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Samenvatting 

 De analyse van cellulaire vetzuren heeft een belangrijke plaats in veel klinische, 

microbiologische en ecologische/milieu studies. In de meeste natuurlijke lipiden zijn 

vetzuren de karakteristieke samenstellende component. Zij vertonen een grote mate 

aan structurele diversiteit met betrekking tot ketenlengte, substitutiepatroon, graad van 

onverzadigdheid als wel de positie van dubbele bindingen met hun geometrie. De 

specificiteit en de (relatieve) onveranderlijkheid van de vetzuursamenstelling- vaak 

aangeduid als het “vetzuurprofiel” – is een opvallende karakteristiek van veel lipiden 

en daarmee van het organisme dat haar produceerde.  

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een volledig geautomatiseerd 

analyse systeem beschreven en bediscussieerd ten behoeve van een directe zgn. “at-

line” bepaling van het vetzuurprofiel aan intacte/complete biologische monsters (i.e., 

ruwe monsters die nauwelijks of geen behandeling hebben ondergaan voorafgaande 

aan de eigenlijke vetzuuranalyse). Het proefschrift valt in drie delen uiteen. Het eerste 

deel behandelt de ontwikkeling van de nieuwe methodiek (Hoofdstuk 2). Het tweede 

beschrijft de toepassing van de methode in de vetzuuranalyse van verschillende typen 

biologische monsters (Hoofdstuk 3). In het derde en laatste deel (Hoofdstuk 4) 

worden vervolgens de uitkomsten behandeld van de koppeling van de nieuwe 

techniek met zgn. twee-dimensionale gaschromatografie/“time-of-flight” massa 

spectrometrie (GCxGC-ToF-MS).  

 In de microbiologie wordt de analyse van vetzuur-methylesters (zgn. FAMEs) 

traditioneel uitgevoerd d.m.v. een extractie van membraan- en opslaglipiden, gevolgd 

door hun verzeping (hydrolyse) en methylering van de gevormde vrije vetzuren met 

tenslotte een FAME-bepaling met behulp van gaschromatografie. De resulterende 

FAME-profielen zijn diagnostisch te hanteren in de identificatie en differentiatie van 

verschillende microbiële taxa, soms zelfs tot op soortsniveau toe (sommige 

bacteriegroepen). Nadelen van deze traditionele manier van het bepalen van het 

vetzuurprofiel zijn de tamelijk langdurige/bewerkelijke opwerkingsstappen om de 

microbiële vetzuren te extraheren en te methyleren (met daarbij de kans op 

contaminatie omdat het gehanteerde protocol geheel handmatig is). Bovendien moet 

er genoeg microbiële biomassa als uitgangsmateriaal aanwezig zijn om een voldoende 

hoeveelheid vetzuren te leveren in de extractie- en derivatizeringsstap, terwijl dit in 
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veel studies vaak gelimiteerd voorhanden is. Een overzicht van de gangbare methoden 

ten behoeve van lipide-en vetzuuranalyse wordt gegeven in hoofdstuk 1. 

 In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van de nieuwe methodiek beschreven 

waarmee de problemen verbonden aan de traditionele procedures kunnen worden 

ondervangen. Door middel van een zgn. “direct thermal desorption (DTD) interface” 

worden cellulaire vetzuren kwantitatief vrijgemaakt uit micro-organismen, omgezet in 

de corresponderende vetzuur-methylesters en vervolgens naar een GC-kolom geleid 

via een Optic injector.  Om volledig ge-automatiseerd te kunnen werken, werd het 

bovenste deel van de standaard “Optic interface/PTV-liner” zo aangepast dat deze - 

overeenkomstig een autosampler flesje - afgesloten kon worden met een roestvrij 

stalen kapje. Dit maakte het mogelijk dergelijke liners op te tillen en te verplaatsen 

middels een magneet-bevestiging aan het uiteinde van de autosampler-arm. In de 

laatste stap van de analyse wordt elke liner naar de injector getransporteerd voor 

thermische desorptie. Dit werd gerealiseerd middels een speciale pneumatisch 

bediende klep om de injector te openen en te sluiten. Om water en oplosmiddelen te 

kunnen laten verdampen werd er gebruik gemaakt van een ingebouwd at-line vacuum 

systeem. De DTD-interface maakte het mogelijk de liner van de Optic injector te 

hanteren als een gecombineerde monster- en reactiecontainer. De nieuwe procedure 

leverde FAME-profielen sterk vergelijkbaar met de bewerkelijke conventionele off-

line methoden. 

 Optimalisering van verschillende reactie-parameters leidde tot het volgende 

standaard protocol: 2 µl cell suspensie/cultuur (0.90mg/ml)  werd geïnjecteerd in een 

speciaal ontworpen 40 µl “micro-liner-insert” die vooraf in de DTD-liner was 

geplaatst. Vervolgens werd deze DTD-liner naar de vacuum-poort verplaatst om het 

water volledig te laten verdampen. Na deze droogstap werd 2 µl van een 50 mM 

trimethylsulfoniumhydroxide oplossing geïnjecteerd. Na 30 min incubatie met dit 

reagens werd de inhoud van de insert gedroogd middels vacuum en de DTD-liner 

vervolgens naar de Optic-injector getransporteerd.  Tijdens een snelle opwarming naar 

350 °C hydrolyseert het reagens de lipide-esterbindingen in het monster en vindt er 

een gelijktijdige methylering van de gevormde vetzuren plaats in een zgn. THM-

reactie (thermally assisted hydrolysis and methylation). Na GC-scheiding van de 

gevormde FAMEs vond detectie plaats middels “Ion-trap” massaspectrometrie (GC-

MS). 
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 De DTD-interface werd gebruikt om directe at-line vetzuuranalyses uit te 

voeren aan flow-cytometrisch geselecteerde groenalgen en cyanobacteriën en met de 

hand gesorteerde kleine zoetwaterfauna soorten (o.a. waterflooien en copepoden). Er 

kon getoond worden dat de at-line procedure geschikt was om middels THM de 

cellulaire vetzuren van intacte cellen en organismen vrij te maken en te kwantificeren.  

 De aldus geproduceerde FAME-profielen kwamen goed overeen met de 

conventionele methode waarin lipiden off-line geëxtraheerd worden en na verzeping 

de methylering met BF3 in methanol plaatsvindt. De goede prestaties middels de 

nieuwe methodiek met betrekking tot “FAME-profiling”, de afwezigheid daarin ook 

van isomerisatie/degradatie van de meervoudig-onverzadigde vetzuren (zgn. PUFAs) 

en de mogelijkheid tot automatisering, openden de mogelijkheid om DTD-THM als 

inlaat-techniek te hanteren in zgn. component-specifieke stabiele isotoop-ratio 

(13C/12C) massaspectrometrie (GC-IRMS).  

 De DTD-interface werd hiertoe gekoppeld aan een GC-IRMS en de analyses 

uitgevoerd aan phyto- en zooplankton vergeleken met die verkregen middels at-line 

“flash pyrolyse”-GC-IRMS. De vetzuurprofielen en hun 13C-isotoop signatuur bleken 

in beide technieken sterk overeen te komen. Omdat in de nieuwe (geautomatiseerde) 

methode een monster al geprepareerd/geïncubeerd kan worden terwijl het vorige de 

GC-MS analyse doorloopt, kan een grotere analysecapaciteit bereikt worden dan met 

de “flash pyrolyse” techniek. 

 In hoofdstuk 3 wordt de toepassing van de nieuwe methode besproken in de 

analyse van klinische, ecologische en geochemische monsters. Hiervoor werden 

onbehandeld bloed en bloedplasma, onopgewerkte bodem/sediment lipide extracten 

en stuifmeelkorrels als monsters gehanteerd. De at-line FAME-profielen waren 

vergelijkbaar met de conventioneel off-line verkregen profielen. De absolute 

opbrengsten aan vetzuur waren ook vergelijkbaar of in sommige gevallen juist hoger. 

Een belangrijk voordeel van de nieuwe methode in de analyse van dergelijke monsters 

is dat de bewerkelijke opwerkingsstappen middels de zgn. Bligh-Dyer lipide extractie 

en fractionering of geheel overbodig worden (bloed en bloedplasma) of sterk beperkt 

(bodem/sediment monsters). Bijvoorbeeld door de toepassing van DTD-THM in de 

analyse van ruwe bodem lipide extracten kon 2 dagen werk aan een batch van 10 

monsters achterwege blijven. Daarbij komt dat in de nieuwe methodiek slechts zeer 

beperkte hoeveelheden oplosmiddelen vereist zijn. 
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 In hoofdstuk 4 – het afsluitende hoofdstuk van dit proefschrift – wordt de 

koppeling van het nieuwe inlaatsysteem aan GCxGC-ToF-MS beschreven. In de 

analyse van intacte aquatische micro-algen en mesofauna soorten werd een verbeterde 

scheiding van co-eluerende pieken bereikt en een gevoeliger detectie van FAMEs die 

in zeer lage concentraties in de monstermatrix aanwezig waren. Nieuwe enkel- en 

tweevoudig-onverzadigde vetzuren werden bijvoorbeeld aangetroffen in de C16 en C18 

regio’s van de groenalg Scenedesmus acutus en de filament-vormende cyanobacterie 

Limnothrix sp. stam MRI. Deze vetzuren werden niet eerder gedetecteerd in de meer 

gebruikelijke één-dimensionale GC analyse ten gevolge van co-elutie en/of hun 

aanwezigheid in kleine hoeveelheden. 


