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Samenvatting 
In de zoektocht naar diagnostische markers, therapeutische reactie-indicatoren, 

om pathologische mechanismen te ontrafelen, zijn talrijke studies naar proteomic 

biomarker gestart. Desondanks uitgebreid onderzoek zijn er weinig proteomic 

biomarkers die het stadium bereikt hebben dat zij in een kliniek kunnen worden 

gebruikt.  

 

Studies  naar proteomic biomarkers  lijden aan slechte 

reproduceerbaarheid. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een gebrek aan 

normalisatie van analysemethodes en monsterbehandeling. De gevoelige aard van 

biomoleculen en de ingewikkeldheid van biologische monsters zijn een uitdaging 

voor de onderzoeker. De procedure van de monsterinzameling, de tijdspanne 

tussen monsterinzameling en opslag, verontreiniging, additieven, opslagtijd, 

opslagtemperatuur, het aantal freeze-thaw cycli, digest-protocol, analysestrategie 

en gegevens, zijn een deel van de procedures die de kwaliteit van de resultaten 

beïnvloedt.  

 

Deze dissertatie is gefocust op het onderzoek van hersenvloeistof (CSF), in 

het zoeken naar biomarkers voor monster-stabiliteit. CSF is de meest geschikte 

vloeistof om te analyseren in het zoeken naar biomarkers voor ziektes in het 

centrale zenuwstelsel (CNS). In deze these werd CSF van een ratten-model van 

multiple sclerose (MScl), de experimentele auto-immune encefalomyelitis (EAE), 

geanalyseerd om ziekte gerelateerde biomarkers te vinden. 

 

Hoofdstuk 2 behandelt de studie over het effect van verschillende 

monsterbehandelingsprocedures op proteïnen, metabolites en vrije aminozuren in 

varkens CSF. Drie monsterbehandelingsprocedures werden onderzocht; monsters 

werden na afname op kamertemperatuur gelaten, tot maximaal twee uur. De op 

kamertemperatuur geïntroduceerde kwantitatieve veranderingen bevatten 

peptiden van prostaglandine D-synthase, een aantal metabolites en vrije 

aminozuren. De tweede analysevoorwaarde was het effect van freeze-thaw cycli 

op het proteomeprofiel; dit geintroduceerde veranderingen in de hoeveelheid van 

transthyretin afgeleide peptiden. De derde onderzochte voorwaarde bedroeg de 
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opslag van digested CSF monsters op 4 °C. Dit resulteerde in een vermindert 

niveau van prostaglandine D-synthase en serotransferrin afgeleide peptiden. 

In Hoofdstuk 3 zijn de effecten van kamertemperatuur op menselijke CSF 

monsters geanalyseerd. De CSF monsters werden geanalyseerd door proteomics, 

metabolomics en vrije aminozuren analyse. De resultaten waren homogeen over 

de platforms en lieten zien dat de biologische variatie de voornaamste variabele in 

de data was. De enige discriminerende eigenschappen tussen de monsters op 

kamertemperatuur en de controles, waren twee niet-geïdentificeerde ionen en 

trihydrobutanoic zuur 2.3.4.  

 

Hoofdstuk 4 en 5 beschrijft proteomic biomarkerstudies die op CSF van 

een acuut EAE ratten model worden toegepast. In hoofdstuk 1 wordt het model 

beschreven en de vorige proteomic biomarkerstudies van het model EAE worden 

opnieuw in ogenschouw genomen. In hoofdstuk 4 wordt CSF van het EAE model 

onderzocht op discriminerende ziekte-biomarkers, door de combinatie van twee 

verschillende gebaseerde proteomic platforms van massaspectrometrie. Een antaal 

proteïnen werden ontdekt op verhoogde niveaus bij EAE ratten in vergelijking 

met de controles. De combinatie van verschillende analyse- en 

dataverwerkingsstrategieën resulteerden in een verhoogde dekking maar toonden 

ook overlappende resultaten. De combinatie van technieken op verschillende 

niveaus is een interessant aspect dat meer aandacht vergt.  

 

Hoofdstuk 5 bevat een uitbreiding van de EAE studie, die in hoofdstuk 4 

wordt beschreven. Hierin wordt het onderzoek van het effect van minocycline op 

de eerder ontdekte discriminerende proteïnen beschreven. In deze studie werd 

slechts het QTOF platform toegepast. De resultaten tonen aan dat 8 van 18 van de 

discriminerende proteïnen gevonden in hoofdstuk 4 door de minocycline 

behandeling werden veranderd. Deze proteïnen vertonen een reproduceerbaar 

gedrag tussen de eerste en de tweede studie; ze zijn gestegen bij EAE ratten in 

vergelijking met controledieren. Een extra ontdekking was dat minocycline ook 

het peptide niveau van controledieren beïnvloedde.  

 

Concluderend; verschillende steekproef-behandelingsprocedures 

introduceren  kwantitatieve veranderingen van verschillende biomoleculen; dit 

zou in acht genomen moeten worden bij het ontwerpen van biomarker studies. De 
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sleutel tot reproduceerbare resultaten is de normalisatie van monsterbehandeling 

en analyseprocedures, die op verscheidene niveaus kan worden gedaan. Het zou 

interessant zijn om verder onderzoek te doen naar het effect van stabiliserende 

agents op langtermijn-opslag bij verschillende temperaturen evenals freeze-thaw 

cycli. Een volledige vergelijking van verschillende proteomic platforms en 

gegevens zijn ook interessant zijn om de reproduceerbaarheid verder te 

verbeteren. 

 

In de EAE studies hebben wij kandidaatmarkers ontdekt die met MScl 

verwant zijn. Een interessante vraag is of deze resultaten ook waargenomen 

kunnen worden bij patiënten, daarnaast rijst de vraag of hetzelfde patroon 

eveneens in bloedmonsters zal worden ontdekt. Het vergaren van CSF wordt vrij 

gemakkelijk gedaan maar is nogal ingrijpend van aard en de opsporing van 

biomarkers in bloed zou beter zijn. Het feit dat minocycline  een aantal proteïnen 

van EAE ratten beïnvloedt, toont aan dat deze stof een mogelijk effect heeft op 

ontsteking van de blood-brain barrièrefunctie. Maar het verhoogde eiwitniveau in 

controledieren is een teken van een ongunstig effect dat aandacht vereist. Tot slot 

ben ik door het werk aangaande deze dissertatie tot besef gekomen dat het 

ontdekken van specifieke, nuttige en volledig reproduceerbare moleculaire 

biomarkers een kunst is  en  volledige aandacht vereist op de kleine details, niets 

kan worden veronachtzaamd, alles beïnvloedt het eindresultaat. 


