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Samenvatting 

Chromatografie bestaat al meer dan honderd jaar en is éen van de belangrijkste 

technieken binnen de analytische chemie. Met de ontwikkeling van nieuwe 

apparatuur en kolommen die gevoeliger kunnen meten en een hoger scheidende 

vermogen hebben is een nieuwe manier van meten mogelijk gemaakt: het 

zogenaamde “chromatographic profiling”. Hier worden hele profielen van 

monsters gemeten en het gehele profiel wordt dan, afhankelijk van het doel, 

gecorreleerd aan de eigenschappen van de monsters, aan het (bio-)chemische 

proces, etc.  

In “chromatographic profiling” worden grote hoeveelheden data gegenereerd en 

dat zal in theorie een enorme toename aan informatie kunnen betekenen. Helaas 

ontbreken er nog steeds automatische methoden die met deze hoeveelheid aan data 

om kunnen gaan. In dit proefschrift trachten wij het proces van monsters tot 

informatie te verbeteren. Onze focus lag hierbij op het ontwikkelen van nieuwe 

methoden die betere data genereren, methoden die het voorbewerken van de data 

faciliteren danwel methoden die de data-analyse zelf verbeteren.  

Hoofdstuk 1 is een introductie over “chromatographic profiling”. Dit hoofdstuk 

beschrijft de opzet van een grootschalig experiment. Elk “profiling” experiment 

kan in verschillende onderdelen verdeeld worden: van het opzetten van de studie 

tot en met de biologische interpretatie, van monstervoorbewerking en analyse tot 

de data verwerking. Alle stappen worden hier uitgelegd en de methodes, die in dit 

proefschrift zijn ontwikkeld, worden aan éen van de onderdelen gekoppeld. Het 

grote belang van automatisering in alle onderdelen wordt hierbij in het bijzonder 

genoemd. Het eenvoudigst realiseerbaar lijkt automatisering van de 

monstervoorbewerking omdat hiervoor alleen de juiste apparatuur nodig is. In 

hoofdstuk 2 beschrijven wij een nieuwe methode voor de automatische opwerking 

van plasma monsters met MEPS (“micro-extraction in a packed sorbent”) en gas 

chromatografie. Wanneer MEPS en gas chromatografie on-line gekoppeld worden 
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is het extractiemateriaal aanwezig in de naald van de injectiespuit en zijn er dus 

geen manuele handelingen van de monsters meer nodig. Dit is niet alleen sneller 

en goedkoper, maar de kans op fouten is ook sterk gereduceerd. In onze methode 

gebruikten wij een universeel C18 gemodificeerd adsorptie materiaal en kregen 

daardoor een breed profiel van onze plasma monsters. Ook was het mogelijk om 

komponenten tegelijkertijd in hele hoge als ook zeer lage concentraties te bepalen. 

Alle beschreven data-analytische methodes in de literatuur die bedoeld zijn voor 

“chromatographic profiling” zijn gebaseerd op de ruwe data of op piektabellen. In 

beide gevallen is de juiste uitlijning (alignment) van het signaal of de pieken 

essentieel. Met gedetecteerde pieken is alignment redelijk eenvouding, maar de 

alignment van ruwe data is nog steeds moeilijk, ondanks dat er al veel literatuur 

over dit onderwerp gepubliceerd is en er (commerciele) softwarepakketten 

verkrijgbaar zijn. Het probleem met het gebruik van software is dat er normaal 

gesproken vele parameters ingesteld moeten worden, iets wat niet altijd even 

makkelijk is. In hoofdstuk 3 laten wij zien hoe op een analytisch eenvoudige 

manier de parameters voor een gegeven softwarepakket te bepalen zijn. De 

methode is gebaseerd op kontrolemonsters, die meestal toch wel in een 

grootschalig experiment meegenomen worden.  

Data-analyse wordt veel eenvoudiger als er met piektabellen gewerkt kan worden 

omdat de methodes dan geen rekening hoeven te houden met de ruis in de data. In 

hoofdstuk 4 is een nieuwe piekdetectie-algoritme voor data van twéé-dimensionale 

chromatografie beschreven. Hierbij worden de pieken niet alleen als maximum 

gedetecteerd, maar als hele “bergen” in de twee dimensies. Op die manier is het 

ook mogelijk om kwantitatieve informatie over de pieken te verkrijgen. Onze 

(automatische) methode resulteerde in vergelijkbare kwantitatieve data als 

manueel-geintegreerde data maar met vaak een betere herhaalbaarheid. 

In grootschalige (profiling) experimenten is de verkregen (chromatografische) 

scheiding vaak niet perfect en daarom zijn (automatische) data-analytische 

methoden erg belangrijk om de gewenste informatie te bekomen. Met name in 
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complexe monsters zijn komponenten vaak niet chromatografisch te scheiden en 

wiskundige deconvolutiemethoden zijn nodig om de zuivere piekinformatie (i.e. 

componentinformatie) te verkrijgen. In hoofdstuk 5 wordt een nieuwe methode 

voor de automatische bepaling van het aantal wiskundige komponenten voor een 

deconvolutiemodel beschreven. De op cross-validatie gebaseerde methode wordt 

geïllustreerd in verschillende gebieden van een chromatogram. De methode maakt 

gebruikt van het feit dat de fout van het cross-validatie algoritme eerst afneemt als 

er meer komponenten voor het modeleren meegenomen worden en dan plotseling 

toeneemt als het juiste aantal komponenten bereikt is. Deze buiging in de curve 

kan eenvoudig op een automatische manier gedetecteerd worden. 

Vele profileringsexperimenten zijn heel open opgezet en alle mogelijke 

verschillen in de meetgegevens kunnen van belang zijn. Daarom moeten de 

opgenomen profielen zo breed mogelijk zijn en moeten de data-analytische 

methoden van het gehele profiel gebruik maken. Vaak worden multivariate 

methodes toegepast die hiervoor in principe uitstekend geschikt zijn. Soms is het 

echter moelijk om de gewenste informatie te krijgen omdat de data bijvoorbeeld te 

veel ruis bevat. Ook is er soms aanvullende informatie over de monsters 

beschikbaar, bijvoorbeeld over de monstername. In dat geval kan het verstandig 

(of zelfs noodzakelijk) zijn om deze informatie mee te nemen in de data-analyse. 

In hoofdstuk 6 en 7 worden zulke situaties besproken. De methodes in beide 

hoofdstukken zijn ontwikkeld voor verschillende typen kinetische studies: in 

hoofdstuk 6 kregen meerdere vrijwilligers één dosis van een komponent of 

mengsel en monsters werden over een bepaald tijdsbestek genomen, terwijl in 

hoofdstuk 7 monsters van één vrijwilliger over dezelfde tijdsduur genomen 

werden, maar dan na het toedienen van drie verschillende doses. Dus, in beide 

hoofdstukken is de factor tijd in de data-analyse opgenomen en het feit dat iets 

ingenomen werd dat op een te voorspellen manier teruggevonden zou moeten 

worden (als komponent danwel als metaboliet). Bijkomend is dat in hoofdstuk 7 

de komponent in drie verschillende doses toegediend werd wat ook in de 
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omschreven methode is meegenomen. De twee in hoofdstuk 6 en 7 beschreven 

methodes verschillen uit wiskundig perspectief maar dienen hetzelfde doel: het 

verminderen van de hoeveelheid variabelen tot een redelijke hanterbare data set. 

In hoofdstuk 8 is een nieuwe definitie van resolutie in twéé-dimensionale (2D) 

chromatografie beschreven. Terwijl de resolutie in één-dimensionale 

chromatografie goed gedefineerd is, kan deze definitie niet zo maar voor 2D 

chromatografie toegepast worden. Daarom is een nieuwe manier van 

resolutiebepaling noodzakelijk. De hier omschreven methode is gebaseerd op de 

“berg-tot-dal-ratio” tussen pieken in het 2D chromatogram. Er is ook een definitie 

gegeven die beschrijft tussen welke pieken een resolutie meting zinvol is. De 

nieuwe methode kan dus gebruikt worden om de algemene kwaliteit van een 2D 

chromatogram te bepalen. 


