
VU Research Portal

Miniaturized bioassays for high-resolution effect-directed analysis of the aquatic
environment
Zwart, N.

2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Zwart, N. (2019). Miniaturized bioassays for high-resolution effect-directed analysis of the aquatic environment.
[PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/50f11fa1-4e14-42b6-8628-7f41623f9aa3


Nederlandse samenvatting  

160 
 

Nederlandse samenvatting 

Het drinkwaterproductie proces wordt routinematig gemonitord door 

drinkwaterlaboratoria om veilig drinkwater te kunnen garanderen. Oorspronkelijk wordt 

zogeheten ‘target screening’ uitgevoerd om de aanwezigheid van een selectie 

bekende toxische (prioriteit) stoffen te meten. Onbekende toxische stoffen in het 

aquatische milieu worden met deze aanpak echter niet gedetecteerd en een aparte 

strategie is vereist om deze (eerder niet geanalyseerde) verontreinigende stoffen te 

identificeren en de kennis over milieurelevante bioactieve stoffen te verbreden. Effect-

directed analysis (EDA) (effect-gestuurde analyse) is een gevestigde methode voor 

het identificeren van (onbekende) bioactieve verontreinigende stoffen in 

milieuonderzoek. Klassieke EDA is echter te tijdrovend om tijdens de routinematige 

kwaliteitscontrole van (drink)water stoffen te identificeren. Dit proefschrift beschrijft de 

ontwikkeling van een high-througput EDA (HT-EDA) aanpak voor de identificatie van 

hormoonverstorende stoffen en mutagenen in het aquatische milieu. 

De achtergrond en het doel van het proefschrift worden beschreven in Hoofstuk 1. In 

klassieke EDA resulteert het fractioneren van monsters in lage-resolutie in complexe 

fracties met een groot aantal massa’s wat identificatie door middel van non-target 

analyse in klassieke EDA bemoeilijkt. Hoge-resolutie fractionering in hoge-dichtheid 

microtiterplaten (wellplaten) verlaagt het aantal massa’s per fractie en maakt een 

gerichtere en snellere identificatie mogelijk. Het analyseren van een groter aantal 

fracties vereist echter geschikte biologische testen (bioassays). Bestaande bioassays 

kunnen worden geminiaturiseerd en geoptimaliseerd om hoge-resolutie 

gefractioneerde monsters snel te kunnen testen op hun biologische activiteit. 

Een geminiaturiseerde en luminescente Ames fluctuatie test voor snelle detectie van 

mutageniciteit werd ontwikkeld en gevalideerd in Hoofdstuk 2. Het gebruik van 

luminescentie als indicator voor de groei van revertanten maakt het detecteren van 

mutageniciteit binnen 28 uur mogelijk in vergelijking met de vereiste 48 uur in de 

reguliere Ames fluctuatie test. Een nieuw ontwikkelde geminiaturiseerde luminescente 

Ames fluctuatie test methode werd uitgevoerd in 10-voud kleinere volumes en 

vertoonde, net als de niet-geminiaturiseerde luminescente fluctuatie test, 

overeenkomstige resultaten met de reguliere Ames fluctuatie test na blootstelling aan 

14 mutagene stoffen. Bij het analyseren van milieu extracten kon mutageniciteit 
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gemeten worden, maar een dosis-response relatie kon niet worden vastgesteld bij alle 

extracten. Mogelijk wordt het luminescente reporter systeem verstoord door de 

aanwezigheid van stoffen in het extract. De negatieve invloed van deze stoffen kan 

worden verminderd door de extracten te fractioneren. 

Een glucocorticoïde ongevoelige variant van de AR-EcoScreen werd ontwikkeld in 

Hoofdstuk 3. Deze glucocorticoïd receptor (GR) knock out (KO) mutant werd verkregen 

middels CRISPR/Cas9 genoom modificatie. Het uitlezen (middels sequencing) van de 

doelsequentie in het GR-gen toonde aan dat nieuw gevormde frame-shift mutaties 

hebben geleid tot de vorming van voortijdige stopcodons. Het ontbreken van 

functionele GR’s maakte de cellen ongevoelig voor de GR agonist dexamethason. Het 

valideren van de mutant tegen de ongemodificeerde AR-EcoScreen door middel van 

het testen van enkele AR-(ant)agonistische stoffen of mengsels daarvan toonde aan 

dat de GR-KO mutatie de gevoeligheid van het reporter-systeem niet heeft aangetast. 

Blootstelling van de GR-KO AR-EcoScreen aan passive sampler (passieve 

bemonstering) extracten, resulteerde in lager agonisme en sterker antagonisme in 

vergelijking met de ongemodificeerde AR-EcoScreen en duidde op de aanwezigheid 

van glucocorticoïden. Dit toont aan dat de ongemodificeerde AR-EcoScreen de 

androgene potentie van milieumonsters overschat en dat de GR-KO mutant een beter 

alternatief is voor het testen van (anti-)androgeniciteit in (milieu)mengsels.  

Luciferase reporter-gen bioassays, voor het testen van androgenen, estrogenen en 

dioxine-achtige stoffen, werden geminiaturiseerd en toegepast in EDA van passive 

sampler extracten in Hoofdstuk 4. De miniaturisatie naar 384-wellsplaten heeft de 

gevoeligheid van de bioassays, ten opzichte van de gevoeligheid in 96-wellsplaten niet 

aangetast. Een metabool systeem, geïntroduceerd om het effect van biotransformatie 

op de bioassay respons te bestuderen, resulteerde in meetbare bioactivatie van 

flutamide als anti-androgene stof en bisfenol-A als estrogene stof. Met 

vloeistofchromatografie (LC), gefractioneerde monsters vertoonden geen bioactivatie 

na metabolisatie, waarschijnlijk doordat de resterende activiteit van potente 

(synthetische) steroïde hormonen de activiteit maskeerde van minder potente niet-

steroïde hormoon verstorende stoffen. Een high-throughput blootstellingsmethode 

werd ontwikkeld waar 64 fracties, verzameld na een enkele fractionering, in drievoud 

parallel getest konden worden in acht verschillende bioassays om zo acht 

verschillende bioassaychromatogrammen te maken. Een hoge-resolutie fractionering 
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met 192 fracties kon de scheiding van pieken in het bioassaychromatogram verder 

verbeteren. Bioactieve fracties werden gekoppeld aan hoge-resolutie MS (HRMS) 

data, in parallel gemeten op TOF-ESI-MS met positieve ionisatie, en massa’s werden 

geïdentificeerd door middel van een nieuw ontwikkelde non-target analyse aanpak. 

Van 64 ‘voorlopig’ geïdentificeerde kandidaat structuren werden er 16 verder 

onderzocht waarvan de aanwezigheid van 13 stoffen, en de biologische activiteit van 

10 stoffen, uiteindelijk kon worden bevestigd. Piperine en oxybenzone werden 

geïdentificeerd als de meest potente niet-steroïde agonisten van de estrogeen 

receptor. Zes anti-androgene stoffen werden aangetoond waarvan op het moment van 

schrijven de UV filter diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoaat (DHHB), de 

vlamvertrager tris(2-butoxyethyl) fosfaat (TBEP) en het tricyclisch antidepressivum 

amitriptyline niet eerder waren beschreven als anti-androgeen. 

De geminiaturiseerde bioassays en non-target analyse methode werden in combinatie 

met hoge-resolutie fractionering toegepast in een HT-EDA van oppervlakte- en 

afvalwater monsters in Hoofdstuk 5. Monsters van oppervlakte- en 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in- en effluent water werden getest en actief 

bevonden op androgene, estrogene, glucocorticoïde en mutagene activiteit en 

onderworpen aan EDA. Het merendeel van de activiteit in LC-fracties van hoge-

resolutie gefractioneerde monsters (228 fracties), gemeten met de hormoon 

verstorende stoffen gevoelige reporter-gen bioassays, kwam overeen met de retentie 

tijd van potente (synthetische) steroïde hormonen. Verschillen in de retentietijd van 

bioactiviteit gemeten in het RWZI influent ten opzichte van het RWZI effluent duidde 

op transformatie van stoffen gedurende het zuiveringsproces. Vijf (synthetische) 

steroïde kandidaat structuren werden geïdentificeerd uit QTOF-ESI-MS data gemeten 

met positieve en negatieve ionisatie. Identificatie van minder potente niet-steroïde 

hormoon verstorende stoffen werd bemoeilijkt door de veelvuldige aanwezigheid van 

potente (synthetische) steroïde hormonen. Blootstelling en reversie van luminescente 

Ames stammen op 384-wellsplaten werden uitgevoerd in 50-voud kleinere volumes 

vergeleken met de originele Ames fluctuatie test en toonden meerdere gescheiden 

bioactiviteit pieken. Terwijl een dosis-response relatie niet in alle ongefractioneerde 

mengsels kon worden vastgesteld, kwam de vorm van bioactiviteit pieken overeen met 

pieken in de HRMS chromatogrammen. Van de vijf voornaamste mutageniciteit pieken 

konden 2-formyl-1H-pyrrool en vlamvertrager di-ethyleenglycol bis(di(2-
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chloroisopropyl) fosfaat) (DEG-BDCIPP) als kandidaten worden geïdentificeerd en de 

aanwezigheid van de, mutagene, aangroeiwerende stof benzotriazool (BTA) worden 

bevestigd. 

Tot slot zijn in Hoofdstuk 6 de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd. Met de in 

deze studie ontwikkelde mogelijkheid om bioactiviteit van hoge-resolutie 

monsterfracties te meten en te koppelen aan HRMS data zijn monster fractionering en 

het testen in bioassays niet langer een limiterende factor in EDA. Het ontwikkelen van 

een geautomatiseerd pipetteersysteem voor het uitvoeren de bioassays is echter 

noodzakelijk om de werkdruk tijdens routinematig EDA te verlagen en de doorvoer van 

monsters te vergroten. De voornaamste uitdaging in EDA blijft het verbeteren van de 

non-target analyse voor identificeren van bioactieve stoffen die verantwoordelijk zijn 

voor de geobserveerde activiteit in fracties. De identificatiemethode kan worden 

verbeterd door (1) het verbeteren van het massa selectieproces gebaseerd op 

historische data, (2) het verbeteren van de analyse van massa fragmenten om de 

intacte structuur te bepalen wanneer stoffen niet beschreven zijn in stofdatabases en 

(3) het toepassen van meerdere LC/HRMS methoden om slecht ioniserende maar 

relevante bioactieve stoffen te detecteren. 

  


