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Samenvatting

Voor het bestuderen van de complexe biochemische processen die een rol spelen in

farmacologische en medische processen, is het gebruik van gevoelige en selectieve

analytische methodes noodzakelijk.

Vloeistof chromatografie (LC) is een zeer veelzijdige en uitermate selectieve tech-

niek waarin scheiding wordt verkregen door een verdelings- of adsorptie-evenwicht

tussen een vloeibare mobiele fase en een stationaire vaste fase. Met multidi-

mensionale LC vormen, is het mogelijk de scheidingsefficintie van tweedimension-

ale polyacrylamidegel elektroforese (2D-PAGE) te benaderen. Het is gemakke-

lijk te automatiseren en monstervoorbewerkingsstappen kunnen in de geautoma-

tiseerde analytische opstelling gentegreerd worden. In tegenstelling tot capil-

laire elektroforese (CE), kan LC vrij gemakkelijk on-line worden gekoppeld aan

massaspectrometrie (MS) met behulp van electrospray ionisatie (ESI). Bovendien

maakt miniaturisatie van LC-MS de detectie van analieten op een laag concentra-

tieniveau (zmol tot amol) mogelijk. NanoLC-MS systemen zijn in potentie zelfs

nog gevoeliger. De selectiviteit, reproduceerbaarheid en de robuustheid en ook

de snelheid van analyse evenals het gebruiksgemak van deze geminiaturiseerde

systemen vereisen echter aandacht. Dit proefschrift, beschrijft verschillende stud-

ies waarin verschillende aspecten en delen van een nanoLC-ESI-MS systeem zijn

geoptimaliseerd, met als doel de eerder genoemde beperkingen te overwinnen.

In Hoofdstuk 2, wordt de karakterisering van de zelfgebouwde nanoESI-interface
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beschreven. Met het oog op de kwantitatieve analyse van peptiden met nanoLC-

MS, is het noodzakelijk om te weten hoe deze nanoESI interface zich gedraagt

bij variaties in de mobiele fase samenstelling, het spray voltage en de morfologie,

evenals de positie van de nanoESI-emitter.

Het positioneren van de nanospray-emitter in een hoek van 20°ten opzichte van de

’heated capillary’ levert de beste signaal-ruis verhoudingen. De signaalintensiteit

is echter het hoogst wanneer de interface axiaal en dicht bij het heated capillary

wordt geplaatst. Terwijl een hoog acetonitrile (ACN) percentage in de mobiele

fase een lager spray voltage vereist om een stabiele spray te krijgen, moet het spray

voltage bij een laag percentage ACN (b.v. 10%) zorgvuldig worden gekozen. Het

variren van de mierezuur (FA) concentratie heeft een duidelijke invloed op zowel

signaalintensiteit als de ladingsverdeling. Een verhoging van het FA percentage

in de mobiele fase resulteert in een verschuiving naar lagere m/z waarden. Al bij

een FA percentage van 1%, treedt echter een sterke vermindering van signaalin-

tensiteit op. De hoogste signaalintensiteit wordt bereikt met gecoate naalden die

een uiteinde met een kleine interne diameter (ID) hebben.

De meeste traditionele chromatografische stationaire fasen voor de analyse van

eiwitten, zijn gebaseerd op natuurlijke organische polymeren terwijl silica deeltjes

voornamelijk voor LC-MS analyse van peptiden worden gebruikt. Hoe kleiner

de silica deeltjes, hoe hoger de tegendruk. Hoe groter de deeltjes, hoe lager de

scheidingsefficiency en de stroomweerstand. Bovendien hebben de meest poreuze

deeltjes een hogere capaciteit. Aldus, zal de structuur van een stationaire fase

in aanzienlijke mate de efficintie, snelheid en gevoeligheid van een scheiding ben-

vloeden. Op silica gebaseerde monolithische fasen zijn een vrij recente innovatie

op het gebied van chromatografische stationaire fasen, die tevens in dit proef-

schrift beschreven zijn voor wat betreft het gebruik voor scheiding en analyse

van peptiden. Een overzicht van de synthese van op silica gebaseerde monoli-

eten, hun karakterisering en toepassingen word gegeven in Hoofdstuk 3, terwijl

in Hoofdstuk 4 de chromatografische prestaties van een nieuwe 50-µm-ID mono-

lithische kolom worden gevalueerd en zijn toepassing in de peptidenanalyse wordt

gedemonstreerd.

De bimodale poriestructuur van silica monolieten vertoont grote, verbonden through-

pores’ en kleinere mesopores binnen in een dun silica skelet, hetgeen resulteert in

een hoge poreuziteit en slechts kleine afstanden waarover analieten zich middels

diffusie moeten verplaatsen. Bij de productie van monolieten worden twee belan-

grijke synthesebenaderingen gebruikt die resulteren in verschillende poriestruc-

turen. Enerzijds worden monolieten geproduceerd met grote throughpores’, die

een zeer lage stroomweerstand hebben ten koste van de scheidingsefficintie. An-
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derzijds zijn er monolieten met kleine throughpores’ en een relatief dik skelet, wat

zeer efficinte scheidingen mogelijk maakt, waarvoor echter een hogere druk vereist

is. De door ons gekarakteriseerde monoliet kenmerkt zich door throughpores’ van

2-3 µm, een skelet van 1.0-1.5 µm en mesopores’ van 18 nm, hetgeen een com-

promis tussen de twee eerdergenoemde synthesebenaderingen inhoudt. Een hoge

efficintie en lage stroomweerstand maakt de scheiding van zeer complexe mengsels

mogelijk in een veel kortere tijd dan wat gewoonlijk met gepakte kolommen wordt

bereikt. De piekbreedte op halve hoogte is in de orde van 10 s en de scheidin-

gen zijn zeer reproduceerbaar. Een grote verscheidenheid van stroomsnelheden

(tot ≈ 20 keer de stroomsnelheid die met gepakte kolommen wordt gebruikt) en

gradinthellingen (tot 9% ACN/min) kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de

complexiteit van de scheiding. Bovendien maakt de specifieke oppervlakte het

opbrengen van grote monstervolumes mogelijk, hetgeen resulteert in een goede

detectie van analieten met een lage concentratie.

In Hoofdstuk 5, wordt een nieuwe opstelling beschreven die de on-line koppeling

van albumine depletie en monsterfractionering met nanoLC-MS mogelijk maakt.

Door het verhogen van de efficintie, selectiviteit en het ladingscapaciteit van een

analytisch systeem, met een multidimensionale benadering wordt het aantal pep-

tiden dat kan worden geanalyseerd in complexe monsters vergroot.

Een aantal zeer overvloedige aanwezige eiwitten (b.v. albumine) maskeren vaak

eiwitten en peptiden die in lagere hoeveelheid aanwezig zijn en verhinderen hun de-

tectie en identificatie. Daarom moeten de monsters effectief van deze overvloedige

protenen worden gezuiverd alvorens de monsters te analyseren. Daartoe, wor-

den drie kolommen on-line gekoppeld in een nieuwe, eenvoudige en robuuste op-

stelling voor multidimensionele nanoLC-MS. Deze opstelling vereist geen extra

schakelkraan of pomp om de drie verschillende kolommen aan elkaar te koppe-

len. Een cartridge gepakt met ’restricted access’ materiaal (RAM) werd hierbij

gekoppeld aan nanoLC-MS voor de depletie van runder serum albumine (BSA)

uit een monster dat een neuropeptide bevat. Na optimalisering, was het mogelijk

het monster van vrijwel alle BSA te ontdoen. De scheidingen waren zeer efficint,

met piekbreedten op halve hoogte van 10s. De totale cyclustijd, inclusief albu-

minedepletie, scheiding van analieten, wassen en herequilibreren van het systeem,

is ongeveer 40 min.

In Hoofdstuk 6, wordt een studie van de herhaalbaarheidkwesties in LC-MS gep-

resenteerd. De slechte reproduceerbaarheid van piekoppervlaktes is een prob-

leem dat vaak voorkomt in peptideanalyse met nanoLC-MS. Dientengevolge, is

de kwantitatieve analyse moeilijk, tenzij voor de signaalvariatie kan worden gecor-

rigeerd. Labelingstechnieken of de toevoeging van een interne standaard kunnen
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daarbij worden toegepast. Deze procedures zijn echter vaak gecompliceerd, arbei-

dsintensief en verbeteren de reproduceerbaarheid niet altijd.

Er werd aangetoond dat de adsorptie van proteolytische peptides aan de opper-

vlakte van monsterbuisjes, de oorzaak was van de reproduceerbaarheidsproblemen

in de kwantitatieve analyse van peptiden met nanoLC-MS. Het verbeteren van

de peptidenopbrengst en een hogere signaalreproduceerbaarheid werden bereikt

door de oplosbaarheid van de peptiden te verbeteren, door direct het adsorptie-

evenwicht van peptiden tussen het oplossingmiddel en het oppervlak van het mon-

sterbuisje te benvloeden. De toevoeging van verschillende hoeveelheden DMSO

aan het monsterbuisje vermindert peptidenadsorptie tot, in sommige gevallen,

meer dan 90%, hetgeen leidt tot een hogere reproduceerbaarheid en lagere detec-

tielimieten.

Concluderend, wordt een oplossing geboden voor verscheidene beperkingen van

nanoLC-MS die het bereiken van de noodzakelijk zeer hoge throughput en ge-

bruiksgemak in routinematige vergelijkende proteomicsstudies verhinderden, zoals

lage signaalreproduceerbaarheid, lange analysetijden en de slechte systeemrobu-

ustheid. Hoewel er over het algemeen veel vooruitgang op het gebied is geboekt,

is nanoLC-MS nog geen gebruiksvriendelijke techniek en is veel ervaring vereist.

Niettemin, zijn de technologische ontwikkelingen genitieerd die het gebruik van

nanoLC-MS voor onervaren onderzoekers zullen vereenvoudigen.
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