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Biosensoren voor Bioactieve Contaminanten  

Test Ontwikkeling en Koppeling met 
Massaspectrometrie 

 
Samenvatting 
 
De term bioactieve verontreinigingen verwijst naar chemicaliën die in 
een bepaald systeem worden ingebracht in concentraties boven een 
bepaald referentiekader waarbij negatieve effecten worden uitgeoefend 
op levend materiaal als gevolg van hun inherente biologische activiteit. 
Bioactieve verontreinigingen komen overal in het milieu en in voedsel 
voor, maar ze kunnen van een zeer verschillende oorsprong zijn. Die uit 
industriële bronnen kunnen de voedselketen binnenkomen via het milieu 
of als gevolg van hun gebruik in huishoudproducten. Aan de andere kant 
kunnen chemicaliën die gebruikt worden voor farmacologische 
doeleinden, de voedselketen binnenkomen als geneesmiddelresten in 
behandeld vee of via verontreinigd drinkwater. 
Het tegelijkertijd kunnen screenen van materiaal uit het milieu en 
voedsel op de aanwezigheid van meerdere bioactieve verontreinigingen 
in een korte tijd, terwijl ook gegevens worden verkregen over hun 
biologische potentie, is een uitdaging. Indien bevestiging van de 
identiteit van deze chemicaliën vereist is, neemt de uitdaging 
exponentieel toe. 
 
De algemene inleiding die gepresenteerd is in hoofdstuk één van dit 
proefschrift, plaatst het belang van de onderzochte bioactieve 
verontreinigingen in perspectief, alsook de achtergrond van de 
screeningswerkwijzen binnen de grotere context van de analytische 
chemie. Enkele historische en basale concepten van biosensoren worden 
beschreven met speciale nadruk op optische biosensoren en dan vooral 
de op SPR-gebaseerde biosensoren die in dit proefschrift gebruikt 
worden. Achtergronden en uitdagingen betreffende de verschillende 
strategieën voor het verbinden van biosensoren met 
massaspectrometrische identificatie zijn beschreven aan het einde van 
de inleiding. 
 
Deel I  gaat over de ontwikkeling van diverse op biosensoren 
gebaseerde screeningsmethoden voor bioactieve verontreinigingen. 
De als eerste ontwikkelde screeningsmethode was tegen de alom 
voorkomende estrogene verbinding Bisfenol A (BPA) en wordt 
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beschreven in hoofdstuk twee. Verscheidene polyklonale en monoklonale 
antilichamen werden gekarakteriseerd als biologische 
herkenningselementen. Het monoklonale antilichaam dat de beste 
kinetische parameters vertoonde, werd geselecteerd en getest met 
behulp van directe en indirecte (gebaseerd op remming) methoden. 
Hoewel de directe methode het gevoeligst was, was de indirecte 
methode het meest robuust. Het gebruik van deze laatste in combinatie 
met vastefaseëxtractie (SPE)  maakt de bepaling van BPA in kraanwater 
mogelijk in de orde van grootte van ng/liter. 
Zelfs al waren de op antilichamen gebaseerde screeningsmethoden 
gevoelig en robuust, ze waren zeer specifiek en ze verschaften geen 
uitsluitsel over de totale biologische potentie, wanneer een mengsel van 
bioactieve verontreinigingen wordt gemeten in een complex monster. 
Dientengevolge werd gezocht naar een alternatief biologisch 
herkenningselement in hoofdstuk drie. Twee humane thyroxine- (T4) 
transporteiwitten, T4-bindend globuline (TBG) en transthyretine (TTR) 
werden geselecteerd als biologisch relevante herkenningselementen om 
te screenen op verbindingen met T4-achtige activiteit. Er werd een 
indirecte methode ontwikkeld door T4 met behulp van een spacer te 
immobiliseren op het biosensorchipoppervlak. Het gebruik van 
recombinant TTR (rTTR) werd gevalideerd door het meten van de 
evenwichtsdissociatieconstanten van beide bindingsplaatsen voor T4 
met de biosensor. De toepassing van TTR werd verder geëvalueerd door 
het analyseren van een kleine bibliotheek van negen bekende bioactieve 
chemicaliën en het vergelijken van hun relatieve potenties ten opzichte 
van T4 met behulp van zowel recombinant als uit plasma gezuiverd TTR. 
Beide T4-transporteiwitten verschaften geschikte biosensorbepalingen 
met een hogere gevoeligheid en kortere analysetijd dan de op 
radioliganden gebaseerde methoden, waarin gebruik wordt gemaakt van 
vergelijkbare biologische herkenningselementen. 
Verdere optimalisering van de bepalingsomstandigheden, zoals 
beschreven in hoofdstuk vier, verschafte de correcte 
werkomstandigheden voor langdurige en onbemande uitvoeringen van 
de biosensormethoden. De robuustheid en korte analysetijd waren 
geschikt voor het met hoge doorloop screenen van de relatieve 
potenties van een bibliotheek van 62 chemicaliën. Deze bibliotheek 
omvatte belangrijke bioactieve verontreinigingen zoals 
gepolychlorineerde bisfenylen (PCB’s), gepolybromineerde difenylethers 
(PBDEs), hun gehydroxyleerde metabolieten, BPA en gehalogeneerde 
soortgenoten, farmaceutica en andere voor het milieu relevante 
verbindingen. Er werden tien nieuwe bioactieve verbindingen 
geïdentificeerd die met hoge affiniteit binden aan TBG en ook werd 
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bevestigd dat ze binden aan TTR. Opvallend was, dat deze bioactieve 
verbindingen gehydroxyleerde metabolieten van PBDE’s (BDE 47, 49, 
99) en bifenylen waren die gewoonlijk aanwezig zijn in menselijk bloed. 
Dit suggereert dat deze gehydroxyleerde metabolieten van 
gehalogeneerde difenylethers niet alleen het T4-transport verstoren op 
het niveau van transthyertine, maar ook op het niveau van het T4-
bindend globuline, dat verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte 
van het T4-transport. De toxicologische relevantie van deze bevindingen 
moet nog bepaald worden, maar niettemin bleek deze 
biosensortechnologie zeer toepasbaar en veelbelovend voor 
toxicologisch onderzoek. 
 
Enkele van de nadelen van de in deel I gebruikte technologie hebben 
betrekking op de hoge kosten van de SPR-systemen en de zeer beperkte 
mobiliteit. Daarom gaat deel II over de implementatie van de eerder in 
deel I ontwikkelde methoden in een goedkoop alternatief instrument 
met grotere mobiliteitsmogelijkheden. In hoofdstuk vijf werd een 
miniatuur Spreeta SPR-sensor gecombineerd met een eenvoudig 
vloeistoftransportsysteem en aangepast om te functioneren met 
commerciële biosensorchips. In dit prototype systeem werden de eerder 
ontwikkelde methoden snel geïmplementeerd en met een vergelijkbare 
gevoeligheid. 
 
De snelle, on-line en (potentieel) bio-effectgerelateerde informatie 
verkregen met de biosensortechnologie kan synergetisch worden 
gekoppeld met traditionele analytische technieken zoals 
vloeistofchromatografie (LC) en massaspectrometrie (MS). Met deze 
geavanceerde technieken kunnen de analieten worden gescheiden op 
basis van hun fysisch-chemische eigenschappen en eenduidige 
structurele informatie kan worden verkregen met behulp van MS. Een 
dergelijke koppeling zou toepasbaar kunnen zijn bij de ontdekking van 
onbekende bioactieve verbindingen die interageren met het biologisch 
herkenningselement in complexe monsters. Daarnaast zou de 
bevestiging van de identiteit van bekende analieten, gereguleerd in de 
wet, in een korte tijd bereikt kunnen worden, omdat alle analytische 
inspanningen alleen gefocust hoeven te zijn op monsters die tijdens de 
screening als verdacht naar voren komen. 
 
De belangrijkste uitdaging van een dergelijke koppeling is om een 
geschikte strategie te vinden voor het koppelen van indirecte 
biosensorbepalingen met MS. Derhalve gaat deel III van dit proefschrift 
over de strategieën die werden onderzocht om op SPR-biosensor 
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gebaseerde indirecte screeningsmethoden te verbinden met 
massaspectrometrische detectie. Fluoroquinolonen-antibiotica werden 
gekozen als modelstoffen, omdat het meten van deze antibiotica in de 
wet geregeld is en omdat ze wijdverbreid worden gebruikt voor de 
behandeling van bacteriële infecties in landbouwhuisdieren. 
In hoofdstuk zes wordt een parallelle koppelingsstrategie gepresenteerd. 
De haalbaarheid van deze strategie werd bewezen door het koppelen 
van een op SPR-biosensor gebaseerde duplex immunoassay, voor het 
gelijktijdig screenen van zes fluoroquinolonen, met ultra hoge resolutie-
LC-electrospray-ionisatie (ESI) Time-of-Flight (ToF) Massaspectrometrie 
(MS) voor hun identificatie. Met deze duplex biosensorimmunoassay kon 
gescreend worden op norfloxacine, ciprofloxacine, enrofloxacine, 
difloxacine, sarafloxacine en flumequine op of onder hun maximale 
residuconcentratie in spierweefsel van kippen. De in deze bepalingen 
gebruikte biologische herkenningselementen waren polyklonale 
antilichamen, een specifiek antilichaam tegen flumequine en een 
generiek antilichaam tegen de andere vijf structureel gerelateerde 
fluoroquinolonen. 
Monsters die beschouwd werden als verdacht tijdens de 
biosensorscreening, werden geconcentreerd met behulp van 
vastefaseëextractie en gefractioneerd met gradiënt-LC. Het effluent 
werd gesplitst en gefractioneerd in twee identieke 96-wells 
microtiterplaten. De ene werd opnieuw gescreend met de biosensor om 
de immuunactieve fracties te identificeren en de identificatie-
inspanningen met hoge resolutie-LC-ESI-ToF-MS alleen te richten op de 
relevante fracties in de tweede microtiterplaat. Met het systeem konden 
bekende fluoroquinolonen worden gescreend en geïdentificeerd en ook 
onbekende chemicaliën worden ontdekt met vergelijkbare structuur 
kruisreagerend met de antilichamen die gebruikt werden als biologische 
herkenningselementen in de biosensorbepalingen. 
 
De belangrijkste beperkingen van een dergelijke koppelingsstrategie 
waren: de vereiste van een relatief groot monstervolume, de uitgebreide 
monsteropwerking die vereist was en die de kansen op 
monsterverontreiniging verhoogde, en de beperkte scheiding in de 
fractionering. 
Deze beperkingen in ogenschouw nemend werd een on-line strategie, 
waarbij de systemen fysiek gekoppeld werden, onderzocht in hoofdstuk 
zeven. De biosensor en een nano-LC-ESI-ToF-MS-systeem werden 
gekoppeld via een herbruikbare op immunoaffiniteit gebaseerde 
interface (recoverychip). 
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De volledige werkwijze heeft vier hoofdstadia. Als eerste worden de 
monsters voorbereid. Als tweede worden de monsters gescreend met 
behulp van een screeningschip met de 
biosensorremmingsimmunoassay. Als derde werden alleen de verdachte 
monsters opnieuw geïnjecteerd over de recoverychip, en de analiet 
wordt ingevangen op subnanogramniveau. Als vierde wordt de analiet 
van de recoverychip losgemaakt en via een loop gebracht naar en 
geanalyseerd met het nano-LC-ESI-ToF-MS-systeem. 
De screeningschip en de recoverychip waren beide voorzien van een 
vergelijkbare hydrogel, waarop verschillende chemicaliën werden 
geïmmobiliseerd. Op de screeningschip werd de analiet geïmmobiliseerd, 
om de indirecte bepaling uit te voeren, en op de recoverychip werden de 
complementaire biologische herkenningselementen geïmmobiliseerd 
(affiniteitsgezuiverde polyklonale antilichamen). De recoverychip werkte 
als een immunoaffiniteitskolom. De belangrijkste verschillen waren, ten 
eerste dat het affiniteitsmateriaal op nanoschaal wordt geïmmobiliseerd 
aan één van de wanden van een vloeistofstroomcel. Ten tweede dat de 
interacties van het affiniteitsmateriaal met de analiet en de 
monstermatrix snel werden gekarakteriseerd met behulp van de 
biosensor. Dit voordeel was bijzonder bruikbaar voor het optimaliseren 
van de elutieomstandigheden en het bepalen van de robuustheid van 
het affiniteitsmateriaal zonder het complete gekoppelde systeem daarbij 
te hoeven betrekken. 
De strategie werd getest voor het screenen van het fluoroquinolon-
antibioticum enrofloxacine in verontreinigde kippenspiermonsters als 
modelverbinding en matrix. Met behulp van de on-line strategie waren 
we in staat de identiteit van enrofloxacine in verdachte monsters te 
detecteren en te bevestigen onder de regulatoire grenzen. Een bekende 
metaboliet van enrofloxacine, ciprofloxacine, werd geïdentificeerd in 
verontreinigde kippenmonsters. Hiermee werd het potentieel van de on-
line koppelingsstrategie voor de snelle screening en identificatie van 
bekende alsook onbekende verbindingen met een affiniteit voor het 
biologisch herkenningselement aangetoond. 
Additionele voordelen van de koppeling met behulp van de recoverychip 
waren een zeer selectieve opschoning van het monster, een goede 
recovery en een concentreringsstap. 
Tenslotte werd de haalbaarheid van het combineren van de biosensor 
met een robuuste chipgebaseerde nano-LC-ESI-ToF-MS off-line getest 
en dit verschafte een alternatief systeem met drie chips. 
 
 


