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Metabolieten zijn kleine moleculen (doorgaans < 1 kDa) die het moleculair 

fundament van het leven vormen en het resultaat zijn van biologische systemen in 

interactie met hun omgeving. Tezamen vormen ze het “metabolome” van een cel of 

systeem. De carbonzuren van de citroenzuurcyclus zijn hiervan een goed voorbeeld, 

daar ze essentieel zijn voor de cellulaire aerobe stofwisseling en het 

energiemetabolisme reguleren. Metabolomics is gedefinieerd als ‘de 

wetenschappelijke studie van het metaboloom (of van een set van metabolieten) in 

een organisme, cel of weefsel’. In de laatste tien jaar is metabolomics uitgegroeid tot 

een belangrijk veld, naast andere ‘-omics’ velden (genomics, transcriptomics, 

proteomics, etc.). Disciplines zoals ‘systeembiologie’ halen veel voordeel uit de 

mogelijkheid om metabolieten direct te kunnen onderzoeken,. Metabolieten kunnen 

ook dienen als ‘biomarkers’ van ziekte-voortgang, -vooruitzicht, -monitoring en/of -

diagnose. In principe zijn er twee benaderingen mogelijk om de metabolieten te 

meten. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen of een gedefinieerde set van 

metabolieten gemeten moeten worden of juist zoveel mogelijk metabolieten. Een 

hypothese gebaseerd op eerder onderzoek of theoretisch werk biedt de mogelijkheid 

voor een doelstofanalyse voor specifieke metabolieten(“targeted metabolomics”). Is 

zo’n hypothese er niet of willen we om andere redenen breed kijken, dan kan een 

globale analyse gedaan worden en kan wellicht beter zijn om een meer compleet 

overzicht te genereren van de metabolische samenstelling van een monster 

(“untargeted metabolomics”). 

Op basis van hun chemische eigenschappen, zoals wateroplosbaarheid, 

kookpunt, etc., kunnen metabolieten door middel van chromatografie gescheiden 

worden. Binnen de verschillende detectietechnieken neemt massaspectrometrie 

(MS) een heel prominente plek in. 
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In hoofdstuk 2 worden recente ontwikkelingen in de analyse van biologisch 

relevante natuurlijke voorkomende carbonzuren (kleine organische zuren, vetzuren, 

eicosanoïden en galzuren) met behulp van chromatografie–massaspectrometrie 

besproken. Er wordt aandacht besteed aan specifieke aspecten voor 

monstervoorbewerking, derivatisering, scheiding en MS detectie voor deze 

verschillende klassen van carbonzuren. Uiteindelijk wordt de lezer naar de meest 

veelzijdige, gevoelige en praktische analytische methodes geleid. 

In hoofdstuk 3 wordt een grondige evaluatie van verschillende typen 

kolomchemie in combinatie met verschillende mobiele fases voor snelle analyse voor 

urine metabolieten met behulp van vloeistofchromatografie–massaspectrometrie 

(LC–MS) gepresenteerd. Drie typen stationaire fase voor hydrofiele interactie LC 

(HILIC) worden vergeleken met drie typen materialen voor ‘reversed-phase’ LC 

(RPLC). De kolommen zijn getest door middel van een globale analyse met 

verschillende gemengde urines en een doelstofanalyse met een set van 54 veel 

voorkomende metabolieten. Om het verschillende gedrag van de geteste kolommen 

in de doelstofanalyse te evalueren is er een piekscore algoritme geschreven en 

gebruikt. Dit algoritme houdt rekening met verschillende criteria zoals retentietijd, 

dode tijd, piekhoogte en piekvorm. In het algemeen geven de HILIC kolommen meer 

retentie voor polaire metabolieten. De HILIC kolommen zorgde in de doelstofanalyse 

en de globale analyse voor betere piekscores, dan de RPLC kolommen. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat urine voornamelijk polaire componenten bevat. 

De Van-der-Waals interactie die in RPLC voornamelijk verantwoordelijk is voor de 

retentie, is niet altijd voldoende. Het veld van metabolomics zal voordeel van HILIC 

ondervinden. 

Wanneer een stof in MS niet eenvoudig ioniseerbaar is, kunnen andere 

detectietechnieken overwogen worden. Malondialdehyde (MDA), een bekende 
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biomarker voor oxidatieve stress, is zo’n stof. De meest gebruikte manier om MDA in 

urine te bepalen is de thiobarbituurzuur (TBA) meting, die enkele nadelen heeft. De 

nieuwe analysestrategie, die in hoofdstuk 4 is beschreven is, is gebaseerd op de milde 

derivatisering van MDA met 2-aminoacridon, welke uitgevoerd kan worden in een 

waterige citroenzuurbuffer op 40 °C. Het gevormde MDA derivaat kan in minder dan 

5 min worden gescheiden van het reagens en de matrix door middel van gradiënt 

RPLC op een cyano-kolom. De methode is gevalideerd wat betreft matrixeffecten, 

lineariteit, selectiviteit en gevoeligheid. De detectielimiet van de methode is 1.8 nM; 

de kwantificeringslimiet 5.8 nM in urine.  

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe een derivatisering ook de analyse van 

kleine carbonzuren met LC–MS aanzienlijk kan verbeteren. Omdat niet alle MS 

instrumentatie goede resultaten geeft voor stoffen met hele lage massa’s en/of met 

negatieve ionen, kan het verhogen van het molecuulgewicht en de omzetting in een 

stof, die gemakkelijk positieve ionen vormt, een effectieve maatregel zijn. Met 

behulp van een derivatisering met het commercieel verkrijgbare N-methyl-2-

phenylethanamine (MPEA) en het water oplosbare carbodiimide EDC kunnen klinisch 

relevante carbonzuren in biologische matrixen beter gemeten worden. De 

combinatie met vaste-fase extractie (SPE) en RPLC zorgt voor een snelle en 

geautomatiseerde monsteropschoning en het vermindert de introductie van zouten 

en andere verontreinigingen in de ionenbron van de MS. Dit verbetert de 

betrouwbaarheid van de analyse. De zgn. “coreshell” kolommaterialen zorgen ervoor 

dat zeer korte meettijden (inclusief scheiding en equilibreren) behaald worden 

zonder dat daarbij ultra-hoge-druk pompen nodig zijn. Daarnaast heeft de nieuwe 

benadering gezorgd voor detectielimieten die laag genoeg zijn voor de analyse van 

de doelstoffen in matrix (hartweefselextract) tot 12 nM. 
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Hoofdstuk 6 presenteert een multicomponenten analytisch platform, gebaseerd 

op gaschromatografie–massaspectrometrie (GC–MS), voor de gelijktijdige analyse 

van vetzuren en sterolen. Omdat het in diverse situaties belangrijk kan zijn om 

tegelijkertijd naar deze twee stofklassen te kijken, is een derivatiseringsstrategie 

ontworpen die het mogelijk maakt beide stofklassen met een enkele 

analysemethode te meten. De vetzuren en sterolen worden gederivatiseerd in twee 

silyleringsreacties, achtereenvolgens met eerst N-methyl-N-tert-butyldimethylsilyl 

trifluoroacetamide (MtBSTFA) en daarna N,O-Bis(trimethylsilyl) trifluoroacetamide 

(BSTFA). Na de validatie van de methode in humaan plasma werden ook de 

mogelijkheden voor isotopolooganalyse onderzocht. De methode heeft een korte 

analysetijd, een eenvoudige monstervoorbewerking, waardoor de analyse met grote 

gevoeligheid uitgevoerd kan worden. De methode biedt mogelijkheden voor de 

monitoring van inhibitie van vetzuursynthese en cholesterolbiosynthese, waarbij 

beide biochemische paden bestudeerd kunnen worden, en desgewenst ook een [13C]-

(flux)analyse uitgevoerd kan worden. De beschreven derivatiseringsmethode biedt 

ook goede perspectieven en mogelijkheden voor geautomatiseerde 

monstervoorbewerking, hetgeen vooral bij grotere studies met veel monsters een 

belangrijk voordeel kan zijn. 

 


