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CE-MS-analyse van eiwitten
Wen Liem
Sinds de introductie in 1987 is capillaire elektroforese in combinatie met massaspectrometrie (CE-MS) een steeds belangrijker techniek geworden voor de analyse van eiwitten. In de literatuur zijn
vele verbeteringen en toepassingen gerapporteerd. Haselberg e.a.
beschrijven de ontwikkelingen die zijn gepubliceerd tussen juni
2010 en juni 2012.
CE-MS met electrospray ionisation (CE-ESI-MS) wordt het meest
gebruikt. Deze methode wordt nog steeds verbeterd. De meeste
onderzoeken richten zich op de toepassing, die met name ligt bij
het karakteriseren van biofarmaceutica en bij de analyse van eiwitten in biologische monsters. Met name de eerste toepassing heeft
meer aandacht gekregen doordat de farmaceutische industrie
steeds meer die richting op gaat. Aangezien de belangrijke biofarmaceutica gebaseerd zijn op antilichamen, zal het onderzoek zich
hier steeds meer op richten.
CE-MS met matrix-assisted laser desorption ionisation (CE-MALDIMS) en met inductively coupled plasma (CE-ICP-MS) worden volwas-
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sen en ook hier komt de focus steeds meer te liggen op de toepassing van deze technieken. Een interessante ontwikkeling is het
koppelen van capillaire gelelektroforese (CGE) aan MALDI-MS. CGE
is een standaard methode bij de kwaliteitscontrole van eiwitten in
de biofarmaceutische industrie. Met behulp van MS kan meer
detailinformatie over de eiwitten worden verkregen.
CE-MS is een belangrijke techniek en levert veel belangrijke informatie over de identiteit en zuiverheid van eiwitten, inclusief modificaties en degradatie. Vergeleken met LC-MS is CE-MS geschikter
voor het scheiden van vergelijkbare eiwitten of complexe eiwitmengsels.
Haselberg R, de Jong GJ, Somsen GW. CE-MS for the analysis of intact proteins
2010-2012. Electrophoresis. 2013 jan;34(1):99-112.
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