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IN-CAPILLARY ENZYME ASSAYS BY ELECTROPHORETICALLY MEDIATED MICROANALYSIS 
 

Chemische reacties in een cel worden mogelijk gemaakt of gekatalyseerd door enzymen. De biologische activiteit 
van deze katalysatoren wordt bepaald in zogenaamde enzym bepalingsmethoden die belangrijk zijn, niet alleen in 
fundamenteel onderzoek, maar ook bijvoorbeeld in routine biochemie en in klinische diagnose. Vandaar dat er 
algemeen een vraag bestaat naar (a) geminiaturiseerde methoden die slechts minieme hoeveelheden dure 
reagentia verbruiken, (b) geïntegreerde en geautomatiseerde methoden die manuele procedures overbodig 
maken en de kosten aanzienlijk verlagen, en (c) snelle en parallele technieken met een hoge ‘sample throughput’. 
 
Capillaire elektroforese (CE) is een relatief nieuwe scheidingstechniek op nanoschaal, die snelle en efficiënte 
scheidingen mogelijk maakt. CE methodes werden ontwikkeld in meerdere toepassingsgebieden zoals voor 
chirale stoffen, DNA en geneesmiddelen. CE kan ook gebruikt worden in de studie van enzym -substraat reacties 
en dit d.m.v. de techniek ‘electrophoretically mediated microanalysis’ of EMMA. EMMA gebruikt de verschillen in 
elektroforetische mobiliteit tussen enzym and substraat, zowel om reactie mogelijk te maken in het capillair als om 
de verschillende reactieproducten van elkaar te scheiden en deze dan on-line te detecteren en te kwantificeren.  
 
De doelstelling van dit werk bestond erin enzym bepalingsmethoden te ontwikkelen gebaseerd op ‘transient 
engagement’ EMMA met behulp van CE-UV. Daartoe werden de volgende enzymen bestudeerd: plasma amine 
oxidase (PAO), catechol-O-methyltransferase (COMT), ?-glutamyltransferase (GGT), angiotensin converting 
enzyme (ACE) en phenol sulfotransferase (PST). Al deze enzymen zijn klinisch relevant maar verschillend wat 
betreft substraten, producten en cofactoren. Telkens werden zogenaamde modelsubstraten gebruikt die 
enzymatisch worden omgezet in UV-detecteerbare producten. Voor elk enzymatisch systeem werden de 
elektroforetische parameters onderzocht zoals de samenstelling van het achtergrondelektroliet (aard en 
concentratie), protocol van injectie en in-capillaire incubatie, aangelegde spanning, temperatuur en capillaire 
dimensies (lengte en diameter). 
 
Deze thesis toont aan dat ‘transient engagement’ EMMA een veelzijdige techniek is om de activiteit van enzymen 
te bestuderen. Wanneer de condities voor de scheiding niet verenigbaar zijn met deze voor de reactie, kan een 
gedeeltelijk gevuld capillair gebruikt worden. De viscositeit van de buffer kan verhoogd worden om incubatie in 
het capillair mogelijk te maken. Verder bleek dat micellaire elektrokinetische chromatografie (MEKC) 
gecombineerd kan worden met in-capillaire reacties. Dit breidt de mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
geïntegreerde methodes sterk uit vermits MEKC een bijkomende selectiviteit kan bieden. Wanneer het 
elektroforetisch mengen van de componenten niet mogelijk is, kan een at-inlet methode gebruikt worden. 
Tenslotte kan het elektroforese proces dat de ontmoeting tussen enzym en substraat voorafgaat, mogelijk 
interfererende stoffen scheiden. De ontwikkelde bepalingsmethodes zijn gebaseerd op een geminiaturiseerde en 
geïntegreerde techniek, EMMA, die wordt gekarakteriseerd door een minimaal gebruik van reagentia, de 
afwezigheid van manuele procedures en volledige automatisatie. Dit reduceert het risico op contaminatie en 
verlaagt sterk de kosten. Deze bepalingsmethoden werden ontwikkeld in een enkelvoudig capillair CE apparaat 
en daarom was een parallele analyse van verschillende stalen niet mogelijk. Een ander nadeel is de lage 
gevoeligheid die kenmerkend is voor absorptiedetectie in CE. Niettegenstaande deze tekortkomingen, kan dit 
werk beschouwd worden als een stap voorwaarts in de ontwikkeling van meer geïntegreerde en 
geminiaturiseerde bepalingsmethoden. 
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