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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft een studie naar de mogelijkheid om effectgerichte analyse (Effect Directed Analysis 

(EDA)) toe te passen op biologische matrices. Door de aandacht voor schildklierhormoon-verstoring als 

toxicologisch eindpunt, het analyseren van hormoonverstorende stoffen in biologische matrices en het gebruik 

van  nieuwe massa-pectrum bibliotheken en screeningsmethoden om de verantwoordelijke 

milieuverontreinigende stoffen te indentificeren verbreedt deze studie het toepassingsgebied van EDA. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond en het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Dit 

hoofdstuk benadrukt de behoefte om het huidige EDA onderzoek i) uit te breiden met hormonaal verstorende 

eindpunten die tot nu toe zijn onderbelicht in EDA studies, zoals schildklierhormoon verstoring, ii) te richten op 

biobeschikbare stoffen, door EDA toe te passen op biologische matrices en iii) te versnellen door de analyse van 

massaspectra en de strategieën om stoffen te identificeren, te verbeteren. 

Om de effectgebaseerde identificatie van toxische stoffen in biota mogelijk te maken, is de ontwikkeling en 

validatie van geschikte extractiemethoden cruciaal. Daarbij dienen de natuurlijke, endogene hormonen zo goed 

mogelijk verwijderd te worden, omdat hun aanwezigheid in het extract kan leiden tot een overschatting van de 

totale hoeveelheid milieuvreemde, hormoonachtige activiteit wanneer deze wordt bepaald met in vitro bioassays. 

De ontwikkeling en validatie van een stapsgewijze, geschikte opwerkingsmethode voor homogenaten van vaste 

biota monsters, zoals weefsels en hele organismen, staat beschreven in hoofdstuk 2. Deze methode bestaat uit 

vloeistofextractie onder hoge druk (Pressurized Liquid Extraction (PLE)), gevolgd door zuivering van het extract 

met dialyse, gelpermeatiechromatografie (GPC) en normale fase vloeistofchromatografie (Normal Phase Liquid 

Chromatography (NP-LC)). Het uiteindelijke extract is geschikt voor analyse met bioassays, omdat de 

ontwikkelde methode een breed scala aan genotoxische en hormoonachtige stoffen extraheert waarbij de NP-LC 

fractionering de natuurlijke hormonen uit het extract verwijdert. Additionele zuivering met dialyse en GPC en 

verdere verdunning van de extracten voorkomen bovendien dat meegeëxtraheerde vetten en eiwitten de 

chemische en bioassay analyse kunnen verstoren. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling en validatie van een soortgelijke opwerkingsmethode om vloeibare biota 

monsters (zoals bloed plasma) te kunnen testen in EDA. Deze methode is gebaseerd op een combinatie van vaste 

fase extractie en vloeistof-vloeistof extractie. Omdat bloedplasma doorgaans minder vet bevat dan homogenaten 

van weefsels of hele organismen, volstaat een eenvoudigere zuiveringsmethode voor dergelijke biota monsters. 



De ontwikkelde methode blijkt natuurlijke hormonen voldoende te verwijderen en daarnaast een breed scala aan 

schildklierhormoon-verstorende stoffen te extraheren die zijn opgehoopt in bloedplasma. 

Na toevoeging van een breed scala aan hormoonverstorende stoffen aan vaste (visweefsels met verschillende 

vetpercentages) en vloeibare biota monsters (bloedplasma van koe en ijsbeer), werd met de ontwikkelde 

extractie- en zuiveringsmethoden meer dan 70% van de stoffen teruggevonden. Deze “recovery” is bepaald door 

chemische analyse van de concentratie van teruggevonden stoffen met gas- en vloeistofchromatografie (GC en 

LC) gevolgd door massapectrometrie en door biologische analyse van de toxische activiteit van de 

teruggevonden stoffen met specifieke in vitro bioassays. 

Om aan te tonen dat de gevalideerde opwerkingsmethode uit hoofdstuk 3 geschikt is voor het maken van een 

toxiciteitsprofiel en/of voor verdere EDA studies, is de methode in hoofdstuk 4 gebruikt om het bloedplasma van 

ijsbeer jongen (n=31) te extraheren. Vervolgens zijn de extracten getest in de 
125

I-T4-TTR-verdringingstest. Alle 

extracten bleken stoffen te bevatten die ophopen in het bloed en in staat zijn om het schildklierhormoon T4 van 

zijn transporteiwit transthyretine (TTR) te verdringen. De bijdrage van de geanalyseerde gehalogeneerde stoffen 

aan de totale gemeten T4-verdringings capaciteit is berekend op basis van de concentratie en de TTR-

bindingsaffiniteit van de individuele stoffen. Voor enkele plasmamonsters kon de gemeten TTR-

bindingsactiviteit slechts voor de helft worden toegeschreven aan de chemisch geanalyseerde stoffen. Voor deze 

extracten is EDA zinvol om te pogen  aanvullende stoffen te identificeren waaraan (een deel van) de resterende, 

onverklaarde TTR-bindingscapaciteit kan worden toegeschreven. 

Drie van deze extracten zijn in hoofdstuk 5 geselecteerd voor zo’n diepgaande EDA studie die leidde tot de 

succesvolle identificatie van vier nieuwe TTR-bindende stoffen in ijsbeer plasma. De identificatiestrategie 

bestond uit het screenen van de gemeten massa's in een samengestelde massaspectrum bibliotheek, gevolgd door 

cluster analyse van bekende specifieke isotooppatronen voor halogenen. Enkel en tweevoudig gehydroxyleerde 

octa-chloorbifenylen (4'-OH-CB201, een monohydroxy octa-CB met onbekend substitutiepatroon en 4,4'-diOH-

CB202) en vertakt (niet-lineair) nonylfenol werden geïdentificeerd en analytisch bevestigd (gebaseerd op 

bekende retentietijden van de betreffende standaarden) in de extracten. De aanwezigheid van deze stoffen 

verklaarde 32±2% van de totaal gemeten TTR-bindende activiteit van de ijsbeerplasma extracten. 

In de laatste studie, beschreven in hoofdstuk 6, zijn de ontwikkelde opwerkingsmethoden voor vaste biota 

monsters, de ontwikkelde identificatiestrategieën en de kennis over toxiciteitprofilering en bioassay gebaseerde 

identificatie gecombineerd. Een uitgebreide set aquatische monsters afkomstig uit verschillende abiotische 

(sediment, zwevend stof) en biotische (wormen, garnalen, krab, kokkels and roofvissen) compartimenten is 



verzameld in de Westerschelde , de Deense Waddenzee en het Schelde-estuarium in de buurt van Lippenbroek 

(België). Aanvullende passieve bemonstering is uitgevoerd met velletjes siliconenrubber in de Maas (bij Eijsden) 

en de Rijn (bij Lobith). Deze passieve monsters kunnen worden beschouwd als "kunstmatige" biota monsters. 

Alle monsters zijn geëxtraheerd en getest op genotoxische en TTR- bindende activiteit. Alle biota monsters 

waren zeer cytotoxisch in de Ames mutageniteitstest, waardoor de genotoxische activiteit niet kon worden 

bepaald. Alle monsters bevatten echter wel een kwantificeerbare hoeveelheid TTR-bindingsactiviteit. Extracten 

van de passieve bemonstering, wormen, krab en bot zijn gefractioneerd en getest in een EDA studie om de 

verantwoordelijke TTR-bindende stoffen te achterhalen. Een aantal TTR-bindende stoffen kon onder 

voorbehoud worden geïdentificeerd in de monsterextracten, waaronder triclosan, nonylphenol, musk ambrette, 

gehydroxyleerde polychloorbifenylen (OH-PCBs), niet-steroidale ontstekingsremmers (NSAIDs) en 

geperfluoreerde alkylverbindingen (PFASs). Daarnaast werden het antidepressivum citalopram en het anti-

schimmelmiddel fluconazol geïdentificeerd en bevestigd in de geselecteerde monsterextracten, maar deze stoffen 

vertoonden geen TTR-bindingsactiviteit. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd. De grondig gevalideerde 

monsteropwerkingsmethoden voor zowel vaste als vloeibare biologische monstermatrices maken het mogelijk 

om biobeschikbaarheid op te nemen in het EDA concept. De studie laat echter ook zien dat EDA onderzoek in 

het algemeen enorm zou kunnen profiteren van snelle, geautomatiseerde bioassays en fractioneringtechnieken. 

Daarnaast is er duidelijk een grote behoefte aan analytische standaarden van kandidaatstoffen die door EDA 

worden aangewezen als mogelijke verklaring voor de onverklaarde toxiciteit. De nieuw ontwikkelde strategieën 

maken het mogelijk om in verschillende biologische matrices bioactieve stoffen te identificeren die aan TTR 

kunnen binden, en benadrukken de noodzaak om de bestaande massaspectrum bibliotheken te blijven uitbreiden. 



 


