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Nederlandse samenvatting

Laboratoriumbepalingen spelen een belangrijke rol in de hedendaagse geneeskunde en worden 
onder andere gebruikt voor het diagnosticeren van aandoeningen, het selecteren van de 
meest geschikte behandeloptie en om de effectiviteit van een behandeling of de progressie 
van een aandoening in de tijd te volgen. De klinische chemie, het ondersteunende medisch 
specialisme dat zich bezighoudt met de analyse van lichaamseigen stoffen in patiëntmaterialen, 
richt zich voortdurend op het implementeren van nieuwe bepalingen alsmede het verbeteren 
van reeds geïmplementeerde bepalingen. Hierbij laat de klinische chemie zich hoofdzakelijk 
leiden door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo hoeven artsen geen 
urine meer te drinken om suikerziekte (diabetes) te diagnosticeren sinds de ingebruikname 
van kwantitatieve methoden (methoden om het gehalte van een stof in een monster te bepalen) 
die meetbare kleurreacties of elektrische stroompjes genereren welke het suikergehalte in urine 
weerspiegelen. Het vaststellen van bloedgroepen door bloed van een patiënt te mengen met 
bloed van verschillende andere personen is eveneens een achterhaalde analytische aanpak 
aangezien er tegenwoordig gestandaardiseerde, commercieel verkrijgbare antisera (vloeistoffen 
die anti-A, anti-B of anti-rhesus antilichamen bevatten) beschikbaar zijn voor het zogenoemde 
‘kruisen’ van bloed. Vorderingen zijn er verder ook gemaakt op vlak van de diagnose van 
infectieziekten en de grootschalige intrede van ‘matrix-assisted laser desorption/ionization time-
of-flight’ (MALDI-TOF) apparatuur in medische laboratoria is een opmerkingswaardige 
ontwikkeling in dit opzicht. MALDI-TOF is een massaspectrometrische techniek wat inhoudt 
dat dergelijke apparaten verschillende componenten in een monster, zogenoemde ‘analieten’, 
van elkaar kunnen scheiden op basis van hun massa (gewicht) en vervolgens apart detecteren. 
Massaspectrometers zijn als het ware hele gevoelige weegschalen die tegelijkertijd meerdere 
componenten op moleculair niveau kunnen wegen. Voor infectieziekten kan met deze 
techniek de identiteit van velerlei ziekteverwekkers, waaronder bacteriën, gisten en schimmels, 
achterhaald worden. Hiermee wordt een sneller en betrouwbaarder alternatief geboden voor 
traditionele identificatiemethoden welke gebaseerd zijn op microscopische beoordeling 
van onder andere de celvorm en -grootte van micro-organismen. Uiteraard vormen deze 
voorbeelden slechts het topje van de ijsberg die de totale bijdrage van wetenschap en techniek 
tot de klinische chemie symboliseert. Deze ijsberg is groot, maar desondanks kan de klinische 
chemie nog niet voor alle aandoeningen een passende bepaling bieden. Zodoende zal dit 
specialisme nog lang of zelfs wel altijd in afwachting en ook afhankelijk blijven van wat de 
wetenschap en techniek in de toekomst zullen voortbrengen. 

De succesvolle klinische implementatie van MALDI-TOF massaspectrometrie (MS) 
voor het diagnosticeren van infectieziekten belicht de kwalitatieve mogelijkheden (gericht op 
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het vaststellen van de identiteit van een analiet) van deze techniek maar kan wellicht ook 
de weg vrijmaken voor diens klinische implementatie voor kwantitatieve doeleinden. In het 
afgelopen decennium zijn er in de wetenschappelijke literatuur namelijk verscheidene MALDI-
TOF methoden beschreven voor kwantificatie van onder andere eiwitten en lipiden (vetten) in 
patiëntmaterialen zoals urine en bloed. Deze methoden zijn relatief simpel, snel en betrouwbaar, 
maar vereisen wel dat het betreffende analiet opgezuiverd wordt uit het patiëntmateriaal. 
Patiëntmaterialen zijn namelijk zeer complex wat inhoudt dat deze vele anderen componenten 
bevatten die de massaspectrometrische detectie zullen verstoren. Verder dienen kwantitatieve 
MALDI-TOF methoden een geschikte ‘interne standaard’ te gebruiken waarmee er 
gecorrigeerd kan worden voor eventuele variatie die optreedt tijdens de monstervoorbewerking 
ofwel tijdens de MALDI-TOF meting. Een interne standaard is een stof die gelijkend is aan 
het analiet qua gedrag tijdens de analytische procedures en daarnaast een ietwat afwijkende 
massa heeft waardoor deze stof apart gedetecteerd kan worden door de massaspectrometer. 
Juist doordat MALDI-TOF bekend staat om diens relatief grote analytische variatie is het 
van belang om zeer goed gelijkende interne standaarden te hanteren waarmee de analytische 
betrouwbaarheid effectief gewaarborgd kan worden. Als de analiet opzuivering- en interne 
standaard-vereisten vervolgens in acht genomen worden, kan kwantitatieve MALDI-TOF als 
een interessante techniek beschouwd worden vanuit een klinisch oogpunt. In hoofdstuk 2 
van dit proefschrift tonen wij een voorbeeld van zo’n methode voor het eiwit ‘insulin-like 
growth factor 1’ (IGF1) in bloed. Voor deze methode hebben wij een geautomatiseerde IGF1 
opzuiveringsmethode ontwikkeld en maakten we gebruik van een synthetische IGF1 variant 
als interne standaard waarin alle 94 stikstofatomen met een massa van 14 dalton (Da) zijn 
vervangen door stabiele stikstofisotopen met een massa van 15 Da. Hierdoor heeft deze variant 
een andere massa dan het lichaamseigen IGF1 en kan deze dus apart gedetecteerd worden door 
de massaspectrometer terwijl diens gedrag tijdens de analytische procedures gelijk is aan dat 
van ‘gewoon’ IGF1. Naast het kwantificeren van IGF1 konden we met onze methode in bloed 
ook de aanwezigheid van twee IGF1 varianten aantonen welke het gevolg zijn van zogenoemde 
‘single nucleotide polymorphisms’ (SNP). Een SNP is een kleine variatie in het DNA die kan 
leiden tot een afwijkende opbouw van eiwitten. Een dergelijke afwijking kan mogelijk ook 
leiden tot een afwijkende functie van eiwitten, bijvoorbeeld als zo’n SNP leidt tot de vervanging 
van één van de twintig bij mensen voorkomende aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, 
voor een ander aminozuur. In twee afzonderlijke patiëntmonsters troffen wij IGF1 varianten 
aan met een massa van 7.680 Da naast het gewone IGF1 met een massa van 7.650 Da. Het 
massaverschil van 30 Da tussen de beide varianten duidde op de mogelijke vervanging van het 
aminozuur alanine voor het aminozuur threonine. Een dergelijke vervanging was reeds voor 
twee afzonderlijke plekken in het IGF1 eiwit in de wetenschappelijke literatuur beschreven 
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en voor beide plekken geldt dat afwijkende aminozuren bij ongeveer 1 op de 1.000 personen 
voorkomen. Met onze methode konden we deze varianten dus apart van het gewone IGF1 
eiwit detecteren en middels massaspectrometrie konden we tevens de plek van de betreffende 
alanine-naar-threonine vervangingen bij de twee patiënten lokaliseren. Onderscheid maken 
tussen eiwitvarianten is echter niet mogelijk wanneer er gebruikt wordt gemaakt van 
bindingsanalyse om IGF1 te kwantificeren, zoals nu gedaan wordt in de klinische chemie. Bij 
bindingsanalyse wordt er namelijk gebruik gemaakt van twee antilichamen, één om een analiet 
op te zuiveren en een andere om een concentratie-afhankelijke kleurreactie te genereren. 
Deze antilichamen grijpen specifiek aan op bepaalde delen van een analiet en als deze delen 
afwezig ofwel gewijzigd zijn in bepaalde varianten dan zullen deze niet gemeten worden. In 
het geval van IGF1 waarbij diens concentraties bepalend zijn voor het wel of niet starten 
van de prijzige behandeling van groeihormoon-gerelateerde aandoeningen, onderscheidt de 
MALDI-TOF methode zich dus van bindingsanalyses en zou onze methode een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de diagnostiek van groeihormoon-gerelateerde aandoeningen. 
Met oog op de klinische implementatie van de MALDI-TOF methode die hier mogelijk uit 
voortvloeit, is onze aandacht niet alleen uitgegaan naar het ontwikkelen van een analytische 
methode van hoge kwaliteit, maar hebben we ook gezocht naar specifieke indicatoren aan 
de hand waarvan we de kwaliteit van de metingen konden volgen. Naar verloop van tijd 
kunnen er zich namelijk verontreinigingen in het MALDI-TOF apparatuur opstapelen die 
de kwaliteit van de metingen negatief beïnvloeden. Dergelijke verontreinigingen kunnen 
gelukkig eenvoudig verwijderd worden, maar voor de bijbehorende schoonmaakprocedures 
kan het apparaat tot wel een volledige werkdag niet beschikbaar zijn voor metingen. Al met 
al moet een schoonmaak dus niet te weinig maar ook niet te vaak plaatsvinden, omdat het 
instrument dan respectievelijk data van mindere kwaliteit genereert ofwel onnodig vaak buiten 
bedrijf is. Voor IGF1 zagen wij dat een toenemende mate van MALDI-TOF verontreiniging 
leidde tot toenames van geoxideerd IGF1 en geoxideerde interne standaard, welke beiden 16 
Da hogere massa’s hebben ten opzichte van hun niet-geoxideerde tegenhangers. Aan de hand 
van deze signalen kunnen er voor IGF1, maar ook voor velerlei andere eiwitten, vervolgens 
criteria gesteld worden voor het tijdig schoonmaken van de apparatuur waarmee zo optimaal 
mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de analytische capaciteit. Uiteraard moet hierbij 
gesteld worden dat het volgen van eiwitoxidatie niet mogelijk is voor elk eiwit en zodoende 
hebben we naar andere parameters gezocht aan de hand waarvan de opbouw van MALDI-TOF 
verontreinigingen gevolgd kan worden. Deze zoektocht leidde tot de bevinding dat variatie 
tussen de resultaten van verschillende replicaten die behoren tot hetzelfde patiëntmonster - 
elk patiëntmonster werd namelijk in viervoud met MALDI-TOF geanalyseerd met als doel 
om optimale analytische betrouwbaarheid te realiseren - eveneens indicatief is voor MALDI-



154 

|  NEDERLANDSE SAMENVATTING

TOF contaminatie. Zodoende konden we ook een generieke indicator aandragen waarmee de 
kwaliteit van MALDI-TOF metingen uitgelezen kan worden in een poging om tenminste één 
van de hordes weg te nemen die op dit moment de klinische implementatie van kwantitatieve 
MALDI-TOF nog in de weg lijken te staan.
 Het hierboven beschreven eiwit IGF1 heeft een massa van amper 10.000 Da en komt 
in bloed voor in concentraties tussen de 10 en 1.000 nanogram per milliliter (ng/mL), wat 
overeenkomt met 1,3 tot 130 nanomolair (nM). Zodoende wordt IGF1 beschouwd als een 
klein en redelijk veel voorkomend eiwit. Juist deze twee eigenschappen maken dat MALDI-
TOF een geschikte techniek kan zijn om IGF1 te meten, terwijl deze techniek doorgaans 
minder geschikt is voor grotere en weinig voorkomende eiwitten. Met betrekking tot dit laatste, 
zelfs als een uiterst specifieke en effectieve methode van analietopzuivering wordt gehanteerd, 
namelijk gebruikmakend van antilichamen, dan zullen er onbedoeld toch andere componenten 
in het opgezuiverde monster terecht komen die het analyseren van een analiet bemoeilijken 
of zelfs onmogelijk maken. Voor grotere en/of weinig voorkomende eiwitten wordt zodoende 
de scheidingstechniek vloeistofchromatografie (Engels: ‘liquid chromatography’, LC) toegepast 
voorafgaand aan massaspectrometrische detectie waarmee een extra scheidingsdimensie wordt 
toegevoegd aan de meetmethode. Deze toegevoegde dimensie maakt dat dergelijke LC-MS 
methoden veelal geen sterke mate van analietopzuivering vereisen zoals wel het geval is voor 
MALDI-TOF methoden. Alhoewel, voor de (zeer) weinig voorkomende eiwitten geldt deze 
vereiste doorgaans nog wel, zoals ook voor het ‘soluble receptor of advanced glycation end-products’ 
(sRAGE) eiwit welke wordt behandeld in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit proefschrift. Dit 
eiwit van 34.000 Da komt in bloed voor in concentraties tussen de 0,1 en 10 ng/mL, wat 
overeenkomt met 0,003 tot 0,3 nM, en is zodoende ruim 4 maal groter en 400 maal minder 
voorkomend dan IGF1. sRAGE is een veelbelovende kandidaat om tot laboratoriumbepaling 
ontwikkeld te worden voor de aandoening chronische obstructieve longziekte (Engels: ‘chronic 
obstructive pulmonary disease’, COPD), de wereldwijde doodsoorzaak nummer 3 volgens de meest 
recente gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit grootschalig klinisch onderzoek is 
naar voren gekomen dat sRAGE concentraties in bloed geassocieerd zijn met longemfyseem, 
het ten gronde gaan van longblaasjes wat één van de twee belangrijkste uitingen van COPD is. 
Hiervoor moet echter nog wel de kanttekening gemaakt worden dat deze informatie volledig 
gebaseerd is op bindingsanalyses welke uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden en dus (nog) 
niet voor klinische doeleinden gebruikt mogen worden. Deze kanttekening in combinatie met 
de ogenschijnlijke potentie van sRAGE als zogenoemde ‘biomarker’ voor COPD stimuleerde 
ons om de kwantitatieve LC-MS methode voor sRAGE in bloed voor klinische doeleinden 
te ontwikkelen die gepresenteerd wordt in hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Deze methode 
gebruikt een sRAGE opzuiveringsmethode op basis van antilichamen welke gekoppeld worden 
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aan een specifiek type plastic platen, bekend onder de naam ‘microtiterplaten’, waarmee 
grote aantallen monsters in parallel opgewerkt kunnen worden. Voor het immobiliseren van 
antilichamen worden doorgaans magnetische bolletjes gebruikt in plaats van microtiterplaten, 
maar wij ondervonden dat microtiterplaten een sneller, eenvoudiger en goedkoper alternatief 
boden voor magnetische bolletjes en dan met name voor de weinig voorkomende eiwitten 
zoals sRAGE. Naast dat deze platen effectief bleken om met antilichamen sRAGE te verrijken 
uit bloed hebben we bij onze afdeling de toepasbaarheid van deze strategie ook kunnen 
demonstreren voor andere eiwitten uit bloed en ook uit geïsoleerd menselijk celmateriaal. 
Al met al zijn wij er van overtuigd dat onze opzuiveringsmethode op basis van antilichamen 
gekoppeld aan microtiterplaten vele interessante toepassingen kan hebben en verder een 
positieve bijdrage kan leveren aan de veelzijdigheid van massaspectrometrische methoden om 
eiwitten te kwantificeren. Op basis hiervan zou dit werk ten slotte nog de klinische interesse 
kunnen vergroten om massaspectrometrische methoden aan te wenden als alternatief voor of 
als aanvulling op de veelgebruikte bindingsanalyses voor het analyseren van klinisch relevante 
eiwitten.
 Het ontwikkelen van een platform op basis van microtiterplaten om weinig voorkomende 
eiwitten op te zuiveren was voor ons een belangrijke mijlpaal, maar het hoofddoel in ons sRAGE 
project was het ontwikkelen van een LC-MS methode voor sRAGE waarmee we een bijdrage 
konden leveren aan de ontwikkeling van sRAGE als biomarker voor COPD. Zo hebben we 
onder andere, als onderdeel van het werk beschreven in hoofdstuk 3 van dit proefschrift, 
onze LC-MS methode vergeleken met de twee meest gebruikte sRAGE bindingsanalyses. 
Deze vergelijking leidde tot de bevinding dat de samenhang (correlatie) tussen de afzonderlijke 
bindingsanalyses en de LC-MS methode als redelijk tot goed aangemerkt kan worden (R2 = 
0.7-0.8, op een schaal van 0 tot 1). Echter, de bindingsanalyses rapporteerden tot wel vier 
maal lagere sRAGE concentraties in bloed vergeleken met de LC-MS methode. Zo ver als 
het ontwerp van de bindingsanalyses het toeliet om aanpassingen er aan te doen, hebben we 
vervolgens getracht om verklaringen te vinden voor deze verschillen. Dit werk leidde tot het 
vermoeden dat de hoeveelheid antilichaam die door de bindingsanalyses per monster gebruikt 
wordt, onvoldoende toereikend was. Voor één van beide bindingsanalyses bood diens ontwerp 
de mogelijkheid om deze hoeveelheid te vergroten wat leidde tot hogere sRAGE concentraties 
die gerapporteerd werden. Ondanks de overtuigende data die de betreffende experimenten 
opleverden, blijft het speculeren wat de exacte redenen voor de geobserveerde verschillen 
zijn. Bindingsanalyses en massaspectrometrische methoden blijven immers verschillende 
analytische methoden met wezenlijk verschillende detectieprincipes. Daar waar een analiet 
zelf een signaal genereert bij de MS-methoden, is het detectieprincipe van bindingsanalyses 
indirect en gebaseerd op een kleurreactie die afhankelijk is van of een detectie-antilichaam wel 
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of niet aan een analiet (en diens varianten) bindt. Zodoende is het niet vreemd en misschien 
zelfs logisch dat de resultaten van verschillende analytische testen voor eenzelfde analiet 
van elkaar verschillen. Het is derhalve ook logisch om ervoor te pleiten dat verschillende 
analytische testen voor eenzelfde analiet per definitie als ‘niet-uitwisselbaar’ beschouwd moeten 
worden, althans tot het tegendeel is bewezen. Tot slot, onze resultaten leren ons verder dat 
we kritisch moeten zijn wat betreft het concept ‘absolute kwantificatie’ en de definitie die 
we daar aan toekennen. Absolute eiwitconcentraties kunnen alleen verkregen worden als een 
test gekalibreerd is aan de hand van een gecertificeerde eiwitstandaard of een eiwitstandaard 
waarvan de exacte concentratie is vastgesteld middels de zogenoemde aminozuuranalyse. 
Toch is het gebruik van dergelijke standaarden geen garantie voor dat verschillende testen 
voor eenzelfde eiwit dezelfde concentraties rapporteren. Er kunnen onder andere verschillende 
selecties van de in een monster aanwezige eiwitvarianten (bijvoorbeeld ten gevolge van SNPs) 
gekwantificeerd worden door de verschillende methodes. Wellicht moeten we er dus niet vanuit 
gaan dat een methode ‘de eiwitconcentratie’ rapporteert, maar dat deze ‘een eiwitconcentratie’ 
rapporteert welke verkregen is door gebruik te maken van detectiemethode X, eiwitstandaard 
Y, monstervoorbewerkingmethode Z, et cetera.
 Naast dat we onze LC-MS methode hebben vergeleken met de meest gebruikte sRAGE 
bindingsanalyses hebben we deze methode ook toegepast op ongeveer 1.000 patiëntmonsters 
van verschillende klinische studies. Dit werk heeft er onder andere toe geleid dat we ontdekten 
dat het roken van sigaretten vlak voordat een bloedmonster wordt genomen streng gereguleerd 
moet worden. We vonden namelijk dat roken vlak voor de bloedafname leidt tot een kwart lagere 
sRAGE concentratie bij zowel gezonde personen als bij COPD patiënten. Ter controle hebben 
we sRAGE in dezelfde monsters ook middels bindingsanalyse gekwantificeerd en dezelfde 
verlaging werd ook door deze test gevonden en is dus niet methode-afhankelijk. Aangezien 
het reguleren van rookgedrag voorafgaand aan de bloedafname niet is beschreven voor de reeds 
gepubliceerde studies naar sRAGE in grote patiëntenpopulaties, wordt ons huidige begrip van 
dit eiwit en diens waarde als biomarker voor COPD in een nieuw perspectief geplaatst. Zo 
lijkt het allereerst van belang om voor dergelijke studies nader onderzoek te doen naar het 
effect van roken vlak voor de bloedafname op sRAGE concentraties. Dit heeft dan met name 
als doel om te verifiëren dat reeds gerapporteerde verschillen qua sRAGE concentraties tussen 
verschillende patiëntpopulaties gebaseerd zijn op relevante, biologische verschillen en niet op 
een eventueel pre-analytisch artefact. Daarnaast is het mechanisme achter de geobserveerde 
reductie interessant om nader te bestuderen. Verder onderzoek hiernaar kan ons wellicht 
leiden naar nieuwe inzichten aangaande het functioneren van de longen en het mogelijke 
disfunctioneren van de longen ten gevolge van het inademen van sigarettenrook.



157

NEDERLANDSE SAMENVATTING  |

Methoden die mogelijk aangewend kunnen worden voor toekomstige studies naar sRAGE 
zijn de twee kwantitatieve LC-MS methoden voor sRAGE in bloed die gepresenteerd worden 
in de hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift. Anders dan de reeds beschikbare sRAGE 
bindingsanalyses en onze initiële LC-MS methode maken deze methoden geen gebruik 
van antilichamen om sRAGE uit bloed op te zuiveren voorafgaand aan de detectiestap. 
Antilichamen zijn veelzijdige eiwitten waarmee analieten op efficiënte wijze verrijkt kunnen 
worden en zijn onmisbaar geworden in het hedendaagse (bio)medisch onderzoek. Toch kleven 
er enkele nadelen aan deze eiwitten, zoals dat hun productieproces complex is wat dikwijls 
resulteert in aanzienlijke variatie tussen antilichamen die geproduceerd zijn in verschillende 
batches. In een reactie op dergelijke nadelen zijn er in de afgelopen decennia verschillende 
onderzoeksgroepen ingesprongen op de behoefte naar alternatieven voor antilichamen wat 
geresulteerd heeft in een flink aantal nieuwe opties. Een voorbeeld hiervan is de ‘affimeer’, een 
eiwit-achtige verbinding gebaseerd op het eiwit Cystatine A welke we hebben gebruikt voor 
de kwantitatieve LC-MS methode voor sRAGE die staat beschreven in hoofdstuk 4 van dit 
proefschrift. Tevens hebben we getracht om een opzuiveringsmethode te ontwikkelen die niet 
gebaseerd is op eiwit-eiwit-interacties maar op ‘vastefase-extractie’ waarbij een analiet wordt 
verrijkt op basis van fysisch-chemische eigenschappen, zoals diens grootte, ladingsverdeling en 
oplosbaarheid in waterige of vettige vloeistoffen. Dergelijke methoden kunnen niet gebruikt 
worden om één specifiek eiwit uit een monster op te zuiveren, maar zullen een meervoud aan 
eiwitten verrijken met vergelijkbare fysisch-chemische eigenschappen. De mate van zuiverheid 
van een verrijkt monster zal dus significant lager zijn bij vastefase-extractie in vergelijking 
met de uiterst specifieke methoden gebaseerd op eiwit-eiwit-interacties. Deze minder efficiënte 
verrijking is wellicht de reden dat er maar weinig voorbeelden in de literatuur gevonden 
kunnen worden van kwantitatieve methoden voor eiwitten in bloed waarbij vastefase-extractie 
gebruikt wordt als opzuiveringsmethode. Voorbeelden van dergelijke methoden voor weinig 
voorkomende eiwitten zoals sRAGE zijn zelfs volledig afwezig (zo ver als wij konden nagaan 
op basis van beschikbare literatuur), althans tot het moment dat de methode die is beschreven 
in hoofdstuk 5 van dit proefschrift gepubliceerd werd. Van sRAGE kwamen wij namelijk te 
weten dat dit eiwit een bipolaire ladingsverdeling heeft met een sterk positief geladen deel aan 
de ene kant en een sterk negatief geladen deel aan de andere kant. Een neutraal karakter of 
een negatieve lading komt bij eiwitten vrij vaak voor, maar een sterk positieve lading is redelijk 
uniek onder eiwitten. Middels het principe van ‘ionenwisseling’ werden wij (gelukkigerwijs) in 
staat gesteld om sRAGE te scheiden van de meeste andere eiwitten in bloed waarna we sRAGE 
bij klinisch relevante concentraties in bloed konden kwantificeren. Zodoende kregen we de 
beschikking over de derde LC-MS methode voor het kwantificeren van sRAGE in bloed, de 
tweede LC-MS methode voor sRAGE die niet afhankelijk is van antilichamen en de eerste 
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LC-MS methode voor sRAGE die niet gebaseerd is op (mogelijk onvoorspelbare) eiwit-eiwit-
interacties. Een vergelijking tussen onze drie methoden leerde ons vervolgens dat de methoden 
op basis van antilichamen en affimeren een zeer goede correlatie vertoonden (R2 = 0.9), terwijl 
de correlaties tussen deze methoden en de vastefase-extractiemethode maar matig waren (R2 
= 0.5). Ten opzichte van de antilichaammethode rapporteerde de affimeermethode verder 
over het algemeen ietwat lagere concentraties (± 25%) terwijl de vastefase-extractiemethode 
ietwat hogere concentraties (± 18%) rapporteerde. Met betrekking tot deze verschillen is het 
aannemelijk dat de verschillende methoden een verschillende selectie van sRAGE varianten 
kwantificeren. De specifieke bindingsplekken waar de antilichamen en affimeren aangrijpen 
op het sRAGE eiwit kunnen bijvoorbeeld afwezig of gemodificeerd zijn in bepaalde sRAGE 
varianten en deze plekken kunnen verder nog geblokkeerd worden bindingspartners van sRAGE 
die in bloed voorkomen. Verder kan de ladingsverdeling van de verschillende sRAGE varianten 
variëren waardoor ook de vastefase-extractiemethode niet de volledige fractie van mogelijke 
sRAGE varianten uit bloed zal opzuiveren. Al met al leert deze methodevergelijking ons 
wederom dat verschillende methoden voor hetzelfde analiet niet per se dezelfde concentraties 
rapporteren en dat deze concentraties in de context van de meetmethode gezien moeten worden. 
Verder kan het beschikken over meerdere analytische methoden om een analiet te meten als 
wenselijk beschouwd worden en dan met name bij het bestuderen van de rol van een eiwit in 
normale biologische processen, in ziekteprocessen en als biomarker voor klinische doeleinden. 
Uiteraard is het dan van belang om verder onderzoek te doen naar welke eiwitvarianten de 
verschillende methoden precies meten en in hoeverre eiwitvarianten van elkaar verschillen qua 
functie. Voor sRAGE zullen dergelijke doelen in toekomstige projecten nagestreefd moeten 
worden waarbij er gebruik gemaakt zal worden van nieuwe en verbeterde technieken om 
eiwitten te karakteriseren. sRAGE is namelijk een zeer weinig voorkomend eiwit waarvoor 
reeds de detectielimieten van hedendaagse (massaspectrometrische) technieken aangesproken 
dienden te worden om dit eiwit überhaupt te detecteren. Meer gevoeligheid van dergelijke 
technieken is derhalve gewenst om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende sRAGE 
varianten die naar verwachting slechts een beperkte fractie van de totale hoeveelheid sRAGE 
moleculen vormen. Zo verblijven wij in ons werk eveneens in afwachting van wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen, die ons vermoedelijk al in de zeer nabije toekomst in staat 
zullen stellen om antwoorden te geven op de voor ons nog openstaande onderzoeksvragen. 

Een rode draad in dit proefschrift is de monstervoorbewerking die relevant is voor 
massaspectrometrische methoden om eiwitten te meten waarbij er een nadrukkelijke 
focus ligt op efficiëntie en gemak. Zo ontwikkelden we voor IGF1 een geautomatiseerde 
monstervoorbewerkingsmethode waarmee gerust enkele honderden patiëntmonsters per dag 
opgewerkt kunnen worden. Onze sRAGE opzuiveringsmethoden op basis van antilichamen 
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en affimeren gekoppeld aan microtiterplaten zijn eveneens zeer eenvoudige methoden 
om vele patiëntmonsters in parallel op te werken en deze methoden zouden makkelijk 
geautomatiseerd kunnen worden met behulp van de monstervoorbewerkingsrobots die in 
vele klinische laboratoria gebruikt worden. Onze vastefase-extractiemethode is daarentegen 
niet zozeer gericht op efficiënte en gemak, maar in dit project hebben we ons met name 
gericht op het rationaliseren van monstervoorbewerkingsmethoden. Door zo slim mogelijk 
‘gebruik’ te maken van de eigenschappen van sRAGE waren we uiteindelijk in staat om dit 
eiwit bij klinisch relevante concentraties te kwantificeren zonder daarbij gebruik te maken 
van antilichamen of antilichaam-alternatieven om sRAGE op te zuiveren. Vanuit de gedachte 
van het rationaliseren van monstervoorbewerkingsmethoden hebben we onze pijlen tot slot 
nog gericht op vergelijkbare methoden die gebruikt worden in experimenten om biomarkers 
te ontdekken middels massaspectrometrie. Er wordt in het betreffende vakgebied een groot 
aantal verschillende methoden hiervoor aangewend en deze hebben een grote invloed op welke 
eiwitten er uiteindelijk geïdentificeerd zullen worden op basis van massaspectrometrische 
analyse. In feite introduceert elke methode dus een systematische fout, zoals we ook aangetoond 
hebben in het werk dat gepresenteerd wordt in hoofdstuk 6 van dit proefschrift. Een dergelijke 
fout is waarschijnlijk onvermijdelijk in dit type onderzoek en vereist een zeker bewustzijn dat 
niet voor elke vraagstelling en elk type patiëntmonster dezelfde methode het meest geschikt 
zal zijn. In ons project waarbij we vier verschillende monstervoorbewerkingsmethoden op 
basis van drie verschillende menselijke weefsels uit het hoofd-halsgebied hebben vergeleken, 
kwam dan ook naar voren dat geen van de vier methoden het beste presteerde voor alle drie 
geïncludeerde weefsel. Deze resultaten pleiten zodoende tegen het bestaan van een ‘universele’ 
monstervoorbewerkingsmethode, maar pleiten juist voor een rationele selectie en evaluatie van 
dit soort methodes welke afgestemd dient te worden op het doel van een experiment en het 
type monster dat bestudeerd zal worden. 

Tot slot, met dit proefschrift en de bijbehorende onderzoeksprojecten heb ik gepoogd 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van veelbelovende biomarkers en ook aan het 
stuwen van massaspectrometrische methoden voor eiwitkwantificatie richting klinische 
implementatie. Met name heb ik getracht te tonen dat dergelijke massaspectrometrische 
methoden veelzijdig en simpel kunnen zijn en dat er mogelijkheden zijn om met MS grote 
hoeveelheden patiëntmonsters in een kort tijdsbestek te meten. Uiteraard zijn er ook gebieden 
waarin MS (nog) tekortschiet en de weg voorwaarts zal allicht lang zijn en steile hellingen 
bevatten. Op deze weg zal MS diens meerwaarde moeten gaan bewijzen en zullen er vooral 
ook tastbare succesverhalen geschreven moeten worden aan de hand waarvan de klinische 
implementatie van deze techniek voor kwantitatieve doeleinden bespoedigd kan worden. 
Mocht deze implementatie overigens eenmaal gerealiseerd zijn, dan zal het biomarkeronderzoek 
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mogelijk in een stroomversnelling kunnen geraken en zal de klinische chemie daarnaast ook 
beter uitgerust zijn om het arsenaal aan laboratoriumbepalingen uit te breiden en deze beter af 
te stemmen op de wensen van artsen.
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