Populariserende samenvatting
► In een traditioneel klinisch laboratorium worden medische analyses uitgevoerd
op bloed, urine, stoelgang of andere staaltypes. De resultaten van deze
onderzoeken geven de arts de mogelijkheid om aandoeningen op te sporen en op
te volgen, maar ook om het effect van behandeling na te gaan of aan ziektepreventie
te doen. Om deze analyses te kunnen uitvoeren, doet het labo beroep op een brede
waaier aan meettechnieken en de expertise van zijn medewerkers. Elke
laboratoriumtest heeft naast zijn sterktes (bv. hoge nauwkeurigheid) ook zijn
zwaktes (bv. hoge kostprijs en lange analysetijd). In dit doctoraat werden drie
nieuwe ‘out of the box’ toepassingen ontwikkeld die deels tegemoet kunnen komen
aan de beperkingen van enkele hedendaagse analyses door gebruik te maken van
infraroodspectroscopie.
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Infraroodspectroscopie is een techniek waarmee chemische bindingen kunnen
worden opgespoord. Om een infraroodspectrum te bepalen, laat men fijne bundels
infrarood licht van verschillende frequenties door een staal schijnen. Hierbij
absorbeert elk type chemische binding in een molecuul licht van een andere
golflengte. Het infraroodspectrum levert zo een unieke vingerafdruk van de
verschillende moleculen die aanwezig zijn in het staal. Deze vingerafdruk is meestal
zo complex dat het zeer moeilijk is om specifieke stukjes toe te wijzen aan
welbepaalde chemische bindingen. Om deze puzzel te ontrafelen hebben we
gebruik gemaakt van complexe algoritmen. Infraroodspectroscopie beschikt over
enkele unieke voordelen ten opzichte van traditionele meettechnieken. Zo is de
techniek makkelijk in gebruik, zeer snel (analyse binnen enkele seconden),
goedkoop (geen chemische stoffen nodig voor analyse) en uitermate draagbaar
waardoor metingen buiten de laboratoriumsetting mogelijk zijn.
Een verdikte en verkleurde nagel veroorzaakt door een snoodaard van een
schimmel die zichzelf het recht heeft toegekend om als God in Frankrijk te
vertoeven in jouw perfect gepedicuurde nagel, veel mensen kennen het wel. Om
een sluitende diagnose van een schimmelnagel te stellen wordt een stukje nagel naar
het laboratorium gestuurd en duurt het een paar weken vooraleer de uitslag gekend
is. Door middel van een rechtstreekse infrarood analyse op nagelfragmenten zijn
we er in geslaagd om een snelle en nauwkeurige methode te ontwikkelen die de
huidige nood aan tijdrovende schimmelkweken zou kunnen omzeilen.
De innige band die gedurende het eerste project ontstaan is tussen
vingernagelfragmenten en infraroodspectroscopie heeft geleid tot de geboorte van
een tweede ‘liefdesapplicatie’, namelijk de infrarood analyse van nagels bij patiënten
met nierfalen. Uremie is een complicatie van nierfalen waarbij ureum, een
eindproduct van de eiwitstofwisseling, en andere giftige stoffen niet meer uit het
lichaam kunnen verwijderd worden. Een verhoogd ureumgehalte in het bloed geeft
aanleiding tot carbamylatie van eiwitten waardoor ze beschadigd raken en hun
normale functie niet meer kunnen uitoefenen. Hedendaagse methodes voor de
analyse van gecarbamyleerde eiwitten vereisen gespecialiseerde en kostelijke
apparatuur. Door middel van infrarood analyse van vingernagelfragmenten bij
patiënten met eindstadium nierfalen (dialysepatiënten) zijn we er in geslaagd om
een methode te ontwikkelen die de graad van gecarbamyleerde
vingernagelproteïnen in kaart kan brengen. Onze resultaten hebben aangetoond
dat een verhoogde graad van gecarbamyleerde vingernagelproteïnen een
belangrijke risicofactor is voor de relatief grote sterfte bij dialysepatiënten.
Bijgevolg zou deze toepassing een beloftevolle tool kunnen zijn in de opsporing en
monitoring van risicopatiënten.

In het derde luik van deze thesis, kwam het tot een verrassende wending en is de
infraroodspectrometer in zwijm gevallen voor de niercoupe. Diabetische
nefropathie is een complicatie die voorkomt bij diabetes patiënten en kan aanzien
worden als de belangrijkste oorzaak van nierfunctie verlies in de westerse wereld.
Bij langdurig verhoogde suikerwaarden raken de filters van de nieren beschadigd
waardoor er onder meer abnormale hoeveelheden eiwitten in de urine
terechtkomen. Diabetische nefropathie wordt over het algemeen opgespoord op
basis van de hoeveel eiwit in de urine, maar deze aanpak is echter niet sluitend en
heeft vooral beperkingen bij het opsporen van vroege ziektetekenen. We zijn er in
geslaagd om een specifieke biochemische vingerafdruk te identificeren bij
diabetische nefropathie patiënten door middel van infrarood analyse van
niercoupes. Aangezien biochemische wijzigingen in het weefsel optreden voor het
verschijnen van de eerste ziektesymptomen, zou onze vooropgestelde methode een
nuttig hulpmiddel kunnen zijn in het voorkomen of vertragen van verdere
ziekteprogressie, reeds in een zeer vroeg stadium. ◄
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