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Ontwikkeling en validatie van een online 

water toxiciteit sensor gebaseerd op genetisch 

gemodificeerde, luminescente bacteriën

Samenvatting
In de huidige maatschappij is er een grote vraag naar veilig drinkwater, dat 
moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Gedurende de laatste decennia zijn 
diverse publicaties verschenen die geleid hebben tot een toename van het 
publieke bewustzijn van de risico’s van waterverontreiniging voor zowel mens 
als milieu. Hieronder vallen onder andere publicaties over lage concentraties 
aan hormoonverstorende sto!en, resten van medicijnen en verdovende 
middelen in oppervlaktewater en soms ook drinkwater. Als gevolg hiervan 
is er een toenemende druk op de overheid en drinkwaterproducenten om 
de waterkwaliteit en veiligheid te waarborgen middels monitoring. Dit kan 
gedaan worden door de concentratie aan sto!en in het water analytisch 
chemisch te bepalen, maar ook door de toxiciteit te meten met in vitro cel-
gebaseerde testen of met levende waterorganismen. De introductie van 
biomonitoren met levende organismen was een eerste stap naar een sterkere 
gerichtheid op toxiciteit als kwaliteitsparameter van oppervlaktewater. Deze 
in vivo biomonitor systemen worden door drinkwaterbedrijven gebruikt als 
vroege waarschuwingssystemen, zodat de inname van oppervlaktewater voor 
de productie van drinkwater onmiddellijk gestopt kan worden als er zich een 
verontreiniging voordoet met een giftige stof in het oppervlaktewater. Deze in 
vivo biomonitoren zijn echter alleen gevoelig voor sto!en die acuut giftig zijn 
in het organisme dat gebruikt wordt en reageren niet op sto!en die specifieke 
e!ecten veroorzaken, zoals hormoonverstorende of genotoxische sto!en. Om 
deze reden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van monitor systemen die 
deze specifieke e!ecten wel kunnen meten. 

Het belangrijkste doel van het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven 
is de ontwikkeling, validatie en toepassing van een nieuwe biosensor voor 
het online monitoren van sto!en met specifieke, schadelijke e!ecten in 

24986 Woutersen, Marjolein.indd   128 02-04-13   10:28



Samenvatting, algemene discussie en vooruitblik

129

chapter

7

oppervlaktewater. Het detectieprincipe van deze sensor bestond uit genetisch 
gemodificeerde bacteriën die reageerden op een specifiek giftig e!ect door 
het uitzenden van licht (luminescentie). De bacteriestam die gekozen is als 
detector reageert specifiek op genotoxische sto!en. Verschillende aspecten 
van de sensor en de bacteriën in de sensor zijn onderzocht en de resultaten 
zijn beschreven in de hoofdstukken die hieronder zijn samengevat. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende genetisch gemodificeerde 
bacterie stammen die zijn ontwikkeld en zijn beschreven in de literatuur. De 
meest gebruikte bacterie stammen voor sensortoepassingen zijn van de soort 
Escherichia coli. Alle beschreven stammen bevatten de bacteriële luxCDABE 
genen voor de aanmaak van het enzym luciferase en zijn substraat, gekoppeld 
aan een promotorgen dat bepaalt op welk toxisch e!ect of -stof de stam reageert. 
Op basis van deze promotorgenen kunnen de stammen gerangschikt worden 
in groepen voor de detectie van DNA schade, eiwitschade, membraanschade, 
oxidatieve stress, bepaalde organische verontreinigingen of zware metalen. In 
het algemeen geldt dat de specifiekere stammen ook een hogere gevoeligheid 
hebben, in het bijzonder de stammen voor zware metalen, waarvan de 
detectiegrens in de orde van de µg/l tot ng/l ligt. Met uitzondering van een paar 
stammen voor de detectie van kwik, zijn de beschreven bacteriën niet gevoelig 
genoeg om de concentraties van individuele sto!en te kunnen meten op het 
niveau van de streefwaarden voor drinkwater. Desalniettemin kunnen ze wel 
gebruikt worden om piekbelastingen, i.e.,plotselinge toenames in vervuilende 
sto!en te kunnen meten, of mengsels van sto!en met eenzelfde e!ect. 
Op basis van dit literatuuroverzicht, is in eerste instantie de keus gemaakt 
voor een DNA schade stam en een membraanschade stam voor gebruik in 
de sensor, omdat deze toxische e!ecten de grootste toegevoegde waarde 
hebben ten opzichte van de bestaande biomonitor systemen. De andere 
toxische e!ecten die gemeten kunnen worden met bacteriestammen, zoals 
eiwitschade en oxidatieve stress, liggen dichter bij algemene celtoxiciteit, wat 
al gemeten kan worden met de huidige biomonitoren, in het bijzonder die 
met Aliivibrio fischeri. Hoewel ook membraanschade overlapt met celtoxiciteit, 
was er een vermoeden dat dit e!ect mogelijk ook veroorzaakt zou worden 
door neurotoxines, die interessant zijn voor waterkwaliteitmonitoring. Echter, 
initiële laboratoriumexperimenten met deze stam in 96-well platen toonden 
aan dat het signaal van de membraanschade stam te sterk beïnvloed werd door 
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bacteriegroei om een betrouwbare reactie te kunnen meten op een toxische 
stof. Zodoende is besloten om alleen verder te gaan met de DNA schade stam, 
DPD2794. 

In hoofdstuk 3 is een studie in 96-well platen uitgevoerd naar de gevoeligheid 
en reactiviteit van de DNA schade stam op genotoxische sto!en. De bacteriën 
werden blootgesteld aan een set van genotoxische en niet-genotoxische sto!en, 
als mede aan een aantal bekende verontreinigingen die in het oppervlaktewater 
zijn gevonden. Als proefopzet is gekozen voor een genotoxiciteitsopzet zonder 
metabole activatie. Dit besluit is vooral genomen omdat metabole activatie, 
wat meestal bestaat uit het toevoegen van een metabool systeem bestaande 
uit rattenleverenzymen, met de huidige technologie niet inpasbaar is in het 
type online sensor dat hier is ontwikkeld. Om deze reden vertoonden alleen 
de drie direct genotoxische sto!en (mitomycine C, nalidixine zuur en 4-NQO) 
een meetbare positief signaal in de DPD2794 stam, zoals verwacht werd. 
Chlooramfenicol gaf een vals positief signaal, wat eigenlijk veroorzaakt werd 
door celtoxiciteit, in plaats van genotoxiciteit. Deze stof veroorzaakte een 
verschuiving in de achtergrond luminescentie van de bacteriën, welke leidde 
tot een pseudo signaal. Omdat er echter geen sprake was van een werkelijke 
verhoging van het signaal, is het niet waarschijnlijk dat chlooramfenicol een 
positieve respons zal geven in de nieuw gebouwde online sensor. Geen van de 
geteste bekende waterverontreinigingen gaf een positief signaal. Dit was niet 
geheel onverwacht, omdat de meeste bekende waterverontreinigingen niet 
direct genotoxisch zijn. Zodoende is bevestigd dat deze stam betrouwbaar 
reageert op een set positief genotoxische sto!en en niet snel zal leiden tot vals 
positieve resultaten. 

Het ontwerp van de sensor en de resultaten van de eerste experimenten met de 
DNA schade stam in de sensor staan beschreven in hoofdstuk 4. De bacteriën 
werden geïmmobiliseerd in de sensor in een sol-gel, die werd aangebracht op 
het oppervlak van een optische fiber en een glazen plaatje (objectglas). De fiber 
en het plaatje werden in een roestvrijstalen meetkamer bevestigd en de door de 
bacteriën uitgezonden luminescentie werd gemeten door twee fotomultipliers 
(PMTs), één voor de fiber en één voor het plaatje. Het water stroomde continu 
door de meetkamer en voedingsmedium werd toegevoegd aan het water 
om het signaal van de bacteriën te behouden. Alle onderdelen van de sensor 
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werden in een koelbroedstoof gebouwd, om een constante temperatuur 
van 26 oC te garanderen voor optimale lichtproductie door de bacteriën. De 
bacteriën reageerden op spikes van genotoxische sto!en in kraanwater met 
een detectiegrens (LOD, Limit of Detection) voor mitomycine C van 0.01 mg/l 
voor het plaatje en 0.1 mg/l voor de optische fiber. Het verschil in gevoeligheid 
tussen de twee immobilisatiemethoden werd veroorzaakt doordat er bij de 
fiber meer variatie was tussen de experimenten. De bacteriën reageerden tot 
minimaal 22 uur na het begin van de meting op toxische sto!en. Echter, door 
de snelle groei van andere contaminerende microorganismen in de sensor 
(fouling), die duidelijk de response van de luminescentie bacteriën hinderden, 
was het niet mogelijk om experimenten te doen op achtereenvolgende dagen 
zonder de sensor tussendoor schoon te maken. 

In hoofdstuk 5 wordt eerst het e!ect van twee filters beschreven, die 
gepositioneerd werden voor de sensor om de verontreiniging van de sensor 
met microorganismen terug te dringen. Hoewel er een verbetering te zien 
was in de stabiliteit van het achtergrondsignaal en de filters waarschijnlijk 
noodzakelijk waren voor het doen van experimenten met oppervlaktewater, 
bleef het onmogelijk om aansluitend experimenten te doen zonder tussentijds 
schoon te maken. 
Een UV-unit met een 18-Watt UV-C lamp werd geïnstalleerd achter de sensor, 
om de bacteriën in het uitkomende water te inactiveren en het vrijkomen van 
genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) te voorkomen, zonder gebruik 
van chloor. Hoewel deze unit voldoende e!ectief was bij het gebruik van 
kraanwater in het laboratorium, werden er nog steeds bacteriën gevonden na 
de UV behandeling wanneer oppervlakte water werd gebruikt. Zodoende was 
chloor nog steeds nodig voor een volledige ontsmetting van het afvalwater 
tijdens de veldproeven. 

De sensor werd gedurende twee maanden getest op een veldlocatie in een 
monitoringsstation aan de rivier de Maas in Nederland. De sensor reageerde op 
spikes van genotoxische sto!en die aan het water werden toegevoegd met een 
LOD van 0.1 mg/l mitomycine C. Er was verder geen verhoging van het signaal 
boven de achtergrond van de DNA schade stam tijdens het continu monitoren 
van het Maas water, ook al waren er in die periode verschillende alarmsignalen 
waargenomen bij de watervlo- en mosselmonitoren op dezelfde locatie. Dit 
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kan verklaard worden door het feit dat de in vivo biomonitoren reageren op 
soort-specifieke, algemene toxiciteit, terwijl de stam in de bacterie sensor 
alleen genotoxische sto!en meet. Tijdens de testperiode bleek de sensor 
robuust in gebruik, met nauwelijks technische problemen. 

Als conclusie kan gesteld worden dat de nieuw ontwikkelde online biosensor 
veelbelovend is qua toepasbaarheid als online biosensor voor genotoxische 
sto!en en een waardevolle toevoeging kan zijn aan de bestaande methoden 
voor het monitoren van de waterkwaliteit. 

Algemene discussie en vooruitblik
Hoewel de nieuw ontwikkelde online sensor met geïmmobiliseerde 
luminescente bacteriën veelbelovend is en een nuttige aanvulling kan 
worden op de huidige methoden voor waterkwaliteit metingen, zijn er nog 
beperkingen die verbeterd moeten worden. Ten eerste is de gevoeligheid 
van de sensor in zijn huidige configuratie nog onvoldoende om sto!en te 
kunnen detecteren tot op het niveau van de streefwaarde voor drinkwater 
van maximaal 10 ng/l voor genotoxische sto!en in drinkwater (1). Dit geldt 
niet alleen voor deze sensor, maar ook voor soortgelijke sensoren (2, 3) en 
hangt samen met de gevoeligheid van de bacteriën die gebruikt worden. Om 
deze reden hebben sommige onderzoekers de bacteriën gevoeliger gemaakt 
door middel van extra genetische aanpassingen (4-6). Dit kost echter veel tijd 
en maakt de bacteriën vaak nog zwakker en dus moeilijker om in de sensor 
werkend te houden. Een andere manier om de gevoeligheid van de sensor te 
verbeteren is door de variatie tussen de experimenten terug te dringen. Het 
zou op deze manier mogelijk moeten zijn om de detectiegrens van de sensor 
dichter bij de detectiegrens van de bacteriën in 96-well platen te brengen. Een 
laatste optie zou de toepassing kunnen zijn van online vaste fase extractie 
(solid phase-extraction, SPE) voorafgaand aan passage door de sensor, om 
de monsters te concentreren. In dat geval zal het nodig zijn een sensor te 
bouwen die kleine hoeveelheden water analyseert, omdat online SPE in feite 
een semi-online systeem is, dat met regelmaat kleine monsters levert. In een 
dergelijk systeem wordt het ook mogelijk om rattenleverextract toe te voegen 
voor metabole activatie, om het aantal detecteerbare sto!en te vergroten. 
Een voorbeeld van een sensor voor de analyse van dergelijke kleine monsters 
wordt later gegeven. 
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Een andere, meer praktische beperking van de sensor is dat de bacteriën 
elke dag vervangen moeten worden en het system dagelijks moet worden 
schoongemaakt. Naast het feit dat dit het gebruik van de sensor erg 
arbeidsintensief maakt, is het ook de oorzaak van het typische dagelijkse 
achtergrondsignaal patroon, zoals te zien is in hoofdstuk 5. De dagelijkse 
schommelingen in achtergrondsignaal zijn er de oorzaak van dat het niet 
mogelijk is om een enkele waarde te gebruiken als alarmgrens. Daarnaast is er 
elke dag een periode dat de sensor niet gebruikt kan worden. Deze dagelijkse 
achtergrondcurve bestaat uit een toename van luminescentie, veroorzaakt 
door groei van de bacteriën, gevolgd door een afname in signaal. De oorzaak 
voor deze afname lijkt een complex proces te zijn, vooral omdat er verschillende 
factoren bij betrokken lijken te zijn. Het is duidelijk gebleken dat de groei van 
andere micro-organismen in de sensor een belangrijke factor is. Deze natuurlijke 
waterbacteriën vermenigvuldigen zich snel in de sensor, met name vanaf het 
moment dat het groeimedium aan het water wordt toegevoegd. Waarschijnlijk 
concurreren deze bacteriën met de luminescente E. coli voor nutriënten, 
zuurstof en ruimte. Zoals beschreven is in hoofdstuk 5, is er een poging gedaan 
om de overlast door groei van andere micro-organismen te verminderen 
door filters voor de sensor te plaatsen. Hoewel dit enige verbetering gaf en 
de experimenten met oppervlakte water waarschijnlijk onmogelijk zouden 
zijn geweest zonder filters, waren ze niet voldoende e!ectief om besmetting 
volledig te voorkomen. Om de besmetting met andere micro-organismen echt 
uit te sluiten, zal de opzet van de sensor moeten worden aangepast. 
Een andere factor in de afname van het signaal lijkt de verminderde groei van 
de luminescente bacteriën zelf te zijn. Hoewel het helaas niet mogelijk was 
om de dichtheid van de bacteriën in de gel te meten tijdens de experimenten, 
viel het op dat de gel, die in het begin doorzichtig was, in de loop van elk 
experiment troebel werd. Metingen van de bacteriën in het afvalwater van de 
sensor lieten ook een toename zien in de concentratie E. coli in de loop van elk 
experiment. Dit gaf aan dat de bacteriën vermenigvuldigden in de gel tijdens 
de experimenten en uit de gel in het water terecht kwamen. Omdat bacteriën 
slechts delen tot een bepaalde dichtheid is bereikt, is de verwachting dat de 
snelheid van de delingen afneemt, of zelfs stopt, als er een bepaalde dichtheid 
in de gel bereikt wordt. Als dit gebeurt, is er minder DNA replicatie, dus minder 
controle op fouten in het DNA, minder reparatie van DNA schade en daarmee 
samenhangend minder luciferase inductie (7, 8). Dit kan een reden zijn voor 
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de afname in achtergrond luminescentie, maar ook voor de verminderde 
reactie op sto!en in de loop van de tijd: op een later tijdstip zal minder van 
het beschadigde DNA worden gerepareerd, omdat er minder celdelingen 
plaatsvinden. Dit probleem kan met de huidige sensor niet worden opgelost, 
hiervoor is een andere opzet nodig. 

Er zijn door anderen enkele sensoren ontwikkeld waarin getracht is deze 
problemen op te lossen. Een logische oplossing voor de verschuiving in 
groeifase als gevolg van de toename in dichtheid is een sensor waarin 
continu verse bacteriën worden toegevoegd en overtollige bacteriën worden 
afgevoerd. De mini-bioreactorsensoren die al genoemd zijn in de introductie 
zijn duidelijk ontworpen met het oog hierop. In deze sensoren worden continu 
bacteriën gekweekt in een bioreactor en blootgesteld aan het monster, dan 
wel in dezelfde reactor of in een tweede reactor. Door ook de bacteriën online 
te kweken was het mogelijk om verscheidene dagen tot een week te meten 
terwijl de concentratie bacteriën stabiel bleef (3, 7). De belangrijkste nadelen 
zijn ook al genoemd, namelijk de lagere verversingsgraad van het watermonster 
en de hoge concentratie GGO’s in het afvalwater. De verversingsfactor is de 
stroomsnelheid gedeeld door het volume van de reactor en geeft aan met 
welk ratio het water in de reactor ververst wordt. De verversingsfactor van 
zowel de normale als de mini-tweetrapsreactoren was 0.8x/uur (3, 9), wat 
veel minder is dan de verversingsfactor van 23x/uur in de meetkamer van de 
sensor in dit proefschrift. Voor de bioreactoren moet het inkomende water ook 
gesteriliseerd worden om fouling in de reactor en slangen te voorkomen. Deze 
beperkingen maken ook deze opzet onhandig voor constante metingen in het 
veld, zeker wanneer meerdere bacteriestammen gebruikt worden. 

Een ander alternatief is een batch opzet, waarbij met regelmatige intervallen 
monsters genomen worden en elk monster aan  verse bacteriën wordt 
toegevoegd. Er is al een commercieel verkrijgbare biomonitor die een dergelijk 
batch systeem gebruikt met Aliivibrio fischeri, namelijk de ToxControl (Microlan). 
Een goed voorbeeld van een dergelijk systeem met genetische gemodificeerde 
bacteriën is de Lumisens IV, waarin een multi-well plaat gebruikt wordt met 
gevriesdroogde bacteriën voor het meten van metalen (10). Omdat de bacteriën 
voor gebruik gevriesdroogd werden, waren ze altijd in dezelfde groeifase op 
het moment van blootstelling. Ook fouling is een minder groot probleem, 
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omdat er voor elke meting een nieuwe well gebruikt werd. Een ander voordeel 
was dat het grote aantal wells op een plaat het relatief makkelijk maakte om 
meerdere stammen tegelijk te gebruiken. Er is aangetoond dat het met deze 
opzet mogelijk is om tien dagen veldmonsters te meten met een lage variatie. 
Natuurlijk heeft deze opzet het nadeel dat het betwistbaar is of het nog een 
echte ‘online’ sensor is, omdat de bacteriën niet continu worden blootgesteld. 
De maximale meettijd voordat de well-plaat vervangen moet worden zal in dit 
geval bepaald worden door het aantal wells, het aantal stammen dat gebruikt 
wordt en de meetfrequentie. Het zal van deze factoren afhangen en het doel 
waarvoor de sensor gebruikt wordt of dit echt een probleem is of niet. 

Het laatste voorbeeld van een alternatieve opzet is een sensor die recent 
ontwikkeld is door 2M Sensors in het SAWA (Sensors and Water) project, waarbij 
de beperkingen van de hier beschreven sensor zijn meegenomen. Deze sensor 
wordt op het moment getest en geoptimaliseerd op Waterlaboratorium 
Noord. In dit nieuwe systeem zitten de bacteriën tussen dialysemembranen 
met het watermonster aan de ene kant en het medium aan de andere kant. 
Hierdoor is er geen menging van medium en watermonster voordat de sto!en 
uit het water bij de luminescente bacteriën komen, wat naar verwachting zal 
zorgen voor een grote afname van de fouling in de sensor. De membranen 
voorkomen ook dat er direct contact is tussen de bacteriën in het water en 
de luminescente bacteriën en helpen om te voorkomen dat GGO’s in het 
afvalwater terechtkomen. Deze opzet maakt het relatief gemakkelijk om meer 
meet-eenheden toe te voegen met andere bacteriestammen. Of dit nieuwe 
ontwerp inderdaad stabieler en gemakkelijk in gebruik is tijdens langere 
metingen, zal in de nabije toekomst moeten blijken. Het is in ieder geval niet 
gemakkelijk te combineren met online SPE, dus de gevoeligheid blijft een 
probleem en de dichtheid van de bacteriën kan nog steeds een beperkende 
factor zijn in de beperkte ruimte tussen de dialyse membranen. 

In theorie lijkt het beste ontwerp voor een sensor voor het meten van 
oppervlaktewaterkwaliteit voor drinkwaterproductie een semi-online 
oplossing, gekoppeld aan een semi-online SPE, die het water 1000-10.000 
keer voor concentreert. De SPE verwijdert daarnaast alle andere micro-
organismen uit het water, waarmee het fouling probleem ook weggenomen 
wordt. De SPE extracten kunnen dan het beste worden geanalyseerd met verse 
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(gevriesdroogde) bacteriën, bijvoorbeeld in een apparaat als de Lumisens IV. 
In een dergelijk systeem is het mogelijk ook gemakkelijker om het signaal van 
een watermonster te vergelijken met een blanco monster, omdat kraanwater 
monsters tegelijk met oppervlaktewater bewerkt en geanalyseerd kunnen 
worden. 

Ongeacht het exacte design, zal deze nieuwe (semi)-online sensor de 
grootste toegevoegde waarde hebben als er meerdere stammen inzitten die 
verschillende e!ecten en/of sto!en tegelijk kunnen meten. De keuze voor 
deze stammen kan afhangen van het doel waarvoor de sensor gebruikt wordt. 
Voor oppervlaktewater zijn DNA schade stammen nuttig, omdat dit e!ect niet 
kan worden gemeten met de huidige in vivo biomonitoren. Een stam voor 
meer algemene stress, zoals eiwitschade, kan nuttig zijn als controle voor 
toxiciteit. De stammen die specifiek zijn voor bepaalde metalen of organische 
verontreinigingen kunnen ook gebruikt worden als er specifiek interesse is in 
deze sto!en. 
Een dergelijke sensor kan een waardevolle aanvulling zijn op de huidige 
methoden voor het meten van de kwaliteit en veiligheid van oppervlaktewater, 
maar ook andere toepassingen zijn denkbaar, waar een relatief snelle en 
eenvoudige methode handig zou zijn. Bijvoorbeeld na een ongeluk waarbij 
giftige sto!en in het water terecht zijn gekomen en de verspreiding van de 
vervuiling snel in kaart moet worden gebracht. Of als er een verdenking is van 
vervuiling van grondwater of een meer; dan kunnen deze bacteriën gebruikt 
worden als een snelle eerste test. Voor deze toepassingen is online meten 
niet nodig en kan ook een eenvoudiger oplossing volstaan. De toegevoegde 
waarde van deze methode boven de huidige meetmethoden is de snelheid: 
een reactie is al na een uur te zien, terwijl de huidige testen minstens 4 uur 
(CALUX) of 24 uur duren (bijv. Ames (fluctuatie) test, comet assay). Het gebruik 
van de bacteriën in een sensor in plaats van een losse test heeft als voordeel 
dat het de variatie tussen de metingen kan verminderen, bijvoorbeeld door 
stabilisatie van de temperatuur en automatische dosering van de monsters. In 
ieder geval moet voorkomen worden dat bacteriën in het milieu terechtkomen, 
dan wel door ze onschadelijk te maken, dan wel door het vrijkomen van 
bacteriën helemaal te voorkomen. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de 
GGO wetgeving, waarmee rekening gehouden moet worden, wil een biosensor 
gebaseerd op deze bacteriën succesvol en veilig kunnen worden toegepast. 
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