zie figuur 3.1). Dit gebeurt 

bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min en een temperatuur van 50°C met als doel de resolutie 

tussen GHRP-2 - leuproreline en leuproreline - melanotan II te verbeteren. Hiervoor worden 

200 µl oplossingen aangemaakt die 80% ACN, 1% 1M ammoniumformaat buffer pH 3 en 

milli-Q water bevatten. De oplossingen bezitten een concentratie van 0,3 mg/ml waarbij er 

wordt gebruikgemaakt van de standaardoplossingen van de gecertificeerde polypeptiden 

waarvan de aanmaak wordt beschreven in 3.3.1. 

 

Figuur 3.1: Aangepaste gradiënt in de kolomstudie 

3.4.4.5 UPLC-PDA condities 

Deze condities zijn identiek aan 3.4.3.2. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Analyse van niet-gecertificeerde polypeptiden  

Uit de LC-MS
n
 analyse bleek dat elke onderzochte vial wel degelijk het correcte API bevatte. 

Voor de peptiden epitalon, GHRP-2, GHRP-6, melanotan II, oxytocine en ipamoreline (zie 

bijlage tabel 8.6) werd bijna de volledige sequentie teruggevonden met behulp van het 

programma BioTools. Het bekomen MS
2
 spectrum van ipamoreline bevindt zich in bijlage 

(zie figuur 8.1). De grotere polypeptiden konden geïdentificeerd worden met meer dan 5 IP. 

De hiervoor gebruikte gegevens worden weergegeven in tabel 4.1.  

Tabel 4.1: Resultaten analyse niet-gecertificeerde polypeptiden via LC-MS
n
 

Polypeptide Retentietijd van een 

standaard (min) 

Retentietijd van niet-

gecertificeerde stalen (min) 

Precursor ion Lading 

AOD9604 10,4 10,2 605,5 3+ 

CJC1295  16,2 16,0 674,4 5+ 

Epitalon 1,2 1,2 391,1 1+ 

GHRP-2 13,2 12,8 409,6 2+ 

GHRP-6 8,7 8,4 473,1 2+ 

Ipamoreline 6,3 6,0 356,6 2+ 

Melanotan II 12,5 12,1 512,7 2+ 

Oxytocine 10,4 10,1 504,2 2+ 

Sermoreline 15 14,8 672,5 5+ 

 

Bij AOD9604 was het API echter in een lage hoeveelheid aanwezig. Ook waren er bij dit 

peptide relatief grote hoeveelheden onzuiverheden terug te vinden namelijk de gereduceerde 

vorm van het API en een API-gerelateerde onzuiverheid, weergegeven in figuur 4.1. De 

gereduceerde vorm van het API werd waargenomen met een verschil in massa van 2 Da ten 

opzichte van het API. Bij de overige onderzochte polypeptiden werden geen grote 

hoeveelheden onzuiverheden en/of degradatieproducten teruggevonden die kunnen 

interfereren met de UV-detectie tijdens de kolomstudie. Met uitzondering van mannitol dat 

aanwezig was als matrix bij AOD9604, epitalon, ipamoreline en oxytocine werden er geen 

andere chemische additieven of onzuiverheden teruggevonden. 
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Figuur 4.1: Chromatogram van AOD9604 via LC-MS
n
 

4.2 Nagaan van de invloed van het percentage ACN op de oplosbaarheid van 

insuline 

Uit de gemiddelde oppervlakte met de bijhorende standaarddeviatie (SD) en relatieve 

standaarddeviatie (RSD), weergegeven in tabel 4.2, kon worden besloten dat de laagste 

oplosbaarheid werd verkregen bij 80% ACN voor runder- en varkensinsuline. Voor humaan 

insuline kon geen significant verschil met betrekking tot de oplosbaarheid worden vastgesteld 

bij de verschillende concentraties ACN. Dit kan worden verklaard door de verschillende 

concentraties ACN die in een verschillende ionisatie resulteerden. Op basis van de bekomen 

data en eerder uitgevoerde preliminaire analyses met HILIC-PDA werd besloten om insuline 

niet te gebruiken in de kolomstudie. 

Tabel 4.2: Resultaten oplosbaarheid insuline via LC-MS
n
 

Runderinsuline Hoeveelheid ACN (%) Gemiddelde oppervlakte ± SD RSD (%) 

 60 (4,36 ± 0,05) * 10
9 
 1,16 

 70 (5,0 ± 0,5) * 10
9
 9,70 

 75 (5,2 ± 0,2) * 10
9
 3,50 

 80 (1,3 ± 0,2) * 10
9 
 18,5 
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Vervolg tabel 4.2: Resultaten oplosbaarheid insuline via LC-MS
n
 

Varkensinsuline Hoeveelheid ACN (%) Gemiddelde oppervlakte ± SD RSD (%) 

 60 (4,6 ± 0,2) * 10
9 
 3,49 

 70 (5,1 ± 0,5) * 10
9 
 9,91 

 75 (4,9 ± 0,1) * 10
9 
 2,33 

 80 (1,3 ± 0,1) * 10
9 
 9,20 

Humaan insuline Hoeveelheid ACN (%) Gemiddelde oppervlakte ± SD RSD (%) 

 60 (4,3 ± 0,8) * 10
9 
 18,9 

 70 (3,94 ± 0,02) * 10
9 
 0,618 

 75 (4,3 ± 0,3) * 10
9 
 6,26 

 80 (3,6 ± 0,3) * 10
9  

9,58 

 

4.3 Studie performantie HILIC-kolommen met behulp van vervalste polypeptiden 

Insuline werd niet gebruikt in de kolomstudie door de slechte oplosbaarheid in een 80% ACN 

oplossing. AOD9604 werd niet altijd gedetecteerd bij de verschillende kolommen aangezien 

het API in een te lage hoeveelheid aanwezig was. Hierdoor werd ook met dit polypeptide 

geen rekening gehouden tijdens de kolomstudie. 

4.3.1 BEH HILIC Amide kolom 

De waarden voor de resolutie en symmetriefactor die gebruikt werden in de ANOVA test 

worden weergegeven in tabel 4.3. De meervoudige correlatiecoëfficiënt bedroeg hierbij 

0,5562 voor de resolutie en 0,5977 voor de symmetriefactor. De elutiesnelheid oefende geen 

significante invloed uit op de resolutie (P = 0,1009) en de symmetriefactor (P = 0,1162). Ook 

de temperatuur had geen significante invloed op de resolutie (P = 0,4266) en de 

symmetriefactor (P = 0,1930). De kritische resolutie werd bij een temperatuur van 30°C 

steeds bepaald door het peptidenpaar melanotan II – leuproreline. Bij een stijgende 

elutiesnelheid werd ook een stijgende resolutie waargenomen voor dit peptidenpaar. De 

peptidenparen leuproreline – oxytocine en melanotan II – oxytocine zijn vaak bepalend voor 

de kritische RS. Deze variatie in verschillende kritische peptidenparen met telkens dezelfde 

peptiden kan verklaard worden door het dicht bij elkaar elueren van melanotan II, leuproreline 
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en oxytocine. Ipamoreline en CJC1295 vertoonden tailing en waren daarom vaak bepalend 

voor de kritische symmetriefactor. 

 

Tabel 4.3: Minst gunstige waarden van RS en AS bij de BEH HILIC Amide kolom  

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Temperatuur 

(°C) 

Kritische RS Bepalende 

polypeptiden RS 

Kritische 

AS 

Bepalende 

polypeptiden AS 

0,2 30 0,07 Mela - Leu 1,634 CJC1295 

0,2 40 0,04 Mela - Oxy 1,714 CJC1295 

0,2 50 0,23 Leu - Oxy 1,768 Ipa 

0,3 30 0,21 Mela - Leu 1,782 Ipa 

0,3 40 0,11 Mela - Oxy 1,843 CJC1295 

0,3 50 0,24 Leu - Oxy 2,060 CJC1295 

0,4 30 0,28 Mela - Leu 

Mela - Oxy 

1,849 Ipa 

0,4 40 0,13 Leu - Oxy 1,776 Sermo 

0,4 50 0,05 Oxy - GHRP-2 2,879 Ipa 

0,5 30 0,28 Mela - Leu 2,054 CJC1295 

0,5 40 0,32 Leu - Oxy 1,938 Ipa 

0,5 50 0,20 Leu - Oxy 1,702 GHRP-6 

 

Bij de BEH HILIC Amide kolom kon uit het respons oppervlak, weergegeven in figuur 4.2, 

worden besloten dat een maximale kritische resolutie werd bekomen bij een elutiesnelheid 

van 0,5 ml/min en een temperatuur van 30°C. Bij visuele inspectie van de chromatogrammen 

was er een maximale kritische resolutie bij een temperatuur van 40°C voor het peptidenpaar 

leuproreline – oxytocine. Het chromatogram bij 0,5 ml/min en 30°C wordt vermeld in bijlage 

(figuur 8.2). Op basis van het respons oppervlak en het chromatogram werd de meest 

optimale kritische symmetriefactor bekomen bij 0,2 ml/min en 30°C.  
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Figuur 4.2: Respons oppervlakken bij de BEH HILIC Amide kolom 

Vanaf 0,2 ml/min elueerden GHRP-2, leuproreline, melanotan II en oxytocine alvorens de 

start van de gradiënt (3,26 minuten). Dit was ook van toepassing op GHRP-6 vanaf een 

elutiesnelheid van 0,3 ml/min. De start van de gradiënt vond bij deze elutiesnelheid plaats bij 

2,85 minuten. Epitalon elueerde als laatste bij 0,2 ml/min en 30°C terwijl dit sermoreline was 

voor de overige geteste elutiesnelheden en temperaturen. De elutiesnelheid en temperatuur 

oefenden weinig invloed uit op de scheiding tussen GHRP-6, ipamoreline en CJC1295. 

4.3.2 BEH HILIC kolom 

De gebruikte gegevens voor de ANOVA test worden weergegeven in tabel 4.4. Hieruit werd 

duidelijk dat de temperatuur een significante invloed uitoefende op de resolutie (P = 0,0430) 

maar niet op de symmetriefactor (P = 0,9634). De elutiesnelheid oefende geen significante 

maar wel een minimale invloed uit op de resolutie (P = 0,0961). Op de symmetriefactor 

oefende de elutiesnelheid geen significante invloed uit (P = 0,1932). De meervoudige 

correlatiecoëfficiënt voor de resolutie en symmetriefactor bedroeg respectievelijk 0,8343 en 

0,5580. De bepalende polypeptiden voor de resolutie waren voornamelijk melanotan II, 

leuproreline en GHRP-6. De kritische resolutie werd bij een temperatuur van 40°C steeds 

bepaald door het peptidenpaar melanotan II – GHRP-6. Naarmate de elutiesnelheid steeg, 

daalde de resolutie voor dit peptidenpaar. De kritische symmetriefactor werd bij hogere 

elutiesnelheden bepaald door GHRP-6 terwijl dit bij 0,2 ml/min door ipamoreline was. De 

piekvorm voor ipamoreline werd namelijk beter vanaf een elutiesnelheid van 0,3 ml/min.  
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Tabel 4.4: Minst gunstige waarden van RS en AS bij de BEH HILIC kolom  

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Temperatuur 

(°C) 

Kritische RS Bepalende 

polypeptiden RS 

Kritische 

AS 

Bepalende 

polypeptiden AS 

0,2 30 0,01 Mela - Leu 3,210 Ipa 

0,2 40 0,15 Mela - GHRP-6 2,845 Ipa 

0,3 30 0,01 Mela - Leu 2,163 GHRP-6 

0,3 40 0,07 Mela - GHRP-6 2,904 GHRP-6 

0,4 30 0,00 Epi - GHRP-6 3,586 GHRP-6 

0,4 40 0,04 Mela - GHRP-6 2,990 GHRP-6 

0,5 30 0,01 Mela - Leu 3,311 GHRP-6 

0,5 40 0,02 Mela - GHRP-6 3,471 GHRP-6 

 

 

Figuur 4.3: Respons oppervlakken bij de BEH HILIC kolom 

Volgens het respons oppervlak werd voor de BEH HILIC kolom een maximale kritische 

resolutie bereikt bij een temperatuur van 40 °C en een elutiesnelheid van 0,2 ml/min (zie 

figuur 4.3). Dit kon ook worden besloten uit het chromatogram (zie bijlage figuur 8.3). Uit het 

respons oppervlak werd vastgesteld dat de kritische symmetriefactor minimaal was bij een 

elutiesnelheid van 0,2 ml/min, met weinig tot geen invloed van de temperatuur terwijl bij 

inspectie van de chromatogrammen de meest optimale symmetriefactor bekomen werd voor 

GHRP-6 bij 0,3 ml/min en 30°C. 

GHRP-2 en oxytocine elueerden vanaf 0,2 ml/min voor de start van de gradiënt (3,44 

minuten). Vanaf een elutiesnelheid van 0,4 ml/min elueerden leuproreline, melanotan II, 
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epitalon en GHRP-6 alvorens de start van de gradiënt (2,73 minuten). Als laatste polypeptide 

elueerde sermoreline bij alle geteste elutiesnelheden en temperaturen.  

4.3.3 CORTECS kolom 

Bij de CORTECS kolom oefenden zowel de temperatuur (P = 7,037 * 10
-5

) als de 

elutiesnelheid (P = 2,882 * 10
-3

) een significante invloed uit op de resolutie. Op de 

symmetriefactor oefende de temperatuur (P = 0,3979) alsook de elutiesnelheid (P = 0,7342) 

geen significante invloed uit. De meervoudige correlatiecoëfficient voor de resolutie en 

symmetriefactor bedroeg respectievelijk 0,9859 en 0,4053. De hiervoor gebruikte gegevens 

worden weergegeven in tabel 4.5. Melanotan II en leuproreline waren, met uitzondering van 

de elutiesnelheid bij 0,4 ml/min en 40°C, vaak de bepalende peptiden voor de kritische 

resolutie. De hoge meervoudige correlatiecoëfficient duidt dus op een verband tussen de 

resolutie en de elutiesnelheid en temperatuur voor voornamelijk dit peptidenpaar. De 

significante invloed van de temperatuur en de elutiesnelheid kon duidelijk worden 

waargenomen in tabel 4.5. Zo steeg de resolutie tussen melanotan II en leuproreline naarmate 

de elutiesnelheid en de temperatuur werd verhoogd.  

Tabel 4.5: Minst gunstige waarden van RS en AS bij de CORTECS kolom  

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Temperatuur 

(°C) 

Kritische RS Bepalende 

polypeptiden RS 

Kritische AS Bepalende 

polypeptiden AS 

0,2 30 0,07 Mela - Leu 3,129 GHRP-6 

0,2 40 0,61 Mela - Leu 4,031 Ipa 

0,3 30 0,15 Mela - Leu 4,836 GHRP-6 

0,3 40 0,81 Mela - Leu 3,897 GHRP-6 

0,4 30 0,27 Mela - Leu 6,840 Ipa 

0,4 40 1,01 GHRP-6 - Epi 2,825 Ipa 

0,5 30 0,32 Mela - Leu 2,707 GHRP-2 

0,5 40 1,21 Mela - Leu 2,759 Mela 

 

 

Uit het respons oppervlak (zie figuur 4.4) als uit het chromatogram (zie bijlage figuur 8.4) 

werd de hoogste kritische resolutie bekomen bij een temperatuur van 40°C en een 

elutiesnelheid van 0,5 ml/min. De kritische symmetriefactor was volgens het respons 
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oppervlak minimaal bij een elutiesnelheid van 0,5 ml/min en een temperatuur van 40°C. Uit 

het chromatogram werd de meest optimale kritische symmetriefactor bereikt bij een 

elutiesnelheid van 0,5 ml/min en een temperatuur van 30°C. 

 

Figuur 4.4: Respons oppervlakken bij de CORTECS kolom 

Oxytocine is het eerste polypeptide dat elueerde bij de geteste temperaturen en 

elutiesnelheden. De piekvorm van oxytocine was gesplitst bij 0,2 ml/min en 0,3 ml/min 

wanneer gebruik werd gemaakt van een niet-gecertificeerd staal. Vanaf 0,2 ml/min elueerde 

dit peptide alvorens de start van de gradiënt (3,15 minuten). GHRP-2 elueerde alvorens de 

gradiënt was gestart (2,77 minuten) vanaf een elutiesnelheid van 0,3 ml/min en leuproreline 

vanaf 0,5 ml/min en 40°C. Hier startte de gradiënt vanaf 2,468 minuten. Sermoreline was het 

polypeptide dat steeds als laatste elueerde.  

Naarmate de elutiesnelheid werd verhoogd, werd een slechte piekvorm bekomen voor GHRP-

6. Zo werd GHRP-6 vanaf een elutiesnelheid van 0,4 ml/min waargenomen met een lagere 

intensiteit en een bredere vorm ten opzichte van elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 

ml/min. Ipamoreline vertoonde bij een elutiesnelheid van 0,4 ml/min een brede piekvorm 

waarbij tailing kon worden waargenomen. Bij een elutiesnelheid van 0,5 ml/min vertoonden 

ipamoreline, melanotan II en GHRP-2 tailing. 

4.3.4 ZIC-HILIC kolom 

De gebruikte gegevens voor de ANOVA test bij de ZIC-HILIC kolom worden weergegeven 

in tabel 4.6. De temperatuur had een significante invloed op de resolutie (P = 7,880 * 10
-3

) 

maar niet op de symmetriefactor (P = 0,2263) terwijl de elutiesnelheid significante invloed 
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uitoefende op de symmetriefactor (P = 4,161 * 10
-2

) maar niet op de resolutie (P = 0,9242). 

De meervoudige correlatiecoëfficiënt voor de symmetriefactor en resolutie bedroeg 

respectievelijk 0,6698 en 0,7499. Uit tabel 4.6 kon worden afgeleid dat de hoogste kritische 

resoluties bekomen werden bij elutiesnelheden van 0,5 ml/min, 0,3 ml/min en 0,2 ml/min bij 

een temperatuur van 50°C voor het peptidenpaar melanotan II – leuproreline. De 

chromatogrammen bij 0,2 ml/min en 0,3 ml/min en 50°C worden vermeld in bijlage (figuur 

8.5 en 8.6). 

Tabel 4.6: Minst gunstige waarden van RS en AS bij de ZIC-HILIC kolom  

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Temperatuur 

(°C) 

Kritische RS Bepalende 

polypeptiden RS 

Kritische AS Bepalende 

polypeptiden AS 

0,2 30 0,03 Mela - Leu 1,673 GHRP-2 

0,2 40 0,55 Mela - Leu 1,730 Ipa 

0,2 50 1,12 Mela - Leu 1,771 CJC1295 

0,3 30 0,04 Mela - Leu 1,576 GHRP-2 

0,3 40 0,67 Mela - Leu 1,790 GHRP-6 

0,3 50 1,37 Mela - Leu 1,874 GHRP-6 

0,4 30 0,49 Mela - Leu 1,598 Ipa 

0,4 40 0,68 GHRP-2 - Leu 1,664 Leu 

0,4 50 0,19 GHRP-2 - Leu 1,567 Ipa 

0,5 30 0,1 Mela - Leu 1,670 Ipa 

0,5 40 0,66 Mela - Leu 1,444 Ipa 

0,5 50 1,21 Mela - Leu 1,651 Ipa 

 

Uit het respons oppervlak voor de ZIC-HILIC kolom, weergegeven in figuur 4.5, kon worden 

besloten dat een maximale kritische resolutie werd bekomen bij een temperatuur van 50 °C 

met weinig tot geen invloed van de elutiesnelheid. Volgens het respons oppervlak werd de 

meest optimale kritische symmetriefactor bekomen bij een elutiesnelheid van 0,5 ml/min en 

een temperatuur van 30°C terwijl dit uit het chromatogram bij een elutiesnelheid van 0,5 

ml/min en een temperatuur van 40°C was.  
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Figuur 4.5: Respons oppervlakken bij de ZIC-HILIC kolom 

Oxytocine elueerde bij 0,2 ml/min voor de start van de gradiënt (3,44 minuten). GHRP-2 

elueerde voor de start van de gradiënt bij 0,2 ml/min en 30°C en vanaf 0,3 ml/min bij de 

geteste temperaturen. De gradiënt begon bij 0,3 ml/min vanaf minuut 2,96. Ook leuproreline 

en melanotan II elueerden alvorens de start van de gradiënt vanaf een elutiesnelheid van 0,4 

ml/min (2,73 minuten). Als laatste polypeptide elueerde sermoreline bij de geteste 

elutiesnelheden en temperaturen.  

4.3.5 ZIC-cHILIC kolom 

De minst gunstige waarden van RS en AS bij de ZIC-cHILIC kolom die werden gebruikt voor 

de ANOVA test worden weergegeven in tabel 4.7. Uit deze test bleek dat de meervoudige 

correlatiecoëfficiënt voor de resolutie en symmetriefactor respectievelijk 0,8220 en 0,2063 

bedroeg. De temperatuur oefende op de resolutie een significante invloed uit (P = 2,381 * 10
-

3
), wat niet van toepassing was op de symmetriefactor (P = 0,6276). De elutiesnelheid oefende 

zowel op de resolutie (P = 0,2864) als op de symmetriefactor (P = 0,7097) geen significante 

invloed uit. Bij elke elutiesnelheid en een temperatuur van 50°C waren de bepalende 

polypeptiden voor de resolutie oxytocine en leuproreline terwijl dit bij 30°C en 40°C steeds 

melanotan II en leuproreline waren. Een verhoging van de temperatuur zorgde dus voor een 

verminderde scheiding tussen oxytocine en leuproreline en een betere scheiding tussen 

melanotan II en leuproreline. Ook was er bij een temperatuur van 30°C steeds een betere 

scheiding van melanotan II en leuproreline ten opzichte van 40°C. 

 



41 

 

Tabel 4.7: Minst gunstige waarden van RS en AS bij de ZIC-cHILIC kolom  

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Temperatuur 

(°C) 

Kritische RS Bepalende 

polypeptiden RS 

Kritische AS Bepalende 

polypeptiden AS 

0,2 30 0,60 Mela - Leu 1,155 GHRP-2 

0,2 40 0,12 Mela - Leu 1,202 CJC1295 

0,2 50 0,13 Oxy - Leu 1,394 GHRP-6 

0,3 30 0,53 Mela - Leu 1,284 GHRP-2 

0,3 40 0,07 Mela - Leu 1,435 GHRP-6 

0,3 50 0,13 Oxy - Leu 1,376 GHRP-2 

0,4 30 0,40 Mela - Leu 1,192 Mela 

0,4 40 0,12 Mela - Leu 1,306 CJC1295 

0,4 50 0,10 Oxy - Leu 1,142 Leu 

0,5 30 0,33 Mela - Leu 1,316 GHRP-2 

0,5 40 0,10 Mela - Leu 1,354 GHRP-6 

0,5 50 0,11 Oxy - Leu 1,193 GHRP-6 

 

Uit het respons oppervlak alsook uit het chromatogram (zie bijlage figuur 8.7) werd voor de 

ZIC-cHILIC kolom een maximale kritische resolutie bekomen bij 30°C en een elutiesnelheid 

van 0,2 ml/min. De meest optimale kritische symmetriefactor werd volgens het respons 

oppervlak bekomen bij een temperatuur van 30°C en 0,5 ml/min, weergegeven in figuur 4.6. 

Uit het chromatogram kon worden besloten dat de meest optimale symmetriefactor werd 

bekomen bij 0,4 ml/min en 50°C voor leuproreline. 

 

Figuur 4.6: Respons oppervlakken bij de ZIC-cHILIC kolom 
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Bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min elueerden GHRP-2, leuproreline, melanotan II en 

oxytocine alvorens de start van de gradiënt (3,55 minuten). Vanaf 0,5 ml/min was dit ook van 

toepassing voor GHRP-6. De start van de gradiënt was bij deze elutiesnelheid bij 2,61 

minuten. De hoogste intensiteit werd waargenomen bij GHRP-2 bij een elutiesnelheid van 0,2 

ml/min waarna deze verminderde naarmate de elutiesnelheid toenam. Ook de piekvorm van 

GHRP-6 werd slechter naarmate de elutiesnelheid groter werd, wat ook wordt weergegeven in 

tabel 4.7. Bij elke elutiesnelheid werd een hogere resolutie verkregen tussen ipamoreline en 

CJC1295 naarmate de temperatuur toenam.  

4.3.6 Vergelijking HILIC-kolommen 

Voor de RS had de temperatuur een significante invloed bij de ZIC-HILIC kolom, de ZIC-

cHILIC kolom, de CORTECS kolom en de BEH HILIC kolom. Uit de respons oppervlakken 

en de waarden van de kritische RS kon worden besloten dat een verhoging van de temperatuur 

een positieve invloed had op de kritische RS bij de BEH HILIC kolom, de CORTECS kolom 

en de ZIC-HILIC kolom. Dit in tegenstelling tot de ZIC-cHILIC kolom waarbij een verhoging 

van de temperatuur een negatieve invloed had op de kritische RS. Bij de BEH HILIC Amide 

kolom werd er geen significante invloed uitgeoefend door de temperatuur. Dit kan mogelijks 

worden verklaard door de grote variatie aan bepalende polypeptiden. Wat de elutiesnelheid 

betreft, oefende deze enkel bij de CORTECS kolom een significante invloed uit op de 

kritische RS waarbij een verhoging van de elutiesnelheid een negatieve invloed had op de 

kritische RS. Bij de BEH HILIC kolom en de BEH HILIC Amide kolom had de elutiesnelheid 

geen significante maar wel een minimale invloed (P<10%) op de resolutie. Bij de vijf geteste 

kolommen en voornamelijk bij de CORTECS, de ZIC-HILIC en de ZIC-cHILIC kolom was 

het peptidenpaar melanotan II – leuproreline een bepalend paar voor de kritische resolutie.  

Voor de symmetriefactor werd enkel bij de ZIC-HILIC kolom een significante invloed 

teruggevonden van de elutiesnelheid waarbij een verhoging van de elutiesnelheid een positief 

effect had op de kritische AS. Dit kon worden vastgesteld bij de respons oppervlakken als bij 

de waarden van de kritische RS. Zowel bij de ZIC-HILIC kolom als bij de vier overige geteste 

kolommen vertoonden de polypeptiden CJC1295, ipamoreline, GHRP-6 en GHRP-2 de minst 

symmetrische piekvorm. 

Algemeen kon uit de respons oppervlakken en de chromatogrammen worden besloten dat de 

ZIC-HILIC kolom, gevolgd door de CORTECS kolom de beste resultaten opleverde omtrent 
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de RS. De BEH HILIC kolom gaf de laagste waarden voor de kritische RS. De ZIC-cHILIC 

kolom en in mindere mate de ZIC-HILIC kolom leverden de meest optimale symmetrie op. 

De minst optimale waarden voor de AS werden verkregen met de CORTECS kolom. 

4.4 Optimalisatie condities ZIC-HILIC kolom 

4.4.1 Nagaan van de invloed van ACN bij de staalvoorbereiding 

Via LC-MS analyse werd een indicatie geleverd dat een deel van de humane insuline, runder- 

en varkensinsuline precipiteert in een 80% ACN oplossing. De verschillende concentraties 

ACN leverden immers een verschillende ionisatie op waardoor geen duidelijk besluit kon 

worden getrokken. Daarom werd ook de invloed van ACN nagegaan op onder andere insuline 

bij HILIC-PDA. 

Zowel bij humane insuline, runder- en varkensinsuline was er bij een eenmalige injectie geen 

invloed van ACN op de retentietijd (RT) en de respons op te merken wanneer ACN in een 

concentratie van 60%, 70% en 75% aanwezig was. Dit wordt weergegeven in tabel 4.8. Bij 

80% ACN was er daarentegen wel een sterke afname in piekoppervlakte ten opzichte van 

60%, 70% en 75% ACN. De omvang van deze afname is afhankelijk van de vorm van 

insuline. Bij varkensinsuline bedraagt de piekoppervlakte bij 80% ACN 16,8% ten opzichte 

van de piekoppervlakte bij 75% ACN. Voor runderinsuline en humane insuline was dit 

respectievelijk 2,83% en 44,0%. Bij de humane insuline werden er lagere piekoppervlaktes 

bekomen ten opzichte van de piekoppervlaktes bij runder- en varkensinsuline bij 60% ACN, 

70% ACN en 75% ACN. Bij runder- en varkensinsuline werd er geen grote variatie 

opgemerkt in respons tussen 60%, 70% en 75% ACN, in tegenstelling tot de respons van de 

humane insuline tussen deze concentraties. 

 

Tabel 4.8: Invloed van ACN op de RT, respons en AS bij varkens-, runder- en humane 

insuline 

 Varkensinsuline Runderinsuline Humane insuline 

% ACN RT Respons As RT Respons As RT Respons As 

80 8,417 358384 1,18 8,401 66056 1,30 8,416 649451 1,16 

75 8,397 2139363 1,26 8,386 2331252 1,27 8,393 1476446 1,19 

70 8,391 2074903 1,25 8,376 2460870 1,28 8,398 1123287 1,11 

60 8,387 2048859 1,15 8,384 2231685 1,19 8,376 1996932 1,18 
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Door de grote verschillen in respons van humane insuline tussen 60%, 70% en 75% ACN, 

werd besloten om dit polypeptide in triplo aan te maken. De analyse van de in triplo aanmaak 

van humane insuline bij 60%, 70%, 75% en 80% ACN resulteerde in een daling in respons bij 

80% ACN ten opzichte van de lagere concentraties ACN. De piekoppervlakte bij 80% ACN 

bedroeg 51 ± 8% ten opzichte van 60% ACN. De respons bij 60%, 70% en 75% ACN was 

ongeveer gelijk (zie bijlage figuur 8.8). De opgemeten piekoppervlakte bij deze concentraties 

was nu vergelijkbaar met de piekoppervlaktes bij runder- en varkensinsuline.  

Aangezien uit de bekomen resultaten een goede respons werd bekomen voor insuline bij 

oplossingen met 60,70 en 75% ACN, wordt nagegaan of de staalvoorbereiding kan worden 

uitgevoerd bij een lagere concentratie ACN dan 80% ACN voor alle polypeptiden. Dit wordt 

getest aan de hand van oxytocine en GHRP-2. Voor oxytocine en GHRP-2 resulteerden 

eenmalige injecties bij 60%, 70%, 75% en 80% ACN in een invloed op de piekvorm (zie 

figuur 4.7). De retentietijd werd niet beïnvloed door de verschillende concentraties ACN. 

GHRP-2 vertoonde een verbreding van de piekvorm bij een dalende concentratie ACN terwijl 

ook een gespleten piekvorm werd waargenomen bij 75%, 70% en 60% ACN. Bij oxytocine 

kon een bredere en licht gespleten piekvorm worden waargenomen bij een concentratie van 

60% ACN.  

Een dalende concentratie ACN resulteerde voor oxytocine en GHRP-2 in een toename van de 

piekoppervlakte, een daling van de hoogte en een verbreding van de piek (zie bijlage tabel 

8.7). Bij GHRP-2 kon een meer uitgesproken toename in oppervlakte worden waargenomen 

dan bij oxytocine. Deze toename kon reeds worden opgemerkt bij een concentratie van 75% 

ACN terwijl dit bij oxytocine bij 60% ACN was. Oxytocine vertoonde bij 60% ACN een 

uitgesproken verbreding van de piek (227%) en een daling van de hoogte (41%) ten opzichte 

van 80% ACN. Voor GHRP-2 was dit een minder uitgesproken verbreding (170%) en daling 

van de hoogte (86%) bij 60% ACN ten opzichte van 80% ACN. 
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Figuur 4.7: Invloed van ACN op de piekvorm van GHRP-2 

In het algemeen kon dus worden besloten dat het niet mogelijk is om oxytocine en GHRP-2 

aan te maken in een oplossing met een lagere hoeveelheid ACN dan 80% ACN. Daarom werd 

besloten om insuline niet te gebruiken in de methodeontwikkeling. 

4.4.2 Nagaan van de invloed van de kolomtemperatuur 

Voor het nagaan van de invloed van de kolomtemperatuur werd de kolomstudie herhaald. Er 

werd gekozen om gebruik te maken van een gecertificeerd referentiestaal van AOD9604 

aangezien het illegale staal niet bruikbaar was bij PDA-detectie. 

De minst gunstige waarden van RS en AS bij de ZIC-HILIC kolom die werden gebruikt voor 

de ANOVA test worden weergegeven in tabel 4.9. Uit deze test bleek dat de meervoudige 

correlatiecoëfficiënt voor de resolutie en symmetriefactor respectievelijk 0,1073 en 0,8641 

bedroeg. De temperatuur (P = 0,8224) en de elutiesnelheid (P = 0,8738) oefenden op de 

resolutie geen significante invloed uit. Op de symmetriefactor oefenden de temperatuur (P = 

3,557 * 10
-2

) en de elutiesnelheid (P = 7,403 * 10
-3

) een significante invloed uit. 
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Tabel 4.9: Minst gunstige waarden van RS en AS bij de ZIC-HILIC kolom 

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Temperatuur 

(°C) 

Kritische RS Bepalende 

polypeptiden RS 

Kritische AS Bepalende 

polypeptiden AS 

0,2 50 0,32 AOD9604 - Ipa  1,771 CJC1295 

0,2 55 0,75 Epi - Ipa 1,662 GHRP-2 

0,2 60 0,49 Leu - GHRP-2 1,718 GHRP-2 

0,2 65 0,08 AOD9604 - Ipa 1,704 GHRP-6 

0,2 70 0,51 AOD9604 - Ipa 1,665 GHRP-2 

0,3 50 0,52 AOD9604 - Ipa 1,874 GHRP-6 

0,3 55 0,58 AOD9604 - Ipa 1,873 GHRP-2 

0,3 60 0,25 Leu - GHRP-2 1,827 GHRP-6 

0,3 65 0,21 Leu - GHRP-2 1,704 GHRP-2 

0,3 70 0,72 Leu - GHRP-2 1,780 GHRP-2 

 

Uit het respons oppervlak, weergegeven in figuur 4.8, bleek dat een maximale kritische 

resolutie werd bekomen bij een elutiesnelheid van 0,3 ml/min en een temperatuur van 50°C. 

Uit het chromatogram was dit voor het peptidenpaar epitalon - ipamoreline bij een 

elutiesnelheid van 0,2 ml/min en 55°C. De meest optimale kritische symmetriefactor werd bij 

het respons oppervlak bekomen bij 0,2 ml/min en 70°C. Dit kon ook worden besloten uit het 

chromatogram, samen met de symmetriefactor bekomen bij een temperatuur van 55°C. 

Bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min elueerde oxytocine bij de geteste temperaturen alvorens 

de start van de gradiënt. Voor GHRP-2 werd een brede piekvorm bekomen bij deze 

elutiesnelheid en temperaturen van 55°C en 60°C. Bij een elutiesnelheid van 0,3 ml/min en 

temperaturen van 55°C en 60°C elueerden de polypeptiden oxytocine en GHRP-2 alvorens de 

gradiënt startte. Bij 0,3 ml/min en temperaturen van 65°C en 70°C was dit van toepassing op 

oxytocine en leuproreline.  

Op basis van de piekvorm van onder andere GHRP-2 en het aantal polypeptiden die elueerden 

alvorens de start van de gradiënt, werd gekozen voor een temperatuur van 50°C. Aangezien er 

nog geen keuze kon worden gemaakt tussen beide elutiesnelheden, werd besloten om met 

zowel 0,2 ml/min als met 0,3 ml/min verder te werken. 
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Figuur 4.8: Respons oppervlakken bij de ZIC-HILIC kolom 

4.4.3 Bepalen van de selectiviteit 

Voor het nagaan van de selectiviteit werd de retentietijd, piekvorm en de verhouding van 

piekoppervlaktes met en zonder matrix geëvalueerd aan de hand van gecertificeerde stalen. 

Dit gebeurde bij een temperatuur van 50°C en elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min. 

Bij de geteste matrices kon geen significant verschil in retentietijd worden opgemerkt. Ook op 

de piekvorm valt geen significant verschil aan te merken. Voor melanotan II, leuproreline, 

ipamoreline en AOD9604 wordt dit weergegeven in figuur 4.9.  

Figuur 4.9: Vergelijking van melanotan II, leuproreline, AOD9604 en ipamoreline in de 

aan- en afwezigheid van matrix 4 bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min en een 

temperatuur van 50°C 
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Bij de eerste matrix (NaCl) was de gemiddelde oppervlakte van melanotan II, leuproreline, 

GHRP-2 en oxytocine telkens hoger wanneer er geen matrix was toegevoegd. De verhouding 

van de oppervlaktes was dezelfde bij de elutiesnelheden 0,2 ml/min en 0,3 ml/min (zie bijlage 

tabel 8.8). Bij de tweede matrix (sucrose en fosfaatbuffer) was er geen merkwaardig verschil 

op te merken bij de gemiddelde oppervlakte met en zonder matrix. De verhouding van 

oppervlaktes was even groot bij elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min. De derde 

matrix (fosfaatbuffer, NaCl en sucrose) resulteerde in een lage gemiddelde oppervlakte voor 

GHRP-2. Dit was ook van toepassing op melanotan II bij een elutiesnelheid van 0,3 ml/min. 

Voor de resterende polypeptiden werden voor de verhouding van de gemiddelde oppervlaktes 

geen verschillen opgemerkt. Ook hier was de verhouding gelijk bij de twee geteste 

elutiesnelheden (zie bijlage tabel 8.9).  

Voor de vierde matrix (fosfaatbuffer, NaCl, sucrose, PEG 4000) die drie maal op 

verschillende dagen werd getest, was voor de geteste polypeptiden geen verschil in 

verhouding van gemiddelde oppervlakte op te merken bij de geteste elutiesnelheden met 

uitzondering van epitalon en CJC1295. Bij een elutiesnelheid van 0,3 ml/min werd voor 

epitalon een lagere gemiddelde oppervlakte (66%) bekomen met matrix (zie bijlage tabel 8.10 

en 8.11). Voor het kritisch peptidenpaar AOD9604 – ipamoreline werd bij deze matrix een 

uitgesproken hogere resolutie verkregen bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min. Voor 

leuproreline – melanotan II en GHRP-2 – leuproreline resulteerde een elutiesnelheid van 0,3 

ml/min in een minder uitgesproken verbetering van de resolutie, zoals weergegeven in tabel 

4.10.  

Tabel 4.10: RS van leuproreline-melanotan II, AOD9604 – ipamoreline en GHRP-2 - 

leuproreline in aan- en afwezigheid van matrix 4 

Peptidenpaar Elutiesnelheid (ml/min) Soort matrix RS ± SD 

Leu - Mela 0,2 / 1,391 ± 0,006 

Leu - Mela 0,3 / 2,03 ± 0,05 

Leu – Mela 0,2 4 1,23 ± 0,04 

Leu - Mela 0,3 4 1,53 ± 0,05 

AOD9604 - Ipa 0,2 / 1,24 ± 0,1 

AOD9604 – Ipa 0,3 / 0,12 ± 0,07 

AOD9604 – Ipa 0,2 4 1,15 ± 0,06 

AOD9604 - Ipa 0,3 4 0,1 ± 0,1 
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Vervolg tabel 4.10: RS van leuproreline-melanotan II, AOD9604 – ipamoreline en 

GHRP-2 - leuproreline in aan- en afwezigheid van matrix 4 

Peptidenpaar Elutiesnelheid (ml/min) Soort matrix RS ± SD 

GHRP-2 – Leu 0,2 / 0,90 ± 0,05 

GHRP-2 – Leu 0,3 / 0,99 ± 0,02 

GHRP-2 – Leu 0,2 4 0,96 ± 0,02 

GHRP-2 – Leu 0,3 4 1,06 ± 0,03 

 

Bij het gebruik van niet-gecertificeerde stalen in de kolomstudie waren de kritische 

peptidenparen voor de RS AOD9604 – ipamoreline en leuproreline – melanotan II. Wanneer 

gecertificeerde stalen werden gebruikt waren dit AOD9604 – ipamoreline en GHRP-2 – 

leuproreline. Er is een indicatie dat er een verschuiving is van de retentietijd van GHRP-2 met 

0,3 minuten. 

4.4.4 Aanpassen van de gradiënt 

De gradiënt werd verlengd met 2 (gradiënt 1), 5 (gradiënt 2) en 10 minuten (gradiënt 3) met 

als doel de resolutie tussen melanotan II en leuproreline (RS = 1,39) en GHRP-2 – 

leuproreline (RS = 0,90) te verbeteren bij 50°C en 0,2 ml/min. Dit resulteerde voor allebei de 

polypeptidenparen niet in een verandering bij gradiënt 1 en gradiënt 2. Bij gradiënt 3 kon er 

een verstoord elutieprofiel worden waargenomen, zoals wordt weergegeven in figuur 4.10.  

 

Figuur 4.10: Het chromatogram bij de verschillende aangepaste gradiënten met 

respectievelijk de elutie van GHRP-2, leuproreline en melanotan II 
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5 DISCUSSIE 

Om een HILIC-MS methode te bekomen, dienen er een aantal doelstellingen te worden 

beantwoord. Bij de eerste doelstelling wordt via LC-MS
n
 nagegaan of de niet-gecertificeerde 

stalen het correcte API en mogelijke onzuiverheden bevatten. Hierbij was er voor het 

polypeptide AOD9604 een lage hoeveelheid van het API en een relatief hoge hoeveelheid 

API-gerelateerde onzuiverheden aanwezig. AOD9604 bezit een intramoleculaire 

disulfidebrug waarbij voornamelijk de gereduceerde vorm als onzuiverheid voorkomt. Ook 

werd de aanwezigheid van mannitol als matrix geconstateerd. Mannitol kan zowel fungeren 

als vulstof, als stabilisator bij het lyofiliseren en als hulpstof om de isotoniciteit te benaderen 

bij injecteerbare preparaten. 

In de kolomstudie werd 10 mM ammoniumformaat pH 3 geselecteerd als buffer vermits deze 

ook toepasbaar is bij MS-analyse. Er werd een gradiënt gekozen die varieert van 80% ACN 

naar 40% ACN. Bij de staalvoorbereiding werden oplossingen gebruikt die 80% ACN en 10 

mM ammoniumformaat pH 3 bevatten. Hierbij wezen preliminaire analyses uit dat de humane 

insuline, runder- en varkensinsuline niet altijd of met een lage intensiteit werden gedetecteerd. 

Daarom werd via LC-MS
n
 analyse de invloed van ACN op de oplosbaarheid van insuline 

nagegaan. Uit de bekomen resultaten was er voor runder- en varkensinsuline een sterke daling 

in respons tussen 75% en 80% ACN. Dit was niet zo uitgesproken voor de humane insuline. 

Over de oplosbaarheid kan echter geen uitspraak worden gedaan aangezien ACN immers de 

oppervlaktespanning verlaagt waardoor er een betere ionisatie en dus een hogere intensiteit 

optreedt naarmate de concentratie ACN toeneemt. Aangezien bij de methodeontwikkeling 

gepoogd werd om insuline aan te wenden, werd de respons van humane insuline, runder- en 

varkensinsuline aan de hand van HILIC-PDA getest bij 60, 70, 75 en 80% ACN. 

Uit de literatuur bleek reeds dat runderinsuline bij HILIC-PDA een goede detectie vertoont bij 

een 70% ACN oplossing [83]. Na analyse van insuline werd bij 60,70 en 75% ACN een 

goede respons bekomen. Daarom werd in een volgende stap nagegaan of de 

staalvoorbereiding kon worden uitgevoerd bij een lagere concentratie ACN dan 80% ACN 

voor alle polypeptiden. Hiervoor werd de invloed van een lagere concentratie ACN op de 

retentietijd, piekvorm en respons bij de twee vroeg eluerende peptiden oxytocine en GHRP-2 

opgemeten. Oxytocine vertoonde een uitgesproken verbreding van de piek bij 60% ACN en 

een daling van de hoogte ten opzichte van 80% ACN. Bij GHRP-2 was er echter al een sterke 

invloed op de piekvorm bij 75% ACN. De staalvoorbereiding kon dus niet worden uitgevoerd 
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bij een lagere concentratie ACN dan 80% ACN. Hierdoor werd besloten om humane insuline, 

runder- en varkensinsuline niet te gebruiken bij de methodeontwikkeling en de 

staalvoorbereiding voor alle peptiden bij 80% ACN te houden. Dit is echter geen probleem 

aangezien er recent een RP-LC-MS methode werd ontwikkeld voor onder andere humane 

insuline, runder- en varkensinsuline [94]. 

In de kolomstudie werd aan de hand van respons oppervlakken en chromatogrammen de 

meest optimale temperatuur en elutiesnelheid voor de RS en de AS gekozen. Wel dient er 

voorzichtig te worden omgesprongen met de conclusies die uit de respons oppervlakken 

worden getrokken. De respons oppervlakken verschaften immers enkel een indicatie over de 

zone van de elutiesnelheid en temperatuur om de meest optimale RS en AS te bekomen en 

tonen niet aan waar het optimum exact ligt. Het is de bedoeling om binnen de aangegeven 

zone een verdere optimalisatie van de methode uit te voeren. Ook werd er per kolom en per 

polypeptide slechts één injectie uitgevoerd. De kritische RS werd vaak door verschillende 

peptidenparen bepaald, wat mogelijks een lage meervoudige correlatiecoëfficiënt tot gevolg 

heeft. Zo werd voor o.a. de BEH HILIC Amide kolom een lage meervoudige 

correlatiecoëfficiënt verkregen voor de kritische RS en AS (respectievelijk 0,5562 en 0,5977). 

De kritische RS werd bij deze kolom bepaald door vier verschillende peptidenparen terwijl dit 

voor de AS door vier verschillende polypeptiden was. Dit is echter niet altijd van toepassing. 

Zo bedraagt de meervoudige correlatiecoëfficiënt voor de AS bij de ZIC-HILIC kolom 0,7499 

terwijl de kritische AS bepaald wordt door vijf verschillende polypeptiden.  

Bij de CORTECS kolom, een niet-gemodificeerde silicakolom, werd voor GHRP-6 een brede 

piekvorm bekomen bij een hoge elutiesnelheid. Dit kan worden verklaard door de Van 

Deemtertheorie waarbij zowel de diffusie als de massatransfer beïnvloed worden door de 

elutiesnelheid. Wanneer er een hogere elutiesnelheid wordt toegepast, is het mogelijk dat er 

onvoldoende tijd is om een evenwicht in te stellen tussen de mobiele en stationaire fase 

waardoor er piekverbreding optreedt. Bij de CORTECS kolom en de BEH HILIC kolom met 

als stationaire fase respectievelijk silica en gemodificeerde silica, werd er een hogere AS 

bekomen ten opzichte van de overige geteste kolommen. 

De ZIC-HILIC kolom en de ZIC-cHILIC kolom met respectievelijk de zwitterionen 

sulfoalkylbetaine en fosforylcholine als stationaire fase vertoonden een verschillende 

selectiviteit. In figuur 5.1 worden de vijf aan het begin eluerende polypeptiden vergeleken 

tussen beide kolommen. Het chromatogram van de ZIC-cHILIC kolom werd bekomen bij een 
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elutiesnelheid van 0,2 ml/min en 30°C. Bij de ZIC-HILIC kolom was dit bij 0,2 ml/min en 

50°C. De elutie van leuproreline en melanotan II vertoonde bij de ZIC-HILIC kolom bij 30°C 

echter meer overlap. Er kan worden besloten dat de aan het begin eluerende polypeptiden 

identiek zijn bij de ZIC-HILIC en de ZIC-cHILIC kolom. Wel is er tussen beide kolommen 

een verschil in elutievolgorde. Zo elueert oxytocine bij de ZIC-HILIC kolom als eerste 

polypeptide terwijl dit pas als vierde is bij de ZIC-cHILIC kolom.  

 

Figuur 5.1: Elutievolgorde van de vijf aan het begin eluerende polypeptiden bij de ZIC-

cHILIC kolom en de ZIC-HILIC kolom 

Voor de uiteindelijke keuze van de kolom werd voornamelijk de resolutie in acht genomen 

omdat deze parameter meer van belang is dan de symmetriefactor voor identificatie bij de 

HILIC-MS methode. Op basis van de respons oppervlakken en chromatogrammen werd 

besloten dat de hoogste resolutie werd bekomen bij de ZIC-HILIC en de CORTECS kolom.  

De polypeptiden vertoonden bij beide kolommen tailing maar dit was minder uitgesproken bij 

de ZIC-HILIC kolom. Daarom werd gekozen voor de verdere optimalisatie van de methode 

bij zowel 0,2 ml/min als 0,3 ml/min op deze kolom. Bij beide elutiesnelheden zijn GHRP-2 – 

leuproreline gescheiden en elueert epitalon in het midden van de gradiënt, in tegenstelling tot 

bij de RP-HPLC methode. De elutiesnelheden 0,4 ml/min en 0,5 ml/min werden niet 

geprefereerd omdat hier 4 polypeptiden elueren alvorens de start van de gradiënt. De ZIC-

HILIC kolom heeft bovendien als voordeel dat ze temperaturen tot 70°C kan tolereren. 

Hiermee werd ook de derde doelstelling beantwoord om uiteindelijk een HILIC-MS methode 

te bekomen. 
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Na de keuze van de ZIC-HILIC kolom werden de condities geoptimaliseerd. Hierbij werd in 

een eerste stap, aangezien deze kolom hogere temperaturen kan tolereren, de invloed van de 

kolomtemperatuur nagegaan. Er werd een temperatuur van 50°C geprefereerd bij 

elutiesnelheden van zowel 0,2 ml/min als 0,3 ml/min. In een tweede stap werd de selectiviteit 

bepaald aan de hand van gecertificeerde polypeptiden bij 0,2 als 0,3 ml/min. Er was geen 

significante invloed op de piekvorm, retentietijd en de oppervlakteverhouding bij de 

verschillende matrices. Op basis van de resolutie van de peptidenparen die hiervoor een 

moeilijkheid opleverden namelijk AOD9604 – ipamoreline en GHRP-2 – leuproreline, kon 

worden besloten dat 0,2 ml/min de meest optimale elutiesnelheid was voor voornamelijk het 

peptidenpaar AOD9604 – ipamoreline. Wanneer niet-gecertificeerde stalen gebruikt werden 

bij de ZIC-HILIC kolom, was niet het peptidenpaar GHRP-2 – leuproreline een kritisch 

peptidenpaar bij de elutiesnelheden 0,2 ml/min en 0,3 ml/min en een temperatuur van 50°C 

maar wel leuproreline – melanotan II. Er is een indicatie dat GHRP-2 een verschuiving in 

retentietijd vertoont wanneer een gecertificeerd staal wordt gebruikt. Zo is het mogelijk dat in 

deze monsters niet alle aminozuren in de juiste volgorde aanwezig zijn of dat er een of 

meerdere aminozuren ontbreken. Ook het gebruik van de L-vorm van een aminozuur in plaats 

van de D-vorm kan een verschuiving van de retentietijd tot gevolg hebben. Om dit na te gaan 

is er verdere analyse nodig. 

In een derde stap van de optimalisatie werd de gradiënt in de tijd verlengd met als doel de 

resolutie tussen de peptidenparen GHRP-2 – leuproreline II en melanotan II - leuproreline te 

verhogen. Dit had weinig effect wat verklaard kan worden door een sterkere ionische 

interactie ten opzichte van de partitie.  
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6 CONCLUSIE 

In deze masterthesis werd een HILIC-PDA methode ontwikkeld voor de detectie van illegale 

polypeptiden. Hiervoor werden onder meer niet-gecertificeerde polypeptiden geanalyseerd bij 

vijf kolommen met verschillende stationaire fases namelijk de CORTECS
®

 kolom (silica), 

BEH HILIC kolom (gemodificeerde silica), BEH HILIC Amide kolom (amide), ZIC
®
-

cHILIC kolom (fosforylcholine) en ZIC
®

-HILIC
 
kolom (sulfoalkylbetaine). Dit gebeurde bij 

drie temperaturen (30°C, 40°C, 50°C) en vier elutiesnelheden (0,2 ml/min, 0,3 ml/min, 0,4 

ml/min en 0,5 ml/min). De chromatografische parameters die in acht werden genomen zijn de 

resolutie en de symmetriefactor.  

De respons oppervlakken en chromatogrammen toonden aan dat de hoogste kritische resolutie 

werd bekomen bij de ZIC
®
-HILIC en de CORTECS

®
 kolom. De meest optimale symmetrie 

werd geleverd door de ZIC
®

-cHILIC kolom en in mindere mate de ZIC
®
-HILIC kolom. Er 

werd geopteerd voor de optimalisatie van de methode op de ZIC
®
-HILIC kolom aangezien 

deze kolom een betere kritische resolutie bekwam ten opzichte van de CORTECS
®
 kolom.  

Bij de optimalisatie van de methode op de ZIC
®
-HILIC kolom werd de invloed van de 

hoeveelheid ACN nagegaan op de staalvoorbereiding. Aangezien humane insuline, runder- en 

varkensinsuline niet of met een lage intensiteit werden gedetecteerd in een 80% ACN 

oplossing, werd besloten om insuline niet te gebruiken bij de methodeontwikkeling. Verder 

verliep de optimalisatie door de ZIC
®
-HILIC kolom te testen bij hogere temperaturen (55°C, 

60°C, 65°C, 70°C) bij elutiesnelheden van 0,2 en 0,3 ml/min. Door het vergelijken van de 

piekvorm en de resolutie werd geopteerd voor een temperatuur van 50°C bij zowel 0,2 ml/min 

als 0,3 ml/min. Hierna werd de selectiviteit getest bij vier veelvoorkomende matrices bij 

injecteerbare polypeptiden waarbij geen significant effect werd opgemerkt. Bij het nagaan van 

de resolutie met en zonder matrix tussen de kritische peptidenparen AOD9604 – ipamoreline 

en GHRP-2 – leuproreline kon worden besloten dat een elutiesnelheid van 0,2 ml/min het 

meest optimaal was voor de HILIC-MS methode. Het finaal chromatogram aan de hand van 

gecertificeerde stalen bij een elutiesnelheid van 0,2 ml/min en een temperatuur van 50°C 

wordt weergegeven in figuur 6.1. 
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Figuur 6.1: Finaal chromatogram bij de ZIC
®
-HILIC kolom bij een elutiesnelheid van 

0,2 ml/min en een temperatuur van 50°C met gecertificeerde stalen 

 

Het uiteindelijke doel is om door middel van deze HILIC-PDA methode een HILIC-MS 

methode te bekomen. Hiervoor dient deze methode nog getest te worden op de 

massaspectrometer om zo identificatie van API’s en gerelateerde onzuiverheden mogelijk te 

maken.  
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8 BIJLAGE 

Tabel 8.1: Specificaties van de apparatuur 

Toestel Specificaties 

pH meter  Metrohm 713 (Schiedam, Nederland) 

Centrifuge Eppendorf 5424 (Hamburg, Duitsland) 

Balans Sartorius AX224 (Boutersem, België) 

Sartorius MX210P (Boutersem, België) 

Ultrasoonbad Branson 8800 (Carouge, Zwitserland) 

MilliQ-Gradient systeem A10 systeem, Millipore (Billerica, USA)  

 

Tabel 8.2: Leverancier en lotnummer van de gecertificeerde polypeptiden 

Product Leverancier Lotnummer 

AOD9604 Thermoscientific (Bremen, Duitsland) 100611.2 

CJC1295  Thermoscientific (Bremen, Duitsland) 100611.2 

Epitalon Thermoscientific (Bremen, Duitsland) 100611.1 

GHRP-2 Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) HOR271B 

GHRP-6 Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) BCBM2185V 

Runderinsuline Ph. Eur. Reference Standard, EDQM (Straatsburg, 

Frankrijk) 

3,1 

Humane insuline Ph. Eur. Reference Standard, EDQM (Straatsburg, 

Frankrijk) 

4,0 

Varkensinsuline Ph. Eur. Reference Standard, EDQM (Straatsburg, 

Frankrijk) 

4,0 

Ipamoreline Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) 065M4736V 

Leuproreline Ph. Eur. Reference Standard, EDQM (Straatsburg, 

Frankrijk) 

5,0 

Melanotan II Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) 091M4715V 

Oxytocine Ph. Eur. Reference Standard, EDQM (Straatsburg, 

Frankrijk) 

4,0 

Oxytocine Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) 103H05241 

Sermoreline Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) SCP0161 

 



 

 

Tabel 8.3: Leverancier en lotnummer van de niet-gecertificeerde polypeptiden 

Product Leverancier Lotnummer 

AOD9604 Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

AOD9604 UK Peptides / 

CJC1295  Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

Epitalon Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

GHRP-2 Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

GHRP-6 Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

Ipamoreline Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

Ipamoreline Xtreme Peptides (Portugal) / 

Melanotan II Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

Oxytocine Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

Sermoreline Xtreme Peptides (Obarrio, Panama) P0799 

 

 

Tabel 8.4: Leverancier en lotnummer van de reagentia 

Product Leverancier Lotnummer 

Acetaatbuffer pH 4,66 Merck (Darmstadt, Duitsland) HC383769 

Acetonitril Biosolve (Valkenswaard, Nederland) 1077981 

Ammoniumformaat Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) BCBK5609V 

Boraatbuffer pH 9,22 Merck (Darmstadt, Duitsland) HC388992 

Fosfaatbuffer pH 6,88 Merck (Darmstadt, Duitsland) HC304026 

Natriumdiwaterstoffosfaat Ludeco (Brussel, België) 7624 

Dinatriumwaterstoffosfaat Ludeco (Brussel, België) 7624 

Methanol Biosolve (Valkenswaard, Nederland) 10011081 

Mierenzuur VWR prolabo (Leuven, België) 10A250503 

Natriumchloride Merck (Darmstadt, Duitsland) K45393104412 

Polyethyleenglycol4000 Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) BCBM7029V 

Sucrose Sigma-Aldrich (St-Louis, USA) SLBK8629V 

 

 

 



 

 

 

Tabel 8.5: Leverancier en serienummer van de kolommen 

Kolom Serienummer Leverancier 

CORTECS UPLC 

HILIC  

01233604115302 Waters (Milford, MA, USA) 

ZIC®-HILIC 613279 Merck SeQuant (Umeå, Zweden) 

ZIC®-cHILIC 610556 Merck SeQuant (Umeå, Zweden) 

BEH HILIC 02463300915412 Waters (Milford, MA, USA) 

BEH Amide 0106193351CC 20 Waters (Milford, MA, USA) 

 

 

 

Tabel 8.6: Sequentie van ipamoreline aan de hand van de BioTools software 

 

 

 

 

 
Figuur 8.1: MS

2 
spectrum van ipamoreline 



 

 

 

Figuur 8.2: Chromatogram van de BEH HILIC Amide kolom bij 0,5 ml/min en 30°C 



 

 

 

Figuur 8.3: Chromatogram van de BEH HILIC kolom bij 0,2 ml/min en 40°C 

 



 

 

 

Figuur 8.4: Chromatogram van de CORTECS kolom bij 0,5 ml/min en 40°C 



 

 

 

Figuur 8.5: Chromatogram van de ZIC-HILIC kolom bij 0,2 ml/min en 50°C 

 



 

 

 

Figuur 8.6: Chromatogram van de ZIC-HILIC kolom bij 0,3 ml/min en 50°C 



 

 

 

Figuur 8.7: Chromatogram van de ZIC-cHILIC kolom bij 0,2 ml/min en 30°C 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figuur 8.8:  Gemiddelde oppervlakte van humane insuline bij variërende concentraties 

ACN 
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Tabel 8.7: De invloed van ACN op de RT, respons, AS, hoogte en w0,05 bij oxytocine en 

GHRP-2 

Oxytocine 

ACN 

(%) 

RT Respons Respons 

t.o.v. 80% 

ACN (%) 

Hoogte Hoogte 

t.o.v. 80% 

ACN (%) 

AS w0,05 w0,05 t.o.v. 

80% ACN 

(%) 

wh wh t.o.v. 

80% 

ACN (%) 

80 2,932 2157942 100,00 297148 100,00 1,28 0,23 100,00 0,11 100,00 

75 2,923 2228592 103,27 265089 89,21 1,21 0,27 115,97 0,13 116,97 

70 2,906 2254437 104,47 207321 69,77 1,15 0,32 137,22 0,18 154,53 

60 2,958 2513769 116,49 121815 40,99 0,75 0,53 227,06 0,37 318,93 

GHRP-2 

ACN 

(%) 

RT Respons Respons 

t.o.v. 80% 

ACN (%) 

Hoogte Hoogte 

t.o.v. 80% 

ACN (%) 

AS w0,05 w0,05 t.o.v. 

80% ACN 

(%) 

wh wh t.o.v. 

80% 

ACN (%) 

80 4,054 6947819 100,00 362529 100,00 1,37 0,44 100,00 0,33 100,00 

75 4,036 8323878 119,81 341868 94,30 1,73 0,55 127,02 0,44 135,15 

70 4,006 8893772 128,01 334836 92,36 1,73 0,59 136,55 0,48 147,52 

60 3,955 9973737 143,55 311160 85,83 2,11 0,74 169,26 0,35 107,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 8.8: Resultaten in matrix 1 bij elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min 

Peptide Matrix Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Rt ± SD (min) Gemiddelde oppervlakte 

zonder matrix 

Gemiddelde oppervlakte  

met matrix 
 

Oxytocine / 0,2 2,963 ± 0,003 / 

 1 0,2 2,967 ± 0,004 136 ± 6,87 

 / 0,3 1,974 ± 0,001 / 

 1 0,3 1,973 ± 0,002 133 ± 2,48 

GHRP-2 / 0,2 4,247 ± 0,002 / 

 1 0,2 4,194 ± 0,003 114 ± 0,328 

 / 0,3 2,852 ± 0,006 / 

 1 0,3 2,805 ± 0,004 122 ± 0,469 

Leuproreline / 0,2 4,531 ± 0,009 / 

 1 0,2 4,446 ± 0,004 107 ± 1,17 

 / 0,3 3,115 ± 0,007 / 

 1 0,3 3,029 ± 0,002 108 ± 1,58 

Melanotan II / 0,2 4,871 ± 0,001 / 

 1 0,2 4,662 ± 0,007 132 ± 1,07 

 / 0,3 3,572 ± 0,009 / 

 1 0,3 3,263 ± 0,001 138 ± 2,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± SD (%) 



 

 

Tabel 8.9: Resultaten bij matrix 2 en 3 bij elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min 

Peptide Soort 

matrix 

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Rt ± SD (min)  Gemiddelde oppervlakte 

zonder matrix 

Gemiddelde oppervlakte 

met matrix 
 

Oxytocine / 0,2 2,96 ± 0,03 / 

 2 0,2 2,950 ± 0,002 89,3 ± 4,28 

 3 0,2 2,953 ± 0,004 101 ± 4,84 

 / 0,3 1,986 ± 0,008 / 

 2 0,3 1,969 ± 0,001 84,1 ± 6,25 

 3 0,3 1,963 ± 0,003 87,7 ± 5,27 

GHRP-2 / 0,2 4,29 ± 0,02 / 

 2 0,2 4,4 ± 0,1 87,9 ± 16,2 

 3 0,2 4,188 ± 0,005 132 ± 0,60 

 / 0,3 2,893 ± 0,006 / 

 2 0,3 2,88 ± 0,02 99,4 ± 1,52 

 3 0,3 2,788 ± 0,006 134 ± 0,76 

Leuproreline / 0,2 4,555 ± 0,006 / 

 2 0,2 4,58 ± 0,01 86,4 ± 5,29 

 3 0,2 4,431 ± 0,004 101 ± 8,54 

 / 0,3 3,18 ± 0,09 / 

 2 0,3 3,301 ± 0,006 94,3 ± 25,8 

 3 0,3 3,012 ± 0,002 94,5 ± 25,9 

Melanotan II / 0,2 4,95 ± 0,04 / 

 2 0,2 4,968 ± 0,002 87,4 ± 9,76 

 3 0,2 4,652 ± 0,002 94,48 ± 10,6 

 / 0,3 3,581 ± 0,006 / 

 2 0,3 3,616 ± 0,004 93,21 ± 1,61 

 3 0,3 3,246 ± 0,001 126,97 ± 2,27 

 

 

 

± SD (%) 



 

 

Tabel 8.10: Resultaten in matrix 4 bij elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min 

Peptide Soort 

matrix 

Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Rt ± SD (min) Gemiddelde oppervlakte 

zonder matrix 

Gemiddelde oppervlakte 

met matrix 
 

Oxytocine / 0,2 3,028 ± 0,007 / 

 4 0,2 3,03 ± 0,08 122 ± 1,19 

 / 0,3 2,006 ± 0,001 / 

 4 0,3 2,00 ± 0,06 106 ± 1,24 

GHRP-2 / 0,2 4,295 ± 0,007 / 

 4 0,2 4,258 ± 0,004 102 ± 1,60 

 / 0,3 2,888 ± 0,007 / 

 4 0,3 2,863 ± 0,002 112 ± 2,58 

Leuproreline / 0,2 4,507 ± 0,005 / 

 4 0,2 4,464 ± 0,0055 109 ± 0,93 

 / 0,3 3,146 ± 0,006 / 

 4 0,3 3,100 ± 0,006 112,42 ± 0,50 

Melanotan II / 0,2 4,738 ± 0,004 / 

 4 0,2 4,629 ± 0,003 132 ± 5,45 

 / 0,3 3,561 ± 0,006 / 

 4 0,3 3,322 ± 0,006 139 ± 2,73 

 

± SD (%) 



 

 

Tabel 8.11: Resultaten in matrix 4 bij elutiesnelheden van 0,2 ml/min en 0,3 ml/min 

Peptide Soort matrix Elutiesnelheid 

(ml/min) 

Rt ± SD (min) Gemiddelde 

oppervlakte zonder 

matrix 

Gemiddelde 

oppervlakte met matrix 

 

Epitalon / 0,2 8,597 ± 0,009 / 

 4 0,2 8,62 ± 0,01 88,1 ± 6,57 

 / 0,3 7,314 ± 0,009 / 

 4 0,3 7,344 ± 0,007 166 ± 15,1 

Sermoreline / 0,2 9,44 ± 0,01 / 

 4 0,2 9,52 ± 0,03 115 ± 0,75 

 / 0,3 9,113 ± 0,001 / 

 4 0,3 9,22 ± 0,04 121 ± 4 

CJC1295 / 0,2 9,134 ± 0,008 / 

 4 0,2 9,21 ± 0,01 112 ± 4,42 

 / 0,3 8,817 ± 0,004 / 

 4 0,3 8,95 ± 0,02 136 ± 2,93 

GHRP-6 / 0,2 5,505 ± 0,003 / 

 4 0,2 5,446 ± 0,003 86,8 ± 1,40 

 / 0,3 4,488 ± 0,009 / 

 4 0,3 4,398 ± 0,003 81,6 ± 0,72  

AOD9604 / 0,2 6,955 ± 0,003 / 

 4 0,2 6,996 ± 0,004 118 ± 2,66 

 / 0,3 6,324 ± 0,01 / 

 4 0,3 6,359 ± 0,004 119 ± 16,8 

Ipamoreline / 0,2 7,281 ± 0,03 / 

 4 0,2 7,30 ± 0,02 99,1 ± 0,92 

 / 0,3 6,351 ± 0,01 / 

 4 0,3 6,387 ± 0,003 99 ± 2,47 

 

± SD (%) 



 

 

INTERNATIONALISATION AT HOME 

The pharmacist is a key stakeholder in measuring and managing patients’ adherence to 

medications (Bernard Vrijens) 

Therapietrouw is de sleutel tot therapeutisch succes. Drie fundamentele elementen die 

bepalend zijn voor therapietrouw zijn de start van de therapie, de inname van de juiste 

dosering op de juiste tijdstippen en de voortzetting van de therapie. Het is namelijk zo dat 20 

tot 30% van de patiënten de therapie niet start, 15% de dagelijkse dosis niet inneemt en 40% 

stopt met chronische therapie na 1 jaar. Zelfs in klinische studies, waar zoveel mogelijk 

aspecten worden opgevolgd, is de therapietrouw suboptimaal. Therapietrouw kan nagegaan 

worden aan de hand van retrospectieve vragenlijsten, therapeutic drug monitoring, 

elektronische monitoring… De Food and Drug Administration concludeerde dat er meer 

aandacht moet worden geschonken aan middelen om de betrouwbaarheid van de gegevens 

over therapietrouw te verbeteren. Deze data zijn immers van belangrijke waarde voor de 

beoordeling van zowel de efficaciteit als van de veiligheid van een geneesmiddel. Verder is 

het van belang dat de patiënt zich het nut van therapietrouw realiseert. Door therapiefalen kan 

er  progressie plaatsvinden van de ziekte waarna er meer complexe behandelingen nodig zijn, 

wat zeker niet zal bijdragen aan therapietrouw. Hierbij kan de interventie van een apotheker 

van belang zijn. Zo werd aangetoond dat wanneer de patiënt bewust wordt gemaakt van zijn 

gebrekkige geneesmiddeleninname, dit een verhoogde therapietrouw tot gevolg heeft. De 

apotheker heeft dus een belangrijke rol bij de optimalisatie van het geneesmiddelengebruik 

om hierdoor de kans op slagen van de therapie te vergroten.  

Challenges and opportunities of paediatric medicines (Jörg Breitkreutz) 

Kinderen bezitten ten opzichte van volwassenen een verschillende enzymactiviteit, vetmassa, 

gastrische pH, extracellulair watergehalte… Een veilig geneesmiddel voor volwassenen is dus 

niet altijd zonder gevaar voor kinderen aangezien toxische effecten niet altijd in te schatten 

zijn. Hulpstoffen die voor volwassenen veilig zijn, kunnen problematisch zijn voor neonaten. 

Denk maar aan propyleenglycol of ethanol, welke beide kunnen leiden tot neurotoxiciteit. 

De wetgeving in Europa stelt dat farmaceutische bedrijven een Paediatric Investigation Plan 

(PIP) moeten opstellen en dit laten goedkeuren door het Paediatric Committee. In het PIP 

moet de kwaliteit, veiligheid en efficaciteit van het geneesmiddel worden beschreven bij de 

pediatrische populatie. Voor het onderzoek van reeds bestaande geneesmiddelen in de 



 

 

pediatrische populatie kan een Paediatric Use Marketing Authorisation (PUMA) worden 

uitgereikt. Hierbij krijgt het bedrijf een exclusiviteit van tien jaar voor de verkoop van het 

geneesmiddel.  

Ook de formulatie is belangrijk bij de pediatrische populatie. Onderzoek toonde aan dat 

pediatrische patiënten meer bekwaam zijn tot het inslikken van minitabletten dan van een 

siroop. Verder is er een stijgend onderzoek naar orodispergeerbare minitabletten en 

orodispergeerbare films. Voor het nagaan van de smaak wordt gepeild naar de mening van 

gezonde volwassenen en zieke kinderen. Verder wordt gebruikgemaakt van diermodellen 

zoals ratten, waarbij de smaak dezelfde is als deze van de mens. Het spreekt voor zich dat er 

nog studies nodig zijn om de optimale formulatie te bepalen. Ook is het van belang om 

onderzoek uit te voeren die de veiligheid van geneesmiddelen bij kinderen nagaat. 

Personen met een drugsproblematiek: “klant” in de apotheek en bij justitie? (Annemie 

Serlippens) 

De wet van 24 februari 1921 omvat strafbare handelingen zoals onder andere het misbruik 

van het voorschrijfgedrag. Om deze handeling op te sporen is de apotheker van belang. Zo 

kan deze het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

waarschuwen wanneer misbruik van het voorschrijfgedrag door een bepaalde arts wordt 

vermoed. Het FAGG zal op zijn beurt een melding doen aan justitie waarna een onderzoek 

wordt opgestart. Ook het vervaardigen, invoeren, uitvoeren en in bezit hebben van drugs is 

een strafbare handeling. De verzwarende omstandigheden die hier worden toegepast zijn 

onder andere een blijvende arbeidsongeschiktheid of verlies van een orgaan. Het Belgisch 

drugbeleid is voornamelijk opgebouwd uit preventie van niet-gebruikers en hulpverlening bij 

problematische gebruikers. Ook vindt er repressie plaats van producenten die handelen met 

het oog op winstbejag. Drugsverslaafden worden doorgestuurd naar de hulpverlening waar er 

korte of lange proefzorg kan plaatsvinden waarbij er respectievelijk eenmalig en zes maanden 

contact is met de hulpverlening. Wanneer er een gunstige evaluatie plaatsvindt van proefzorg 

kan er een verval zijn van de strafvordering. Bij een ongunstige evaluatie is er een vervolging 

voor de rechtbank. Sinds 2007 werd het project van de drugbehandelingskamer opgestart 

waarbij er integratie is van de drughulpverlening in justitie. Dit heeft onder meer als voordeel 

dat de hulpverlener de technische kant van de zaak kan verduidelijken aan de rechtbank.  

 

 


